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• Ieder moment van de dag, bij alles wat we doen, maken we gebruik van onze zintuigen . Bewustzijn van het gebruik van deze zintuigen ontstaat wanneer 
• men vanuit de omgeving gestimuleerd wordt om de zintuigen te gebruiken. Wanneer deze stimulans wordt ingezet in de architectuur spreekt men van 

zintuiglijke architectuur. Het stimuleren van de zintuigen door architectuur zorgt niet aileen voor een bewustwording van de zintuigen, het brengt ook een 
• bepaalde emotie teweeg. 

• Dit gegeven is ingezet in de vrouwenopvang, een plek waar vrouwen die aileen nog de emotie van pijn en angst kennen op zoek zijn naar hulp. Wanneer 
zintuiglijke architectuur wordt ingezet in de vrouwenopvang, hoe kan deze dan bijdragen aan een verbeterd en sterker Ieven door het herstellen van de 

• zintuigen en het weer Iaten voelen van een emotie van geluk? 

• In het onderzoek worden 3 soorten opvang behandeld: de 24-uurs opvang, de Time-out opvang en het Begeleid wonen. Deze soorten opvang kunnen in 
fasen na elkaar doorlopen. Echter in de huidige vrouwenopvang zijn deze soorten opvang in diverse locaties verspreid over de stad . Door het samenvoegen 

• van deze soorten opvang in een ontwerp ontstaat er een omgeving van duidelijkheid en stimulans tijdens het doorlopen van het proces van de vrouwenopvang. 
Momenten van confrontatie zorgen ervoor dat de vrouwen leren van elkaar en worden bewogen vooruit te kijken in plaats van terug naar het verleden . 

• Vanuit deze samenvoeging is gezocht naar een bepaalde opzet in hierarchie voor het ontwerp. Analyse van twee gebouwen, ontworpen door de architecten 
• Adolf Loos en Geoffrey Bawa, vormen een ontwerpschema van de diverse ruimtes geplaatst ten opzichte van elkaar. Dit schema geeft weer hoe de ruimtes 

gekoppeld dienen te zijn, zodat het proces niet aileen doorlopen wordt, maar ook een gevoel van veiligheid geeft. Zo moet men zich bijvoorbeeld eerst door 
• andere ruimtes bewegen, voordat de vrouwenverblijven bereikt kunnen worden. De ruimtes die doorlopen worden vormen op deze manier een barriere. 

• Met behulp van het schema ontstaat er op de locatie Javastraat 12 6 te Amsterdam een nieuwe vorm van vrouwenopvang. Het ontwerp wil de vrouwen niet 
aileen bescherming en een plek om het trauma te verwerken bieden, maar stimuleert daarnaast in het zelfstandig worden. Dit gebeurt onder andere door 

• toevoeging van een restaurant als een laatste slap die doorlopen wordt voordat de vrouwen terug de buitenwereld in gaan. 

• De architectuur stimuleert niet aileen in het vooruit bewegen van de vrouw in haar proces in de vrouwenopvang, maar creeert met behulp van vormgeving 
en materialisatie bepaalde sferen in het gebouw. De sferen prikkelen de zintuigen van de vrouw op een onbewuste manier, maar kunnen haar wei de 

• emotie geven, waar zij op dat moment een behoefte aan heeft . 

• • • • 

De diverse fasen in een ontwerp, hierarchie, beweging, vormgeving en materialisatie maken het ontwerp tot een nieuwe vorm van opvang dat de vrouwen 
een goede start kan geven in een beter en gelukkiger Ieven . 
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Changing Lanes, een film van Roger Michell, gaat over twee verschillende karakters die letterlijk tegen elkaar aanbotsen midden op een drukke weg. Na 
deze botsing blijven de karakters geconfronteerd worden met elkaar. Het escaleert en gaat van kwaad tot erger. De Ievens van aile twee zijn na deze 
botsing nooit meer hetzelfde . 

Eem botsing, een confrontatie kan een Ieven veranderen. In het geval van de film negatie·f, maar juist een positieve levensverandering is waar het in 
een nieuw gebouw voor de vrouwenopvang om draait. Of het nu een confrontatie met het gebouw is of met een andere persoon in het gebouw, het 
zorgt ervoor dat een vrouw kiest een bepaald pad te doorlopen . 

Het vormgeven van deze confrontaties gebeurt vanuit de zintuiglijke architectuur. Prikkeling van de zintuigen brengt een bepaalde emotie teweeg. Vrouwen 
die hulp zoeken bij de opvang kennen aileen nag een emotie van pijn en angst. Wanneer zintuiglijke architectuur wordt ingezet in de vrouwenopvang, 
hoe kan deze dan bijdragen aan een verbeterd en sterker Ieven door het herstellen van de zintuigen en het weer Iaten voelen van een emotie van 
geluk? 
Onderzocht word! vanuit de zintuiglijke architectuur hoe een nieuwe opzet, hierarchie, beweging, vormgeving en materialisatie ervoor kunnen zorgen dat er 
een antwerp word! gevormd voor vrouwenopvang dat vrouwen van pad kan Iaten veranderen naar een gelukkiger Ieven . 



• • 
• 
• • • • 
• • • • 
• • • 



Zoveel stromingen in de architectuur, zoveel ideeen, zoveel vernieuwingen en allemaal 
waren ze op dat moment de beste manier om architectuur te beoefenen. Maar waarom was 
dat? De tijd, de omgeving, de technologische ontwikkeling, de politiek, de mode, waren 
dat de beslissende factoren? Ja, stuk voor stuk, en dan ontbreekt er nog een belangrijke 
factor: de mens. AI werd de laatste regelmatig in de architectuurwereld genegeerd. 

Bepalend voor een stroming in de architectuur is hoe de wereld bestaat en denkt op dat 
moment. Tegenwoordig door aile technologische ontwikkelingen, economie en productie is 
alles om ons heen groat, mooi en overweldigend geworden. We zitten dagen achter de 
computer, de ene plasma tv is nog grater dan de andere, kinderen spelen niet meer buiten, 
maar virtueel, en ga zo maar door. Deze invloeden zijn ook merkbaar in de architectuur. 
Het draait in deze stroming om mooier, grater, geavanceerder. Is de ene wolkenkrabber net 
de hoogste van de wereld, een dag later komt een ander land met de allerhoogste. Het 
draait om zien. Een plek als Dubai kan hierin als extreem voorbeeld dienen. Architectuur 
moet daar een status hebben en er vooral mooi, rijk en machtig uitzien. Maar wordt ons 
zicht niet overvoerd door al deze pracht en praal? En is het niet zo dat als die ene 
hoge wolkenkrabber wordt verslagen door de andere, we de kleinere weer zo vergeten 
zijn? Wat maakt het dat we nooit bijvoorbeeld een Dom in Utrecht, of het huis waarin je 
bent opgegroeid zijn vergeten? Wat maakt het dat bepaalde plekken in je geheugen gegrift 
staan door enkel aileen de typische geur van die ruimte? Hoe kan het dat je een ruimte 
met je ogen dicht nog om je heen kan voelen? 

Een kerk kan pracht en praal bevatten. Je eigen waning kan gebouwd zijn puur voor het er 
mooi uit zien. Maar er is meer wat deze plekken herkenbaar maakt, onvergeetbaar maakt 
en je een bepaald gevoel geeft. Is dat niet het horen van je voetstappen galmend door 
de ruimte, het voelen van de kou van het marmer, het ruiken van oude stoffige meubels, 
of die typische geur en warmte van thuis? Architectuur is meer dan aileen zien. Je li
chaam in een ruimte doet meer dan aileen de ruimte zien. De ruimte wordt ook gehoord, 
gevoeld, geroken en geproefd. Wanneer er wordt ontworpen vanuit deze factoren van het 
lichaam van de mens spreekt men van zintuiglijke architectuur. De mens zelf staat centraal 
in plaats van functie of status. 

• 



Architectuur en zintulgen 

Th8t 8 pi8C6 Is senssd, S8I1S8S 81'8 p/Bc8d; ss p/8css msk8 SBn58, senses msk8 p/Bce. 
( Dflvld '*- ( 2005). cltliBt ult: .Empire of the SMS«<: the BtNISUBf cullute l'fltlder. Btlrg, Oxford) 

• • 
• • 

Wanneer men denkt aan een ruimte, die bewust of onbewust afgetast wordt door de zintuigen, is de eigen waning doorgaans een goed voorbeeld. Misschien • 
zijn de muren in de favoriete kleur geschilderd, kraakt de houten vloer zo lekker wanneer eroverheen wordt gelopen, voelt dat ene hoekje heerlijk zacht 
en warm en hangt er die typische geur dat het een eigen thuis maakt. Deze vormen van prikkels via je zintuigen zorgen voor een bepaalde lichamelijke • 
ervaring van de ruimte. Met je lichaam vorm je een onderdeel van de omgeving en maak je al tastend contact met de materie van de architectuur. Maar 
hoe bereik je deze zintuiglijke architectuur? • 

Een ruimte wordt door ieder zintuig afgetast, verwerkt en opgeslagen. Om te onderzoeken hoe ontworpen kan worden vanuit zintuiglijke architectuur, wordt • 
ieder zintuig uitgelicht en bestudeerd in de vorm van een cabanon, een klein architectonisch antwerp. 

• 
• 
• • • • • 
• 
• 

kunstwerk "Swina" van kunstenaar Arie Berkulin. aan de Karel de Grotelaan. te Eindhoven • 



• • • • 
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De 5 zintuigen 

In de westerse gedachte van nu is het meest dominante zintuig het zintuig zien. De huidige technologische ontwikkeling~n, producten en onze eigen 
leefomgeving wijzen hier op. Doordat zien het meest dominante zintuig is, wordt het nodig geacht dit zintuig uit te schakelen wanneer de andere zintuigen 
ervaren dienen te worden. Door het uitschakelen valt het onderscheid tussen subject en object weg, omdat de ruimte wordt teruggedrongen tot het eigen 
lichaam. Dan wordt duidelijk hoeveel meer de andere zintuigen van belang zijn, dan door de dominantie van het zien wordt ervaren. 

• Door de dominantie van het zintuig, is men niet bewust van het zien. Het zintuig zien wordt continue gebruikt. Zelfs met de ogen dicht kun je iets nog 
voor je "zien". Dit komt doordat zien gebeurt door de hersenen, de ogen zijn de uitlopers. Daardoor is het loskoppelen van den ken en zien onmogelijk . 
Als je ziet, denk je gelijk wat het is. En als je denkt, zie je voor je wat het is . • • • • • • • • • 

• • • 

"Kunnen zlen zonder ts denksn, 
Kunnen zlen wannBBr msn zist 

En n/81 dsnksn wan/J881" msn zist 
Noch zlen wannBBr msn den/d. " 

(A/benD Cselto) 

Van alles wat gezien wordt, ziet men het eerste de oppervlakte. Hierdoor is het oog vaak te misleiden . 
Wat je ziet is niet altijd wat je denkt te zien. Met behulp van bepaalde lijnen, kan men een ruimte 
bijvoorbeeld een stuk groter Iaten lijken dan het in werkelijk is. Met behulp van je andere zintuigen 
onderzoek je wat onder de oppervlakte aanwezig is en of het ook echt "waar" is wat gezien wordt. 
Dit maakt zien het minst lichamelijke zintuig . 

Door de dominantie van het zintuig zien en het continue gebruik van het zien, is er geen confron
tatie met het zintuig. In het onderzoek naar het zintuig zien staat het bewust maken van het zintuig 
centraal. Dit gebeurt wanneer je denkt dat je weet wat je ziet, maar tach klopt het niet. Kijk naar 
het voorbeeld van het kunstwerk "Swing" aan de Karel de Grotelaan te Eindhoven. De driehoek die 
onmogelijk lijkt, blijkt geen driehoek te zijn . 

s 



n 

Het antwerp aan de hand van het zintuig zien bestaat uit een kubus waarbij het eigenlijk om 
de binnenkant draait. Hierdoor kan het overal staan. Het voorgebied van het Van Abbe Museum 
te Eindhoven kan een geschikte plek zijn door een aanwezig aspect wat het zintuig zien teweeg 
kan brengen: nieuwsgierigheid. Zo wekt de brug, die de tuin van het van Abbe museum met de 
Dommeltuin verbindt, met zijn kronkel een vorm nieuwsgierigheid op dankzij het niet direct kunnen 
zien wat erna komt. De perspectivisch gevormde entree van de kubus prikkelt de nieuwsgierigheid, 
doordat de blik er als het ware naartoe getrokken wordt. 

• • • • • Na binnenkomst door een klapdeur ga je zitten. De wanden, vloeren en plafond zijn gemaakt van 
spiegels. Je staat in een totaal oneindige ruimte, niet aileen horizontaal , maar ook verticaal. De • 
vloer heeft een schuinte wat in de oneindlge ruimte nog extra beweging geeft. 
Je ziet een oneindige ruimte, dus je staat in een oneindige ruimte. Maar in je achterhoofd weet • 
je dat het niet klopt. De kubus was maar klein? Maar je ziet groat ? Dan ga je onderzoeken wat 
nu klopt. Misschien ga je eerst bewegen. Je wilt er doorheen rennen, maar dat gaat niet. • 

I i r li P. k llhJLt; 

• • • • • • • • • • 



• 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 

Hoe kom je er weer uit? Je ziet zo snel geen deur, 
wat nu? Ga je zitten, voelen, staren? Raak je in 
paniek? Krijg je het benauwd? Of ga je juist jezelf 
bezinnen? ledereen reageert anders. Dat maakt deze 
kubus tot een experimenteerruimte. Een attractie als het 
ware om jezelf tegen te komen. Hoe handel je in een 
situatie waar je meest dominante zintuig voor verwarring 
zorgt? Stap erin en je weet het. .. 

De kubus aealaatst in de tuin vaar he/ Van Abbe Mu.c;Rum 

Binnenzijde kubus gezien zander spiegels Binnenzijde kubus gezien met spiegels 

In de kubus wordt je je niet aileen bewust van het zintuig zien, maar ook wat een zintuig 
te weeg kan brengen. Wat men ziet zorgt voor een bepaalde stemming van de mens. In 
het geval van de kubus kan er een emotie van paniek ontstaan. Maar wanneer men een 
geliefde ziet, kan er een emotie van intens geluk ontstaan. En de ogen zelf drukken deze 
emoties weer uit. ,, 



Horen 

"The senS6 of sight implies exterfority, but sound 
crestes en experience of Interiority. I 1'8(J8rrl an 
object, but sound approaches me; the eye rssches, 
but the 88r 1'8C81ves. Buildings do not 1'88ct to our 
fJBZ8, but they do retum our sounds back to our 
8815." 
( PsiiBBmtltJ 2005, ciiBBt ult: "777e eyw of the sldn: Archlttlcture 
snd the--·) 

Het gehoor is het enige zintuig naast het zien, dat 
in staat is tot waarneming op afstand. Zo maakt 
het een ruimte als geheel en objecten op afstand 
waarneembaar. Het "geluid" van architectuur is op 
zijn scherpst wanneer het perfect stil is. De stilte 

De cabanon aan de hand van he/ zintuig horen 

van de architectuur zelf maakt de ruimte. Loop bijvoorbeeld een kerk in. De hoogte ervaar je niet 
doordat de gewelven zelf geluid afgeven. Nee, het enige wat gehoord wordt zijn je eigen stappen die 
door de hoge ruimte weerkaatsen tegen de muren en het plafond. 

Het zintuig horen wordt het intensiefst gebruikt wanneer je alles concentreert op het luisteren. 
Bijvoorbeeld in een concertzaal, waar je helemaal stil zit op een stoel en aileen maar luistert naar 
de muziek. Het gehoor is op zijn scherpst wanneer het lichaam niet beweegt. Dit komt doordat het 
evenwicht zich in je gehoor bevindt. Het evenwicht is zelfs uit het zelfde stukje huid ontstaan. Je 
evenwicht uitschakelen gaat niet. Het zo min mogelijk gebruiken door niet te bewegen wei. 

De cabanon aan de hand van het zintuig horen is ontworpen in de vorm van een strandhuisje voor 
twee personen. EEm persoon bepaalt zelf wat voor geluiden er gehoord en geproduceerd worden. 
Wanneer je niet beweegt en luistert, hoar je het suizen van de wind en de zee. Wanneer je gaat 
lopen hoar je de geluiden van je eigen voetstappen over het materiaal. 
Met zijn tweeen wordt het geluid van de ander versterkt. Je wordt door middel van geluid bewust 

Looproute "het horen van het bewegen van de ander" 

Binnenkomst in de cahanrm 

• 
• 
• 
• • 
• • 
• • 
• 
• • 
• 
• • • • • 



• • • • • • • • 
8 Ziehl naar builen lussen woonkamer en keuken door 

• • • • • • • • • Ziehl vanuil de woonkamer 

gemaakt van de gangen van de ander. Je moet er vanuit gaan dat je in de cabanon in het midden 
zit en aileen luistert hoe de ander binnenkomt. Geluid versterk je zelf door je hand aan je oor te 
zetten . Dit is nagebootst bij de ingang. Na de entree kom je op een houten loopbrug. Het kraken 
verraadt direct wanneer iemand binnenkomt. De rest van de bewegingen door de cabanon is zolang 
mogelijk gemaakt door de spiraalvorm te gebruiken, net als het slakkenhuis in je oor. 

Vervolgens kom je op de vloer van het woonkamergedeelte terecht. Onder deze vloer is bergruimte 
geplaatst, waardoor je een andere klank krijgt dan de loopbrug. Het kraken van het hout versterkt 
de meest bezette leefruimtes van de cabanon. 
Na het woonkamergedeelte kom je in het watergedeelte terecht: die van de keuken en de badkamer . 
De keuken is betegeld met gepolijste keramische tegels. Het weerkaatst water en geeft een hard 
geluid wanneer men er op stapt. Ook het aanrecht is van aluminium gemaakt, zodat het krassen, 
water, gebruik van keukengerei extra hard wordt aangezet. Een klein trapje afdalend, kom je terecht 
in de badkamer. Wanden en vloeren van glas zorgen voor een extra harde douchegalm, net als 
de open glazen cabine van de douche zelf. 
In het scheidende element zit het toilet. De laagte en isolatie zorgen voor zo min mogelijk geluiden. 
Geluiden van het gebruik van het toilet is niet iets wat je graag van elkaar wilt horen. Door het 

Ziehl vanuil de keuken naar de badkamer en hel loiletblok 

scheidende element is de slaapkamer bereik
baar. Compleet belegd met matras, zowel als 
de wanden, wordt dit een holletje van zo mi111 
mogelijk materiaalgeluiden. Je hoort aileen de 
ander. Elkaars ademhaling en lichaams
geluiden worden hierdoor versterkt . 

Het schuine dak zorgt met de hoogte voor de 
sfeer en galm van de concertzaal 
waarin je de geluiden van elkaars alledaagse 
Ieven in het strandhuisje versterkt hoort. Zo
als een muziekstuk in een concertzaal je kan 
beroeren, brengt het geluid van de ander 
je een emotie. Zonder aile andere zintuigen 
dring je in aile materie van de dag en vooral 
elkaar door. 

LJ 



V061Bn 

In tegenstelling tot het zintuig horen staat het zintuig tast echter wei direct in contact met bewegen. Door 
bijvoorbeeld het bewegen van de hand kun je de textuur van een object aftasten en zo bepalen of het 
warm of koud is, ruw of glad, zacht of hard, enzovoorts. Ieder zintuiglijk orgaan ontvangt door middel van 
een medium, behalve tast, dat ontvangt direct door middel van de huid. Zo wordt informatie verzameld 
en doorgegeven. Wanneer iets warm is, kan dit je een warm gevoel geven. Wanneer iets ruw is, kan 
het zeer doen. Als voelzintuig is het zintuig tast niet aileen verbonden met het aftasten van objecten, 
maar staat het nauw in verband met stemmingen en emoties. De huid is hiermee de toegangspoort tot 
het voelende en gevoelde lichaam . Je voelt jezelf en om je heen, maar je kunt ook de ruimte voelen . 

Als lk lets fast, w/1 lk lets Is M91sn komen en s//es wst lk zo 
Is M9lsn kom, heeft \1001' m/j BBn groot WSBrfiB/dsgfJhB/ts en Is 
voor mlj bstrouwbssr, wsnt: "lk hBb hBt toch fl6voeld"? Hst gast 
tot mljn BfVBring bshoren en hBt gseft me zsksrhsld dst lk op 
mljn voslen lam vsrtrouwen. 
(Polmtlnn- Wstdi!rt~Ar, W. (1986), cltlltlt ult: "V~ In de hepfonomle" 
EJtuna, Ulnlcht) 

Het zintuig tast wil bevestigen wat er gezien wordt. Wanneer je een kussen ziet, verwacht je iets zachts te voelen. Voelt 
dit kussen hard, dan klopt er naar je gevoel iets niet. Het zintuig zien en voelen spreken elkaar tegen. Aan het waar
heidsgehalte van het zintuig zien wordt getwijfeld. Op deze manier is men meer bewust van het zintuig voelen dan het 
dominante zintuig zien. 

Vanuit dit oogpunt is het Kunstobject Ontmoetingsplaats Eindhoven ( KOE) op het TU/e terrein bekleed door middel van 
het zintuig tast. Het ontwerp van KOE is gevormd door openheid, diversiteit, complexe eenvoud en eenheld in materiaal, 
vorm en omgeving. KOE heeft voor de bekleding al eigenschappen met betrekking tot het zintuig tast: 
- we horen KOE maar zien iets anders 
- de grootte van het ontwerp is ontstaan vanuit de menselijke maat 
- als ontmoetingsplaats bevordert het contact 
- het materiaal zelfverdichtend beton en de zelfreinigende eigenschappen, zorgt voor een tastbaar object 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 



• • • • • • • • • 
Het Kunstobject Ontmoetingsplaats Eindhoven ( KOE) 

In de winter verwacht men ijs. Door dan 
• juist het water te verwarmen, druis je 

wederom tegen het verwachtingspatroon 
• in en word! KOE een soort opwarmend 

element. • • • • • • • 

In zowel vloeibare of vaste vorm blijft 
het concept van KOE behouden en wordt 
het antwerp aileen maar versterkt en het 
comfortgehalte verhoogd door toevoeging 
van het element H20. Het maakt KOE 
een actieve stimulans voor het prikkelen 
van het zintuig tast en de daarbij be
horende emoties op lichamelijk en sociaal 
gebied . 

Het concept van KOE zelf en de eigenschappen van het zintuig tast heeft gezorgd voor een 
bekleding van KOE met H20, oftewel water in vloeibare en vaste vorm . 

De aanraking van H20 zorgt voor emoties, als verkoeling, blijdschap, rillingen, ontspanning. 
De aanraking van H20 staat centraal in het Ieven van de mens, of het nou met handen, de 
mond of het hele lijf is. De gangen van H20 zijn niet voorspelbaar, wat het spannend maakt 
en nieuwsgierigheid wekt. Ook is H20 transparant, zodat het als een transparante laag KOE 
hetzelfde uiterlijk laat behouden, maar juist ook weer helemaal niet. 
Door in KOE ook warmte/koude elementen te plaatsen, wordt niet aileen het zitcomfort ver
hoogd, daarnaast kan onvoorspelbaarheid worden gegeven aan de temperatuur van H20. In 
de zomer kan het water warm zijn, of extreem verkoelend gemaakt worden. IJs zorgt voor 
extreme verkoeling en druist tegen het verwachtingspatroon van de zomer in. 

Simulatie van KOE bekleed met HZO in vloeibare toestand 



Rulken en proeven 

Zien, horen en voelen maken het totaalbeeld van de 
ruimte, maar wat niet mag ontbreken om het karakter 
van een ruimte als een geheel te maken is geur. 
Ruimtes en plaatsen blijven, of het geparfumeerd of 
juist gelucht wordt, karakteristieke geuren behouden. 
Geuren worden opgeslagen in je geheugen, een 
bepaalde geur roept emotie op. Bij een bepaald beeld 
hoort een bepaalde geur: 

In e leudetDry review of 'The American Lawn' et the 
Csnedisn Centre of Alr:hltscture, praises r.ww hesped 
upon the Innovative d/sp/ey technology, which engeged 
visitors by providing crestlve ways fD 866, touch, 
Interact with end move around the exhibition - but 
moumed the absence of the smell of grass: 'Our 
suspicions thst the museum experience csn never 
truly simulate the res/ thing are confinned, however: 
the fragrai7C8 that is so much a psrt of the "lawn 
experiencs" Is missing' 
(Adsms lll7d Dyer 1998, cltlJBt ult: "Empire of the _,_: the 
sensus/ culture ffltldtlr•) . Kan de geur van de natuur de beleving van deze foto compleet maken? 

• 
Geur maakt in bovenstaand voorbeeld de ervaring pas echt. De herinnering van een bepaald beeld roept een bepaalde geur op. Wei is geur voor je gevoel • 
vaak niet constant in een ruimte. Wanneer men een langere tijd in een bepaalde geur verblijft, vindt er adaptatie plaats. Het ruiken van een geur heeft 
een korte tijdsperiode, tach kan het er voor zorgen dat een mens uit zijn concentratie wordt gehaald, of wordt gewaarschuwd. Men kan niet prettig werken • 
in een omgeving met nare luchtjes. Ook wanneer voedsel bedorven is, waarschuwt de neus ons als eerste. Een geur wordt over het algemeen sneller 
opgemerkt naarmate het gevaarlijker is. Dit verband tussen emoties en gevaar duidt erop dat de reukzin direct te maken heeft met overleven. • 

~ . 



• Naast het ruiken van objecten speelt geur in contact tussen personen 
• ook een grote rol. Waarom draagt men parfum? En waarom spuit men 

parfum in de nek, op de pols en en een klein beetje achter het oor? 
• De warmte op deze plekken van het lichaam zorgen ervoor dat de 

geur snel verspreid wordt. Maar dat is het niet aileen. De nek is de 
• plaats voor geliefden om elkaar te bekoren. Het vleugje parfum achter 

het oor zorgt voor prikkeling wanneer er in het oor gefluisterdl wordt. 
• En waarom sommige vrouwen parfum tussen de boezem spuiten, heeft 

verder geen uitleg nodig . 

• De connectie van het zintuig reuk met het geheugen, overleven en sek-
• sueel gedrag zorgen voor de diverse emoties van afkeer tot aan genot. 

Het zintuig proeven volgt hierin, het gaat aileen een stapje verder. 
• Het zintuig proeven dringt nog dieper door in de materie en door het 

directe contact met het lichaam zelf, de mond, maakt het de emoties 
• nog heviger. Het zintuig kiest voor directe confrontatie en communicatie . 

• • • • • • • • • 

Het bolletje chocolade ijs dat door de geur herinnerin
gen oproept naar de heerlijke smaak van chocolade ijs, 
maar zodra het geproefd wordt kan de heerlijkheid pas 
bevestigd worden. Wordt er geen chocolade geproefd, 
maar iets heel smerigs naar het zin, wordt het zo snel 
mogelijk uit de mond verwijderd en verdwijnt de afkeer 
pas na het spoelen van de mond met water of iets 
dergelijks. Wanneer de chocolade wei in de smaak valt, 
vindt er een moment van genot plaats. En wat tot slot 
chocolade het voorbeeld maakt voor het zintuig geur en 
smaak, is dat het een van de eerste stoffen is waarbij 
een lustopwekkende werking is vastgesteld . 

,, 



Het meubelstuk in he/ pari< 

Het bed: Je word! naar elkaar 
toegeduwd, zo dicht dat je elkaar 
intens ruikt. Door het dakje word! 
dit nog intenser en ligt de con
centratie op elkaar. Je gaat elkaar 
ook proeven en dan kunnen we 
allemaal wei invullen wat er ge 
beurt. Het meubelstuk is bekleed 
met matras. De geur van jezelf 
en de ander word! geabsorbeerd, 
zodat het meubelstuk zelf er ook 
voor zorgt dat je jezelf en de an
der blijft ruiken. 

• Het ruiken en proeven staat voor emoties en interactie tussen objecten en personen. 
Dit concept zorgde voor de bol als uitgangsvorm voor het ontwerp. De bol heeft • 
geen hoeken waarin geuren kunnen blljven hangen. De bol staat voor eenheid en 
gelijke samenstelling . Daarbij zorgt de bol aan de binnenzijde door zijn vorm en de • 
zwaartekracht voor toetreding tot elkaar, waardoor men in elkaars territorium van de 
reuk word! geduwd. • 

Vanuit de bolvorm is een meubelstuk ontstaan in diverse vormen van materialen. Dit • 
meubelstuk maakt je meer bewust van de zintuigen reuk en proeven. Hoe word! in de 
volgende drie situaties uitgelegd. • 

• Het park: De geur van de omgeving stroomt door de opening het meubel in en blijft 
hangen. Er vormt zich een mengsel van jezelf en de geur. Door gebrek aan zicht wordt • 
de geur van buiten sterker ervaren. Het materiaal is van beton, zodat geuren niet door 
het meubelstuk zelf geabsorbeerd worden , maar aile geuren van buiten komen. • 

Het meubelstuk als het bed zonder kap en met kap 

• • • • • • • • • 



• 
• Het restaurant: In de koepel zit je samen 

met je gezelschap. Je ruikt wederom eerst 
• elkaar, doordat je naar elkaar toegeduwd 

word!. Het eten word! aan de rand van de 
• koepel geserveerd, waardoor de geur naar 

binnen stroomt en dit het proeven nag in-
• tenser maakt. Je ligt/zit op kussens die 

ververst worden na iedere maaltijd in een 
• koepel van wit meubelplastic zodat de geuren 

van de voorganger weg zijn. Dit alles maakt 
• het een perfecte plek voor romantische ont

moetingen . 

• • De diverse organen zorgen elk voor de ant-
• vangst van het zintuig. Aile vijf de zintuigen 

hebben verschillende eigenschappen wanneer 
• het gaat over het ontvangen. Het inzetten 

van deze eigenschappen in een antwerp 
• zorgt voor een bepaalde prikkeling van de 

zintuigen. Bovenstaande studies maken ech-
• ter nag iets meer duidelijk dan aileen de 

eigenschappen van de zintuigen zelf. De 
• emotionele reactie kwam bij elk zintuig naar 

voren, of het nu paniek, beroering, verkoe-
• ling, afkeer of genot betrof. Het volledige 

begrip van een plek ligt niet aileen in de 
• prikkeling van de zintuigen zelf, maar in het 

gevoel wat deze prikkeling geeft. De zintui-
• gen en de daaruit volgende emoties zijn de 

beleving van zintuiglijke architectuur. 

• 
Hel meubelstuk voor de ultieme eet-ervaring in he/ restaurant 
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• • • • • • • • • • 

More lhsn sny oth8r dlsc/p/1118, anthropology confirms the lmportsnc6 of Bttendlng to the culture/ 1/fs of 
the SBnS8S. For striking vsrlstlon In SM1SOfY prsctlc8s snd ontology's 0118 finds scross cultures c/ssrly 
d8monstrstes lhst the SlHIS8S sre not just neutrsl dsts gatherers snd p6f'C8fJtlon Is not confll18d to 
'soms grotto In the hssd. ' The ssnsorfum Is dynamic, re/stlonsl snd politics/ (not ths pr/vBte world 
psychologists posit), snd our SlHIS8S Bxtsnd ss fsr ss our culture's techno/og/ss of ssns/ng ( corpo18BI 
snd extrscorporesl) permit them, snd then some . 
(Adams snd Dyer 1998, c1t11et ult: "Emptr. of the -: the BfiiJIIUSI culture lfltlder•) 

• De zintuigen zijn verschillend gebruikt en beleefd in verschillende periodes en maatschappijen. Het staat in verband met hoe culturele onderwerpen personen, 
objecten en hun omgeving be"invloed hebben. Dit verloop van zintuigen is verbonden met het verloop van emoties in het menselijke bestaan. Om meer grip 

• te krijgen op emoties vanuit de zintuigen word! een kleine duik genomen in de geschiedenis van de westerse wereld . 

• • • • • !17 



Geschiedenis van de zintuigen • • 
De traditionele gedachte dat we informatie verzamelen door de 5 zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven, hebben we te danken aan Aristoteles. • 
Zelfs voor de start van onze jaartelling waren de grate filosofen bezig met het vormen van diverse opinies en hierarchieen over de zintuigen. Teruggaand 
naar het middeleeuwse Europa komt echter de connectie tussen zintuigen en emoties naar voren. Er heerst niet aileen een bepaalde gedachte over de • 
hierarchie van de zintuigen zelf, maar ook de connectie van deze met de hierarchie van de man en de vrouw in de samenleving . 

• De positie van de vrouw in de samenleving was traditioneel laag ten opzichte van de man. Deze positionering is ook terug te vinden in de hierarchie van 
de zintuigen. Mannen maakten gebruik van de "hogere" zintuigen als zien en horen, terwijl vrouwen verbonden werden met de "lagere" zintuigen als voelen, • 
proeven en ruiken. De man gebruikte zijn zintuigen voor het jagen, het buitenshuis werken, het gevaar trotseren en macht verkrijgen, terwijl de vrouw voor 
het huis en gezin diende te zorgen. Naar behoren gebruikte de vrouw haar zintuigen om de familie te verzorgen, zoals koken, schoonmaken, naaien en • 
verplegen. Vrouwen konden hun zintuigen ook niet naar behoren gebruiken en ze inzetten voor het vervullen van schunnige verlangens, zoals hebzucht, lust 
en een pervers verlangen voor macht. Wanneer vrouwen dan ook nog gebruik maakten van hun sensualltelt werden ze als heksen beschouwd. • 

De verhouding tussen mannen en vrouwen en zintuigen heeft alles te maken met emoties. De grootste emotle in deze periode was de emotie angst. Het • 
meest gevaarlijke aan het vrouwelijke zintuiglijke was tast. Men geloofde dat de vrouwelijke tast in staat was tot het bedwelmen en verstoren van het man
nelijke lichaam en geest. Het stand nauw verbonden met de zonde. Zo bang waren sommige christelijke monniken, dat ze zelfs vluchtten voor de aanraking • 
van hun eigen moeder. Tenslotte, als vrouwen in staat zijn Ieven te geven via hun lichamen, dan zijn ze ook in staat te kunnen doden. ledere vleselijke 
aanraking werd beschouwd als een daad om de mannelijke levenskracht weg te zuigen, zodat een vrouwelijke aanraking onmiddellijk kon leidden tot een • 
man zijn dood. Het wordt verwoord in het gedicht van John Donne in The Anatomy of the World ( citaat uit Merchant 1980: 133): 

• For (Adam snd Eve's) msrrl8(J8 was our fufl61'81: 
One womsn st one blow, then killed us sll. e 
And singly, one by one, they kill us now. 

Ws doe dsllghtful/y our ss/vss sllow e 
To thst consumption; snd profussly blinds, 

W88 kill our sslves to propsgsts our kinds. e 

• De vrouw diende in het gezin de monden te voeden. Vrouwen bereidden het voedsel voor de man. Daarin weet een man niet of de vrouw het voedsel 
naar behoren bereidt. Oat heksen in verband worden gebracht met vergif en toverdranken volgt uit de angst van het zintuig smaak. Via het voedsel kon • 
een vrouw een man bedwelmen, verleiden en ook doden. Diezelfde angst heerste er om het zintuig reuk. De reuk van vrouw is gemiddeld beter dan die 

~ . 



• 
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van de man, vooral tijdens de ovulatie. Tijdens de menstruatie reinigt de vrouw zichzelf, maar scheidt ook verleidingsgeuren af. De bedwelming van de 
man enkel aileen door de geur van de vrouw, boezemde niet aileen angst in, maar stond ook voor lust en seksuele spanning . 

"De vrouw w/1 gl88g dst hBBr {/BUr wordt lngesdemd; zs onderstrNpt zo hBBr wens zlch uit te drokken. Door dezs discrete toespsllng op de bekorlngen 
van het 1/chssm, door hBBr zosken nBBr een sp/egelb88/d Cl8iJert zJj een sura van droom en b8geerte. LBngzssm tekent zlch een verschuMng Bf van het 
bonte IJ8Utmen(Jss/ nssr een enke/ psrsoon/Qk geui8CC8flt. " 
(AlBin CottJe/n (1986): •Pestdsmp fill bloflt/emgBur•, Sun, Nfmegen} 

In de negentiende eeuw speelt de reukzin een belangrijke rol in de ontwikkeling van maatschappelijke scheidslijnen en praktijken in de westerse wereld. Het 
zintuig reuk zorgt voor zowel afkeer als genegenheid, verbiedt of staat de verleiding toe, schept de voorwaarden voor het genot van geliefden en oefent 
tegelijk invloed uit op de nieuwe indeling van de maatschappelijke ruimte. Stond de reukzin eerst voor de seksuele aantrekkingskracht tussen geliefden, 
het begon ook steeds meer een maatschappelijke verdeling te scheppen. Door het uitbreken van vele ziektes in gebieden met veel stankoverlast, werd het 
verband snel gelegd. De hygiene kwam in opkomst. Er werd riolering aangelegd, gelucht en gereinigd. Baadde men eerst niet, omdat men anders bang 
werd dat het dierlijke werd verzwakt en daarmee de seksuele lusten, met de komst van de hygiene begon men enorm veel te baden. De baden werden 
geparfumeerd en er werd in plaats van het zware dierlijke parfum muskus, een Iicht bloemenparfum gebruikt. De bloemengeur stond voor weiden en natuur 
waar men naar verlangde in plaats van de stinkende stad. De gegoede burgerij kon het zich veroorloven om te ontsnappen in de natuur, in tegenstelling 
tot de lagere klassen die vast zaten in de nauwe stinkende stegen. Aan de hand van geur ontstond een maatschappelijke ladder. Geur bleef essentieel in 

het verleidingsproces. De eigen geur werd minder sterk, maar parfum zorgde voor een gekozen 
en veroorloofde verleiding. De geur van sommige veldbloemen kon een roes veroorzaken en tot 
seksuele lust prikkelen. Volgens sommige geleerden kon het verband tussen de vrouw en de in
geademde bloemengeur zijn hoogtepunt bereiken in een orgasme . 

In de geschiedenis van de zintuigen komt het verband met emotie duidelijk naar voren. Door middel 
van zintuigen ervaart men lust, maar ook angst. De verhouding van man en vrouw, een rollen
patroon waaraan voldaan moet worden, en maatschappelijke verhoudingen staan hierin centraal. De 
grote leidraad is seksueel gedrag. Het gedrag waarin de vrouw juist de overhand lijkt te hebben, 
wat de man zowel lust als angst inboezemt. 

De geschiedenis van de zintuigen is intussen veranderd, de samenleving is een stuk geemanci
peerder geworden en meer ontwikkeld, maar mannen en vrouwen zijn nou eenmaal verschillend. De 
traditionele rollenpatronen bestaan nog steeds. Vrouwen voelen en mannen zien. De vrouw blijft de 
verleidster die de man het hoofd op hoi kan brengen, door een enkele aanraking of haar geur . 

• Scene uit de film: Perfume, Story of a perfect murderer !iJ 
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De zintuigen zorgen voor emoties in ons eigen lichaam, met andere lichamen en met de ruimte om ons 
heen. Door te ontwerpen met dit gegeven ontstaat er prikkelende architectuur. Een zintuiglijke architectuur 
dat de mens weerspiegelt, hoe hij is, voelt en staat in de wereld op dat moment. Het weerspiegelt de 
relatie en de emotie van de mens met architectuur. 

Teruggaand naar de eigen woning. Die favoriete kleur op de muur, laat die je niet blij voelen? Geeft 
dat krakende geluid van de vloer je niet dat huiselijke gevoel? Maakt de zachtheid en warmte van dat 
hoekje waar je in wegkruipt je niet veilig en ontspannen voelen? De ervaring van je lichaam via de 
zintuigen in deze ruimte zorgt voor dat gevoel. Niet aileen het inzetten van de zintuiglijke eigenschappen 
speelt een rol in de zintuiglijke architectuur, het is het gevoel dat jou de ervaring geeft. 

Gsston Bschelard states that "our house is our comer of the world ... it is our first universe, a 1981 cos
mos In evety sense of the word. " As such, he points out, "The house Is one of the gf68test powers 
of Integration for the thoughts, m61110rles and df88ms of man/clnd. The house shelters the daydf68mer 
and provides a site for memoty. 
(Malnar, J.M. and Vodvsrks, F. 2004 cltsat uit: "Sensoty Design") 

Doorgaans geeft de eigen woning dat veilige huiselijk gevoel. Maar wat als je thuis nog aileen maar een 
bepaalde emotie kent, die van pijn en angst? Wat als de omgeving die altijd veilig leek te voelen, niet 
meer veilig is? De persoon die met een aanraking je eerst zoveel liefde kon geven, heeft je gevoel 
verdoofd. Je zintuigen zijn afgesloten en je zit compleet aan de grond. Je bent een vrouw die slachtoffer 
is geworden van huiselijk geweld. Wanneer je de kracht hebt om uit deze omgeving te stappen en toe
vlucht zoekt in een veilige omgeving, herstel je dan niet beter dan in een omgeving die je emoties weer 
terugbrengt, dan in een oud uitgewoond pand? Wat kan zintuiglijke architectuur meer brengen wanneer 
het wordt ingezet in een omgeving voor vrouwen die herstellen van een gevoel van angst en pijn? 

Wanneer zintuiglijke architectuur wordt ingezet in de vrouwenopvang, hoe kan deze dan bijdragen aan 
een verbeterd en sterker Ieven door het herstel/en van de zintuigen en het weer Iaten voelen van een 

emotie van geluk? 
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• • • • Sy/vls: "Hij hsd r.wJ6I" gebrolkt ofzo. lk kwsm /sst thuls vsn mljn werk. Hsd ds boodschsppsn nog nl6t f168I'{J8Z8t of lk werd sr slwesr ult gss/sgfJn. lk 
e vie/ l/OOIDver sn b/ssf 1/ggsn met mljn hsndsn op mljn bulk. lk voslde hBie hsrde vulstsn sn schoppsn op mijn gezicht sn in mljn buik. Ns 20 mlnutsn 

dsnk lk, lk hBd nist scht bsssf vsn d8 tijd, bBids d8 buurvrouw de polltls. lk wsrd Bfgevosrd nssr h8t zleksnhuis. Et§n msisje wss sf ovsrfsden, tosn 

e ben lk bevs/16n. Mljn sndsre me/sje o'VBI1esd ns 3 dB(JBn. Hlj zel dst het mijn s/gsn schuld was, hBd lk mBBr rnosten ZB{J(JBn wssr ik wss. Dst wsmn 
mljn meldsn ... " ( bsn je dssms bif hem wsg gegBBn?) "NfiB, stom he ... " 

• ( fnlgrnsnt uJt documentalre VrouwsnopvBng Amslisrdsm: .Dit gaet noolt ,.,. '""'·. gepnltlfll'1tll door de HumiJnltltJtJch Of1II'06P fill Cobos F1lms) 

• • • De plek die je veilige haven zou moeten zijn, je eigen waning, is dit niet meer. Je voelt je beschermd in een niet veilige wereld. In plaats van op je 
• gemak en je veilig voelen, leef je in een wereld van angst en pijn . Je bent slachtoffer geworden van huiselijk geweld , gepleegd door je partner, ouders, 

kinderen, andere familieleden of misschien wei huisvrienden. AUe lagen van de bevolking en in aile culturen, iedereen kan te maken krijgen met huiselijk 
• geweld . Geweld dat achter gesloten deur plaatsvindt, waar niemand iets vanaf weet, behalve de mensen in huis. 

Ieder jaar worden er 160.000 vrouwen slachtoffer van een Iichte vorm van lichamelijk en seksueel geweld, 30 .000 vrouwen het slachtoffer van ernstig 
• lichamelijk en seksueel geweld en 17.000 vrouwen het slachtoffer van zeer ernstig geweld\ net als Sylvia in bovenstaand voorbeeld. AI zijn dit harde ci

jfers, op welke schaal huiselijk geweld in Nederland voorkomt, is aan de hand van bestaand officieel cijfermateriaal · niet eenduidig vast te stellen. De cijfers 
• vertegenwoordigen aUeen het beperkt aantal die contact hebben gezocht met de politie . 

• • • 
• 



Doelgroep 

De mishandeling en het seksuele geweld zijn vaak verweven met andere problemen zoals op het financie.le vlak, met sociale relaties, met de opvoeding en 
er kan sprake zijn van een zwangerschap, verslaving of psychiatrische problematiek. Meer dan de helft van de situaties waarin huiselijk geweld plaatsvindt, 
zijn de kinderen betrokken. Ruim een kwart daarvan zijn daadwerkelijk getuige geweest van het hulselijk geweld en ruim 7% is zelf slachtoffer geweest, 
meestal seksueel. 

In een situatie van huiselijk geweld worden eerst de lichamelijke klachten ervaren, daarnaast kunnen klachten op seksueel en emotioneel gebied ontstaan . 
Gevoelens van schaamte kunnen zich ontwikkelen, waardoor de slachtoffers zich soms terugtrekken uit hun sociale omgeving. Bij langdurig geweld ontstaan 
er psychische klachten, vooral wanneer het geweld niet stopt. Door het gevoel van schaamte en angst voor de dader is de stap heel groat voor deze 
slachtoffers om hulp te zoeken. Vaak durven de slachtoffers er oak niet over te praten en denken dat het hun eigen schuld is. Neem het voorbeeld van 
Sylvia, zelfs nadat haar partner haar zo hard heeft mishandeld, zodat haar ongeboren kindje en pasgeboren kindje daardoor zijn overleden , is ze nag bij 
hem gebleven. Haar partner prentte haar in dat het haar eigen schuld was. Angst en schuldgevoel namen de overhand. Later vertelt ze dat ze pas hulp is 
gaan zoeken, nadat haar partner met twee "kleerkasten" haar kinderen kwam opeisen. Op dat moment, toen er direct gevaar dreigde voor haar kinderen, 
is ze naar een veilige plek gaan zoeken. 

Een bepaald omslagpunt in de situatie zorgt ervoor deze vrouwen hulp gaan zoeken. Als blijven gevaarlljker wordt dan vertrekken, wanneer de dreiging 
overslaat op de kinderen, of misschien wanneer iemand uit de omgeving alarm slaat. Wanneer een slachtoffer de moed bij elkaar heeft geraapt en hulp 
durft te vragen, kan zij terecht bij het Steunpunt huiselijk geweld in haar regia. Door de verschillende vormen van huisel ijk geweld kan praten met of zonder 
partner, therapie of contact met lotgenoten voor de slachtoffers voldoende zijn. Wanneer de situatie dermate acuut of dreigend wordt bevonden, wordt een 
slachtoffer doorverwezen naar een vluchtadres in de opvang. Dit vluchtadres is altijd in een andere stad dan de huidige woonplaats van het slachtoffer. 
Het slachtoffer wordt op deze manier uit haar eigen sociale omgeving gehaald voor haar eigen veiligheid. 

Een profielschets van de vrouwen die in de vrouwenopvang terechtkomen: 
gemiddelde leeftijd van 33 jaar 

• 

60 tot 70% heeft een buitenlandse nationaliteit 
60 tot 80% brengt gemiddeld 1, 5 tot 2 kinderen mee 
60% gaat gebukt onder een zware depressie 
84% heeft last van posttraumatische stress 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• Meer dan de helft van de vrouwen in de hedendaagse vrouwenopvang heeft een buitenlandse nationaliteit. Dit brengt een andere vorm van problematiek 
• met zich mee. Door de cultuur kan de vrouw denken dat geweld geoorloofd is. Daarbij kan de stap voor deze vrouwen om veiligheid te zoeken, door de 

cultuur nog groter zijn. Wat veel voorkomt is eergerelateerd geweld . Wanneer een vrouw vertrekt bij haar man, tast zij niet aileen de eer van haar man, 
• maar haar hele familie aan. Zij moet niet aileen vluchten voor haar man, maar ook voor haar familie. De eer van de familie staat boven alles. De taal-

barriere kan ook een rol spelen. Wanneer je je niet verstaanbaar kan maken, is het moeilijker om hulp te vragen. Websites voor Steun bij huiselijk geweld 
• zijn hier op ingesprongen en zijn tegenwoordig in de diverse talen leesbaar, waaronder Turks, Marokkaans en Arabisch . 

• • • • • • 
• • • • • • • • 

Huiselijke geweld: 
geweld dat in de huiselijke kring plaatsvindt in de vorm van: 
- geestelijke geweld 
- lichamelijk geweld 
- seksueel geweld 

Problemgebieden die daarnaast een rol kunnen spelen: 
- financiele vlak 
- sociale relaties 
- opvoeding 
- zwangerschap 
- verslaving 
- psychiatrische problematiek 

1------- Steunpunt Huiselijk geweld 

Situatie van huiselijk geweld word! dermate acuut of dreigend bevonden, 
dat er sprake is van doorverwijzing naar een vluchtadres in de opvang 

/ 
autochtoon 
30-40% 

slachtoffers 

allochtoon 
60-70% 

/ 
andere cultuur: 
- taalbarriere 
- eergerelateerd geweld 
- denkt door cultuur dat geweld geoorloofd is 

met of zonder kinderen (gem. 1, 5 tot 2 ) 

I 
- getuige 
- slachtoffer __ ...... 



• • • 
STEUNPUNT HUISELIJK GEWELD • • • 

24-UURS OPVANG BUITEN BEELD • • 
UITSTROOM • 

TIME -OUT OPVANG ..__ UITSTROOM • • • • BEGELEID WONEN • • • 
UITSTROOM • 

G • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Huidig hulpsysteem bij huiselijk geweld 

Wanneer een slachtoffer hulp zoekt bij een steunpunt in haar regio en de situatie dermate acuut 
of dreigend wordt bevonden, wordt zij doorverwezen naar een veilig opvangadres buiten haar eigen 
regio. ledere regio heeft haar eigen stichting in de vrouwenopvang. Sommige zijn gefuseerd met 
andere regia's voor een betere overkoepelende dienstverlening. Over het algemeen zijn er dezelfde 
trajecten en opvangmogelijkheden met al dan niet dezelfde benamingen, waarvan vier mogelijkheden 
het meest voorkomend zijn: de 24-uurs opvang, de Time-Out opvang, het Begeleid wonen en de 
Buiten Beeld opvang . 

Als acute opvang en directe hulpverlening vanwege thuisgeweld bestaat er het noodbed, oftewel de 
24-uurs opvang. Hier kan het slachtoffer eventueel met haar kinderen een nacht en een dag op 
adem komen en haar mogelijkheden bekijken. Deze zijn ( begeleid) terugkeren naar haar thuissituatie, 
het vinden van huisvesting elders, of de Time-Out voorziening . 

De Time-Out voorziening is gericht op het tot rust Iaten komen en het zich beraden op de toekomst 
van het slachtoffer en eventueel haar kinderen. Ze mag hier maximaal 6 weken verblijven, waarna ze 
( begeleid) terug kan keren naar huis, huisvesting elders kan vinden, vervolghulpverlening elders kan 
krijgen, doorstroomt naar begeleid wonen, of een andere bij haar situatie passende optie vindt. 

Het begeleid wonen is gericht op het weer zelfstandig wonen. Zelfredzaamheid staat centraal in de 
vorm van het verwerken van het trauma, het Iaten stoppen van het geweld, het zelfstandig een 
huishouden kunnen voeren en het Ieven weer op de rails krijgen. Hierbij krijgen de vrouwen hulp in 
de vorm van diverse cursussen en activiteiten, zowel individueel als in groepsverband. Deze bestaan 
uit opvoedingsondersteuning, financiele budgettering, inburgering en weerbaarheid. De vrouwen mogen 
6 tot maximaal 9 maanden verblijven . 

Niet ieder slachtoffer wordt opgenomen in het traject van de vrouwenopvang als hierboven beschreven . 
Vrouwen die door hun partner of familia achtervolgd worden en daardoor in een levensbedreigende 
situatie verkeren, worden opgenomen in de Buiten Beeld opvang ( onderduikfunctie) . be vrouwen wor
den compleat ge·isoleerd van de buitenwereld, op een uiterst geheim adres, voor hun eigen veiligheid. 
Veel slachtoffers van eergerelateerd geweld komen in deze vorm van opvang terecht . 



Tevredenheid in de vrouwenopvang 

Onderzoek wijst uit dat de situatie van vrouwen een jaar na het verlaten van de opvang verbeterd is . De kwaliteit van hun Ieven is gestegen, ze lijden 
minder aan depressies en zijn minder getraumatiseerd. 2 Oat vrouwenopvang nodig is, daar kan men niet omheen. Oat vrouwenopvang niet leuk is ook niet . 
Je gaat er tenslotte naar toe als je niet anders kan. Een beeld dat snel naar boven komt, wanneer je aan vrouwenopvang denkt, zijn een stel vrouwen 
die in een uitgewoond pand op elkaar gestapeld liggen en met zijn allen soep staan te koken . Deze "oude" panden voldoen niet meer aan de huidige 
eisen van het nieuwe programma. Gelukkig zijn er dankzij het werk van de diverse stichtingen intussen nieuwe projecten en panden bijgekomen. De panden 
zijn gemoderniseerd, er is betere beveiliging en vrouwen krijgen zelf meer ruimte en meerdere opties in de diverse soorten opvang. 

( bron http:/ / www.stairs-europe.org/ nb-index.php) 

G. 

Actie BodyShop voor kinderen die getuige 
of slachtoffer zijn van huise/ijk geweld 

folder Stichting Vrouwenopvang Amsterdam 

Actie tegen Huise/ijk Geweld 

Toch kan er nog iets meer geluisterd worden naar wat de vrou
wen zelf willen en waar ze behoefte aan hebben. 
ledere vrouw is tenslotte anders en heeft andere hulp nodig. Het 
begint bij de eerste stap om hulp te zoeken . Het is al een hele 
grate stap om naar de politie te gaan . Voor het slachtoffer heeft 
het een heel dubbel gevoel: je geeft iemand aan van wie je ge
houden hebt. Het aanbod voor hulp moet laagdrempelig worden . 
De huidige actie van Stichting huiselijk geweld, met spotjes op 
tv, folders en advertenties om het geweld meer bespreekbaar te 
maken, is al een stap in de goede richting. 

Het Open huis ( Oranjehuis) in Alkmaar brengt openlijk naar 
buiten dat het In dat pand om vrouwenopvang gaat. Het maakt 
een statement rlchting plegers, slachtoffers en samenleving dat 
huiselijk geweld bestaat en onacceptabel is. 
Slachtoffers hoeven zich niet meer te verstoppen en zich niet 
meer te schamen. Het Open huis heeft deze positieve punten 
qua het naar buiten brengen en het verlagen van die drempel, 
maar de vrouwen hebben ook een vorm van anonimiteit nodig . 
Het bordje "Vrouwenopvang"' slaat dan immers ook op jou. De 
drempel is minder, maar je moet ook de bekendheid accepteren. 
Want ook al zegt men dat je je niet hoeft te schamen, het voelt 
toch als een prive aangelegenheid. 

• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 



• • • • 
• • • • • • 
• • • • • • • • 

In een "verstopt" opvanghuis heerst er ook onvrede over de situatie aan de deur bij binnenkomst. Door veiligheidsoverwegingen staat men lang aan de 
voordeur en dat terwijl zo snel mogelijk de bescherming van binnen gezocht wordt. Tijdens het wachten heb je als vrouw in angst het gevoel dat iedereen 
je aankijkt en weet in wat voor een situatie je verkeerd. De drempel is al aanwezig en ook hier sta je naar je gevoel in de kijk voor de buitenwereld. 
In beide gevallen ontbreekt die vorm van anonimiteit, waar de slachtoffers op dat moment behoefte aan hebben . 

In het verblijf in de opvang praat men ook wei over "gestapeld leed 
op de vierkante centimeter". Door aile problemen om je heen en de 
drukke situatie waarin je terecht komt ontstaat ongelooflijk veel extra 
stress. Je wilt niet altijd in een groep zijn, je wilt ook plekken hebben 
waar je even tot jezelf kan komen. Er zouden naast de gezamenlijke 
ruimtes, ook plekken moeten zijn waar je jezelf even kan terugtrekken. 
Beneden gezamenlijk ruimtes en boven woningen genieten hierin de 
voorkeur. Een andere factor waardoor er veel drukte heerst, is doordat 
er te weinig aanwezig is voor de kinderen. Er heerst behoefte aan 
aparte speelkamers en plekken waar de vrouwen rustig kunnen zitten 
en overzicht hebben op de spelende kinderen tegelijk . 
Zonder deze mogelijkheden voelen de vrouwen zich niet op hun ge
mak. Laat ook een vrouw die binnenkomt eerst tot zichzelf komen, gun 
haar rust, ontspanning en tijd om zelf te bepalen wanneer ze weer 
sociaal wordt. De opvang zou een toevluchtsoord moeten zijn, maar 
zonder privacy en rust is het dit niet. Het is een veel voorkomende 
reden waardoor de vrouwen de opvang vroegtijdig verlaten . 

Een ander stresspunt in de opvang is het opgestelde verblijfslimiet. Er 
heerst behoefte aan informatie over vele instellingen, wat de moge
lijkheden zijn en hoe lang men er mag blijven. Vaak weten de vrou
wen niet beter, dan dat hun enige mogelijkheid de opvang is waarin 
ze zich bevinden en dat die na verloop van tijd verlaten moet worden . 
Ze zijn bang weer aileen op straat te staan en als enige keuze de 
terugkeer naar de partner te hebben. Een duidelijk beeld over een 
vervolgproces blijft belangrijk om te Iaten zien dat er meer mogelijk 
is dan een terugkeer naar de partner . 



• Vrouwen die lang in de opvang zitten zljn vaak erg inactief. De vrouwen voelen zich er 
nutteloos. Ze doen niets aan studie, werk of toekomst. En dat terwijl het toekomstbeeld van • 
"huisje boompje beestje" het enige is wat ze kennen. Ook hebben de vrouwen veel schulden. 
Het is moeilijk voor ze om inkomens beheer en schuldhulpverlening te starten. Door geen • 
goede uitkering met veel schulden, is het bljna niet mogelijk om na 6 maanden uit te stro
men. Door deze kwesties hebben de vrouwen vaak geen andere keuze dan naar hun partner • 
terug te gaan. Er heerst een sterke behoefte aan praktische hulp. Ze willen aan de slag met 
de opbouw van hun Ieven: geld, huisvesting, sociale contacten, psychische hulp en werk. • 

• • • 
Doordat meer dan de helft van de vrouwen in de huidige vrou- • 
wenopvang allochtoon is, heersen er ook andere behoeftes. Het 
gaat hier niet om speciale ruimtes. Daardoor worden de vrouwen • 
uit de diverse culturen in verschillende hokjes geduwd en voelen 
ze zich niet op hun gemak en meer afgezonderd. Ze zijn hun • 
sociale omgeving vaak al kwijtgeraakt, doordat ze ontsnapt zijn 
aan het huiselijk geweid. Dit kan extra zwaar zijn doordat in • 
sommige culturen de vrouwen niet beter weten dan het Ieven 
in groepsverband. Gezamenlijke ruimtes zijn voor deze vrouwen • 
juist van groot be lang. 
De geweldproblematiek bij allochtone vrouwen is heviger en ze • 
zijn er vaak slechter aan toe. De hulpverlening in de opvang 
hebben ze hard nodig en daarbij komt extra hulp door de • 
grote onbekendheld met de Nederlandse samenleving. Wanneer 
men onbekend is In een samenleving, is een eigen toekomst • 
opbouwen haas! onmogelijk. De vrouwen hebben behoefte aan 
taalcursussen en inburgering in Nederland. • 

• 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ondanks de ruzies en het lichamelijke geweld vinden de vrouwen in de opvang het moeilijk om met hun exen te breken: de ruzies over schulden en 
kinderen gaan gewoon door per telefoon. Ze kunnen zich niet losmaken van de mannen voor wie ze gevlucht zijn. Veel vrouwen willen dat het geweld 
stop!, maar niet hun relatie. Omwille van de kinderen, maar vooral doordat ze niet beter weten dan dat ze niet kunnen Ieven zonder man. Meer dan de 
helft van de vrouwen in de opvang gaat binnen een week terug naar hun partner. Helaas word! het na onbegeleide terugkeer vaak aileen maar erger. 
Herhaling van de situatie is toch iets wat ten eerste voorkomen dient te worden . 
Hoe kan je ervoor zorgen dat je het toevluchtsoord creeert dat als oord zelf geen reden kan zijn voor de vrouwen om weer terug te keren naar de part
ner? Hoe creeer je dan een omgeving dat in de diverse behoeftes voorziet van de vrouwen? Dat zowel laagdrempelig is om mee te beginnen, maar ook 
een bepaalde anonimiteit verleent. Dat een duidelijk beeld geeft over de mogelijkheden die er bestaan voor de vrouwen. Dat een alternatieve toekomst biedt 
voor elke vrouw van elke cultuur naast de terugkeer naar de partner. En vooral dat laat zien dat er meer is dan een situatie van huiselijk geweld . 



Programma van eisen 

Het proces dat een vrouw en eventueel haar kinderen kan doorlopen in de opvang, van Steunpunt huiselijk geweld tot aan [Begeleid wonen, gebeurt op 
diverse locaties in diverse panden. Stichting Vrouwenopvang Amsterdam heeft sinds 2004 een pand waar de 24-uurs opvang in de Time-Out opvang is 
gevestigd. Op deze manier kunnen beide opvangmogelijkheden gebruik maken van de overkoepelende functies en vindt er doorstroming plaats binnen het
zelfde pand. Het biedt op deze manier oak inzicht voor de vrouwen op de mogelijkheden na de 24-uurs opvang. 

Waarom zou datgene dat in Amsterdam 
gebeurt door samenvoeging van de 24-
uurs opvang met de Time-Out opvang, 
niet verder doorgevoerd kunnen worden? 
Het Begeleid wonen wordt in een pand 
ondergebracht met de Time-Out opvang 
en de 24-uurs opvang. In plaats van 
de oorspronkelijke 3 stappen naar diverse 
panden, hoeven de vrouwen en hun kin
deren nag maar een slap naar een pand 
te doen na doorverwijzing van Steunpunt 
huiselijk geweld. De Buiten Beeld opvang 
wordt hierin verder buiten beschouwing 
gelaten, aangezien er zeer hoge beveil
igingsmaatregelen aanwezig dienen te zijn 
en er sprake is van complete isolatie van 
de vrouw en eventueel haar kinderen door 
het gevaar van doodsbedreiging. 

slachtoffer huiselijk geweld -------------

Huidig proces op diverse locaties in de stad 

• • • • 
• • • • • • • • 
• • 
• • • 



• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • 
• • • 

De 3 stappen ondergebracht in een pand kan vanaf de binnenkomst duidelijkheid geven wat de mogelijkheden zijn van de vrouw en eventueel haar kin
deren. Door het vanaf de 24-uursvoorziening zichtbaar te maken wat de al aanwezige vrouwen meemaken in de Time-Out opvang en Begeleid wonen, 
kan letterlijk gezien worden wat haar opties zijn. Vrouwen komend uit eenzelfde soort situatie, die een slap verder zijn in de verwerking van het trauma, 
kunnen op deze manier dienen als voorbeeld en stimulans om die slap verder zelf ook te nemen. Ditzelfde proces geld! voor de vrouwen die de slap naar 
de Time-Out opvang genomen hebben, om door te stromen naar het Begeleid wonen. Ligt de nadruk in de Time-Out opvang op het een plaats geven 
van het trauma, het zien van het Begeleid wonen kan meer stimuleren om de slap van de verwerking van het trauma en het opbouwen van een eigen 
Ieven te nemen. Het samenvoegen van de 3 soorten opvang in een pand zorgt voor het wegnemen van onduidelijkheid over de mogelijkheden, het Iaten 
leren van elkaar en het stimuleren van elkaar in vooruitgang binnen het proces in het opbouwen van een eigen Ieven . 

slachtoffer huiselijk geweld -------------0 Steunpunt huiselijk geweld 

0 

Samenvoegen van 3 soorten opvang in een /ocatie 

24-uurs opvang 

Time-Out opvang 

Begeleid Wonen 

,, 



Het doorlopen van het proces vraagt om extra ruimtes 
naast aileen het wonen van de vrouw en eventueel 
haar kinderen. Bij binnenkomst dient er een kantoor 
te zijn voor de beveiligingscontrole en het admini
stratieve gedeelte van de opvang. Aile 3 de vormen 
van opvang vragen om een spreekkamer, voor het 
regelen van diverse zaken met de buitenwereld en de 
toekomst van de vrouw en eventueel haar kinderen 
binnen de opvang. In het proces van de 24-uurs 
opvang en Time-out opvang is de spreekkamer meer 
nodig dan in het Begeleid wonen. 
In de Time-Out opvang ligt de nadruk op het een 
plaats geven van het trauma . Dit vraagt om een 
therapieruimte voor zowel gezamenlijke als individuele 
sessies. In het Begeleid wonen ligt de nadruk op 
de verwerking van het trauma en het opbouwen van 
een eigen Ieven. De therapieruimte wordt oak door 
Begeleid wonen gebruikt, maar het is vooral een 
lesruimte waar vraag naar is . Deze lesruimte wordt 
gebruikt voor lessen in opvoedingsondersteuning, fi
nanciele budgettering, taal, inburgering en weerbaar
heid. 

24-uurs opvang 

Time-Out opvang 

Begeleid Wonen 

Kantoor 

Spreekkamer 

Therapieruimte 

Speelruimte 

Lesruimte 

Ontvangstruimte 

• 
• • • 
• • • • 
• • • • • • 
• • • 
• 



• 
• 
• • 
• • • • 
• • 
• • • • • • • 
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Begeleid wonen wordt gezien als een laatste stap voordat de vrouwen klaar zijn om de opvang te verlaten. Echter in het begeleid wonen wordt er gepraat 
en geleerd over de buitenwereld, maar wordt er nog niets gedaan met de buitenwereld. Het zelfvoorzienend zijn en contact met de Nederlandse samen
leving, gebeurt aileen buiten de opvang. Als extra toevoeging aan de 3 soorten opvang in het proces van leren en stimuleren van elkaar wordt er binnen 
de opvang een werkfunctie gecreeerd. Onder begeleiding kan een vrouw gaan werken in het restaurant dat zich in de opvang bevindt als allerlaatste stap 
voor verlating van de opvang. Begonnen wordt in de keuken, immers het bereiden van voedsel is een factor in ieders Ieven en aile diverse culturen. Dat 
niet iedereen evengoed kan koken is niet erg, het gaat om het leren en bezig zijn. Naast de werkzaamheden achter de schermen van het restaurant is 
een stap verder de bediening in het restaurant zelf. Dit zorgt voor contact tussen de vrouwen en de samenleving. In een restaurant komt de bevolking 
om ontspannen een hapje te kunnen eten, aileen met vrienden of partner. De vrouwen krijgen weer te maken met mannen en kunnen relaties zien die 
samen gezellig en misschien zelfs romantisch aan het eten zijn. Maar in de bediening is het ook hard werken en soms zijn er ook minder vriendelijke 
klanten. Het restaurant zorgt door deze confrontaties dat de vrouwen leren met conflicten om te gaan en zichzelf toch staande kunnen houden, ook in het 
werkende Ieven. De vrouwen komen door het restaurant met de mooie kanten van de samenleving in aanraking en leren om te gaan met de mindere 
mooie kanten. Daarnaast verdienen ze zelf wat geld en mede door de lessen budgettering leren ze op deze manier hoe ze voor zichzelf en eventueel hun 
kinderen kunnen zorgen zonder hun partner . 

Tijdens het wonen in de 3 vormen van opvang heerst een grote vraag naar gezamenlijke ruimtes, maar ook naar prive en rust in de vorm van ruimtes 
waar je jezelf even kan terugtrekken. De vraag naar rust heeft ook te maken met kinderen. Vrouwen zonder kinderen vragen niet om lawaai van kinderen 
om hen heen. Vrouwen met kinderen willen ook af en toe even niets aan hun hoofd. De vraag naar een aparte kinderruimte is hoog. Ook de kinderen 
zelf willen graag een eigen speelruimte waar ze weer even kind kunnen zijn en even hun schokkende ervaringen uit het verleden kunnen vergeten . 

ledere vrouw en eventueel hun kinderen hebben wei dat verleden. De opvang helpt de vrouwen in het verwerken van dit verleden. Echter in dat verleden 
waren misschien niet aileen negatieve kanten. De vrouwen en kinderen zijn ook uit hun sociale omgeving gehaal.d. Haar eigen familie en vrienden ziet de 
vrouw ook niet meer. Vrouwen in de opvang zouden graag bezoek willen ontvangen omdat ze hun sociale omgeving toch erg missen. Door veiligheidsover
wegingen voor de vrouw zelf en de andere vrouwen in de opvang is bezoek ontvangen in de kamers zelf niet mogelijk. Wei is het mogelijk een aparte 
bezoekersruimte te creeren waar de vrouwen op afspraak eventueel hun familieleden of dierbare vrienden mogen ontvangen, mits de situatie van de vrouw 
zelf en de veiligheid van de opvang dit toelaat. 





• • • 
• 
• • 
• • • • • • • • • 
• • 
• 

Het proces van 24-uurs opvang tot aan Begeleid wonen in het zien en leren van elkaar, zorgt voor een bepaalde beweging binnen het ontwerp. Deze 
beweging wordt veroorzaakt door het proces wat de vrouwen doormaken en hoe ze op hun eigen manier stap voor stap meer en meer weer terug naar 
buiten treden de samenleving in . Echter de samenleving buiten het ontwerp heeft een bepaalde invloed op plaatsing van ruimtes vanwege veiligheid en 
bescherming . Het woongedeelte dient zodanig beveiligd en afgeschermd van de buitenwereld te zijn, voor zover het proces dat toelaat. In activiteiten
ruimtes als een therapieruimte en lesruimte komen therapeuten en docenten van buiten. Hetzelfde geldt voor een kantoor en een spreekkamer. Daarnaast 
is er nog een restaurant wat als laatste stap in de opvang geplaatst is, maar waar de samenleving in mag binnendringen. De samenleving dringt binnen 
in een pand waar geheimhouding heerst over wat zich daar afspeelt. Feit is wei dat geheimhouding voor de buren haast onmogelijk is. Huidige "verstopte" 
opvanghuizen zijn voor de buren vaak bekend. Wanneer je erop gaat letten en je in een huis naast je aileen maar vrouwen en kinderen naar binnen ziet 
gaan, is de conclusie vrouwenopvang vaak snel getrokken. Ervaring leert dat buren er helemaal niets om geven en hier ook niets mee doen. De vrouwen 
komen uit een andere stad en zijn er anoniem geplaatst. De geheimhouding, bescherming en anonimiteit bestaat voor de rest van de samenleving en 
bovenal de partners . 

Een bepaalde hierarchie van ruimtes en hun functies zorgt voor de beweging van het proces in het ontwerp en daarnaast de veiligheid en bescherming 
dat per onderdeel nodig is. Voor het bepalen van deze hierarchie wordt Villa Muller van Adolf Loos en de eigen woning van Geoffrey Bawa geanalyseerd . 
Beide architecten maken gebruik van een bepaalde plaatsing van ruimtes ten opzichte van elkaar, waardoor ruimtes die het meest prive zijn, het laatste zijn 
te bereiken vanaf de entree van het gebouw. Er ontstaat een opeenvolging van ruimtes die door hun mate van openbaar tot aan prive elkaar beschermen 
in het doordringen binnen het gebouw . 

·'' 



Villa Muller 

Van links naar rechts : 
- zicht op eetkamer vanuit entree hal 
- entree hal 
- zicht op trap richting boudoir vanuit entree hal 
- boudoir 

Adolf loos: Villa Muller 

Adolf Loos: "the building should be dumb outsld8 snd revesl/ng Is Wf!JBith on the Inside" 
( cltsBt u1t: Gnlvrl(}nuolo, s. (1982 ), •Adolf Lootl: Thtloty 11nd worlaJ•, ldtle 8oolal, Mllllno) 

• • 
• • 

Adolf Loos heeft in een paar weken in 192 8 Villa Muller ontworpen voor de heer Frantisek Muller. Het on twerp • 
werd op een heuvel gebouwd in 1929-1930 te Praag, Tsjechie. Het gebouw heeft een neutrale gevel en geeft 
weinig prijs van wat er zich afspeelt. De Villa heeft een Introvert karakter. • 

Loos heeft de Villa niet ontworpen vanuit plattegronden en doorsnedes, maar vanuit de 3 dimensionaliteit van de • 
ruimtes. ledere ruimte heeft niet aileen een bepaalde Iengle en breedte, maar ook een bepaalde hoogte. Door 
het verbinden van deze diversiteit aan ruimtes met elkaar ontstaat er een gevoel van complexiteit. Bewegend door • 
de ruimtes, is het door hoeken, verdraaiingen en de verschlllende volumes moeilijk in je hoofd een plattegrond 
van het gebouw te vormen. Het volgen van ruimtes wordt door lnval van het Iicht en het gebruik van materialen • 
begeleid. Wanneer men kijkt naar de entree hal zorgt het materlaalgebruik en het Iicht ervoor dat je blik en 
beweging geleid wordt links naar de eetkamer. Rechts is er echter nog een trap, meer donker aanvoelend en • 
verborgen. Deze trap leidt naar het plekje voor de vrouw des huizes, het boudoir. Vanuit het boudoir kan ze 
via een klein raam de entree hal in de gaten houden. • 

• • 
• • 
• • 

'~' bron 5 bovenstaande illustraties: Duzer, Muller, a worl< of Adolf Loos , Princeton Architectural Press Inc, New York) • 



• • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• 

Door het kleuren van de ruimtes in de plattegronden 
en doorsnedes, valt een hierarchie te onderscheiden . 
De beweging van de bezoeker, bewoner en personeel 
door de opeenvolging van ruimtes zorgt voor een be
weging van bruin naar rood. Zowel de bewoner als 
bezoeker beweegt zich van geel naar rood. Vanuit het 
gele gebied heeft de bewoner echter nog toegang tot 
het bruine personeels gebied. Het personeel gaat van 
bruin, via gee I naar rood. 
Het gele gebied dient als barriere voordat men zich kan 
voortbewegingen richting de roze en uiteindelijk de rode 
prive vertrekken . Dit gele gebied bestaat niet aileen 
uit openbare ruimtes als hallen, maar bevat als extra 
buffers verdraaiingen, trappen en gangen . 

,[J 



Geoffrey Bawa: de eigen wonlng 

In 1958 trok Geoffrey Bawa in een kwart van de huidige waning aan Bagatelle road in 
Colombo, de hoofdstad en grootste stad in Sri Lanka. Na verloop van tijd heeft de architect 
de waning tot het huidige geheel gevormd door het verbouwen en samenstellen van drie 
kleine naastliggende woningen en een laan . 

Kijkend naar de plattegrond kan men de doosvorm onderscheiden met een open zijde. 
Ook in het antwerp van Bawa is er sprake van een introvert gebouw. De gevel geeft 
weinig prijs van wat zich daarbinnen afspeelt. De gevel staat als scherm om binnen af 
te schermen van buiten. 
Het gebouw staat binnen de buitengevels veel in contact met buiten , de natuur en het 
klimaat welteverstaan. Het gebouw bevat veel binnentuinen dat het groen en het klimaat 
in het gebouw trekt en het groen vanuit het gebouw boven het dak laat uitsteken . Deze 
binnentuinen en groenzones zorgen voor een bepaalde beweging in het gebouw van open
bare ruimtes naar prive. 
Op het gedeelte aan de open zijde van de doosvorm heeft de architect nog drie verdieping 
geplaatst, een bibliotheek en een daktuin met afsluitend een dakterras. De hoogte aan de 
openzijde zorgt niet aileen voor een markering van de ingang, maar ook voor afscherming 
van wat zich daarachter afspeelt, als een extra hoge muur . 

Door in de plattegronden en doorsnede te kleuren , valt ook in het antwerp van Bawa een 
hierarchie te onderscheiden. De beweging van de bewoner en bezoeker door de opeenvol 
ging van ruimtes loopt van geel naar rood. Groen stroken en verdraaiing in de looprichting 
in de overgang tussen de ruimtes zorgen voor een de barriere. Hoe verder men zich 
beweegt, hoe dieper men zich in het gebouw dringt. Door de verdraaiing is het moeilijk 
een plattegrond in je hoofd te vormen wanneer je beweegt door het gebouw. Het bijna 
niet merkbare verschil tussen binnen en buiten speelt hierin ook een rol. De materialen die 
in een ruimte binnen worden gebruikt, lopen door in de open ruimtes buiten . De tunc 
ties in de hogere verdiepingen aan de voorzijde zijn meer openbaar. Door de daktuinen 
en terrassen heb je open overzicht over de omgeving buiten de gesloten muren om het 
gebouw. Door de hoogte kan de buitenwereld andersom echter niet binnendringen . 



• • • • • • • • • • 
• • • • I • • • 
• • ,; 



Opzet vrouwenopvang 

Seide architecten hebben een introvert gebouw ontworpen. De buitengevel laat niet zien wat zich daarachter afspeelt . De gevel is neutraal en kan voor de 
bewoner een gevoel van veiligheid geven. De buitenwereld word! afgeweerd en wat zich daarbinnen afspeelt is het geheim van de bewoner, zonder dat 
de buitenwereld hiervan oak maar iets afweet. 

In beide ontwerpen word! een bepaalde hierarchie ingezet van een opeenvolging van ruimtes. Als barrieres tijdens het nemen van de stappen tussen de 
ruimtes maken de architecten gebruik van verdraaiingen in richting, verschillen in breedte, hoogte en lengte, obstakels als !rappen en groen, het inzetten 
van Iicht en materiaal en het verschil tussen binnen en buiten. Dit maakt de ontwerpen vanaf de entree een ontdekkingstocht naar wat zich in het gebouw 
allemaal afspeelt. Je voelt dat je door het gebouw vooruit wilt bewegen en dat zonder dat je door hebt dat de architect je beweging regisseert. 

Een vergelijkbare hierarchie word! ingezet 
in de opzet van ruimtes ten opzichte 
van elkaar in de vrouwenopvang. De 
kleur geel staat voor ruimtes waar de 
buitenwereld in kan binnendringen, oftewel 
semi-openbaar. De kleur raze staat voor 
de gebieden waar een persoon van 
buitenaf kan komen met toestemming 
van de vrouwenopvang, oftewel semi
prive. De kleur rood is aileen bestemd 
voor ruimtes van de vrouwen en hun 
kinderen, oftewel prive. Groen is de 
kleur voor plekken waar barrieres di
enen te komen voor bescherming van 
de opeenvolgende ruimte in wat voor 
een vorm dan oak. Wanneer beweging 
in de opzet wordt toegevoegd, ontstaat 
er een 3d schema van de opzet van de 
vrouwenopvang. 

U: 

entree 

restaurant 

uitgang 

• • • 
• • • • • • • • 
• 
• • • 
• • • 
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Wanneer een vrouw (en eventueel haar kinderen) binnen
komt bij het kantoor en door wordt verwezen naar de 24-
uurs opvang verkeert ze in een staat van stress en angst 
en is op zoek naar een plek om tot rust te kunnen komen . 
Ze wordt direct hoog door naar boven van de buitenwereld 
af geplaatst. De opeenvolgende stappen, Time-Out opvang 
en Begeleid wonen volgen de beweging van een neerwaartse 
spiraal, vloeiend weer terug naar de buitenwereld, eindi
gend via het restaurant. De therapie ruimte, lesruimte en 
spreekkamer zijn geplaatst dicht bij het woongedeelte waar 
de meeste behoefte heerst aan die functie. De kinderruimte 
wordt gebruikt door zowel kinderen uit de Time-Out opvang 
als het Begeleid wonen en geniet hetzelfde niveau van prive 
behorend bij de kleur rood. De ontvangstruimte staat dan wei 
in de vrouwenopvang, maar heeft aileen een verbinding met 
de buitenwereld via de beveiligingsfunctie van het kantoor. 
Kijken mag vanuit de ontvangstruimte, maar in de rest van 
de vrouwenopvang komen, mag niet. 





• 
• • • • • • • • . -

Geheimhouding en anonimiteit behorende bij de vrouwenopvang zorgen voor een fictieve locatie van het antwerp. Om het antwerp wei in de realiteit te Iaten 
bestaan, is er gezocht naar een passende locatie bij de eigenschappen van het antwerp. De locatie moet voldoen aan de volgende 3 aspecten: 

• • • • • • • • 

bestaande cultuur van omgeving moet dermate aansluiten op de vrouwen in de opvang, zodat ze zich er zouden kunnen thuisvoelen 
middelen om in de levensbehoeften te kunnen voorzien moeten op loopafstand te verkrijgen zijn 
toevoeging van een restaurant moet van meerwaarde zijn voor de omgeving 



Zoektocht naar een locatie 

Verspreid over heel Nederland beschikt de vrouwenopvang over ruim 63 
residentiele opvangvoorzieningen en ruim 45 begeleid wonen projecten . De 
totale opvangcapaciteit bedraagt bijna 2500 plaatsen, waarvan ruim 1850 
residentiele opvangplaatsen voor vrouwen en kinderen. Er heerst echter veel 
meer vraag dan aanbod vanwege de stijgende lijn in het aantal meldingen 
van huiselijk geweld. De diverse grate steden in Nederland zijn hier op in
gesprongen, waarvan de gemeente Amsterdam in juni 2007 in de krant "de 
metro" bekend maakte 58 miljoen euro beschikbaar te stellen voor onder 
andere 11 tot 18 nieuwe plaatsen voor diverse vormen van vrouwenopvang en 
5 nieuwe locaties voor advies- en steunpunten Huiselijk Geweld. Het struc
turele tekort in residentiele functies van Stichting Vrouwenopvang Amsterdam 
zou hierdoor ( voorlopig) verholpen zijn. 

Van het stadsdeel Zeeburg te Amsterdam is bekend dat het 46 miljoen euro 
krijgt toebedeeld, voor het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder 
vrouwenopvang. 3 Het stadsdeel zeeburg bestaat sinds 1990 uit de lndische 
Buurt, het Oostelijk Havengebied, het Zeeburgereiland en IJburg. Gekeken 
naar bekendheid in het realiseren van nieuwe locaties voor vrouwenopvang 4 

samen met de aspecten waaraan de locatie dient te voldoen, volstaat de 
lndische Buurt op aile gebieden in tegenstelling tot de overige delen van 
Zeeburg. 

\.4 

~Zeeburger 
Oostelijk hav s::.:,:~Gand 

lndische8 ,€ 

~rncforrkun 
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lndische buurt met aangegeven: het huidige commercitHe gebied 

lnd/sche Buurt 

Aan het begin van de 20e eeuw is de lndische Buurt in grote haast ge
bouwd als arbeidersbuurt voor de enorme toestroom van havenarbeiders naar 
Amsterdam. De lndische Buurt verrees in de voormalige 'Overamstelse Polder' 
en is grotendeels ontworpen door architecten van de Amsterdamse School, 
waarvan Hendrik Petrus Berlage de bekendste. 
Door de grote haast bij het bouwen van de buurt heeft de opgehoogde grond 
van de polder niet goed kunnen inklinken. Hierdoor heeft de buurt vanaf het 
begin te maken met verzakkingen van huizen. 
Na het vertrek van de oostelijke havenfuncties in de jaren 60 kwam de 
buurt ge"lsoleerd te liggen tussen het spoor en het verlaten havengebied. 
Vanaf de jaren 70 heeft er veel stadsvernieuwing plaatsgevonden. Door deze 
ontwikkelingen bestaat de buurt voornamelijk uit een mix van vooroorlogse 
bebouwing en bebouwing uit de jaren 80. De waardering van de bewoners 
over de buurt is laag . 

De lndische buurt bestaat voor 68% uit buitenlandse nationaliteiten, waarvan 
de meeste uit Marokko, Turkije, Suriname en de Antillen komen. In totaal 
zijn er meer dan 80 nationaliteiten te vinden. De lndische buurt heeft rond 
de 23300 bewoners. De Javastraat, de Molukkenstraat en de Sumatrastraat 
zijn de belangrijkste winkelstraten in de lndische buurt en hebben door de 
diversiteit aan nationaliteiten een mediterraans karakter . 

Amsterdam wil het imago van de lndische buurt verbeteren en het renoveren tot "Amsterdamse Wereldwijk". Er wordt gei·nvesteerd in voorzieningen voor 
scholing, welzijn en zorg, woningen dienen opgeknapt te worden en er wordt aandacht besteed om de buurt weer schoon, veilig en vooral leefbaar te maken. 
Om de positieve kanten van een multiculturele wijk naar buiten te brengen investeert het stadsdeel met behulp van Europese subsidies in promotieactiviteiten 
zoals een kunst- en cultuurroute, de Javacup of het wereldwijkfestival. Naast het aanpakken van het uiterlijk van de wijk wordt er ook ge·lnvesteerd in het 
ondersteunen van economische stimulansen. De Javastraat dient hierin zijn naam als "winkelhart" van de lndische buurt waar te maken. De kwaliteit van 
de openbare ruimte wordt verbeterd en het winkelgebied wordt doorgetrokken vanaf de Javastraat tot aan het Javaplein. Hierdoor wordt het winkelgebied tot 
een groot geheel samen met de Sumatrastraat en de Molukkenstraat als hart van de buurt gemaakt, dat gaat zorgen voor meer economische ontwikkel
ing voor de multiculturele eigenaren . 

*' 



JsVSSirBst 

De Javastraat heeft als winkelgebied een aanbod van ruim 90 winkels, diverse eetgelegenheden en andere commerciele instellingen. Het is een drukke straat 

• • 
met een hoge aanwezigheid van hinder met het autoverkeer. Parkeervakken voor auto's staan schuin op de rijrichting en zijn te klein voor het vrachtver- • 
keer, waardoor deze regelmatig dubbel parkeren voor het laden en lassen. De loopgang van de voetganger wordt regelmatig belemmerd, doordat winkeliers 
te weinig ruimte hebben op de stoep voor het uitstallen van hun waren. • 

Begin 2008 is de uitvoering van het nieuwe winkelgebied van de Javastraat van start gegaan en wordt eind 2008 afgerond. De openbare ruimte van de • 
Javastraat wordt verbeterd, dankzij het creeren van extra stoepruimte. Er ontstaat een aantrekkelijkere winkelstraat met meer ruimte voor winkeluitstallingen, 
terrasjes, markten en evenementen. Door het smaller maken van de rijweg kan er oak niet meer dubbel geparkeerd worden. Er kan aileen nag maar • 
geparkeerd worden in de rijrichting. De verkeerschaos wordt minder en de Javastraat krijgt een rustiger karakter. De veiligheid van fietsers en voetgangers 
wordt vergroot, wat het een prettigere openbare ruimte maakt. Dit karakter van de openbare ruimte wordt doorgetrokken tot aan het Javaplein. • 

Huidige situatie Nieuwe situatie 

Het Javaplein is bestemd als toekomstig winkelgebied om op die manier de verbinding te vormen tussen het winkelgebied van de Sumatrastraat, Javastraat 
en de Molukkenstraat tot een groat commercieel gebied. Echter ondanks het doortrekken van de openbare ruimte van de Javastraat tot aan het Javaplein 
valt er een gat in het gebied. In het gevelbeeld van de Javastraat bestaat er een duidelijke plint van winkels, eetgelegenheden en andere vormen van 
commerciele instellingen. Aan de zuidelijke kant van de Javastraat stopt deze plint in het gevelbeeld op ongeveer de helft van het westelijke deel van de 

• • • • • • • • • • • 



• straat. Naast deze laatste commerciele functie 
• staat de Elthetokerk. Deze kerk staat op de lijst 

van het stadsdeel voor herbestemming, maar er 
• vindt veel protest plaats vanuit de buurt. De kerk 

heeft een grote sociale functie in de buurt en de 
• buurtbewoners vinden het daarom van groot belang 

dat de kerk blijft. Het vervolg van deze zijde van 
• de straat vanaf de kerk tot aan de hoek naast 

het plein bestaat aileen uit de functie wonen. Op 
• de hoek zijn 3 grote woonblokken gesitueerd. Hat 

waren de eerste woningen die na de Woningwet 
• 1902 voor het armste deel van de bevolking 

van Amsterdam werd gebouwd. De woonblokken 

De Berlage blokken E/thetokerk temidden van woningen en winkels 

• • • • • • • • • • 

stonden op de planning om gesloopt te worden, want renovatie bleek te duur omdat de woningen te klein zijn en muren moeilijk zijn weg te halen. De 
woonblokken zijn echter ontworpen door de Nederlandse architect Barlage en hebben daardoor een "monumentwaardige" status. Wederom volgde er veel 
protest tegen de sloop. Vervolgens zijn de 169 arbeiderswoningen in de woonblokken herontwikkeld tot studentenkoopwoningen . 

In dit deel van de straat stond nog een locatie op de planning om gesloopt te worden, Javastraat 126, het Diogenes gebouw. In het gebouw huizen 
kunstenaars die er wonen en gebruik maken van de aanwezige atelierruimtes. Deze kunstenaars zijn bereid te vertrekken, aangezien er een nieuwe toea
tie voor hen is aangewezen. De locatie Diogenes ligt tussen het einde van het 3e Barlage blok en een woongebouw. Aan de overzijde zet de plint van 

• Overzijde van de /ocatie Diogenes 

commerciele functies zich door tot aan het einde van de bebouwing. Aan de open ruimte voor de 
Barlage blokken komt een bibliotheek, lunchroom en het winkelgebied van het Javaplein. Dit maakt een 
commerciele functie als een restaurant op de locatie van het Diogenes gebouw passend als opvuiling 
van het "gat" in het commerciele gebied . 

Op Javastraat 12 6 heeft de vrouwenopvang een locatie in een gebied van diverse nationaliteiten en 
culturen, net als in de opvang zelf. Wanneer een vrouw uit de opvang zich buiten het gebouw be
geeft, zou zij zich niet anders hoeven te voelen, vanwege een nationaliteitsverschil. Tevens zijn de 
middelen om in de lievensbehoeften van de diverse culturen te voorzien te vinden op loopafstand in 
het omliggende gebied. De multiculturele buurt bevat niet aileen een diversiteit aan winkels, maar ook 
aan scholen, kerken, moskeeen enzovoorts . 



Vrouwenopvang versus de buitenwereld 

In het ontwerp van de vrouwenopvang staat de gevel als een scherm tussen de binnen en buiten
wereld. Het scherm mag voor het behoud van de anonimiteit van de vrouwen niet weergeven dat het 
achter het scherm om vrouwenopvang gaat. Wanneer het scherm teveel gaat opvallen, wordt het een 
soort van trekpleister wat diezelfde anonimiteit aantast. Het Hubertushuis van architect Aldo van Eijck 
is hier een voorbeeld van. De gevel van het Hubertushuis bestaat uit een nieuwbouw van 6 lagen 
en de renovatie van het naastliggende Neo-Barokke pand van 4 lagen. Door gebruik te maken van 
een split-level constructie, ingesneden door het trappenhuis waar zich ook de entree bevindt, wordt 
het verschil in hoogte tussen de panden overbrugd. De gevel van de nieuwbouw is echter gekleurd 
in een overloop van de kleuren van de regenboog. Deze kleuren maken de gevel zo opvallend, dat 
het een trekpleister werd voor ge'interesseerden. Dat het Hubertushuis een opvang is voor vrouwen 
en hun kinderen werd door de populariteit van het gebouw bekend. Het bordje vrouwenopvang staat 
er op die manier in de vorm van de gevel. Om dit te voorkomen dient er in de gevel een balans 
gevonden te worden tussen anonimiteit en toevoeging aan het straatbeeld. 

De locatie ligt tussen twee totaal verschillende geveltypen, aan de linkerzijde de Berlage Blokken 
en aan de rechterzijde de gevels van de winkelstraat. Wanneer gekeken wordt naar de gevel van 

het Berlage blok naast 

Hubertushuis ontworpen door A/do van E1j'ck 
( bran Heer de, Jan. ( 1986 }, "Kieur en architectuur", Uit
geverij 10, Rotterdam} 

• 

• • • • • • • de locatie, valt op dat 
deze anders is ten • 

Ziehl vanuit Berlage tuin richting einde bouwblok 

opzicht van de andere twee blokken. Het woonblok is niet als blok gemaakt 
maar afgesneden en als het ware aan de winkelstraat geplakt. Door op dit • 
punt de gevel van het ontwerp terug te plaatsen op eenzelfde diepte en 
van eenzelfde lengte als de hoek aan de overzijde van dit punt van het • 
woonblok, ontstaat er in het straatbeeld een ritme van drie naast elkaar 
liggende blokken. Het andere deel van de gevel in het ontwerp staat als • 
overgang tussen het gevelbeeld van de Berlage blokken en het gevelbeeld 
van de winkelstraat. • 

Behalve de buitenwereld aan de straatzijde is er ook een buitenwereld aan 
de achterzijde. De locatie is deel van een bouwblok. Binnen het gebied van • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

het bouwblok ligt een binnenhof bestaande uit aile achtertuinen. De drukte van de stad blijft buiten, in het binnenhof heerst rust. Aileen het fluiten van 
de vogels is te horen. De achtertuin van het Berlage Blok is ingericht als studententuin: bestraat, weinig groen, wat fietsen en een verdwaalde barbecue . 
Het overige deel van het binnenhof bestaat uit heel veel groen. Het blokkeert het zicht zodanig dat vanuit de Berlage tuin het zicht amper tot drie kavels 
verder reikt. Het vele groen duidt niet aileen op een plekje van natuur in de stad, maar oak aan een bepaalde behoefte van privacy in je tuin . 
Door het Berlage blok ,in het antwerp oak af te maken het binnenhof in, wordt niet aileen het zicht naar de vrouwenopvang weggehaald voor de studenten, 
maar krijgt het Berlage blok een binnenhof met meer hetzelfde intieme karakter als de andere twee blokken. Om tach de connectie te behouden met het 
overige hof en het vele groen, beperkt het afmaken zich tot de afmetingen van de locatie van het antwerp. De rest van de locatie van het antwerp wordt 
afgeschermd door het groen en de schuttingen van de overige tuinen . 

Door het terugzetten van de gevel aan de straatzijde om het Berlage blok af te maken ontstaat er een ruimte tussen de stoep en de gevels. Deze ruimte 
krijgt een semi-openbaar karakter door het te verhogen tot de hoogte van een traptrede. Het gebied dient als eerste stap richting de vrouwenopvang . 





• • • • • • 
• De deur slaat dicht. Snel, dit is mijn kans, voordat hij weer dronken thuiskomt. Terwijl ik mijn tas uit de kast trek voel ik weer die pijn in mijn ribben. 

Mijn oog klopt nog. Had ik ook maar geen ruzie moeten uitlokken gisteren. Het eten stand ook vee/ te laat op tafel. Maar toen dreigde hij ook Emma 
• een klap te geven, aileen omdat ze niet ophield met huilen. Er knapte iets in me. Hoe kon hij dat doen, ze is pas 3 I Dit kan niet meer Ianger zo, 

het is genoeg. 
• Snel wat kleren pakken, de beer van Emma, anders slaapt ze niet. Ze kijkt me bang aan. lk vertel haar dat we gaan logeren, saampjes, zonder 

papa. lk klem het adres wat mijn lieve buurvrouw me had gegeven in mijn hand. Ze maakte zich zorgen toen ze zoveel geschreeuw hoorde. Toen ze 
• mijn blauw oog zag toen ik boodschappen ging doen, wist ze genaeg. Toen ze hem de deur uit zag gaan, kwam ze stiekem aan de deur en gaf me 

het adres van het steunpunt. lk hoop dat ze me kunnen he/pen, wat moet ik anders? Of tach naar de politie? Nee, dan moet ik aangifte doen. Wordt 
• hij nog bozer. Krijg ik nog meer klappen. Buurvrouw zei dat ze me bij het steunpunt een veilige plaats in een opvang konden geven. En dan? Niet 

denken, rennen nu. Dadelijk komt hij eerder thuis. lk pak mijn tas, til Emma op en we rennen de deur uit. Snel opschieten, naar de bushalte. 
• Buurvrouw zei dat het niet ver was ... 

• • • • • • • ••• k!l!·"'' 



Aankomst bij de vrouwenopvang • 
• 

Vanuit het Steunpunt Huiselijk geweld ergens in Nederland word! een vrouw met eventueel haar kinderen doorverwezen naar de vrouwenopvang op de • 
Javastraat 1268. Vanaf de tramhalte is de locatie zichtbaar. De vrouw voelt zich bang. Ze heeft het gevoel dat ze is ontsnapt en is op zoek naar een 
veilige plek om even tot rust te komen. Ze is op de vlucht en op zoek naar een beetje hoop. • 

Tijdens het naderen van de locatie, word! de opening naar de vrouwenopvang meer en meer zichtbaar. De inham tussen de twee gebouwen, het Berlage blok • 
en de gevel van het restaurant, is het eerste wat opvalt. De gevel aan de inham, het doorzetten van het Berlage blok, is op dezelfde manier gevormd als he! 
Berlage blok. De gevel is van hetzelfde donkerrode baksteen . Daarnaast hebben de ramen dezelfde vorm en grootte en zijn gerangschikt in hetzelfde patroon. • 

..._ Straatbeeld javastraat, links he/ Berlage blok, midden de vrouwenopvang, recht de winkelstraat 

Aileen de kleur van de ko
zijnen maakt het onderscheid. 
De buitenlijst van de houten 
kozijnen zijn wit geverfd en de 
binnenlijst zwart ipv. de felgele 
buitenlijst en donkergroene bin
nenlijst van Berlage. De com
binatie van zwart-witte kozijnen 
komen voor in aile buiten 
gevels van het gebouw als een 
subtiele verbinding tussen de 
diverse delen. Maar voordat er 
verder word! ingegaan op de 
buitengevels, worden eerst de 
stappen van een vrouw met 
haar kinderen gevolgd. 

Door de verhoging van een 
traptrede wordt het gebied 
van de inham gemarkeerd als 
semi-openbaar. Er is een ste
nen trap zichtbaar, uitlopend op 
een bordes . 

• • • • • • • 
• • • • • 



• 
• • • • • • • • • • 
• • 
• • • • 
• Begane grond: entree vrouwenopvang, schaal 1:200 



Deze entree van het gebouw kan vergeleken worden met een entree van een Am
sterdams grachtenpand. De trap geeft een prive gebied aan. Aileen wanneer je er 
moet zijn, ga je de trap op. Wanneer een vrouw aankomt bij de opvang is ze bang 
en op de vlucht. De drempel die ze over moet Is die trap. Door de trap hoeft ze 
niet te gaan staan wachten in het zlcht voor een deur. Ze kan snel de trap op, 
tussen de sterke stenen gevels door, uit het zicht verdwijnen. 
Bovenaan de trap, zljn drie richtingen zichtbaar. Kijkend naar rechts, ziet de vrouw 
door het raam de buitenwereld, haar achtergrond . Recht vooruit kan de vrouw de 
keuken van het restaurant inkijken en de vrouwen uit de opvang aan het werk zien, 
misschien wei haar toekomst. En naar links loopt de trap rustig eerst met een trede 
verder. De eerste blik op de opvang is zichtbaar, waar ze nu behoefte aan heeft . 

Wanneer de trap verder op word! gelopen, is meer en meer zichtbaar van de opvang . 
In een blik heeft de vrouw een zicht op waar ze terecht gaat komen. Voordat het 
zover is komt ze, nadat ze de trap verder volgt naar links, bij de voordeur. De 
voordeur is van glas, zodat ze zelf naar binnen kan kijken en het personeel haar 
kan zien staan . Het kantoor waar ze in terecht komt, dient niet aileen als zone van 
beveiliging voor de opvang, maar hier vindt ook het administratieve deel plaats . De 
vrouw word! uitgelegd waar ze heen word! gebracht en wat haar mogelijkheden zijn . 
Maar vooral word! ze opgevangen om haar daarna met haar kinderen naar de 24-
uurs opvang te brengen om eerst even tot rust te komen . 

• 
• 
• • • • • • • • 
• • • • • • • 
• 



• 
• 
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• 
• • 
• 
• • 
• 
• Eerste verdieping: Kantoor, schaal 1:200 



De 24-uurs opvang 

Om de vrouw tot rust te Iaten komen wordt ze met de 
kinderen helemaal naar boven gebracht. Tijdens deze tocht 
naar boven via een open houten trap, ziet de vrouw meer 
en meer van de opvang. Ze ziet delen van de Time-out 
opvang, de therapie ruimte en een glimp van het Begeleid 
wonen. Ze komt voorbij de spreekkamer, waar ze nadat 
ze tot rust is gekomen in de 24-uurs opvang, duidelijkheid 
kan krijgen over haar toekomst. Wanneer ze het trappenhuis 
verlaat komt ze in een ruimte waar ze bij binnenkomst een 
( voorlopig laatste) confrontatie heeft met de buitenwereld 
aan de straatzijde. Terwijl ze zich beweegt naar de trap 
richting het 24 -uurs verblijf he eft ze een totaalzicht over de 
gehele opvang. Voordat ze tot rust komt ziet ze al haar 
mogelijkheden. Ze loopt de laatste open houten trap op om 
in het 24-uurs verblijf terecht te komen. 

Doorsnede aanzicht, van beneden naar boven: kantoor, 



• 
• 
• • • • • • • • • 
• • • • 
• • 
• Oerde verdieping: platform overzicht, schaal 1:200 
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• 
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• • • • • • • • • 
• • • • • 
• Vierde verdieping: Z4 -uurs verblijf, schaal I: ZOO 

Het 24-uurs verblijf bestaat uit een badkamer 
en een slaapkamer. De badkamer, met ligbad 
voor ontspanning, is Iicht dankzij het dakraam en 
ligt aan de loop route richting de slaapkamer. De 
slaapkamer is een grote zachte ruimte tot aan 
de smalle langwerpige ramen. De vrouw en haar 
kinderen kunnen warm wegkruipen in de zachtheid 
en tegelijkertijd spieken door het raam de rest van 
de vrouwenopvang in. Een raam naar de wereld 
buiten het gebouw is er niet. In de slaapkamer 
moet de vrouw een gevoel van warmte en rust 
krijgen en zodra ze toch even naar buiten wil 
kijken, ziet ze aileen vrouwen die uit dezelfde 
situatie komen als zij . 

Het voelen van de zachte stof van de vloer en 
de wanden tot aan de ramen geven de vrouw en 
haar kinderen het gevoel van warmte. Het zien 
van de lichtpaarse kleur geeft rust. In dit "nestje" 
kan de vrouw wegkruipen. In de loopgang naar 
boven liep de vrouw via houten !rappen en vloeren 
naar boven. Deze vloeren en !rappen zijn door de 
gehele opvang gebruikt. Hout voelt als materiaal 
niet aileen warm aan en geeft die huiselijke steer, 
het geeft ook een geluid wanneer erover gelopen 
word!. Voor de een is het een geluid van thuis, 
maar voor een vrouw in de opvang is het ook 
een geluid van waarschuwing. Het kraken van 
het hout verraadt wanneer er iemand nadert. In 
de 24-uursopvang is de vrouw op deze manier 
voorbereidt wanneer er iemand aankomt. De schrik 
is minder, dan wanneer er ineens op de deur 
geklopt wordt. 

; 



• • 
De wanden in de slaapkamer en In de rest van het gedeelte van de loopgang • 
richting de 24-uursopvang hebben een zacht cremige kleur . In combinatie met 
het bruine hout geeft het een Iicht maar ook warm gevoel af. Wanneer je de • 
loopgang volgt en net de opvang blnnenkomt, heb je het gevoel vanwege de 
angst dat je jezelf amper overeind kan houden. Wanden dienen je niet aileen • 
te beschermen, maar kunnen je ook helpen overeind te staan en een bepaalde 
weg te volgen. De wanden zijn bekleed met sierpleister met een ronde korrel. • 
Het ziet er sterk en steenachtig ult. De ronde korrel maakt het grof, zonder 
dat het scherp aanvoelt. Door de gladde groeven is het een wand die goed • 
vastgepakt kan worden. 

• De slaapkamers van de 24-uursopvang hangen als een soort van kijkdozen in 
het gebouw. Vanuit de kamers wordt een blik geworpen op de rest van het • 
gebouw. Door het zlen van de andere vrouwen in de opvang die uit dezelfde 
situatie komen als haarzelf, kan de stap minder groat zijn voor een vrouw om • 
ook in de opvang te blijven. Nadat een vrouw weer naar buiten komt uit de 
24 - uursopvang, stuit zij voordat ze de trap af kan dalen op een balkan dat • 
haar een nog grater overzlcht geeft over het gebouw. Wanneer de ze de trap 
afdaalt wordt ze geconfronteerd met ramen naar de buitenwereld. Bewegend • 
richting het trappenhuis, ziet ze de Time-out opvang. Een verdieping lager 
gebeurt hetzelfde. In de wachtruimte van de spreekkamer is er confrontatie • 
via de ramen met de buitenwereld, in de spreekkamer zelf heeft ze overzicht 
over de opvang. De steer In de spreekkamer blijft hetzelfde als de rest van • 
de loopgang. Warm door de houten vloer en cremekleurige muren waar ze 
zich aan vast kan houden . Maar de raamopeningen Iaten haar opties zien. • 
Het is een keuze die ze zelf moet maken op ieder moment in haar proces 
verblijvend in de opvang. • 

• • 



• 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • 
8 Tweede verdieping: Spreekkamer, schaal 1:200 





• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 

Het is tijd om weer na te denken. Emma heeft gisteren lekker geslapen, gelukkig waren we haar beer1je niet vergeten. Het bad deed ons beide goed. 
Daama waren we allebei ineens doodop. Na ons lekker warm genesteld te hebben vie/en we a/ gauw in slaap. lk werd wei een aantal keer wakker, 
bang dat hij er ineens weer was. Dan keek ik weer even naar buiten. Het ziet er zo vredig uit. lk hoor zelfs vrouwen en kinderen lachen. Zij hebben 
toch ook hetzelfde meegemaakt als ik? Oat eten ruikt best lekker wat zij daar staan te koken. Misschien moet ik ook maar eens een kijkje gaan nemen . 
Even kijken kan geen kwaad toch? 



D D 

~ Doorsnede AA ', schaal 1:200 
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De Time-out opvang 

De volgende stap na de 24-uurs opvang is de Time
out opvang. In de Time-out opvang krijgen de vrouwen 
en kinderen de tijd om hun trauma te verwerken en 
om zichzelf weer terug te vinden. De Time-out opvang 
bestaat uit 4 verdiepingen met kamers . Op het dak is 
een groot dakterras te vinden. De onderste 3 lagen zijn 
bestemd voor vrouwen met kinderen, op de 3e verdieping 
verblijven aileen vrouwen zonder kinderen. Als een vrouw 
zonder kinderen heb je tenslotte niet altijd de behoefte 
om kinderen om je heen te hebben. 

II \ r~•· 
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Begane grand: Time-out opvang, schaal 1:200 



......_ Doorsnede aanzicht Time- out opvang 

• • • • 
• • • • • • 
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• In de Time-out opvang hangt dezelfde warme sfeer 
• als in de loopgang tot aan de 24-uurs opvang. De 

muur is ook cremekleurig, aileen is hij geheel glad. 
• Je leert in de Time-out opvang jezelf weer overeind 

houden, maar hebt daarin wei een leidraad nodig. De 
• wanden zijn afgerond in de hoeken op die plaatsen 

waar ze je begeleiden in je loopgang vooruit. 
• De vloeren zijn van hetzelfde bruine hout. In de 

kamers van de vrouwen wordt dit hout doorgezet tot 
• een bepaalde hoogte. De kamers zijn opgebouwd 

uit een overgang van ruimtes. Er is een hierarchie 
• te vinden in mate van prive vertrek en gevoel van 

veiligheid. De vloer van het entreegebied van een 
• kamer is van hout. Ook is in dit gedeelte het toilet 

te vinden. De houten vloer loopt door in een klein 
• zitgedeelte. Aan dit gedeelte is de slaapkamer van 

de vrouw, de badkamer en de kastruimte te vinden. 
• Door overgangen in de vloeren van hout naar tapijt 

en gladde badkamertegels zijn deze ruimtes voelbaar 
• en hoorbaar zodra men zich erover beweegt. Hierdoor 

voel en hoor je tijdens het !open in welk gedeelte 
• van de kamer je bent. 

• • • • • • Eerste verdieping: Time-out opvang, schaal 1:200 
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• Als een moeder het gevoel heeft dat haar kinderen 
veilig zijn, kan ze zelf pas haar rust vinden. Deze • 
beschermende rol is in de kamers doorgezet. De 
kamer van de moeder moet eerst gepasseerd worden . • 
Vervolgens is aileen een kastruimte of badkamer 
zlchtbaar. Wat niet zichtbaar is, is de doorgang langs • 
deze ruimtes af richting de kinderkamer. Je moet weten 
waar de klnderkamer zit, voordat je deze kan bereiken • 
en dan moet ja altijd nog eerst voorbij de moeder. 
De klnderkamers hebben vrolijk geklaurde en lekker • 
zachte vloerbedekking . Het is hun eigen kamer, waar 
ze hun elgen plekje mogen creeren. Of ze nu posters • 
of tekenlngen ophangen, hun bedden verschuiven of 
gewoon een groat kussen willen, als ze zich er maar • 
prettig voelen. Omdat de hoevaelheid kinderen niet 
vaststaat, kan het voorkomen dat er een bed meer of • 
mlnder nodlg is in de kinderkamer. Op zolder is een 
barging met opslag voor o.a. bedden, die eventueel • 
gestapeld kunnen worden tot stapelbedjes. 
Wanneer de klnderen bang zijn ligt de moeder vlak naast • 
ze. Een raam in de wand tussen het slaapgedeelte 
van moeder en de slaapkamer van de kinderen, zorgt • 
ervoor dat de moeder ze tach in de galen kan houden 
en de kinderen hun moeder direct kunnen zien als ze • 
dat willen. • De openlngen in de diverse tussenwanden zorgen 
voor aen spel van zichtlijnen onderling en met de • 
buitenwereld. De openingen zijn in een rechte lijn 
achter elkaar geplaatst. Een doorzicht vanuit het • 
binnanste van het gebouw door de ruimtes heen tot 
aan buiten Is mogelijk. Door deze openingen af te • 
sluiten, bijvoorbeeld met gordijnen, bepalen de vrouwen 

Doorzicht vanaf kinderkamer richling kastruimte, slaapgedeelte moeder en eindigend in badkamer • 



• zelf hoe diep iemand in een ruimte kan kijken en is 
• zichtbaar in hoeverre zij de behoefte heeft zich open 

te stellen naar buiten. 
• De raamopeningen hebben in principe hetzelfde 

formaat als de ramen in het Berlage blok. Echter ze 
• zijn afgestemd op de personen waarvoor de ruimte is 

bestemd. Kinderkamers hebben ramen op ooghoogte 
• voor de kinderen, de kamers voor de vrouwen hebben 

deze op ooghoogte voor volwassenen. Wanneer een 
• raamopening in de buitengevel meer privacy wenst, 

dan is deze hoger en kleiner dan het formaat van 
• de ramen van het Berlage blok. In de gevel richting 

het Berlage blok krijgt men op deze manier een 
• speels, maar gesloten spel van raamopeningen. 

Op de kopgevel, de zuidgevel, van de Time-out 
• opvang is dit spel doorgezet, aileen wordt de gevel 

meer open. Er zijn grote gevelopeningen gevormd 
• met daarachter een prive buitenruimte. Op elke 

vloer hebben de vrouwen een buitenruimte. De prive 
• buitenruimte biedt een knus buitenverblijf, waar de 

vrouw kan genieten van de rust en het zicht over 
• de tuinen van de rest van het binnenhof. Wanneer 

de kinderen buiten willen spelen en de vrouw ook 
• wil genieten van de zon, kunnen zij gebruik maken 

van het dakterras. De muren om het dakterras 
• hebben de hoogte van een schutting. Omdat het een 

dakterras is, zijn er geen buren die je tuin in kunnen 
• kijken. In het gebouw buiten de kamers zijn plaatsen 

gecreeerd waar kinderen kunnen spelen, een vrouw 
• rustig kan zitten en daarnaast het gezelschap kan 

opzoeken van andere vrouwen en kinderen. Op deze 
• manier kan een vrouw naar buiten treden op een 

manier waarbij ze zich prettig voelt. 
• Buitengevel achterzijde Ber/age dee/ 





• De nadruk in de Time-out opvang ligt op de verwerking 
• van het trauma. De Therapieruimte is midden in het 

deel van de Time-out opvang geplaatst. Het is 
• een ruimte voor zowel individuele als groepsessies. 

• • • • • • • • • • • • • • • 

Maar in plaats van een ruimte waar iedereen op 
een stoel in een kring zit, is het vooral een 
comfortabele ruimte gevuld met kussens. Een ruimte 
waar een vrouw openhartig haar gevoelens durft uit 
te spreken, waar gehuild mag worden en waar ze 
weer kracht krijgt. Wanneer de steer comfortabel is, 
ben je sneller op je gemak om je te kunnen Iaten 
gaan. De wand van de ruimte is een cremekleurige 
muur die een geweefde structuur laat zien, waar 
Iicht tussendoor komt. Heel Iicht gekleurd glas zorgt 
voor een inspirerend lichtspel in de therapieruimte. 
De kleur wordt in de therapieruimte op een subtiele 
manier letterlijk teruggehaald . 

Tweede verdieping: Time-out opvang en therapie ruimte, schaal 1:200 
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• Doordat de therapieruimte uit de wand van het 
• Berlage Blok steekt, krijgt het een beweging richting 

de rest van het gebouw, richting het deel Begeleid 
• wonen. Oak de keukenblokken op de vloeren steken 

uit richting het Begeleid wonen. Deze keukens zijn 
• zo geplaatst, zodat het de vrouw forceert de rest 

van het gebouw in te Iaten kijken. Elke vrouw moet 
• tenslotte een keer eten en dus koken . Door het 

kijken vanuit de keuken naar de overkant van het 

• • • • • • • • • • • • • 

gebouw, ziet ze wat andere vrouwen doen in het 
deel Begeleid wonen. Ze ziet andere vrouwen die 
uit dezelfde situatie komen als zijzelf, maar dan 
een stap verder. Ze ziet hoever de vrouwen van 
het begeleid wonen zijn in het proces, wat kan 
stimuleren om hetzelfde te doen. De mogelijkheden 
na de Time-out opvang zijn door een blik naar de 
overkant duidelijk. Door dit vooruitkijken leren de 
vrouwen van elkaar en stimuleren elkaar onder het 
mom van "wat jij kan, kan ik oak" . 

De functies in een gebouw die kunnen stimuleren 
tot vooruitgang worden door de architectuur bewogen 
richting de volgende stap in het gebouw. Er ontstaat 
een bewegend spel zich losmakend uit een gevel, 
vooruit richting het volgende deel dat doorlopen kan 
worden . 

Oerde verdieping: Time-out opvang, schaaf 1:200 
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• Het was we! weer even slikken vanmorgen. Heb flink moeten huilen, maar ben ook kwaad geworden, op mezelf, op hem, even leek het op alles en 

iedereen. lk moest over mijn nachtmerries praten en mijn angsten. Therapie is heftig en zwaar. lk moest even bijkomen op mijn kamer. lneens kreeg ik 
• door dat buiten de zon scheen en nam Emma mee naar het dakterras. Ze had gelijk a! een vriendinnetje gevonden om mee te spelen. lk heb wat zitten 

kletsen met de andere vrouwen, gewoon even over niks. Ze wl'lden ook we! even op Emma !etten. Kon ik de was doen. Vanavond hebben we dansavond 
• in de woonkamer. We! lekker even iets anders aan je hoofd. De kinderen hebben een dansje ingestudeerd. Ben benieuwd hoe het gaat! 

• • • • • • • • 



Gezamenlijke ruimtes 

In het midden van de diverse delen van het gebouw, is het atrium. In het atrium hangen loopbruggen die de Time-out opvang met het begeleid 
verbinden. De loopbruggen leiden de vrouwen van de Time-out naar de lift. De loopbruggen zijn doorgezet als vloeren, om geen barriere te vormen 
richting Begeleid wonen. 

• 
• 

won en • vooruit 

• De vrouwen van het Begeleid wonen worden via de loopbrug naar de therapieruimte en spreekkamer geleld, waar zij ook nog gebruik van maken. Deze 
loopbrug heeft daarom dikker aangezette leuningen. • 

Onderaan het atrium is de gezamenlijke woonkamer te vinden . Deze woonkamer is de ontmoetingsplek voor aile vrouwen in de opvang. Gezamenlijke • 
activiteiten kunnen er plaatsvinden, maar het is ook een plek voor ontspanning. De gezamelijke woonkamer is vanuit aile gebouwdelen zichtbaar. Doordat 
iedereen hier samenkomt vanuit aile fasen, worden de diverse verhalen • 
en ervaringen gauw uitgewisseld. Wederom is het een plek waar 
vrouwen elkaar kunnen stimuleren. • 
De woonkamer loopt via een grate glazen gevel over in de achtertuin. 
Een tuin met vee\ green, aansluitend op het binnenhof van de rest • 
van het bouwblok. Het green is op een zodanige manier aangelegd, 
dat het niet aileen het zicht een beetje weghaalt voor de inkijk door • 
de buren, maar ook om beschut gevoel te krijgen in het green en 
de natuur zelf. • 

Niet iedereen durft wanneer een groep beneden zit zich erbij te • 
voegen en dat terwijl ze het tach willen. Of vrouwen zijn zich aan het 
afzonderen. Confrontatie en ontmoeting is wei iets waar de vrouwen • 
terug in de buitenwereld mee om moeten kunnen gaan. Om deze 
vrouwen tach momenten van ontmoeting te bieden is de wasserette • 
naast de woonkamer geplaatst op een zodanige manier dat eerst 
de woonkamer gepasseerd dient te worden voordat de wasserette te • 
bereiken is. Ook de wasserette zelf biedt deze ontmoeting, aangezien 
iedereen in het gebouw haar was ooit moe! doen. • 
In de wachtruimte van de spreekkamer is een telefoon en internet 
beschikbaar. Dit maakt ook deze plek een moment van ontmoeting 
doordat aile vrouwen hier een aantal keer gebruik van zullen maken. -- Wasserette 

• • 
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• Begane grand, wasserette en gezame/ijke woonkamer, schaa/ 1:200 
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-• • • • • • • • • • • • • • • • 
• Vierde verdieping, speelzolder kinderen, schaal 1:200 

Kinderen hebben de behoefte om te spelen, vaak met 
andere kinderen. Op de vloeren hebben moeders niet 
altijd behoefte aan spelende kinderen om zich heen . 
Wat niet vergeten mag worden, is dat de kinderen 
zelf oak een trauma hebben opgelopen . De kinderen 
hebben de behoefte aan een eigen speelruimte. Een 
ruimte waar ze kunnen rennen, schreeuwen, spelen 
en gewoon weer even kind kunnen zijn. Voor de 
kinderen is een speelzolder gecreeerd. Daze zolder 
is ingericht op de maat van de kinderen, volwassen 
worden bij binnenkomst meteen gehinderd. Diverse 
hoekjes voor hutten bouwen zijn er aanwezig. Verder 
is er ruimte om te tekenen, te knutselen, te kruipen 
en met autootjes te rijden , zelfs een glijbaan is 
aanwezig. Het geheel is ommuurd op ooghoogte van 
de kinderen en wanneer ze de behoefte hebben de 
omgeving te zien, kunnen ze ernaar toe klimmen . 



• 
• • • 
• • • • • • 
• • • • 
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Emma wit aileen maar naar de speelzolder, ze heeft het zo naar haar zin. En ze heeft a/ vee/ vriendjes en vriendinnetjes. Ook met mij· gaat het een 
stuk beter. Therapie blij'ft we/ zwaar. lk heb ook at vee! andere vrouwen ontmoet. Gisteren sprak ik met een Turkse vrouw van de overkant. Zij heeft les 
gehad in Nederlands en was het met mij aan het oefenen. Ze kon het a/ best goed. Ook werkte ze in de keuken. Ze ver1elde trots dat haar recept op 
de menukaar1 was gekomen. Het werken was wei zwaar, maar dat vind ze niet erg. Ze is tenslotte bezig. AI durfde ze nog niet het restaurant in. Eerst 
de Nederlandse taal onder de knie krijgen. Als ik haar zo knap bezig zie, beset ik me dat ik dat ook misschien wei kan. Morgen maar even over hebben 
tijdens mijn afspraak in de spreekkamer . 



,._ Doorsnede CC', schaal 1:200 
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• • Begeleid wonen 

• In het begeleid wonen staat het leren zelfstandig te 
worden centraal. In plaats van een kamer gaan de 

• vrouw en haar kinderen meer naar een appartement. 
In het zuidelijke deel van het begeleid wonen bestaat 

• uit twee lagen voor een vrouw met haar kinderen en 
op een laag is er plaats voor twee vrouwen. Het 

• noordelijke deel bestaat uit 3 lagen voor twee vrouwen 

• • • • • • • • • • • 

met kinderen . 

~ 
I 





• De steer in het begeleid wonen is opener en Iichter. 
• De vloer is wederom hetzelfde, maar de wanden zijn 

wit. Hoeken zijn niet meer afgerond en de wanden zijn 
• glad. Je loopt je eigen weg en houdt jezelf overeind. 

De appartementen bestaan uit een woonkamer, twee 
• slaapkamers voor moeder en kinderen, een badkamer 

met apart toilet en een keuken. De keukens zijn 

• 
• • 
• • • • • • • • • • • 

wederom plekken waar vrouwen gedwongen worden 
vooruit te kijken. Voor de vrouwen in het zuidelijke 
deel van Begeleid wonen is de keuken op de hoek 
geplaatst die ze zicht geeft naar het noordelijke deel . 
In het noordelijke deel worden de keukens gedeeld. 
De keukens zijn gelegen naast een buitenruimte. Deze 
buitenruimtes hebben direct zicht naar de buitenwereld. 
De blik vanuit de keuken gaat op deze manier via 
een Iichte barriere in de vorm van een buitenruimte 
naar buitenwereld. In deze buitenruimtes kan een 
vrouw rustig naar buiten kijken om te zien wat er zich 
op straat afspeelt, zonder zelf in de buitenwereld te 
staan . 
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..._ Ooorsnede aanzicht Begeleid wonen 

• 
• • • • • • • • • 
• • • • • • • • 



• In het zuidelijke deel verblijven vrouwen die nog 
• niet klaar zijn voor de directe confrontatie met de 

buitenwereld, maar wei zelfstandig willen worden. Zij 
• hebben eerst een grotere confrontatie met de meer 

beschermde buitenwereld, die van het binnenhof van 
• het bouwblok. De zuidelijke gevel van dit deel bevat 

ramen in een meer strikter patroon als die van het 
• Berlage blok en daarnaast grotere gevelopeningen. 

Achter deze gevelopeningen zijn woonkamers te 
• vinden in plaats van buitenruimtes. Het dakterras 

op het zuidelijke deel van het begeleid wonen heeft 
• muren ten hoogte van een balkon ipv van een 

schutting. Op deze manier wordt openheid naar de 
• buitenwereld een graadje hoger dan in de Time-out 

opvang . 

• • • • • • • • • • Derde verdieping, Begeleid wonen, schaal 1:200 



~ Gevelaanzicht achterzijde Begeleid wonen 
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• • • • • • • • • • • • 

Vanaf de Time-out opvang tot aan het noordelijke 
deel van het begeleid wonen vindt er een beweging 
vooruit plaats. Zo duwt de architectuur het Time-out 
gedeelte uit zijn gevel richting begeleid won en. Het 
begeleid wonen zet deze beweging voort richting de 
gevel a an de straatzijde. In het zuidelijke deel van het 
begeleid wonen staan de functies in het gareel met de 
buitenwand van het blok. In het noordelijke deel worden 
deze functies juist richting de buitengevel gedrukt. 
Er ontstaat een beweging door de verschuiving van 
ruimtes buiten en binnen de blokken . Deze beweging 
wordt doorgezet in het materiaal van de buitengevels . 
De gevels van Berlage zijn van donkerrood baksteen. 
De gevels van het zuidelijke deel van begeleid wonen 
zijn Iicht rood-grijs gekleurd en de buitengevel van het 
noordelijke deel is lichtgrijs gekleurd. De kozijnen van 
het deel Begeleid wonen zijn oak zwart-wit gekleurd, 
maar in plaats van een witte buitenlijst en zwarte 
binnenlijst hebben de ramen een zwarte buitenlijst 
en witte binnenlijst. De buitengevels van het gehele 
gebouw vormen op deze manier eenheid door hetzelfde 
materiaalgebruik. De overgang van kleurgebruik in het 
materiaal maakt het onderscheid en de beweging in de 

• buitengevels zichtbaar . 

• • • • • Vierde verdieping, Bege/eid wonen en speelzolder kinderen, schaal 1:200 



Het leren zetfstandlg te worden 

In het zuidelijke deel van het begeleid wonen is de lesruimte geplaatst. Deze ruimte dient voor het geven van les op de gebieden die nodig zijn om 
vrouwen te leren zelfstandig te worden . Het is een Iichte ruimte. Het schoolbord is tegen de westelijke buitengevel geplaatst. In de zuidelijke gevel zijn 
aileen gevelopeningen te vinden. Deze gevelopeningen zijn aan de voorzijde van de lesruimte klein en aan de achterzijde groot. Er komt veel Iicht binnen, 
maar de focus ligt op het kijken richting het schoolbord. De gevel aan de binnenzijde van het gebouw is geheel van glas. Voor vrouwen uit de hele 
opvang is het duidelijk zichtbaar wat zich in die ruimte afspeelt en dat de mogelijkheid tot leren bestaat. 

In het noordelijke deel van het begeleid wonen is op de 
begane grond de laatste stap het restaurant te vinden. 
Wanneer een vrouw gaat werken in het restaurant komt 
zij eerst langs een kleedruimte, voordat ze binnenkomt 
via de keuken. De ingang van de keuken geeft een blik 
het restaurant in. Verder is er een groot langwerpige 
gevelopening op ooghoogte, als doorgeefluik naar de bar, 
maar ook als kijkraam het restaurant in. De bar markeert 
het gebied voor de keuken als buffer tussen het restaurant, 
de keuken en daarachter de vrouwenopvang. Vanuit het 
restaurant is de vrouwenopvang niet zichtbaar. Voor de 
vrouwen uit de opvang is het een overgangsfase naar de 
buitenwereld, zonder dat men gelijk hoeft te weten dat ze 
in de opvang zit. 
Het restaurant heeft een kleine huiselijke steer. De gevel 
aan de noordzijde is geheel van glas. Het bestaat uit een 
glazen entreedeur en gevelpanelen die volgens het "folding 
fa~ades" systeem naar boven geklapt kunnen worden 
bij mooi weer. De extra stoepruimte voor het restaurant 
zorgt voor de mogelijkheid van een terras, waarboven de 
opgeklapte "folding fa~ades" a is afdak kunnen dienen. Het 
restaurant wordt zo vanuit het gebouw nog verder verlengd 
de buitenwereld in. 

Restaurant 

• • • • 
• • • • • 
• • • • • • 
• • 
• 
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• Folding facades Begane grond, restaurant, schaal 1:200 
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lk heb zojuist les gehad in hoe ik mijn eigen financien kan regelen. Het was de /aatste les. Het is goed gegaan. Heb zelfs wat geld verdient voor het 
serveren in het restaurant. Heb de benen onder uit mijn lijf gelopen, maar heb plezier gehad. lk kan weer /achen. Net a/s Emma. Ze zal het wei zwaar 
krijgen om a/ haar nieuwe vriendjes en vriendinnetjes te verlaten. Het is tijd om te gaan, we zijn er klaar voor ... 



Het laatste schenn • 
• 

De gevel van het restaurant naar de buitenwereld toe is geheel van glas. Diezelfde gevel is het laatste scherm tussen de buitenwereld en de vrouwenopvang. • 
Het is de gevel aan de straatzijde dat de verbinding is tussen de Berlage blokken en de winkelstraat. • Vanuit de vrouwenopvang voelt de gevel als een scherm die de buitenwereld tegenhoudt. Bepaalde ruimtes vragen om een hoeveelheid Iicht. De buitenruimtes 
vragen om een gevelopening zonder raam. Vanuit de buitenwereld meet de gevel een bepaalde balans vinden tussen verborgen en opvallend. Het restaurant • 
meet opvallen, de vrouwenopvang niet. 
Om deze balans te vinden, is de structuur van de naastliggende gevels geanalyseerd . De gevels van de Berlage blokken bestaan uit 4 lagen met een • 
schuin dak. Verticaal is een aandachtspunt richting de ingang te vinden. De gevelopbouw van de rest van de straat bestaat uit een duidelijke plint, drie 
woonlagen daarboven en een schuin dak als afronding. In de plint is een mate van aandachtvragen te zlen. De plint van de winkels schreeuwen door de • 
vormgeving om aandacht. De kerk heeft een enorme ingang die toegankelijkheid naar binnen biedt. De Barlage blokken staan hierin op zichzelf. Door de 
"monumentwaardige" status krijgen de blokken aandacht. • 

Berlage 8/ok Restaurant E/lhetokerk 

Aandachtspunten in de straatgevels 

Winkels 

• 
• • 
• 
• 
• • 
• • 
• 
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....._ Gevel straatzijde 
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Het restaurant wil aandacht vragen in de gevel, de vrouwenopvang niet. Om de aandacht van de ingang weg te krijgen en de bezoekers van het restaurant 
niet direct langs de ingang van de vrouwenopvang naar binnen te Iaten gaan, is het geveldeel van het restaurant het meest recht geplaatst in de plint. 
Naast het restaurant is direct een deur te vinden voor het aanvoeren van producten voor de keuken van het restaurant. De rest van de plint is identiek 
aan de lagen erboven. Wei is de plint in zijn geheel te onderscheiden door een natuurstenen plintrand en richel. De plintrand is overgenomen uit de gavels 
van de naastliggende panden in de winkelstraat. 
Boven de plint is de structuur van de winkelstraat met drie lagen en afronding door een schuin dak doorgezet. Het plaatsen van een commerciele functie 
als een restaurant vraagt in de Javastraat om een dergelijke structuur. De ramen in de drie bovenste lagen zijn gevormd uit een combinatie van de lichtinval 
en de behoefte aan zicht naar buiten vanuit de vrouwenopvang samen met een passend patroon vanuit het straatbeeld. Deze combinatie zorgt voor een 
eigen taal als toevoeging dat zich tegelijkertijd in het straatbeeld past. 
Dit gevoel van de gevel wordt tevens in de materialisatie doorgezet. Als overgang tussen het Barlage blok en de winkelstraat onderscheidt het zich door 
zijn kleur. De gehele straat bestaat uit diverse roodtinten gekleurde bakstenen en gele bakstenen gecombineerd met witte raamkozijnen en grijze natuurstenen 
balkons en ornamenten . Door lichtgrijze bakstenen te gebruiken mengt het materiaal zich met de omgeving, schreeuwt het niet tussen hat kleurenpalet van 
de straat en onderscheidt het zich tegelijkertijd op een subtiele manier . 
De kozijnen liggen verdiept in de gevel en hebben een zwarte buitenlijst en witte binnenlijst. Door de overheersende kleur van het wit, sluit men aan op 
de witte kozijnen van de winkelstraat. De combinatie met het zwart verwijst naar de kozijnen van het Barlage deel. Zo maken de kozijnen een onopvallende 
verwijzing dat de geveldelen bij een geheel gebouw horen . 

Het gevoel van de gevel als laatste scherm wordt extra aangezet door een flinke dikte. Daarbij loopt het scherm door als bescherming van de ingang van 
de vrouwenopvang. In dit punt, tussen het Barlage deel en het scherm wordt een blik gegeven op het gebouw achter het scherm. Tussen de beschermende 
kap van de gevel met het dak zijn net twee blokken zichtbaar met buitenruimtes erboven. Oat het om vrouwenopvang gaat is niet af te lezen, het zouden 
gewone appartementen kunnen zijn. Andersom kunnen de vrouwen juist verschuilt een blik werpen op de buitenwereld . 
Het deel wat bloot wordt gegeven valt doordat hat iets terug ligt vanaf het einde van de gevel aileen op wanneer het gebouw vanaf een bepaalde hoek 
wordt benaderd. Dit is de hoek vanuit het metrostation. Hat opent zich naar de vrouwen die de vrouwenopvang benaderen en het proces door het gebouw 
nog moeten doorlopen, zonder dat de omgeving het direct door heeft . 

-
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In en uttgang 

3 in- en uitgangen zijn besproken, maar er is nog een 
4e. Dit is de deur in de gevel van het Barlage gebouw . 
Deze deur dient als toegang naar de vrouwenopvang 
voor bezoekers. Zo kunnen de vrouwen en kinderen hun 
familia en vrienden toch ontvangen. Na de ingang stuitten 
de bezoekers direct op een balie. Hier dienen ze zich te 
melden waarna ze in de ruimte mogen plaatsnemen. De 
ruimte bestaat uit zitjes waar het bezoek rustig met de 
vrouwen kan praten. Tevens geeft de ruimte een blik in 
de opvang. De ruimte ligt als een verdiepte kuil in de 
opvang. Zo kunnen ze zonder toe gang toch kijken waar 
de vrouw terecht is gekomen. De ruimte ademt dezelfde 
sfeer als de rest van het Barlage deel. De wanden zijn 
hetzelfde als de loopgang van de 24-uursopvang. Het 
bezoek weer zien kan heftig zijn net als de confrontatie 
met de buitenwereld. Een extra muur om zich aan vast 
te kunnen pakken kan in een dergelijke situatie welkom 
zijn. Voor het bezoek, dat aileen zicht heeft op de 
Time-out opvang en de delen Begeleid wonen, maakt 
het tevens onderscheidt in de ruimtes . 

Begane grorrd, ontvangstruimte schaal 1:200 
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• • • • • Zintuiglijke architectuur en het onderzoek naar de vrouwenopvang hebben ervoor gezorgd dat er een nieuwe vorm van vrouwenopvang is ontstaan. Het 
• gebouw begeleidt de vrouw en haar kinderen in de diverse fasen van de opvang door middel van hierarchie, beweging, vormgeving en materialisatie. Door 

confrontatie met sferen en personen in het gebouw worden er emoties teweeg gebracht. Deze emoties zorgen voor een bepaald gevoel van de vrouw. Het 
• gebouw helpt op een subtiele manier een vrouw een bepaald pad te Iaten volgen door in te spelen op haar gevoel. 

• Door een anoniem gezicht van het gebouw naar de buitenwereld kan een vrouw zich concentreren op zichzelf en haar kinderen. Een veilige haven wordt 
gecreeerd waarin ze zich thuis kan voelen en tegelijkertijd wordt gestimuleerd in het weer terug vinden van haar eigen thuis in de buitenwereld zonder 

• geweld. 

• Het pad in het Ieven van de vrouw is al veranderd bij aankomst van de vrouwenopvang. Het gebouw helpt haar in het volgen van een pad naar een 
positiever Ieven. Maar het blijft altijd de keuze van de vrouw welk pad zij uiteindelijk gaat volgen ... • • • • • • • • '·' 



• Noten • • Noot 1: Huiselijk geweld: Feiten en cijfers, september 2006, Uitgave TransAct 2006, via: www.transact.nl 

• Noot 2: Wolf, Judith ( 2007), "Vervolg op de vrouwenopvang", Uitgeverij SWP, Amsterdam 

• Noot 3: Bestek voor het vernieuwd sociaal domein, stadsdeel zeeburg te amsterdam, waarin opgenomen de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning voor de periode 2008-2011 

• Document gepubliceerd op www.zeeburg.amsterdam.nl 

• Noot 4: Bestek voor het vernieuwd sociaal domein, stadsdeel zeeburg te amsterdam, waarin opgenomen de uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning voor de periode 2008-2011 

• Document gepubliceerd op www.zeeburg.amsterdam.nl 
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