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Meneer Alzheimer, ik wil even met U praten 
Met mij gaat het nog goed, ik ben niet oud 

In mijn gelei hier boven zitten nog geen gaten 
Maar op een dag en dat laat mij niet koud 

Ben ik dit lied allang vergeten 
Dan weet ik niet wat ik vanavond zong 

Maar nu wil ik daar niets van weten 
Want nu ben ik nog goed en bij en jong 

uit Youp van 't Hek leest, Youp van 't Hek 1993 



11 Voorwoord 

Dit afstudeerwerk is tot stand gekomen binnen het atelier 'extra small' 
onder begeleiding van prof. ir. Bas Molenaar. Binnen dit atelier lag de 
nadruk op het ontwerpen van een zorgvoorziening met aandacht voor 
zogenaamde 'extra small' -kwaliteiten. Het atelier is op te vatten als een 
reactie op de huidige trend van schaalvergroting en integratie in de zorg 
in Nederland, waar difJerentiatie wellicht voordelen kan bieden. Het nog 
in aanbouw verkerende Deventer ziekenhuis 1 is een voorbeeld van een 
moderne 'zorgfabriek' geschikt voor enorme aantallen patiënten. Risico 
van deze schaalvergroting is de afstand welke letterlijk en figuurlijk 
ontstaat tussen patiënt en ziekenhuis. Vergroting van deze instellingen 
komt gevoelsmatig vaak neer op institutionalisering en een ongewenst, 
veel gehoord gevoel van 'een nummertje zijn.' Extra small pleit daarom 
voor een waarborging van kleinschalige kwaliteiten in de zorg. 

Binnen dit atelier was het aan de student zelf een ontwerpthema te 
kiezen binnen de zorg. Voor mij was al vrij snel duidelijk dat dit 
afstudeerwerk zou gaan over dementie. Een aandoening welke enorme 
hoeveelheden ouderen uiteindelijk fataal wordt, zonder dat er een oorzaak 
of medische oplossing bekend is. In nieuwsberichten, regeringsbesluiten 
en verkiezingscampagnes valt vaak de term 'vergrijzing.' Met enerzijds 
een vreselijke ziekte welke grote aantallen ouderen treft en anderzijds 
een in rap tempo stijgend percentage ouderen in Nederland tekent zich 
een problematisch scenario af. Zolang er geen genezing of voorkoming 
van dementie bestaat, zal het aantal patiënten snel stijgen terwijl de 
verpleegzorg nu al kampt met wachtlijsten. Dit maatschappelijk probleem 
vraagt om een oplossing. Aangezien deze voorlopig nog niet uit medische 
hoek komt, is het in mijn ogen noodzakelijk geschikte opvang te realiseren; 
een voorlopig antwoord uit architectonische hoek. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verp/eegzorg" 

Naastdemaatschappelijkenoodzaak, vormtook persoonlijkebetrokkenheid 
bij dit onderwerp aanleiding voor dit project. Als zovelen, heb ook ik 
de aangrijpende gevolgen van een dement familielid meegemaakt. Alle 
contact met de buitenwereld en met het eigen lichaam wordt verstoord en 
herinneringen die het leven de moeite waard maken verdwijnen. Uiteraard 
hoop ik op een medische oplossing, maar als vanuit mijn vakgebied een 
minieme bijdrage geleverd kan worden aan het eventueel verminderen 
van eenzaamheid of vertragen van aftakeling is dat een kans. 

Gedurende het project heb ik mij veel afgevraagd hoe het moet voelen 
dement te zijn. Literatuur geeft analyses van verschillende fases van 
ontkenning, acceptatie en berusting. De echte beleving van dementie 
is echter moeilijk te analyseren. Veel verhalen gaan over een kennis of 
familielid en een voorstelling van hun gedachten, maar wat er werkelijk 
in het hoofd speelt van een dementerend persoon blijft dankzij de 
onmogelijkheid een psychologisch gesprek te voeren, onduidelijk. Een 
omgeving ontwerpen voor personen waarvan niet bekend is hoe zij deze 
beleven blijkt ingewikkeld. Daarom ben ik uitgegaan van bestaande 
theorieën en heb ik getracht mij n eigen interpretatie van aanwezige 
emoties te gebruiken. Ook is mijn eigen ervaring met het anti-kraak 
wonen in een kil schoolgebouw een hulpmiddel bij het verkrijgen van een 
thuisgevoel voor angstige bewoners. Ik heb een beeld proberen te vormen 
van de depressieve, eenzame en angstige gevoelens welke op kunnen 
treden bij een verhuizing van iemand met dementie naar een onbekende 
en onvertrouwde omgeving. Deze nare voorstelling van emoties heeft mij 
in dit afstudeerwerk gestimuleerd te pogen een nieuwe, minder negatieve 
omgeving te ontwerpen met de hoop een betere kwaliteit van leven te 
bieden voor een steeds groter groeiende groep hulpbehoevende mensen. 
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Het ontwerpen van een verpleeghuis voor dementerenden is niet echt een 
standaardopgave binnen de architectuuropleiding. Musea of theaters zijn 
veelgekozen en interessante onderwerpen voor een ontwerp. Aan dit type 
ontwerpen ligt echter geen probleem ten grondslag. De musea in Nederland 
krijgen al erg veel aandacht van architecten. Verpleeghuizen zijn echter geen 
geliefd onderwerp. Een onbelangrijk onderwerp waarin architecten geen 
uitdaging zien. Overeenkomend met de visie van Willem Jan Neutelings wil 
ik in dit project de aandacht vestigen op het ontwerp van het alledaagse of het 
generische. Alle aandacht gaat uit naar de meest spectaculaire experimenten 
terwijl het ontwerpen van een comfortabele dagelijkse leefomgeving 
voorkeur zou moeten krijgen.2 

Het afstudeerwerk is tot stand gekomen met hulp van de afstudeercommissie. 
Bij deze mijn dank aan prof. ir. Bas Molenaar, dr. Jacob Voorthuis en dr. ir. 
Miehiel Dehaene. Er gaat tevens een dankwoord uit dhr A. Reijmer, hr R. 
v.d . Gijp en mevr C. Dorsthorst voor hun informatieve rondleidingen en 
gesprekken in enkele Nederlandse verpleeghuizen. 
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Aanleiding 



21 Aanleidin2 

"Ik kleed mij uit en kruip onder de warme lakens. Met opgetrokken knieën 
blijf ik doodstilliggen tot ik helemaal warm ben. Dan pas draai ik mij op 
mijn zij. Net als ik lekker lig komt Vera me wekken. Is het ochtend? En 
waarom al die haast? En sinds wanneer kleed ik mij zelf niet meer aan? 
Ze knielt voor me neer en strikt mijn schoenveters. 

'Ga eens staan!' 
'Zo ben je net je moeder als we eens per jaar de stad in gingen om kleren 
te kopen. ' 

'Ik ben je moeder niet. ' 
Nee, dat weet ik ook wel. Wat heeft ze toch vanochtend? 

Uit Hersenschimmen van J. Bernlef 3 

Bovenstaande passage uit het aangrijpende boek Hersenschimmen 
gaat over de belevenissen en gedachten van een dementerende man. 
Gedurende het boek wordt de lezer meegesleurd in een langzaam proces 
van aftakeling veroorzaakt door dementie. De hoofdpersoon vergeet 
steeds meer, herkent minder en verliest alle besef van tijd en plaats. Lang 
is verondersteld dat dementie een onderdeel is van het ouder worden. Dit 
is echter niet correct gebleken, dementie is een syndroom, dat veroorzaakt 
kan worden door meerdere ziektes zoals het bekende Alzheimer of de 
ziekte van Parkinson. Dementie komt vooral voor bU ouderen (95% 
van de gevallen), maar ook op jongere leeftijd doen zich steeds vaker 
vormen van dementie voor. Uiteraard zou een kans op genezing het beste 
antwoord zijn op dit maatschappelijk probleem, maar de vooruitzichten 
zijn niet positief. Ondertussen blijft de grote vraag, welke ook de politiek 
bezighoudt, hoe om te gaan met deze groeiende groep zorgbehoevenden. 

"Grootschalige Klein.w:ha/igheid in de verpleegzorg" 

2008 2050 

16,3 miljoen inwoners 16,9 miljoen inwoners 

Cijfers van het CBS 

2.11 Cijfers 

Nederland kent nu rond de drieëneenhalf miljoen inwoners van boven 
de vijfenvijftig, bijna een kwart van de bevolking. In de komende jaren 
zal dit aantal alleen nog maar groeien, een proces dat bekendstaat als de 
"vergrijzing." Volgens verwachtingen telt Nederland in 2050 bUna zes 
miljoen vijfenvijftig plussers, dit komt neer op een derde van de totale 
bevolking. Onder invloed van deze ' vergrijzing' zal de risicogroep voor 
dementie vanzelfsprekend sterk toenemen. Van alle vijfenzestigjarigen 
lijdt in Nederland nu nog 'maar' één procent aan dementie, maar in de 
leeftijdsgroep van negentig en ouder is dit percentage echter veertig 
procent. In concrete aantallen omgezet betekent dit dat in Nederland van 
de huidige groep ouderen ongeveer honderdtachtig duizend mensen lijden 
aan verschijnselen van dementie. Dankzij de vergrijzing zal deze groep 
groeien naar een verwacht aantal van vierhonderdtwintig duizend(!) in 
2050, meer dan een verdubbeling van het huidige aantal. Van de huidige 
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groep dementerenden vinden naar schatting vierendertig duizend 
onderdak in een verpleeginstelling, de overigen worden voomarnelijk 
thuis verzorgd.4 Thuiszorg geniet vrijwel altijd de voorkeur boven een 
verpleeghuis, maar als de dementie te ernstige vormen aanneemt is dit 
niet altijd meer mogelijk. Gezien het feit dat de huidige verpleeghuiszorg 
kampt met lange wachtlijsten zal er snel een grotere capaciteit gerealiseerd 
dienen te worden. 

2.21 Wat is dementie? 

Zoals bescbreven is dementie geen natuurlijk gevolg van ouder worden. 
Dementie is een syndroom dat wordt gekenmerkt door onder andere 
vergeetachtigheid en gedragsveranderingen onder invloed van een 
letterlijk krimpende bersenmassa. Veruit de meest voorkomende oorzaak 
van dementie is de ziekte van Alzheimer (zeventig procent van de 
gevallen). Daarna komt vasculaire dementie (dementie veroorzaakt door 
hersenbloedingen) het meest voor (ongeveer zestien procent). Dementie 
kan echter ook veroorzaakt worden door een hersenletsel, medicijngebruik, 
verkeerde voeding, middelenmisbruik (korsakov als gevolg van een 
overmaat aan alcohol), stofwisselingsstoornissen, hersentumoren en 
door de ziekte van Parkinson.5 Doordat er zoveel verschillende vormen 
van dementie zijn is er niet één juiste oplossing hoe om te gaan met 
het syndroom. Bij zogenaamde fronta-temporale dementie verliest het 
slachtoffer bijvoorbeeld niet het besefvan tijd en plaats, alleen het gedrag 
en contact met anderen verandert. Dementie als gevolg van de ziekte van 
Parkinson gaat gepaard met een sterke afwijking in de motoriek van de 
patiënt (trillen, spierstijfheid, langzaam bewegen). 

Aangezien Alzheimer de meest voorkomende oorzaak van dementie 
is, is het van belang deze ziekte nader toe te lichten. Bijzonder aan de 
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Een vergelijkend beeld van de hersenafname bij dementie 

ziekte van Alzheimer is dat er nog altijd geen oorzaak bekend is. Uit 
onderzoek is gebleken dat het eiwit beta-amyloïde zich ophoopt tussen de 
zenuwcellen in de hersenen. Hierbij vormen zich ophopingen van dit eiwit 
(zogenaamde plaques) en vezelachtige afzettingen binnen de zenuwcellen 
(tangles). Deze afzettingen vormen een soort 'bulten' welke bijdragen 
aan de afbraak van gezonde hersencellen. De hersenmassa wordt in een 
hoog tempo letterlijk afgebroken en zal hierdoor krimpen. De kennis van 
dit eiwit gaat echter niet ver genoeg om te weten of bet nu een oorzaak 
is voor de ziekte van Alzheimer, of juist een gevolg van een optredend 
defect. Informatie over een eventuele erfelijkheid van het deze ziekte 
ontbreken. Er wordt vanuit gegaan dat mensen lijdend aan de vroege vorm 
van Alzheimer (tussen het dertigste en zestigste levensjaar, ongeveer tien 
procent van de gevallen) wel degelijk slachtoffer zijn van overerving, bij 
de late vorm van Alzheimer is dat echter niet duidelijk. 
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Zoektochten naar de oorzaken voor de ziekte leverden verschillende 
theorieën op. Zo zou een virus met een incubatietijd van enkele decennia 
een mogelijke oorzaak kunnen zijn. Wellicht treden er terugkerende 
infecties op welke een ontsteking veroorzaken in het hersenweefsel met 
Alzheimer als gevolg. Daarnaast bestaat het vennoeden dat zwakke 
bloedvaten de zuurstoftoevoer naar de hersenen zouden kunnen blokkeren 
waardoor deze afsterven. Één van de meest opvallendste theorieën wijt 
het ontstaan van de ziekte aan een teveel aan aluminium in de hersenen. 
De hoeveelheid van dit metaal in de hersenen van Alzheimerpatiënten is 
abnannaal hoog in vergelijking tot gezonde mensen. Om dit te voorkomen 
zou het goed zijn niet teveel in aanraking te komen met bet metaal 
aluminium en daarom büvoorbeeld geen gebruik te maken van aluminium 
kookgerei. Een ongefundeerde theorie als deze geeft de breedte aan van 
het huidige onderzoek om een oorzaak en mogelijke genezing te vinden 
voor deze ziekte. Ondanks regelmatige positieve geluiden over nieuwe 
vaccins, doorbraken, therapieën of mogelijke oorzaken, is er tot op beden 
nog geen medisch antwoord op de ziekte van Alzheimer gevonden.6 

Over de symptomen van de ziekte is daarentegen veel meer duidelijk. Over 
het algemeen wordt het proces van een patiënt opgedeeld in drie stadia. 
De doorlooptijd van deze stadia verschilt per geval en het komt regelmatig 
voor dat mensen lijdend aan de late vonn van Alzheimer eerder komen te 
overlijden aan andere aandoeningen. Dit houdt overigens vaak verband 
met de sterke afname van het immuunsysteem onder invloed van de 
ziekte. Het eerste stadium kan zich op verschillende manieren aandienen. 
Daar de hersenen aangetast worden, treedt er vaak vergeetachtigbeid op. 
Dit is een vrij algemeen kenmerk van ouderdom, maar in tegenstelling 
tot vergeetachtigheid door veroudering, komen de herinneringen van een 
Alzheimerpatiënt niet meer terug. De hersencellen welke de informatie 
zouden moeten bevatten zijn immers verdwenen. Daarnaast zal het 
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slachtoffer vaak last krijgen van overdreven, vaak emotionele reacties op 
'onbelangrijke' gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een regenbui. Over bet 
algemeen zijn de eerste symptomen vaak oorzaak van versombering of 
optredende depressie bij het slachtoffer, daar deze zich bewust is van de 
optredende ziekte en de vooruitzichten. 

De tweede fase van de ziekte vraagt om een intensieve verzorging. Hier komt 
het verpleeghuis ter sprake. De patiënt kan vrijwel niets meer zonder hulp 
van anderen en heeft veel moeite met spraak. Het geheugen is in dit stadium 
zodanig aangetast dat enkel het langtermijn geheugen nog functioneert. 
Één van belangrijkste kenmerken van deze fase is bet 'dwalen.' De patiënt 
kan elk moment van de dag of nacht besluiten een eind te wandelen of 
ronddwalen. Dit kan veroorzaakt worden door rusteloosheid, waanideeën, 
agitatie, verwarring of gewoon omdat de patiënt ergens naar op zoek 
is. 7 Een Alzheimerpatiënt kan bijvoorbeeld in het holst van de nacht in 
de veronderstelling zijn 'gewoon' naar zijn of baar voonnalige werk te 
moeten. Om dit te voorkomen of te beperken dient de omgeving waarin 
de patiënt zich beweegt, afgesloten te zijn van de buitenwereld. Wanneer 
bet slaebtoffer in deze fase nog thuis woont, zal er een breed scala aan 
voorzorgsmaatregelen getroffen dienen te worden opdat deze zich niet 
verwond of verdwaalt. Het verdient daarom de voorkeur patiënten in deze 
fase van de ziekte in een gesloten psychogeriatrische inrichting te plaatsen 
welke ruimte bied tot dwalen, maar niet tot 'ontsnappen.' 

Wanneer de ziekte vordert en de patiënt de laatste fase heeft bereikt, 
herkent deze vrijwel niemand meer. Depressies treden niet meer op en 
kalmeringsmiddelen zijn niet meer nodig daar de patiënt de ziekte niet meer 
beleefd. Lichamelijke beweging wordt steeds moeilijker wat uiteindelijk 
resulteert in een continue bedlegerigheid. Vaak komt het voor dat patiënten 
uit deze laatste fase overgeplaatst worden van een verpleeghuis naar een 
palliatieve zorginstelling waar het uiteindelijk enkel nog de vraag is 

Wout van Os 0482428 pag. 8 



wanneer deze zal overlijden. Voor een verpleeghuis is het daarom zaak 
de tweede fase op elke mogelijke manier trachten te verlengen door de 
vordering van de ziekte van Alzheimer te vertragen, aangezien genezing 
(nog) niet mogelijk is. 

2.31 Verpleging 

In de verpleeghuiszorg in Nederland is op dit moment een omwenteling 
gaande. De verpleging wordt persoonlijker en minder reglementair. 
De regering streeft er naar de komende jaren vrijwel alle 'klassieke' 
verpleeghuizen om te vormen naar kleinschalige zorginstellingen. Het 
klassieke model kenmerkt zich vooral door een zeer grote capaciteit 
aan plaatsen verdeeld in lange gangen met meerpersoonskamers. 
Gezamenlijke woonkamers moeten regelmatig gedeeld worden met dertig 
personen. De verpleging hier werkt volgens een vast schema vanuit de 
zusterspost en de patiënten zijn voornamelijk aan het bed gebonden. De 
strikte behandeling van de patiënten en het ontbreken van privacy is niet 
erg stimulerend gebleken voor de behandeling van dementerenden. De 
overplaatsing van een eigen vertrouwde woonruimte naar een klinische 
ziekenkamer vergroot de kans op een trauma dankzij verhuizing en het 
niet ' thuisvoelen.' Kansen op een mogelijke depressie nemen hierdoor 
toe, terwijl het juist voor een dementerend persoon van belang is zowel 
fysisch als psychisch in beweging te blijven. Een depressie verhindert dit 
waardoor een versneld aftakelingsproces op kan treden. De laatste fase 
van dementie komt hierdoor sneller dichterbij. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

2.41 Kleinschalige zorg 

Inmiddels is duidelijk dat dit oude systeem verre van ideaal is en geniet 
de nieuwe trend van kleinschalige zorg de voorkeur. Wat is nu precies 
deze 'kleinschalige zorg?' Het is van belang op te merken dat klassieke 
verpleeghuizen voornamelijk vanuit een medisch perspectief opereren. 
Nieuwe, 'moderne' verpleeghuizen hanteren daarentegen vooral een 
therapeutische benadering. Het voornaamste doel is niet langer het genezen 
van de patiënt, maar de kwaliteit van leven te waarborgen. Dit verschil 
heeft grote gevolgen ten aanzien van de behandeling en omgeving van een 
dementerend persoon. Er wordt dan ook niet langer gesproken over een 
patiënt, maar over een bewoner. Zoals de term 'kleinschalige zorg' doet 
vermoeden gaat het om verpleging op een kleinere schaal, minder bewoners 

Klinische verpleegkamer in verpleeghuis Zevenaar 
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welke samenleven in kleine groepen. In tegenstelling tot de klassieke 
verpleegzorg waar rond de dertig patiënten faciliteiten en aandacht van 
een beperkte hoeveelheid verzorgers delen, zijn deze kleine groepen een 
mogelijkheid tot een intensievere zorg per persoon. De bewoners worden 
opgedeeld in deze groepen en in een studentenhuisachtige omgeving 
geplaatst. Iedere bewoner heeft een eigen kamer waar eventueel bezoek 
ontvangen kan worden. Een gezamenlijke (woon)kamer met keuken wordt 
gedeeld. Belangrijk uitgangspunt voor deze nieuwe manier van verpleging 
is het trauma van plaatsing in een nieuwe omgeving te verkleinen. Om 
dit te bereiken is een 'huiselijke sfeer' belangrUk. In de architectuur zijn 
verschillende experimenten, meningen en uitgangspunten te vinden over 
het bereiken van een huiselijke sfeer. Te denken valt aan de woningen 
van Le corbusier in Pessac. waar het verschil in opvattingen over hoe een 
woning zou moeten zijn, pijnlijk duidelijk is geworden. De vraag hoe het 
beste een huiselijke sfeer bereikt kan worden is lastig. Er kan gekozen 
worden voor een conservatieve invalshoek, welke echter snel neigt naar 
een vorm van truttigheid. Een vooruitstrevende, maar opgelegde opvatting 
over huiselijkheid kan echter leiden tot een situatie waarin bewoners hun 
eigen interpretatie van een huiselijke sfeer tot uiting brengen op een manier 
als in Pessac is gebeurd. In dit project gaat het echter om dementerende 
ouderen, mensen die waarde hechten aan hun oude, vertrouwde, omgeving. 
Hierbij is herkenbaarheid van een groter belang dan vormgeving. Een 
huiselijke sfeer voor een demente bewoner is daardoor te bereiken door 
het meeverhuizen van persoonlijke eigendommen als (klassieke) meubels, 
kunst, foto's en een eventueel aanwezig 'oma behang.' 

In 1985 is door Lawton en Nahemow in Michigan het Wesley Hall 
ontwikkeld waar voor het eerst geëxperimenteerd werd met een non
institutionele, home-like setting.8 Bewoners kregen de mogelijkheid 
eigen meubels mee te nemen naar hun éénpersoonskamer. Verlichting 
en afwerking werden minder klinisch toegepast en de bewoners kregen 
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Window seats en zicht op andere ruimtes (ajb uil Holding on to home) 

de ruimte om te dwalen. Hiertoe werd een dwaalruimte of dwaalroute 
ontworpen waardoor een minder opgesloten gevoel ontstond bij de 
bewoners van het Wesley Hall . De geboden ruimte liet de bewoners in de 
veronderstelling dat zij vrij konden bewegen. Mede hieruit is gebleken dat 
deze dwaalruimtes mogelijkheden bieden om de behandeling te verbeteren. 9 

Ui teraard heeft de ontstane mogelUkheid tot lichaamsbeweging een positief 
effect op de bewoners. Daarnaast zouden echter langs deze dwaalroute 
activiteitspunten opgenomen kunnen worden welke een stimulans bieden 
aan de voorbijgangers. Hierbij valt te denken aan een kappershoek, 
'window seats,' openingen met uitzicht op andere ruimtes, buitenruimtes 
ofbijvoorbeeld semi-openbare bezoekersruimtes. Ook zijn ontwikkelingen 
gaande waarbij "hangplekken" voor dementerenden worden opgezet. 
Hier wordt gebruik gemaakt van een themawand waarin bijvoorbeeld 
het thema koffie wordt uitgewerkt door plaatsing van een jaren vijftig 
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buffetkast, een oude koffiemolen, boerenbont koffieservies. Bewoners 
kunnen zo de koffie ruiken, aanraken en proeven.10 Gebruik makend van 
dit soort hulpmiddelen langs een dwaalroute kan de voorbijganger verleidt 
worden tot beweging of handeling, maar ook kiezen voor observatie van 
gebeurtenissen vanuit een 'veilige' positie. 

Naast de architectonische verandering in het ontwerp van een 
verpleeginstelling, is er ook een verschuiving in behandelwijze gaande. 
Het beschreven verschil in benadering, medisch tegenover therapeutisch, 
komt bijvoorbeeld tot uitdrukking door het verdwijnen van de traditionele 
zusterspost Deze is vervangen door werken aan de keukentafel binnen de 
groepswoning. De klinische witte unifonnen van het verplegend personeel 
hebben steeds meer plaats gemaakt voor 'nonnale' minder opvallende 
casual kleding. En de intercom om personeel op te roepen is verdwenen 
uit het kleinschalige verpleeghuis. Onder invloed van deze veranderingen 
wordt het verpleeghuis minder een instituut dat constant blijft herinneren 
aan het ziek en behoeftig zijn en komt de nadruk meer te liggen op de 
kwaliteit van wonen.'' 

De kleinschalige verpleging, zoals onder andere succesvol toegepast 
in het Wesley Hall, is inmiddels ook in Nederland geïntroduceerd. Het 
ministerie van volksgezondheid, welzijn en sport heeft honderdvijftig 
bewoners per verpleeghuis als maximum ingevoerd om de kleinschaligheid 
te bevorderen.12 In de praktijk betekent dit echter dat de capaciteit van 
Nederlandse kleinschalige verpleeghuizen rond de dertig bewoners ligt. 
Enerzijds onder de veronderstelling dat een kleinere bewonersgroep 
eerder tot een huiselijke omgeving leidt. Daarnaast omdat kleinschalige 
verpleeghuizen dankzij de intensievere zorg, in verhouding tot een 
traditioneel verpleeghuis, beduidendmeerpersoneel vragen. Om financiële 
redenen is daar geen ruimte voor, waardoor verpleeghuizen gedwongen 
worden voornamelijk te leunen op mantelzorg en vrijwilligerswerk. 

"Grootschalige Kleir!Iichaligheid in de vurpleegrorg" 

Kleinschalige zorg in velpleeghuis Piushove in Nijmegen 
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Deze vrijwilligers staan, zeker op een afgelegen locatie buiten de stad, 
niet bepaald in grote rijen te wachten. Hierdoor ontstaat een tekort aan 
menskracht in de verpleeghuiszorg en worden de instellingen gedwongen 
kleiner te zijn. 

Nederland lijkt goed op weg een oplossing te vinden voor de toenemende 
vraag naar verpleeghuisbedden, of misschien beter, verpleeghuiskamers. 
De omwenteling naar kleinschaligheid betekent meer individuele zorg 
in een minder institutionele setting en biedt daarbij een daarbij een 
betere kwaliteit van leven voor de laatste jaren in het leven van een 
dementerend persoon. De relatief kleine moderne verpleeghuizen worden 
door heel Nederland gerealiseerd volgens de nieuwe standaard. Een fraai 
voorbeeld is verpleeghuis de Meridiaan in Westervoort, een ontwerp 

Verpleeghuis de Meridiaan (ajb van •vww.kenniscentrumwonenzorg.nl) 

"Groot chalige Kleinschaligheid in de veqJ/eegzorg" 

van Wiegerinck architecten uit 2005. Hier leven achttien bewoners 
samen in drie verschillende woonunits. Deze units worden verbonden 
door een semi-buitenruimte, betiteld als de woonstraat, welke voorzien 
is van buitenmeubilair. Opvallend gegeven aan dit ontwerp is de hoogte. 
Verpleeghuis de Meridiaan bestaat uit twee lagen, welke verbonden 
zijn middels een door bewoners te gebruiken trap. Voorzichtig worden 
bewoners gestimuleerd in beweging te blijven en zelf trap te lopen. Om 
risico's te vermijden is de centrale trap beveiligd met een toegangspoortje. 
De instelling nodigt uit tot dwalen, maar kan vanwege de lage capaciteit 
geen plaats bieden aan benodigde ondersteunende faciliteiten. 

Verpleeghuis de Meridiaan 
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Deze lage capaciteit van onder andere de Meridiaan is tekenend voor de 
huidige kleinschalige zorg. De kwaliteit is met grote sprongen vooruit 
gegaan, de kwantiteit blijft achter. Met de verwachtte cijfers van de 
vergrijzing en dementie in 2050 in Nederland in herinnering ontstaat 
er een conflict. Gemiddeld dertig bewoners per verpleeghuis tegenover 
naar schatting vierhoudertwintig duizend dementerenden betekent een 
welhaast onmogelijke behoefte aan nieuwbouw. De kleinschaligheid in 
de zorg zoals nu toegepast, lijkt tot noch toe therapeutisch een voltreffer. 
In uitvoering blijkt deze enkel niet realistisch. Om aan de vraag naar 
verpleegkamers te kunnen voldoen zal er binnen veertig jaar een enorme 
hoeveelheid aan kleinschalige zorginstellingen gerealiseerd dienen te 
worden. Met een gemiddelde van dertig bewoners per verpleeghuis, 
geeft een eenvoudige deling een vraag van ongeveer veertienduizend 
kleinschalige verpleeghuizen. Nu er stemmen opgaan vanuit de politiek 
dat de zorg nàg kleinschaliger zou moeten zijn (Dhr Marijnissen sprak in 
een nationaal verkiezingsdebat eind 2006 zelfs over een gewenst aantal 
van zes(!) bewoners per instelling ter bevordering van de intensiviteit van 
de zorg 13

), wordt de opgave absoluut onhaalbaar. 

Een andere, minder voor de hand liggende oplossing is het vergroten 
van de capaciteit van de verpleeghuizen. Hierbij is het uiteraard niet de 
bedoeling een stap terug in de tijd te gaan en wederom grote institutionele 
'verpleegfabrieken' op te richten. De kleinschalige verpleeghuizen hebben 
veel nieuwe kennis opgeleverd voor een succesvollere behandeling maar 
blijven steken op de letterlijke kleine schaal van de instelling. Met de 
opgedane kennis over kleinschalige zorg moet het toch mogelijk zijn de 
capaciteit te vergroten zonder aan kwaliteit in te boeten? Kenmerkend 
voor kleinschalige zijn een therapeutische, intensieve zorg per bewoner, 
een huiselijke sfeer, een vrije dwaalruimte, een non-institutionele sfeer. 
De taaltechnisch voor de hand liggende koppeling van kleinschalige zorg 
aan een letterlijke kleine schaal is in praktijk onnodig. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

Naast de (misschien wel) verplichting om de schaal van verpleegzorg 
in Nederland te vergroten vanwege de groeiende vraag naar kamers, 
ontstaan er ook andere voordelen. Een schaalvergroting in de moderne 
verpleegzorg kan bijvoorbeeld resulteren in een groter 'vrijheidsgehalte' 
door simpelweg meer ruimte te bieden in bijvoorbeeld dwaalruim te. Hierbij 
valt te denken aan een lange prikkelende routing door de hele instelling 
heen. Huidige kleinschalige verpleeghuizen worstelen met de vraag of het 
rendabel is benodigde ondersteunende faciliteiten als kapper, restaurant en 
bijvoorbeeld een supermarkt, intern op te lossen (Een groot probleem bij 
bijvoorbeeld de Meridiaan). Een grotere capaciteit van een verpleeghuis 
zou een grotere afzetmarkt opleveren binnen deze instelling waardoor 
de exploitatie van dit soort faciliteiten vergemakkelijkt zou worden. Een 
probleem zou theoretisch kunnen ontstaan door de belangrijke eis van een 
te creëren huiselijke sfeer. Het realiseren van een huiselijkheid gelijkende 
op de herkenbare omgeving van een bejaardenwoning binnen de proporties 
van een grootschalige zorginstelling lijkt niet voor de hand liggend. 
Echter, wanneer deze sfeer bereikt kan worden in een verpleegbuis voor 
dertig bewoners, moet dit op een grotere schaal ook kunnen. Een normale 
gezinswoning staat immers ook in een straat, in een wijk, in een stad zonder 
aan huiselijkheid in te boeten. Het is de vraag of huiselijkheid überhaupt 
iets met schaal te maken heeft. Wanneer een grote ruimte opgedeeld wordt 
in kleine kamers, voorzien van een zachte afwerking kan uiteindelijk ook 
in die grote ruimte een non-institutionele sfeer bereikt worden. Zoals 
beschreven, hangt een huiselijke sfeer in een bejaardenwoning of kamer 
sterk samen met herkenbaar meubilair en afwerking en minder met schaal 
of vormgeving. 

Voorwaarde voor een succesvolle kleinschalige zorg is een intensieve zorg 
per bewoner. Een groot aantal bewoners moet daarom gevolgd worden 
door een groot aantal verzorgers. Bekend is dat hier in Nederland een 
probleem ligt, waardoor verpleging voornamelijk ingevuld wordt door 
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vrijwilligerswerk en mantelzorg. Uiteraard is er geen architectonische 
oplossing om meer verzorging te realiseren, of mensen te dwingen 
vrijwilligerswerk aan te nemen. De keuze voor een locatie kan wellicht 
uitkomst bieden hierin. Door als locatie een dichtbevolkt gebied te kiezen, 
zal een verpleeghuis beter bereikbaar zijn voor vrijwilligers. Volgens 
cijfers van het CBS zou immers rond de veertig procent van de bevolking 
vrijwilligerswerk verrichten. 14 Er is weinig rekenkundig vermogen nodig 
om hieruit te concluderen dat de kans op een groter aantal beschikbare 
vrijwilligers in een dichtbevolkt gebied groter is. De confrontatie met een 
verpleeghuis in een stadscentrum kan daarnaast resulteren in een groter 
verantwoordelijkheidsbesef van omwonenden. Ook zal een locatie in 
de stad van herkomst van de bewoner en eventuele familie of vrienden, 
de drempel om langs te komen wellicht verlagen. Deze hypothetische 
voordelen zullen echter pas bewezen worden wanneer het eerste 
grootschalige verpleeghuis gerealiseerd is in een dichtbevolkt gebied. 
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Nu het nog kan, wil ik je verhalen horen 
Weten wat je weggegooid hebt, wat bewaard 

Ik wil weten waar je vader voor het eerst ontmoet hebt 
Wanneer je me verwekt hebt, hoe gebaard 

Heb ik veel gehuild als kind, wat ik vergeten ben als man 
En nu weer wil weten nu het nog kan 

Nu het nog kan, wil ik je meer omhelzen 
Weer trug verlangen naar je warme schoot 
Je troosten met van jou geleerde woorden 
De laatste angst wegnemen voor de dood 

Ik zou je vaker moeten voeren met kleine hapjes liefde 
En dan met je Inti/en, moeder nu het nog kan 

Uit Nu het nog kan, Freek de Jonge, 2004 

Inleiding 



3J lnleidin~: 

De opgave voor dit project behelst een grootschalig verpleeghuis met 
kleinschalige kwaliteiten, gelegen in een dichtbevolkte omgeving. De 
tegenstrijdigheden in deze zin geven de uitdaging voor het architectonisch 
ontwerp aan. Enerzijds zal de capaciteit van verpleeghuizen omhoog 
moeten, anderzijds mag dit niet ten koste gaan van de intieme, huiselijke 
sfeer die bereikt is door kleinschaligheid. In een groot volume zal een 
kleinschaligheid bereikt moeten worden, zonder te eindigen in een 
onoverzichtelijke hokjesarchitectuur. Wellicht moeten de inmiddels 
gerealiseerde kleinschalige psychogeriatrische inrichtingen gezien 
worden als prototypische testcases. Zij zUn niet het antwoord op de vraag 
naar verpleging, maar eerder een tussenstap om kleinschalige therapie 
te testen. Deze tests hebben positieve resultaten opgeleverd en om aan 
de groeiende vraag naar verpleeghuizen tegemoet te komen moeten deze 
prototypes gebruikt worden ten behoeve van een schaalvergroting. 

Hieruit is de volgende probleemstelling ontwikkeld: 

"Door het succes van de moderne kleinschalige velpleegzorg is er 
een omwenteling gaande waarbij de kwaliteit van de zorg stijgt maar 
de capaciteit drastisch afneemt. Om tegemoet te komen aan de sterke 
vergrijzing dient juist deze capaciteit vergroot te worden zonder de 
kwaliteitsverhoging aan te tasten. " 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg ·· 

De doelstelling van dit project is een poging een nieuwe architectuur te 
bereiken in de verpleeghuiszorg welke zowel aan de cijfermatige als aan 
de therapeutische behoeftes kan voldoen. Om dit te bereiken worden de 
kleinschalige kwaliteiten gebruikt in een architectonisch ontwerp van 
grotere proporties. Centraal in ditafstudeerverslag staathierom de zoektocht 
naar een 'grootschalige kleinschaligheid' in de verpleeghuiszorg. 

In praktisch opzicht zal dit onderzoek een antwoord geven op de huidige 
capaciteitsproblemen in de verpleegzorg. Met het oog op de vergrijzing 
wordt een andere kijk op verpleegzorg ontwikkeld waardoor het huidige 
negatieve beeld van grootschalige zorg plaats maakt voor een positievere 
herkenning van de voordelen van schaalvergroting. 

Wetenschappelijk gezien geeft dit onderzoek inzicht in de mogelijkheden 
deze schaalvergroting in te zetten in de verpleegzorg waarbij niet aan 
kwaliteit ingeboet wordt. Huidige ontwikkelingen en inzichten in de 
zorg worden toegepast om de "kwaliteit van leven" te waarborgen en te 
verbeteren. 

Om binnen dit kader een richtlijn aan het project te geven IS een 
onderzoeksvraag geformuleerd: 

"In hoeverre is het mogelijk een grootschalig verpleeghuis te realiseren 
uitgaande van het succes van de huidige kleinschalige zorg?" 
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3.11 Opbouw verslag 

Door gebruik te maken van opgedane kennis uit de huidige zorg, in 
combinatie met nieuwe initiatieven zal dit verslag de haalbaarheid van 
het begrip "grootschalige kleinschaligheid"moeten aantonen. De nadruk 
in dit project ligt enerzijds op het bereiken van dit doel, daarnaast zal 
echter gestreefd worden naar een bepaalde architectonische kwaliteit. 
Hierin speelt de locatiekeuze een voorname rol. 

De gehanteerde aanpak zal hierom na deze inleiding beginnen met 
stedebouwkundige overwegingen. Eerst wordt daarin de gewenste 
omgeving beschreven en gemotiveerd en vervolgens zal er ingezoomd 
worden op de werkelijk gekozen locatie: het Joris Ivensplein in Nijmegen. 
De geschiedenis van Nijmegen speelt in architectuur, festiviteiten, toerisme 
en het karakter van de stad een voorname rol. Daarom is er, om een 
gedegen beeld van deze locatie te verkrijgen, gekozen voor een uitgebreid 
historisch onderzoek aan de hand van I i teratuur en (cartografisch) materiaal 
uit het Regionaal Archief Nijmegen. De conclusies uit deze historische 
analyse vormen aanleiding tot de formulering van een nieuw masterplan 
waarbinnen het architectonisch ontwerp zich zal schikken. Tevens zullen 
in dit onderdeel van het verslag voorwaarden voor het ontwerp toegelicht 
worden welke voortkomen uit de stedebouwkundige inpassing nu, en in 
de toekomst. 

Na het toelichten van de stedebouwkundige aanpak zal in dit verslag het 
architectonisch concept beschreven worden, hierbij uiteraard verduidelijkt 
met afbeeldingen. De getrokken conclusies naar aanleiding van de 
gekozen locatie en het daarvoor ontwikkelde masterplan, resulteren in 
bepaalde eisen ten aanzien van vorm, grootte en gevelbeeld. Deze eisen, 
tezamen met het programma van eisen voor een grootschalig verpleeghuis 
vormen de begrenzing van het concept. Binnen dit kader zal het ontwerp 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

bepaald worden door de poging een, voor demente bewoners, vriendelijke 
en stimulerende omgeving te bereiken op grote schaal: een grootschalige 
kleinschaligheid .. 
De stedebouwkundige en architectonische aanpak resulteren in het 
uiteindelijke architectonjsch ontwerp. Dit resultaat zal aan de hand van 
diverse afbeeldingen toegelicht worden. Hierbij wordt geredeneerd vanuit 
het kleinste onderdeel van het ontwerp: de verpleegkamer. Van hieruit 
wordt middels door langzaam uit te zoomen het ontwerp uitgebouwd tot 
het uiteindelijk gewenste totaalbeeld. 

Dit verslag zal, alvorens te eindigen met een literatuurlijst, ruimte bieden 
aan een conclusie. In deze conclusie, of nawoord, wordt de geformuleerde 
ontwerpopgave nog eens vergeleken met het architectonisch resultaat. In 
hoeverre zijn de doelen bereikt? Zijn er belangrijke conclusies te trekken uit 
dit ontwerpend onderzoek? En geeft dit onderzoeksresultaat bijvoorbeeld 
reden tot een vervolgonderzoek? De conclusie is bedoeld als een kritische 
noot ten aanzien van de eigen resultaten. Belangrijk onderdeel hiervan 
vormt de vraag of de nagestreefde 'grootschalige kleinschaligheid' bereikt 
is. Het verslag sluit af met een epiloog waarin eventuele aanbevelingen 
of mogelijkheden voor een vergelijkbare, toekomstige opgave geschetst 
worden. 
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ProJectlocatie 



41 Projectlokatie 

Een belangrijk onderdeel van het concept van dit project is de situering. 
In tegenstelling tot het bekende, afgelegen, misschien wel verlaten 
verpleeghuis buiten de drnkte van de stad, wordt in dit project deze 
"stads drukte " juist opgezocht. De theorie om verpleeginstellingen in 
een landelijke omgeving te plaatsen ten behoeve van rnst klinkt aardig. 
Een fraai uitzicht, een groene omgeving en een ontspannende rust en 
stilte, afgewisseld door een zingende vogel en ritselende bladeren. Een 
dementerende natuurliefhebber zal hier goed terecht komen. Iemand 
die gewend is aan het leven in de stad zal echter eerder vereenzamen 
dan ontspannen. De "zingende vogel" biedt immers weinig afwisseling 
en staat in schril contrast met de drukte op straat, claxonerende auto s, 
langslopende mensen en spelende kinderen. 15 Als er gesproken wordt 
over het minimaliseren van het trauma van verhuizen bij dementerenden, 
waarom zouden zij dan de stad waar zij jaren gewoond hebben moeten 
verlaten? Juist in de stad liggen de herinneringen, de herkenningspunten, 
de geschiedenis. Kortom in de stad ligt het geheugen van de bewoners. 
Het is dan ook een uitgelezen mogelijkheid hier gebruik van te maken. Dit 
project is daarom te lezen als een aansporing om meer verpleeghuizen in 
steden te ontwikkelen in plaats van daarbuiten. 

De keuze voor de stad heeft echter consequenties. Een locatie in de 
stad heeft voomarnelijk beperkingen qua grootte, terwijl een "prettige" 
leefomgeving voor dementerenden een behoorlijk oppervlak opeist. In de 
ideale situatie hebben bewoners bijvoorbeeld de mogelijkheid naar buiten 
te lopen, gebruik makend van een afgesloten buitenruimte. In de stad is 
het niet wenselijk en waarschijnlijk ook niet mogelijk een stuk grond van 
behoorlijke omvang te omheinen voor privé-gebruik. Hier moet in het 

"Groots halige Kleinschaligheid in de l'etpleegzorg'" 

ontwerp dus rekening mee gehouden worden. Ook geeft een stedelijke 
situering waarschijnlijk niet de ruimte aan een ontwerp om geheel 
gelijkvloers te zijn. Met het oog op het concept van een "grootschalige 
kleinschaligheid" zou een geheel gelijkvloers gebouw een enorme ruimte 
innemen, een ruimte welke in Nederlandse steden niet beschikbaar is. De 
oplossing ligt voor de hand: stapelen. Als iets niet in de breedte kan, dan 
is hoogte een andere mogelijkheid. Opvallend genoeg is dit in Nederland 
een beproefd concept. Kantoren en woningen gaan met succes de hoogte 
in, maar ook landschappen (Het Expo 2000-gebouw in Hannover van 
MVRDY) en zelfs varkensstallen (ontwerp van MYRDV uit 200 1) 

Expo 2000 gebouw van 
MVRDV (ajb van www.dutchde
signevents.com) 
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worden gestapeld. Verpleeghuizen zijn daarentegen nog enkel uitgevoerd 
in laagbouw. Conceptueel zijn de mogelijkheden qua hoogte van een 
gestapeld verpleeghuis oneindig. Rekening houdend met de omgeving 
ontstaan er echter beperkingen. Om een soort van statement te maken kan 
er wel gekozen worden voor een zeer hoog gebouw welke zich brutaal 
buiten de omgeving plaatst, maar voor deze ontwerpopgave is het eerder 
wenselijk het gebouw op te laten gaan in de stad. De uitdaging ligt in het 
ontwerpen van een nieuw onderdeel van de stad, een gebouw welke net 
als de bewoners nog steeds bij de stad hoort. Niet in het creëren van een 
gebouw dat zichzelf door vormgeving en formaat buitensluit en zodoende 
alsnog een afzondering vormt. 

Naast dat situering in een stedelijke omgeving voor bewoners van een 
verpleeghuis een stimulans vormt voor het geheugen dankzij herkenbare 
uitzichten en geluiden, geeft het ook zicht op levendigheid en drukte. Deze 
drukte hoeft het gebouw niet te overheersen, maar zorgt wel voor een minder 
afgezonderd gevoel. Wellicht is het mogelijk een locatie te vinden waar 
verkeersstromen samenkomen, auto's langsrijden, wandelaars passeren 
en treinen voortdenderen. De ideale locatie biedt uitzicht voor bewoners 
op levendigheid en afwisseling ter voorkoming van vereenzaming dankzij 
stille afzondering. Een situering in de stad heeft misschien zelfs tot gevolg 
dat het bezoeken van een dement familielid een minder zware, uit te stellen 
opgave wordt. Het is denkbaar om na het winkelen, vlak voor een bezoek 
aan een restaurantje, even kort langs te gaan bij opa of oma Janssen. Of 
om s ·ochtends snel een kopje koffie te drinken met de dementerende 
Dhr. de Vries. Uiteraard zijn dit niet op krachtige theorieën gefundeerde 
beweringen, het is eerder een hoopvolle gedachte of wens. Zeker is wel 
dat er een mogelijkheid ligt om bet bezoeken van een verpleegbuis minder 
afschrikwekkend te maken. Misschien komt familie dan niet "enkel nog 
met verjaardagen aan, om dan na een uurtje al weer weg te gaan." 16 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

De kansen en voordelen welke een stedelijke context biedt aan een 
verpleeginstelling zijn duidelijk, maar wat biedt de omkering ervan. Wat 
heeft een verpleeghuis te bieden aan de stad en stedelingen? Het gaat om 
een afgesloten verpleeginstelling midden in de stad. Hiertoe is gekozen 
bet verpleeghuis één laag op te tillen. De ruimte welke ontstaat biedt een 
overgangsgebied tussen verpleging en stadse activiteit. De huidig bestaande 
verpleeghuizen beschikken over verschillende faciliteiten. Omdat het gaat 
om een afgesloten leefomgeving worden er verschillende voorzieningen 
opgenomen. Te denken valt hierbij aan een restaurant, een café, kapper, 
(orthopedisch) schoenenwinkel en een eventuele supermarkt. Voorbeelden 
hiervan zijn te vinden in verpleeghuis Zevenaar van Wiegerinck 
architecten uit 2004. De combinatie van grootschaligheid, dus meer 
gebruikers, en een drukke stedelijke omgeving schept de mogelijkheid 

Kappersmimte in verpleeghuis Zevenaar 
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deze voorzieningen "dubbel" te exploiteren. De voorzieningen voor de 
bewoners kunnen ook gebruikt worden door omwonenden. Met name een 
voorziening als restaurant zal dankzij gebruik door niet-bewoners een 
bepaalde concurrentiepositie innemen wat ten goede komt van de kwaliteit 
van het eten en service. Een welkome verandering ten aanzien van de 
huidige "gaarkeukens" in verpleeginstellingen. Het openstellen van deze 
faciliteiten voor het publiek zorgt voor een vermenging van gebruikers, 
een voorzichtig ongedwongen contact tussen bewoners van een afgesloten 
verpleeggebied en gebruikers uit de omgeving is het gevolg. 

4.11 De locatie ingezoomd 

De afwegingen ten aanzien van een keuze voor een stedelijke context 
zijn omschreven, nu rest echter nog een exacte locatiekeuze. Voor dit 
project is de keuze gevallen op de stad Nijmegen. In 2006 is deze stad 
omgedoopt tot de "city ofhealth" door toenmalig burgemeester Ter Horst. 
Een uitgelezen mogelijkheid om naast concentratie op investeren in het 
huidige zorgaanbod en onderzoek, een begin te maken met een oplossing 
voor een probleem in de toekomst. Naast het streven een "gezonde 
stad" te zijn, is Nijmegen officieel de oudste stad van Nederland. In de 
Romeinse tijd ontving het toenmalige Ulpia Noviomagus marktrechten 
van keizer Traianus. De stad schenkt veel aandacht aan haar rijke historie. 
Met festiviteiten, restauraties en nieuwbouw wordt de geschiedenis 
omarmt. Op de locatie van het vroegere Ulpia Noviomagus wordt in de 
toekomst een "quartier romain" verwezenlijkt volgens het oude Romeinse 
stratenplan. Op de plek van de vroegere valkhofburcht verschijnt naar 
alle waarschijnlijkheid een replica van de middeleeuwse Donjon (Dit 
is de uitkomst van een gehouden referendum, het rijk en verschillende 
verdragen belemmeren het echter voorlopig). Publiekstrekker museum 
Het Valkhof schenkt veel aandacht aan Romeinse, middeleeuwse en 

"GrQotscha/ige Klein; chaligheid in de verpleegzorg" 

Joris /vensplein, Nijmegen 

andere belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Nijmegen en 
Nederland (Te denken valt aan de vrede van Nijmegen 1678) en de ooit 
in vergetelheid geraakte Nijmeegse "Gebroeders van Limburg" vormen 
aanleiding tot meerdere festiviteiten in de stad. In een stad waar alles 
wat oud is in de aandacht staat en gevierd wordt, verdienen de oudste 
bewoners ook deze behandeling. Zij vormen immers de overgebleven 
tastbare historie van de stad. 

Binnen deze stad is uiteindelijk een locatie gevonden welke voldoet aan de 
gestelde eisen. Het gaat hierbij om het Joris Ivensplein. De locatie ligt aan 
de rand van het oude stadshart en wordt omsloten door verkeersstromen, 
winkelgebied en een groot park (het Kronenburger park). Het gaat om 
een lekkend plein, het plein is niet omsloten door bebouwing, maar open 
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naar meerdere kanten waardoor de titel 'plein' in twijfel getrokken kan 
worden. Wellicht is het beter te typeren als een open plek, een leegte in 
de stad. De huidige invulling van dit plein bestaat uit een monument van 
Bas Maters uit 1981 ter ere van de cineast Joris Ivens. Daarnaast wordt 
het plein opgevuld door een cafetaria. Vanwege parkeerproblemen in de 
binnenstad dient het plein tegenwoordig ook als parkeerplaats. Het geheel 
biedt een treurige aanblik. Het monument is verweerd en bevuild en heeft 
onder de Nijmeegse bevolking de bijnaam "de schoenlepel" verkregen 
(officieel is het een abstract vormgegeven camera). Het cafetaria is 
verwaarloosd en subject van graffiti en de omgeving van het plein staat 
bekend als onguur. Op enkele meters afstand van het plein bevindt zich 
het red-light-district van Nijmegen en ook de Nijmeegse tippelzone is 
niet ver weg. Het Kronenburger park verwordt s ·avonds van een statig 
park in romantische stijl tot bet donkere park uit het bekende lied van 
Frank Boeijen. 17 Dit alles beeft ertoe geleid dat de gemeente het Joris 
Ivensplein heeft opgenomen in het masterplan Nijmegen 2000 waarin 
probleemlocaties zijn aangeduid, maar een plan voor dit plein ligt er na 
negenjaar nog niet. Waar de andere locaties inmiddels onderhevig zijn aan 
hevige verbouwingen (Plan Hessenberg, Plein 1944, reconstructie van de 
Hertsteegpoort 2008), liggen er voor het Joris Ivensplein enkel afgekeurde 
voorlopige ontwerpen voor een parkeergarage in de gemeentearchieven. 
De belangen om iets aan dit plein te doen lijken klein. 

Veel aandacht gaat daarentegen uit naar een nieuw prestigeplan van de 
gemeente Nijmegen: het waalfront Dit grootschalig plan van de hand van 
atelier Zeinstra van der Pol bestrijkt het gehele Nijmeegs havengebied 
vanaf de hezelpoort tot aan de nieuw te bouwen waalbrug en biedt 
ruimte aan woon-, werk- en winkelfuncties. De kern van het plan vormt 
het 'quartier romain;' een deelgebied gebaseerd op bet oude Romeinse 
stratenpatroon van Ulpia Noviomagus. Het plan richt zich daarnaast 
voornamelijk op de relatie tussen de stad en het water wat resulteert 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

Ontwerp voor plein 1944 door Soeters Eldonc (ajb van wwwjvz.nl) 

Ontwerp voor St Josephhof door Mecanoo (afb. van www.mecanoo.com) 
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in op het water gerichte bebouwing met veel doorkijkmogelijkheden. 
Het waalfront wordt gekarakteriseerd door een, vooral voor Nijmeegse 
begrippen, grote hoeveelheid aan hoogbouw met als 'eyecatcher' 
de waalpanorama-toren. Het uiteindelijke plan levert naar schatting 
tweeduizend woningen op en zestigduizend vierkante meter aan overige 
functies. 18 Opvallend aan ditplan is de vestiging van een grote concentratie 
aan winkelfuncties in het deelgebied 'Handelskade.' Dit gebied vormt de 
entree tot het nieuwe waalfront en is bedoeld als een buffer tussen de 
oude binnenstad en de nieuwbouw. Rondom de oude binnenhaven zal 
hier, onder een fors wooncomplex, een nieuw winkelgebied gerealiseerd 
worden. Om de bereikbaarheid hiervan te vergroten wordt een extra fiets/ 
voetgangerstunnel aangebracht bij de hezelpoort. 

Wanneer nu de route vanuit de Nijmeegse binnenstad naar dit nieuwe 
winkelcomplex geanalyseerd wordt valt iets op. Het oude stadshart, 
de huidige 'grote markt,' biedt een veelvoud aan horeca en winkels. 
Vervolgens loopt het winkelgebied via de stikke en lange Hezelstraat 
(zeer populaire winkelstraat welke bekend staat als de oudste winkelstraat 
van Nederland) naar beneden waar het eindigt in het Joris Ivensplein. 
Vanaf de nieuwe verbinding bij de hezelpoort zal het winkelgebied 
voortgezet worden. De verbinding tussen het nieuwe winkelgebied en de 
historische lange Hezelstraat wordt in de toekomst dus gevormd door het 
nu nog lekkende, kale, ongure 'parkeerplein' genaamd naar Joris Ivens. 
In de huidige plannen ontstaat er een opvallend lelijk gat tussen twee 
gebieden. De mogelijkheid biedt zich aan door vestiging van horeca 
en eventuele winkelfuncties op dit plein een verbinding te leggen en 
daarmee een vloeiende beweging te creëren van het oude stadshart tot het 
nieuwe waalfront De huidige bebouwing grenzend aan de spoordijk zal 
hiervoor onder handen genomen dienen te worden zodat de verbinding 
niet onderbroken wordt. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

Winkelgebied op de nieuwe handelskade (ajb van Masterplan Nijmegen) 

4.21 Beknopte historie Joris lvensplein 

Alvorens een ingreep te doen op de gekozen locatie is het zinvol de historie 
van de plek te bestuderen. Het gaat hier immers om de oudste stad van 
Nederland met een rijke historie waarin zich wellicht mogelijkheden of 
aanleidingen aandienen voor bepaalde ontwerpkeuzes. Daarbij moet enige 
terughoudendheid in acht genomen worden om niet te eenvoudig populaire 
historische invulling van het gebied zonder argument te gebruiken of 
te kopieren. Het eventueel herbouwen van een historische stadstoren in 
Nijmegen, de donjon, is bijvoorbeeld een uitstekende publiekstrekker, 
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maar een historisch niet te verantwoorden beslissing. Juist het afbreken 
van deze toren is een belangrijke gebeurtenis geweest, een symbolische 
afrekening met het beklemmende verleden van een keizerstad, waardoor 
het huidige karakter van Nijmegen als 'rode stad' is bepaald. Ook het 
nog te ontwikkelen 'quartier romain' gaat op een zeer eenvoudige manier 
een verbinding aan met het verleden, waarin zelfs gekozen wordt voor 
een klassiek 'Romeins' gevelbeeld 19 in een nieuwbouwgebied met een 
Hollands klimaat. Om zulke kopieerarchitectuur te vermijden zal in dit 
onderzoek niet uitgegaan worden van de populariteit van het Romeinse 
of middeleeuwse verleden van Nijmegen. Gelet wordt op alle historische 
ontwikkelingen op en rond het huidige Joris lvensplein welke gevonden 
zijn in het Nijmeegs archief vanaf de eerste Romeinse gegevens tot 
nu waann zich wellicht interessante aanleidingen tot ontwerpkeuzes 
voortdoen. 

Zoals vermeld dateren de eerste gegevens van Nijmegen en daarmee de 
gekozen locatie uit de Romeinse tijd. Rond 15 voor Christus bevond zich 
hier een Romeinse nederzetting: Oppidum Batavorum. De nederzetting 
bevond zich op dezelfde locatie als het huidige stadshart en werd 
omgeven door een Romeins legerkamp op de Hunerberg en versebillende 
begraafplaatsen. Één van deze begraafplaatsen bevond zich in de omgeving 
van het huidige Joris lvensplein. Gedurende de Bataafse opstand (69-70) is 
deze nederzetting echter volledig verwoest waarna een nieuwe Romeinse 
stad werd gebouwd: Ulpia Noviomagus Batavorum. Keizer Marcus 
Ulpius Traianus schonk deze stad van ongeveer vijfduizend inwoners in 
104 marktrecht waarmee Nijmegen officieel beschouwd wordt als oudste 
stad van Nederland. In deze periode is de begraafplaats rond het huidige 
Joris Jvensplein uitgebreid. De Romeinse macht in noordelijk Europa nam 
langzaam af en rond 270 is Ulpia Noviomagus van de stad verdwenen en 
vervangen door enkele kleine nederzettingen.20 

'"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" Wout van Os 0482428 
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Vanuit de vroege middeleeuwen resten weinig gegevens. Bekend is dat de 
rechten van Romeinse legerplaatsen overgingen op Frankische koningen en 
dat Karel de Grote ergens rond de achtste eeuw een houten palts liet bouwen 
op de locatie van het huidige Valkhofpark. Deze palts is later onder keizer 
Frederik Barbarossa uitgebouwd tot een burcht: de Valkhofburcht Rond 
deze burcht is de stad Numaga of Nieumeghen gegroeid, een ommuurde 
stad met gracht aan de waal. De hieropvolgende jaren is Nijmegen vooral 
militair versterkt en veranderd in een vestingstad om weerstand te bieden 
aan Spaanse en Franse troepen. Het huidige Joris Ivensplein is in deze tijd 
vooral onderdeel geweest van verdedigingswerken, te typeren als gracht 
of stadsmuur. Ook lag hier de hezelpoort, de versterkte toegang tot de stad 
vanuit het Oosten. 

Lang heeft Nijmegen als vestingstad opgesloten gezeten binnen de 
stadsmuren, waardoor groei van de stad ernstig geremd werd. Tot daar in 
1908 een einde aan kwam. De muren werden geslecht en een groots plan 
voor de stadsuitleg werd gerealiseerd. De Maastrichtse stadsingenieur 
W.J. Brender à Brandis ontwierp een statig singelplan rondom Nijmegen 
met als hart het op het Parijse Place d'Etoille geïnspireerde Keizer 
Karelplein wat later door architect ingenieur L.A. Brouwer werd 
uitgewerkt. 21 Vanuit dit Keizer Karelplein liepen meerdere door groen 
gedomineerde singels rondom Nijmegen waarvan de belangrijkste 
twee eindigden in respectievelijk het Hunerpark en het Marktplein. Het 
singelplan voor Nijmegen toont opvallende overeenkomsten met het 
Parijse plan van Haussmann, zelfs voor de totstandkoming brak ook in 
Nijmegen een cholera-epidemie uit (1866).22 Ook de groenstructuren, ten 
behoeve van 'ventilatie van de bebouwing,' zijn afgeleid van hun Parijse 
voorgangers. Tuinarchitect J. Copijn verwijst in zijn plan voor de Nassau
en Kronenburgersingel naar de boulevard Richard Lenoir in Parijs. De 
beroemde colonne de Juillet op het Place de la Bastille als afsluiting van 
deze boulevard vindt in Nijmegen aan het eind van de Nassausingel een 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de ''erpleegzorg" 

bescheiden verwijzing in de vorm van het Quack-monument.23 

Naar aanleiding van deze stadsuitleg is Nijmegen begin negentienhonderd 
bijzonder snel gegroeid. Er ontstonden verschiHende buitenwijken als 
Bottendaal en Nijmegen Oost welke te karakteriseren zijn als statige 
singels met brede lanen en een eclectische vermenging van neostijlen. 
Een groot deel van Nijmegen wordt bepaald door deze bijzondere bouw 
varierend van neoklassiek, neogotisch, Amsterdamse school, Jugendstil tot 
een soort chalet-bouwstijl. Het gaat voornamelijk om grote herenhuizen 
met opvallende trapgevels en hoekoplossingen, gedomineerd door een 
donkere ruwe baksteen en in het oog springende witte speklagen. Binnen 
deze nieuwbouw was ook het huidige Joris lvensplein onderdeel van 
deze stadsvernieuwing. Hier bevond zich het belangrijke einde van de 
Kronenburgersingel, het marktplein. Dit marktplein begon met een door 

Nijmegen na de stadsuitleg van 1908 (ajb uit Archief Nijmegen) 
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groen gedomineerde statige invulling maar werd snel bebouwd met een 
tijdelijke korenmarkt. Na enkele jaren werd deze korenmarkt vervangen 
door de veemarkt, gekenmerkt door een zeer grote hal. 

Gedurende de oorlogsjaren is Nijmegen zwaar getroffen. Niet de 
Duitse inval liet qua gebouwschade de meeste sporen na, maar een 
vergissingbombardement van geallieerde troepen op 22 februari 1944. In 
plaats van Kleve werd 'per ongeluk' Nijmegen geraakt wat resulteerde in 
vrijwel een totale vernietiging van de binnenstad en rond de achthonderd 
slachtoffers. Grote delen van het centrum van Nijmegen worden dankzij 
dit bombardement bepaald door een naoorlogse opbouwarchitectuur. 
Naoorlogse ontwerpen voor Hema en V &D zijn veel Nijmegenaren een 
doorn in het oog. Het naar het bombardement vernoemde plein 1944 heeft 
zelfs de weinig vleiende bijnaam: het lelijkste plein van Nederland. De 
toenmalige veemarkt en haar omgeving waren echter geen subject van 
deze grootschalige vernietiging. 

In de periode na de tweede wereldoorlog is Nijmegen explosief gegroeid. 
Verschillende nieuwbouwwijken met als voornaamste Lindenholt en 
Dukenburg werden in snel tempo gebouwd waardoor Nijmegen is 
uitgegroeid tot een stad van rond de honderdzestigduizend inwoners 
in 2008. De Binnenstad wordt gedomineerd door naoorlogse bouw. De 
buitenwijken als beschreven door eclectische herenhuizen en de buiten 
het centrum gelegen nieuwbouw is voornamelijk functionele, sobere 
bebouwing uit de jaren zestig tot tachtig. Recentelijk is de gemeente 
bezig aan een opmars van architectonische kwaliteit. De nieuw te 
ontwikkelen gebieden, waalfront en waalsprong, zullen grootschalige 
nieuwbouw opleveren aan weerskanten van de waal. Museum het Valkhof 
van UN studio, fiftytwo-degrees, uitbreiding van het Goffertstadion en 
St. Josephhof van Mecanoo, het door Soeters Eldonck ontwikkelde plan 

"Groots(·halige Kleinschaligheid ill de verpleegzorg" 

Typische Nijmeegse gevels in de Nijmeegse buitenwijken 

voor de mariekenstraat, mariënburg en plein l944 zijn voorbeelden van 
opvallende initiatieven voor een moderner en architectonisch afwisselender 
Nijmegen. Gedurende deze periode van snelle verandering is de veemarkt 
na de tweede wereldoorlog vervangen door het terminusplein. Een plein 
waar tram en busverkeer samenkwamen met als bebouwing het grote 
hotelfcafé terminus. Beginjaren tachtig is deze invulling echter vervangen 
door het huidige Joris Ivensplein. 
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4.31 Een aanleiding voor een ontwerp 

Dit beknopte historisch onderzoekgeefteen aan tal versebi Bende invul! ingen 
van het doelgebied weer. Nu reist echter de vraag of hier een aanleiding 
voor een ontwerpopgave in verborgen zit of dat het vooral gaat om een 
interessante verdieping van de locatie. Gedurende de beschreven periode 
heeft het plein achtereenvolgens dienst gedaan als dodenbegraafplaats, 
stadsversterking, marktplein, korenmarkt, veemarkt, hoteVcafé en de 
huidige invulling is het Joris Ivensplein. Opvallend gegeven is dat het 
gebied rondom het plein nog altijd de naam draagt: 'lage markt,' waar 
een marktfunctie al enkele tientallen jaren niet meer van toepassing is op 
dit plein. (foto .. ) In relatie tot de gewenste functie(s) van het ontwerp en 
het voorstel om de winkelgebieden te verbinden spreekt deze vroegere 
marktfunctie tot de verbeelding. 

Teruggrijpen op deze marktfunctie betekent terugblikken op de oorsprong 
ervan: het plan voor de stadsuitleg van Brender à Brand is. De grandeur van 
dit stedebouwkundig plan heeft het huidige Nijmegen voor een groot deel 
bepaald. De singels zijn de belangrijkste verkeersaders door de binnenstad 
met het Keizer Karelplein als kloppend verkeershart. Het romantische 
Kronenburgerpark is overdag nog altijd een geliefde plek om op de rand 
van het drukke centrum tot rust te komen, waar het Hunerpark vanaf de 
waalbrug de entree tot Nijmegen vonnt. Het plan om een groene ring om 
Nijmegen aan te leggen voor verkeer en ventilatie heeft gezorgd voor 
een heldere verkeersstroom tezamen met een negentiende eeuws elan. 
De romantische sfeer van het Kronenburgerpark, met vijver, kruidtoren, 
stadswal en een heuse nepgrot doen herinneren aan de statigheid van eind 
negentiende eeuw. Een nader onderzoek van de overgebleven kracht van 
dit stedebouwkundig plan is echter teleurstellend. De singels zijn, hoewel 
nog altijd belangrijk qua functie, de allure verloren. Een vergelijking 
van archiefmateriaal met het huidige beeld geeft dit verlies aan kwaliteit 
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Schematische weergave van oude situatie. huidige situatie en rode probleemgebieden 

duidelijk weer. De entree tot de stad, de Bischop Hamerstraat is veranderd 
in een fietsenstalling. De stationsweg, tegenwoordig de Van Schaijk
Matbon Singel, geeft een verwaarloosd slecht onderhouden beeld. En 
de Nassausingel, ooit geïnspireerd op de boulevard Richard Lenoir, is 
van een statige, groene beeldentuin verworden tot een parkeerplaats 
voor de stadsschouwburg. Temidden dit geweld is het einde van de 
Kronenburgersingel van een belangrijk marktplein omgebouwd tot een 
kaal verlaten parkeerplein: het Joris Ivensplein. 

"Grootschalige KMnschaligheid in de verpleegzorg" 

4.41 Ontwikkeling van een masterplan 

Voordat er gekeken wordt naar een nieuwe invulling van het Joris 
Ivensplein geeft de Nijmeegse stadsuitleg van begin negentienhonderd 
reden tot het opstellen van een grotere opgave. Het plan zoals samengesteld 
door Brender a Brandis, Brouwer en met hulp van P.J.H. Cuypers24 gaf 
aan Nijmegen een dergelijke stedebouwkundige kwaliteit welke niet 
verwaarloost dient te worden. De meerwaarde van de singels in dit plan 
is dusdanig groot dat het een gemiste kans is deze langzaam te verliezen 
ten behoeve van parkeermogelijkheden. Voornamelijk de genoemde 
Nassausingel, Van Schaijk-Mathonsingel en de Bischop Hamerstraat 
verdienen aandacht. Als uitbreiding van de ontwerpopgave in dit project 
wordtgepleitvoor een revitalisering van de Nijmeegse singels. Doel hiervan 
is niet het terugbrengen van de negentiende eeuwse statigheid, maar het 
terugbrengen van de ooit aanwezige meerwaarde van deze verkeersaders. 
De singels dienen weer een aaneengeschakelde beeldbepalende groene 
beweging rond de binnenstad te vormen. Een groen buffer tussen de oude 
middeleeuwse stadstructuur en de buitenwijken. Het singelplan van de 
gemeente Rotterdam vormt een uitstekende referentie over hoe om te gaan 
met een vergelijkbare structuur. Hier is gekozen voor door groen, water en 
moderne kunst gedomineerde culturele assen door de stad. Ook in Nijmegen 
is dit een goede invulling voor de verwaarloosde ruimte. De Nassausingel 
is in het oorspronkelijke plan immers ontworpen als een beeldentuin met 
de 'vier jaargetijden' als klassieke bronzen beeldhouwwerken. 

Dit project geeft een aanzet tot het herwaarderen van de Nijmeegse 
singels en gaat uit van een nieuw te onwikkelen Nijmeegse variant van 
het Rotterdamse singelplan. Belangrijk onderdeel hiervan is het opnieuw 
verbinden van de singels tot één vloeiende, groene beweging om de stad. 
Het nog in ontwikkeling verkerende plan van de gemeente Nijmegen om 
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de waalkade te herstructureren, de Visie Waalkade2S, zal resulteren in een 
groenere, toeristischer strook langs de waal. Een aansluiting hiervan op 
de bestaande singelstructuur via de veemarkt schept de mogelijkheid om 
één culturele beweging rondom Nijmegen te realiseren welke middels 
de singels het Hunerpark, Keizer Karel plein, Kronenburger park, Joris 
Ivensplein, waalkade en het Valkhofpark met elkaar in verbinding brengt. 
HetJorislvenspleinzalhierinnaasthetcompleterenvandewinkelbeweging 
van centrum naar nieuwbouw middels een terugkerende markt/winkel
functie, een verbinding vormen tussen de Kronenburgersingel en het 
nieuwe groene verlengstuk over de waalkade. 

Groene beweging over het Joris lvensplein 

'"Grootschalige Kleinschaligheid in de verp/eegzorg" 

Als beschreven loopt de directe verbinding via de veemarkt. Deze straat 
zal vooral door beplanting een groener elan krijgen. Op langere termijn 
is het interessant de bebouwing langs deze straat onder handen te nemen. 
Het huidige appartementencomplex langs de veemarkt uit de jaren tachtig 
schreeuwt om aandacht. Het kolossale bouwblok domineert de entree van 
Nijmegen via de spoorbrug en geeft daarmee een slecht visitekaartje af. 
Als het gaat om de aantrekkelijkheid van dit gebouw zullen de meningen 
waarschijnlijk niet veel verschillen, hier moet in de toekomst iets aan 
gedaan worden. 

Winkelroute over het Joris lvensplein 
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Het fraaie beeld van de historische groene beweging naar de waal geeft 
inspiratie dit gebaar te vertalen naar het heden. De gebouwen in het groen 
hebben inmiddels plaatsgemaakt voor introverte hoge woonblokken. 
Binnenin bevinden zich echter groene hofjes welke onderdeel gemaakt 
kuilllen worden van een revitalisering van het groene gebied. Naast de 
directe veemarktverbinding is het mogelijk de groene beweging richting 
de waalkade vorm te geven als gefragmenteerde groene hofjes. Op deze 
manier komt de historische verbinding in een moderner ingekaderd jasje 
terug. Het grote hof achter het Joris Ivensplein zal in dit plan dankzij een 
ondergrondse parkeergarage tevens gebruikt kunnen worden als oplossing 
van het parkeerprobleem in dit deel van Nijmegen. 

Naast de groene beweging over de gekozen locatie is zoals beschreven 
ook de stedelijke beweging onderwerp van studie. Een ontwerp op deze 
locatie zal dus rekening moeten houden met deze twee haakse gebaren. 
Enerzijds wordt het gebouw onderdeel van een doorlopende winkelzone 
vanuit het hart van Nijmegen (St Stevenskerk) tot het nog te ontwikkelen 
waalfront waarbij het een cruciaal onderdeel gaat vormen tussen het oude 
Nijmegen en het Nijmegen van de toekomst. Anderzijds vormt dit gebouw 
een belangrijke schakel in het terugkerende groene gebied waarmee het 
historische singelplan weer een nieuw elan krijgt. 
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Elk 1-voord dat wordt geschreven 
is een aanslag op de ouderdom. 
Tenslotte wint de dood, jazeker 

Uit Het huis waarin ik woonde, Remco Campert 1955 

Arch~itectonisch concept 



51 Architectonisch concept 

Het concept voor dit gebouw is vertaald in een aantal onderling 
samenhangende categorieën. Vanuit stedebouwkundig en zorgtechnisch 
oogpunt is er een vraag naar een groene architectuur. Hierbinnen ontwikkeld 
zich de centrale onderzoeksvraag, hoe een kleinschalige architectuur te 
bereiken in een grootschalig project. Hieruit is samenhangend met de 
locatiekeuze en een aanwezige architectonische wens de omgeving sterk 
betrokken. Oriëntatie speelt hierin een belangrijke rol. Om meer inzicht te 
krijgen in het gehele gebouwconcept worden uitgangspunten of wensen 
voor de bovenste laag, het podium en het gevelbeeld vervolgens apart 
besproken. 

5.11 Groen gebouw. 

Binnen het geformuleerde nieuwe masterplan, het zogenoemde singelplan, 
is een voorwaarde neergelegd voor het ontwerpen van een 'groen ' gebouw. 
De term groene architectuur, of groene gebouwen, valt regelmatig in 
contemporaire architectuur. Maar wat houdt deze trend eigenlijk in? 
Alvorens een groen gebouw te kunnen ontwerpen moet duidelijk zijn wat 
ermee bedoeld wordt. Gaathet om een groen geschilderd, een ecologisch en 
milieuvriendelijk gebouw, of een gebouw met een overmaat aan begroeiing. 
Uit het in dit project ontwikkelde masterplan blijkt duidelijk dat het in dit 
concept gaat om een gebouw dat opgaat in de door begroeiing en kunst 
overheerste singels. Het gebouw zal dus met name aan de buitenkant een 
opvallende hoeveelheid 'groene ' beplanting moeten tentoonspreiden. Een 
mileuvriendelijk karakter is een pluspunt maar met het oog op de kosten 
hiervan en het budget in de Nederlandse zorg is dit van ondergeschikt 
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Groene Singel 

belang. De groene uitstraling naar 
de buitenkant volgt de eis van het 
masterplan. De interne werking 
van deze aanwezige begroeiing zal 
daarbij ook voordelig zijn. Voor 
de toekomstige bewoners van het 
ontwerp veroorzaakt contact met 
buitenlucht en flora en fauna over 
het algemeen een pos i tiever gevoel. 
Ook het besef van tijd, dankzij de 
zichtbare wisseling van seizoenen 
vormt een bepaalde houvast voor 
een dement persoon. Een 'groen' 
gebouw in dit project zal daarom 
neerkomen op een behoorlijke 
hoeveelheid natuurlijke begroeiing 
met een opvallende externe 
zichtbaarheid in relatie tot de 

groene singelstructuur en een kalmerende, positieve interne werking naar 
de dementerende bewoners. 

Zinvol bij de keuze voor een groene architectuur is bestudering van 
referentiemateriaal binnen dit onderwerp. Hierbij valt al snel de naam van 
een van de pioniers op dit gebied: Ken Yeang (1948). Deze Maleisische 
architect wordt gezien als dè voorloper op het gebied van ecologische 
en groene architectuur. Gedurende de jaren tachtig ontwikkelde Yeang de 
Menara Boustead in Kuala Lumpur26 

, een gebouw met een strak metalen 
gevel, onderbroken door een overdaad aan begroeiing vanuit inpandige 
balkons. Vanuit deze combinatie van strakke vormgeving en woekerende 
natuur is zijn ontwerpstijl is de balans steeds verder gaan overhellen 
naar een overwegende groenheid. Een architectuur welke Yeang zelf 
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betiteld heeft als 'Bio-climatische' architectuur. Treffend voorbeeld is 
de gelauwerde Menara Mesiniaga uit 1992Y In dit ontwerp kruipt de 
natuur als het ware in een spiraalbeweging omhoog door het gebouw. 
De wisselwerking tussen 'groen' en 'grijs' zorgt voor een interessant, 
complex beeld. Het gebouw krijgt door de afwerking en opvallende 
constructie bijna een uitstraling van een futuristische machine waarin 
natuur en architectuur verweven zijn. De zoektocht van Ken Yeang naar een 
ultieme groene architectuur heeft in 1998 geresulteerd in een conceptueel 
ontwerp voor de BATC Signature Tower.28 De ordening en strakheid van 
de andere twee genoemde ontwerpen is in dit concept verdwenen. De 
toren heeft een woeste uitstraling waarin begroeiing te typeren is als een 
verticaal park dat ongecontroleerd door het gebouw klieft. De gevel van 

Menara Mesiniaga (ajb uit Rethinking the scyscraper) 
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Menara Boustead (afb uit Rethinking the scryscraper) 

het gebouw wordt gevormd door dramatisch ogende, hoekige schilden 
welke de indruk wekken door wilde oncontroleerbare begroeiing open te 
zijn gebarsten. Een gebouw dat door het groen openbarst, vergelijkbaar 
aan een boomwortel die het asfalt doorklieft. Naast deze invalshoek heeft 
Yeang in een ander ontwerp uit dit jaar, de Permasteelisa Technological 
Campus in ltalië29

, een aanzet gegeven tot een volledig begroeide gevel. 
Uitvoering onderzoek van planttypes, benodigde irrigatie en bezonning 
hebben geresulteerd in een conceptueel plan waarin verschillende 
plantsoorten samen een dichte groene schil vormen met estetische en 
zonwerende kwaliteiten. Bebouwing en beplanting zijn in de architectuur 
van Yeang verworden tot een eenheid. Naast het aanwezige groen, richt 
de architect zich ook op het gebruik van neerslag voor irrigatiedoeleinden 
of als vuilwater voor riolering. Daarnaast worden, door het gebruik van 
windenergie, ontwerpen op een natuurlijke manier geventileerd met het 
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doel de belasting van een gebouw op de natuurlijke omgeving te verlichten. 
De verwevenheid en voorzichtige omgang met natuur in de architectuur 
van Yeang roept de vraag op of het bij zijn ontwerpen gaat om begroeide 
gebouwen of bebouwd groen. 

De bio-climatische architectuur geeft interessante voorbeelden hoe een 
'groen' gebouw te realiseren. Vaak gaat het hier echter om kantoren 
of wooncomplexen in een tropisch klimaat. Dit houdt in dat er geen 
rekening gehouden hoeft te worden met demente bewoners en minder last 
ondervonden wordt van windoverlast Het Nederlandse klimaat geeft op 
vrij beperkte hoogte al problemen omtrent windhinder. Een volledig open 
gebouw waarin gebmikers gemakkelijk op grote hoogte over zeer open 
groene balkons kunnen flaneren is in Nederland daarom niet snel mogelijk. 
Daarnaast zal een overmatige begroeiing risico's kunnen geven voor 
minder goed ter been zijnde dementerenden. De verassende ontwerpen 
van Ken Yeang vormen zeker inspiratie voor het te ontwikkelen 'groene 
verpleeghuis,' maar vragen wel om aanpassingen betreffende veiligheid, 
realiseerbaarheid en ook stedebouwkundige inpassing. Groen als onderdeel 
van de singels is gewenst, maar een voortzetting van de door bakstenen 

Groene voortzetting door het gebouw 
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overheerste winkelroute, zoals geformuleerd in het stedebouwkundig 
plan, geeft minder aanleiding tot begroeide gevels. Op voetgangersniveau 
zal daarom op een andere rnanier gehoor worden gegeven aan de eis 
voor een groene architectuur. In het architectonisch concept wordt de 
winkelstraat middels een stenen laag doorgezet tot deze aansluit bij de 
bebouwing westelijk van de locatie. Doorbrekingen in deze laag zorgen 
voor een voortzetting van de gewenste groene beweging. De bebouwing 
hierboven, het werkelijke verpleeghuis, zal een mengeling vormen van het 
stenen stadsbeeld en het gewenste groene beeld. 

5.21 Stedelijke situering 

Uit het locatieonderzoek is een plan voortgekomen waarin de bestaande 
winkelroute vanuit de lange Hezelstraat verlengd wordt naar het 
nieuwbouwgedeelte. Ook is besloten tot een groene singel welke in gebaar 
diagonaal over de locatie heen loopt. Deze twee bewegingen vormen samen 
een inkadering van het te ontwerpen volume. Een rechte lijn vanaf de 
stad en een diagonale beweging langs de groene singel. De bezonning en 
de beoogde horecafunctie geven echter aanleiding tot het ontwerpen van 
een miniplein waardoor de rechte lijn aangepast moet worden. Gekozen 
wordt voor een gedraaid volume met rechte hoek. Een rechthoek welke 
zich keert naar de Hezelpoort, de entree tot de oude stad, en tevens een 
geleiding vormt voor de groene singelbeweging. De lange schuine zijde 
vangt winkelend publiek op vanuit de lange Hezelstraat in een horecaplein 
en begeleid dit publiek langs de lange zijde naar de Hezelpoort. Een 
eenvoudige draaiing van het rechthoekig volume volgt daarmee de twee 
uitgangspunten. Om het stedebouwkundig in te kunnen passen moet er 
gesneden worden aan de randen van het volume waarmee de uiteindelUke 
begrenzingen ontstaan. 
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De hoogtes van dit bouwblok worden aangepast aan de bebouwing uit de 
omgeving. De oude stadszijde geeft een lage bebouwing van maximaal 
drie verdiepingen. De jaren tachtig bouw aan de westkant heeft een 
hoogte oplopend tot acht verdiepingen. In verticaal opzicht zal het volume 
daarmee neerkomen op een hoog volume aan de westkant op een plint van 
maximaal drie lagen om aan te sluiten op de oostkant. Om het zicht van de 
achterliggende bebouwing niet geheel weg te nemen geniet het voorkeur 
deze plint of dit podium voor een groot deellager te houden. 

Inpassing in de omgeving 

5.31 Kleinschaligheid 

Een belangrijk onderdeel in dit project wordt gevormd door het streven 
naar behoud van kleinschalige kwaliteiten in een grootschalig gebouw. Om 
dit te bewerkstelligen is er in dit project voor gekozen uit te gaan van het 
kleinste onderdeel van het te ontwerpen verpleeghuis, de verpleegkamer. 
In tegenstelling tot de druk bezette meerpersoonskamers in het klassieke 
model beschikt binnen de kleinschalige zorg iedere bewoner over een eigen 
kamer. Deze kamer is op te vatten als de nieuwe woning van een verhuisde 
dementerende . Een soort studentenkamer in een groter studentencomplex. 
De eisen ten aanzien van een verpleegkamer zijn gering. Uiteraard moet er 
ruimte zijn voor een ziekenbed, welke tevens te manoeuvreren moet zijn 
in de kamer en door de deur. De deur zal dus breder moeten zijn waardoor 
een bedlegerig patiënt ook de kamer uitgereden kan worden (opvallend 
genoeg wordt hier niet altijd rekening mee gehouden30). Een bewoner 
dient de beschikking te hebben over een grote natte ruimte. In het oude 
model, maar ook nu nog wordt vaak uit financiële overwegingen gekozen 
voor een toilet op de gang voor meerdere bewoners. In dit ontwerp delen 
twee bewoners samen een natte ruimte met toilet en douche. De toegang 
tot deze ' badkamer ' geschied middels een deur in de verpleegkamer. 
Hierbij is het van belang dat met behulp van technische hulpmiddelen 
voorkomen wordt dat de bewoners via de natte ruimte in de kamer van de 
medegebruiker kunnen belanden. Eisen ten aanzien van grootte van een 
verpleegkamer zijn er tot op heden niet. Met het oog op te ontvangen bezoek 
en plaatsing van eigen meubilair is een grote kamer gewenst. In dit project 
zal echter de nadruk liggen op het samen leven, de gemeenschappelijke 
ruimte is belangrijker dan de privé kamer. Doel hiervan is een sfeer neer te 
zetten waarin bewoners niet alleen in hun eigen verpleegkamer maar ook 
gezamenlijk in een "eigen" woonkamer verblijven 
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De in de inleiding beschreven huiselijke sfeer, zal niet bereikt worden 
in een zeer kleine kamer, met enkel een bed en een raam. Voor de 
doelgroep in dit ontwerp ontstaat een huiselijk gevoel voornamelijk uit 
herkenbaarheid. Daarom krijgen de bewoners gelegenheid vertrouwde 
eigendommen mee te verhuizen naar de verpleegkamer. Een herkenbare 
favoriete stoel, een bekend schilderij, een antieke klok of een koloniale 
kast, zaken waar een persoon bekend mee is zullen bijdragen aan een 
meer 'eigen' plekje. Met het oog op plafond, wand en vloerafwerking 
is het ingewikkeld één vertrouwde omgeving te ontwerpen voor alle 
bewoners. Het huidige beeld van een 'oma-kamer' komt vooral neer op 
een overdaad aan antiek meubilair, onduidelijke landschapsschilderingen 
voorzien van een dramatische barokke lijst, bonte tapijten op vloer of 
tafel, een luie stoel voor een breedbeeldtelevisie en uiteraard het bekende 
bloemetjesbehang aan de muur. Kopiëren van deze truttigheid levert 
wellicht een huiselijke sfeer op voor enkelen, maar lang niet meer voor 
alle ouderen. De ontwikkelingen in de negentiende eeuw hebben gezorgd 
voor een kleurrijke mengeling van leefstijlen. In de toekomst zullen 
daarom naar alle waarschijnlijkheid ook 'huiselijke' kamers beschikbaar 
moeten zijn voor dementerende hippies, dementerende rockers en 
dementerende irrunigranten. Één typologie voor deze bewoners is hierom 
niet aan te wijzen. Gekozen wordt daarom voor een universele kamer. 
Een ruimte waarin de eigendommen van de bewoner voor de huiselijke, 
herkenbare sfeer zorgen, de ruimte zelf voorziet voornamelijk in het 
geven van warmte. Een ontworpen warme ruimte wordt in dit project 
dus voornamelijk bepaald door afwerking van vloer, plafond en wanden. 
Een volgend belangrijk onderdeel van de verpleegkamer is de relatie 
met buiten. In bed liggend of in de kamer zittend is het belangrijk dat de 
bewoner ergens zicht op heeft, hierbij gaat het bijvoorbeeld om beweging 
van mensen of verkeer van buiten. Het karakteristieke 'achter de begonia's 
zitten' is een moment waarop mensen afleiding krijgen en rust kunnen 
vinden. Deze mogelijkheid tot visueel contact met buiten is belangrijk. In 

dit concept wordt daarom gekozen voor een zo groot mogelijk contact met 
de buitenwereld via ruime raampartijen op alle kamers. 

Met de verpleegkamer als uitgangspunt wordt gestreefd naar een 'eigen' 
plekje in het verpleeghuis. Een stukje verpleeghuis waar de bewoner zijn of 
haar eigen spullen aantreft, zich terug kan trekken en privacy kan vinden. 
De verpleegkamer is in dit ontwerp de veilige haven van de demente 
bewoner. Iets minder veilig wordt het wanneer de bewoner de kamer verlaat. 
Daarom zal in dit concept geprobeerd worden de herkenbaarheid van de 
eigen voordeur te vergroten. Ook de te betreden gang moet iets 'eigens' 
krijgen waardoor de bewoner(s) niet vervreemden bij het verlaten van de 
verpleegkamer. Deze lijn van geborgenheid speelt een dominante factor 
in het ontwerpen van de verpleegunits. Tot aan de voordeur moeten deze 
woningen voor acht personen een veilige thuisbasis zijn. De vergelijking 
met een studentenhuis komt weer ter sprake, het gaat hier echter om nogal 
oude, demente studenten. Wel zullen de woningen geheel zelfvoorzienend 
zijn. Wat neerkomt op een eigen keuken, eigen wasruimte en een eigen 
woonkamer. Bewust wordt een dubbelhoge woning ontworpen. Enerzijds 
om de compactheid van het ontwerp te vergroten, anderzijds om beweging 
van bewoners te stimuleren. 

Met de woonunit als veilig huis voor de demente bewoners, is de ruimte 
hierbuiten op te vatten als straat of plein. Een straat waar dementerenden 
de mogelijkheid krijgen om te dwalen en te rusten. Dit gebied wordt 
vormgegeven als een semi-buitenruimte met een aangegeven rondgang 
opdat het dwalen een oneindig karakter kan krijgen (een dwalende bewoner 
kan eindeloos hetzelfde rondje blijven lopen zonder door te hebben dat er 
sprake is van herhaling). Ter referentie is hierbij gekeken naar een klassieke 
oplossing zoals toegepast bij het Wei ss Instituut in Phil idelphia31

, maar ook 
naar een moderne variant zoals toegepast in de Stichtse Hof in Laren32 . 

Opvallend aan deze voorbeelden is de ontwikkeling in vormgeving van 



deze dwaalruimte. Waar het bij de eerste kleinschalige woonvormen nog 
vooral ging om een circulatieruimte met hier en daar aanwezige impulsen, 
is tegenwoordig een transitie naar semi-buitenruimte te aanschouwen. 
De dwaalruimten krijgen langzamerhand meer een buitenkarakter met 
straatmeubilair en beplanting. Jn dit ontwerp zal deze verschuiving 
doorgezet worden. De ruimte buiten de groepswoning wordt dankzij 
materialisering, lichtinval, grootte en inrichting een combinatie van straat 
en plein voor de bewoners. Een gebied waar een dementerende bewust of 
onbewust een 'blokje om' kan lopen. 

Een volgende stap naar een groter geheel is te vinden in verticaliteit. 
Zoals eerder aangegeven in dit verslag, gaat bet in dit ontwerp om een 
stapeling van verpleegwoningen. Waar in eerste instantie een conceptueel 
plan aangehouden werd voor een algehele verticale en horizontale 
dwaalroute is daar uiteindelijk iets van afgeweken. De idee voor een 
verticale dwaalroute blijft overeind, maar in een minder aanwezige vorm. 
Dementerende ouderen zijn over het algemeen niet in staat tot het afleggen 
van grote afstanden, laat staan enorme hellingbanen. Verticaal dwalen 
komt in dit ontwerp daarom neer op het gebruik van de meest eenvoudige 
manier van hoogteverplaatsing: de lift. Door gebruik te maken van een 
lift zijn de bewoners in staat te verplaatsen door het gebouw. Hierdoor 
worden de versebillende verdiepingen bereikbaar en kan er interactie 
plaats vinden tussen alle bewoners van het verpleeghuis. Middels een zeer 
gebruiksvriendelijke en ruime lift zijn de bewoners in staat, eventueel 
onder begeleiding, een groot deel van het gebouw te beleven of door te 
dwalen. Het gebruik van zo'n lift wijkt af van de gangbare liftfunctie: 
zo snel mogelijk van verdieping A naar verdieping B. Haast zal geen rol 
spelen in een verpleeghuis, beleving des te meer. Verticale verplaatsing 
kan dus vertaald worden in een trage lift, een open verticale beleving 
waarbij de 'passagier' ruimte, tijd en mogelijkheid krijgt de omgeving 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

in zich op te nemen. Te denken valt hierbij aan een veilige vorm van de 
trage platformlift in het Maison a Bordeaux van OMA uit 1998. Waar de 
verschillende verdiepingen nog aangeduid zijn als straten of pleinen, is deze 
nieuwe verticale dimensie wellicht te betitelen als buurt of dorp. Helemaal 
wanneer blijkt dat de verticale beweging door het gebouw onderaan 
uitkomt in een opgetilde buitenruimte en een gebied met voorzieningen. 
De buitenruimte is privé voor de bewoners, het voorzieningengebied 
zal echter gedeeld worden met andere gebruikers . Begeleiding is hier 
noodzakelijk. In het ontwerp wordt gestreefd naar een voorzichtige 
kennismaking van demente bewoners en stedelingen door gebruik van 
dezelfde voorzieningen. Uiteraard zal hier enige terughoudendheid in acht 

Platformlift maison a Bordeaux, OMA (afb. vsn www.gismodo.com) 
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genomen worden daar een complete vermenging wellicht problemen kan 
opleveren. De bewoners van het te ontwerpen verpleeghuis mogen het 
gebouw immers niet verlaten en de gebruikers van de faciliteiten mogen 
niet en masse door het verpleeghuis bewegen. De lift zal daarom niet 
zonder begeleiding met een eventuele codeersleutel de begane grond 
kunnen raken. Ook is een loket of balie voor deze liften noodzaak om de 
betreders te controleren. 

Binnenditconceptzaldekleinschaligheidtevindenzijnindeverpleegkamers 
en woningen. Uitzoomend naar de rest van het project wordt de schaal 
letterlijk groter, maar voor een groot deel bepaald door semi- en werkelijke 
buitenruimte. In de ideale voor ogen hebbende toekomstige situatie zal de 
bewoner zich in zijn of haar verpleegkamer veilig en beschermd voelen, 
in de woonunit zou deze zich vooral thuis moeten voelen. De semi
buitenruimte zal vooral herkenbaar en prikkelend dienen te zijn, waar de 
rest van het gebouw een onbekende maar interessante aanleiding vormt 
tot een soort ontdekkingsreis. Het misschien wel utopische concept blijkt 
met behulp van moderne technieken goed te realiseren. De mogelijkheid 
tot (ver)dwalen kan leiden tot een bewoner die de weg naar zijn of haar 
veilige kamer niet meer terug weet te vinden. Met behulp van Ambient 
Intelligence of domotica is het bijvoorbeeld mogelijk wanden of liften 
te laten spreken.33 Een wellicht angstaanjagend 'big brother' -idee kan in 
een verpleeghuis als deze op een positieve wijze resulteren in een gesprek 
tussen demente bewoner en lift met als gevolg dat de bewoner veilig 
thuiskomt. Een andere ontwikkeling welke het landelijke nieuws gehaald 
heeft is de 'TomTom-rollator,' een navigatiesysteem waarmee bewoners 
hun weg kunnen vinden in een verpleeghuis. 34 Daarnaast is het van belang 
een grote groep verzorgers of vrijwilligers te gebruiken die bewoners naar 
hun woning kunnen leiden. 
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Oriëntatie op vier verschillende richtingen 

5.41 Oriëntatie 

Naast elektronische hulpmiddelen om bewoners hun weg te laten vinden, 
kan ookarchitectuur een rol spelen. Met behulp van vorm, kleur en oriëntatie 
is het mogelijk een vorm van herkenning te stimuleren bij bewoners. 
Tevens is het tot op bepaalde hoogte mogelijk bewoners te sturen. Uit 
onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat deuren welke qua kleur opgaan 
in hun omgeving, niet opgemerkt worden door dementerende passanten.35 

Hiervan gebruik makend is het mogelijk ruimte voor personeel en bezoek 
te verbergen voor bewoners. Ook een zwart geschilderd vlak op de vloer 
zou voor dementerenden een afschrikkende werkjog hebben omdat zij in 
de veronderstelling zijn dat het donkere vlak in werkelijkheid een gat in de 
vloer is. 36 Met behulp van dit soort 'trucjes' is het mogelijk op eenvoudige 
manier 'verboden' ruimtes en deuren afte schermen. Herkenbaarheid van 
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ruimtes wordt echter voornamelijk bepaald door objecten, oriëntatie en 
kleur. Om bewoners een houvast te bieden neemt de oriëntatie van ruimte 
daarom in dit ontwerp een voorname plaats in. 

Wanneer ontworpen wordt vanuit oriëntatie, is het van belang wat er 
nu werkelijk te zien is. In andere woorden: waarop wordt nu precies 
georiënteerd? De gekozen locatie blijkt hierin een belangrijke rol in te 
nemen. Bewust is gekozen voor een locatie met een druk verkeer van 
voetgangers, fietsers en automobilisten. Tevens ligt de locatie aan de voet 
van het beroemde Kronenburgerpark, een oase van rust in het midden van 
de drukte. Daarnaast ligt het Joris Ivensplein op korte afstand van de rivier 
de Waal. Er blijkt genoeg te zien in de omgeving, maar hoe hiermee om 
te gaan? Vanuit deze gegevens is een concept ontwikkeld met betrekking 
tot de oriëntatie van de verpleegverdiepingen. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

Na de omgeving geanalyseerd te hebben komen er vier duidelijk 
verschillende richtingen naar voren. Allereerst is er de relatie met het 
Kronenburgerpark. Uiteraard spreekt de groene omgeving centraal in de 
stad tot de verbeelding. Een mengeling van groen en historie vormt een 
symbolisch park voor de stad Nijmegen, een park met herinnering voor de 
Nijmegenaar. Daarnaast ligt de locatie aan de rand van het oude stadshart, 
of beter gezegd aan de voet van het oude stadshart. De karakteriserende St 
Stevenskerk torent boven de oude stad uit vanwege zijn hoogte maar ook 
vanwege de ligging op een heuvel. Vanaf het Joris lvensplein ontstaat een 
fraai zicht op de omhoog lopende vooroorlogse bebouwing van Nijmegen 
eindigend bij de St Stevens toren, een andersymbolisch beeld van Nijmegen. 
Een derde zicht vanaf de locatie is pas te verkrijgen wanneer de hoogte 
opgezocht wordt. Vanaf een vijfde of zesde verdieping is zicht mogelijk 
op het water. De rivier de waal, de bron waaraan Nijmegen is ontstaan 
meandert langs de stad. Waar het botenverkeer en het water belangrijke 

Themasop basis van het straatbeeld en "nuttig" straatmeubilair 
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redenen zijn geweest voor het ontstaan en de economische situatie van de 
stad, zijn de bruggen over de rivier te beschouwen als landmarks. Met name 
de Waalbrug is een geliefde eyecatcher dankzij zijn omvang, constructie 
en historische waarde (aan het eind van WOII was het redden van de 
waalbrug door Jan van Hooffmisschien wel de directe aanleiding voor de 
bevrijding van Nijmegen, van Hooff ligt overigens begraven op het Joris 
Ivensplein). Vanaf verschillende hoogtes en in versebillende richtingen 
geeft de gekozen locatie duidelijk zicht op misschien wel de drie meest 
karakteriserende stukjes Nijmegen. Een vierde richting vanaf het plein 
wijst naar een gebied dat in de toekomst beeldbepalend moet worden; het 
waalfront De overweldigende hoeveelheid nieuw- en hoogbouw geeft 
een blik op de toekomst van Nijmegen. Met als hoogste en hoogtepunt 
de panoramatoren vormt dit nog te ontwikkelen deel van Nijmegen een 
nieuw oriëntatiepunt om rekening mee te houden. 

In het ontwerp voor het verpleeghuis op het Joris Ivensplein wordt 
uitgegaan van deze vier belangrijke oriëntatiepunten. Het gebouw krijgt 
vier verpleegverdiepingen (pleinachtige omgevingen) met allen een 
ander oriëntatiepunt. Op deze wijze maakt het gebouw op meerdere 
manieren gebruik van de omgeving. Allereerst door het benadrukken van 
bepaalde uitzichten, maar daarnaast door het uitzicht onderdeel te maken 
van de verdieping. Om een bepaalde mate van herkenning door bewoners 
te stimuleren wordt het gekozen oriëntatiepunt beeldbepalend voor de 
gehele verdieping. Door het toepassen van bepaalde, op het uitzicht 
gebasseerde thema's zal iedere laag een eigen identiteit krijgen welke 
uitgewerkt wordt met behulp van materialisering en vormgeving. 

De thema's moeten een ondersteuning bieden aan het voorkomen van 
verdwalen door demente bewoners. Maar bieden ook een aanleiding tot 
een ontdekkingsreis. Door middel van architectuur wordt een poging 
gedaan het uitzicht naar binnen te trekken waardoor het getoonde beeld 

doorloopt in het plein. Bij het uitlopen van een lift is het de bedoeling 
direct een bepaald beeld te zien wat door materiaal, uitzicht en eventuele 
opvallende objecten het verschil laat zien met de andere verdiepingen. 
Dit naar biru1en halen van de omgeving is gedeeltelijk letterlijk op te 
vatten. Een stads beeld is bijvoorbeeld te filteren op herkenbare maar ook 
nuttige kenmerken. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld lantaarnpalen, 
stadsbankjes, plantenbakken, straatnaambordjes of bijvoorbeeld een 
reclamezuil. Voor elk thema is een soort omgevingsscan als aanpak te 
gebruiken. Een parkomgeving verschilt wezenlijk van het beeld wat te 
zien is bij de kade. Dit verschil moet in de verdiepingen tot uiting komen 
om overeenstemming te krijgen tussen uitzicht en directe omgeving. 
Het verschil in thematiek per laag wordt subtiel doorgezet in de 
verpleegwoningen zelf door bijvoorbeeld materialisering en morfologie. 
Door toepassing van de verschillende thema's krijgt iedere verdieping 
een eigen identiteit en daarmee mogelijk ook een aantrekkingskracht op 
bewoners. Beweging door het gebouw wordt hierdoor gestimuleerd. 

5.51 De bovenste laag 

Over het algemeen wordt moderne hoogbouw op een universele manier 
ingevuld. Onderaan is vaak een plint te vinden met commerciële 
functies en een entree. Naarmate het gebouw de hoogte in gaat wordt 
de invulling voornamelijk gegeven door woningen of kantoren met een 
eventuele tussenlaag voor commerciële of infrastructurele activiteiten. 
De top vonnt vaak bet letterlijke en figuurlijke hoogtepunt. Dankzij bet 
geboden uitzicht is dit een geliefde plaats voor de duurste appartementen, 
directiekamers of restaurantfuncties. De ideale toren wordt daarom ook 
weleens omschreven als een zandloperfiguur: onderin en bovenaan zijn 
de interessante verdiepingen te vinden, het middenstuk is daarentegen een 
stuk minder aantrekkelijk. 
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Bij dit ontwerp wordt deze typologie in ogenschouw genomen, maar op een 
andere manier toegepast. De plint biedt inderdaad plaats aan commerciële 
activiteiten en het middenstuk geeft het werkelijke verpleeghuis met de 
kleinschalige wooneenheden. De afronding bovenin zal echter op een 
minder voor de hand liggende manier ingevuld worden. Waar normaliter 
de meest belangrijke, de rijkste, of de meest winstgevende functies of 
personen gehuisvest worden, wordt in dit concept gekozen voor de meest 
hulpbehoevenden. Zoals in de inleiding beschreven is, volgt dementie 
over het algemeen drie stadia. Het verpleeghuis biedt opvang aan 
dementerenden in het tweede stadium, de dwalende patiënt. Bilmen deze 
fase zijn de patiënten aanspreekbaar, en tot op zekere hoogte mobiel. Het 
verpleeghuis is te zien als een middel om dit moment op te rekken, om 
een dementerend persoon langer in het tweede stadium te laten verkeren, 
waarin misschien, ooit nog kans op genezing zal zijn. Helaas is deze 
genezing op dit moment nog onmogelijk. Uiteindelijk zal de dementie, 

Stapeling van functies 
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ondanks alle moeite en zorg toch eindigen in het derde en laatste stadium. 
In deze fase zijn de hersens zo hevig aangetast dat vrijwel geen enkele 
lichaamsfunctie nog functioneert. De patiënt is aan het bed gekluisterd en 
vangt vrijwel niets meer op van zijn of haar omgeving. Op enkele heldere 
momenten na is deze situatie te omschrijven als een uitzichtloos wachten 
op het einde dat komen gaat. Voor deze mensen is een kleinschalige 
wooneenheid niet langer de oplossing. Een studentachtige setting met 
semi- en werkelijke buitenruimte geeft geen voordelen meer daar de 
bewoner hierin niet meer kan functioneren. Tevens geeft het een negatief 
effect op de andere, actievere bewoners . Het geniet daarom voorkeur een 
terminale 'derde-fase-patient' te verplaatsen naar een andere omgeving. 
Een rustige, meer klinische omgeving waar meer ruimte geboden wordt 
voor zorg en bezoek van famile en bekenden. Normalitair een instelling 
voor palliatieve zorg, maar binnen dit ontwerp is gekozen de toplaag van 
het gebouw te reserveren voor de terminale bewoner. Het beste uitzicht is 
niet bestemd voor personeel of horeca, maar voor de angstige, bedlegerige 
bewoner van het verpleeghuis. De kamers in deze laag zijn naar buiten 
gericht, georiënteerd op het uitzicht op de stad. Een helder moment van 
de ernstig zieke bewoner, geeft dan wellicht nog een laatste blik op iets 
moois. Het uitzicht is een poging ook deze mensen nog een prikkel te 
bieden. Daarnaast biedt hoogte een afstand tot de in de voorgaande fase 
nog omarmde stadsdrukte. Rust en uitzicht voor bewoner en visite vormen 
en het letterlijke en figuurlijke einde van het gebouw. 

5.61 Podium 

Het begin van dit gebouw wordt gevormd door het podium. Vrijwel alle 
hoogbouw beschikt over een podium. De vraag is hierbij altijd wat de 
relatie is tussen dit voetstuk en de rest van het gebouw. Gaat het om een 
afzonderlijke plint waarop een gebouw staat, of is er sprake van een 
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geheel: een ontmoeting van de bovenbouw met de grond. In dit ontwerp 
is gekozen voor de laatste optie. Verpleeghuis en stad moeten met elkaar 
in contact staan. Het optillen van dit verpleeghuis zorgt voor een afstand 
die overbrugd wordt met behulp van een plint. Daarom zal de plint niet als 
zodanig te herkennen zijn. 

Qua functie heeft de onderste laag het doel een vermenging van stad 
en bewoners te behalen. Nuttige faciliteiten voor het verpleeghuis 
worden hier naar het verpleeghuis zelf geëxploiteerd, maar ook naar de 
omliggende stad. Onder begeleiding stimuleren deze winkels en horeca 
daarmee een voorzichtige vermenging van dementerende bewoners en 
stedelingen. De dubbele functie wordt geaccentueerd door architectuur. 
De ontvangsthal voor bezoekers is tevens een plein met winkels. Centraal 
staat de liftschacht naar het eigenlijke verpleeghuis. 

Het groene concept waarin begroeiing door of over het gebouw heenloopt 
wordt in het podium toegepast door een openheid na te streven. Als het 
podium gezien wordt als losse fragmenten kan de omgeving daar doorheen 
worden geweven. Groen en straatbeeld worden op deze wijze door het 
podium heen getrokken. Het ontvangstgedeelte zal er dus uit moeten zien 
als een doorlopend straatbeeld waaraan winkels en entree liggen. 

5.71 Gevels 

Een belangrijk onderdeel van het te ontwerpen verpleeghuis is het exterieur, 
ofwel de gevels. Enerzijds is gesteld dat dit gebouw onderdeel wordt van 
een groene singel, daardoor ontstaat een groen gebouw. Anderzijds is 
benadrukt dat er gestreefd wordt naar het ontwerpen van een onderdeel 
van de stad. Een verpleeghuis dat zich niet afzondert van zijn omgeving, 
omdat de functie dit gevolg niet kan gebruiken. In plaats van een zich 
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vervreemdend object, wil dit gebouw opgaan in de stad en daarmee de 
drempel tot bezoek verlagen. Het gebouw en de bewoners moeten een 
onderdeel gaan vormen van de maatschappij . 

Onderdeel vonnen van de omliggende stad vraagt wederom om een analyse 
van de omgeving. Hierbij gaat het voomarnelijk om de gevels in de directe 
omgeving, maar ook om het gevelbeeld ansich zoals dat zich in Nijmegen 
presenteert. In de inleiding is gebleken dat een groot deel van de binnenstad 
gedomineerd wordt door naoorlogse, architectonisch weinig prikkelende 
bebouwing. De singels om het stadshart heen vormen echter een kleurrijk 
schouwspel van eclectische architectuur van rond 1900. Ruwe donkere 
baksteen wordt onderbroken door strakke witte lij sten. Hoekoplossingen 
bestaan uit frivole torentjes, inpandige balkons en opvallende erkers. 
Dit bonte beeld vonnt, meer nog dan het stadscentrum, het gezicht van 
Nijmegen. Bij het ontwerpen van een, in de Nijmeegse omgeving opgaand 
gebouw, is het hierom interessant de dominerende bouwstijl als inspiratie 
te nemen. Een kopie van deze architectuur is uiteraard zinloos, maar een 
moderne variant waarin ook het nagestreefde groene beeld wordt verwerkt 
is een uitdaging. Met name de klassieke, handgevormde rode baksteen 
spreekt tot de verbeelding. Enerzijds vanwege zijn dominantie in het 
straatbeeld. Anderzijds met betrekking tot de toekomstige bewoners. Zij zij n 
immers van een generatie met herinnering aan deze oude steen, misschien 
wel te zien als een symbool binnen de Nederlandse bouwkunst. 

Het concept voor de gevels van dit ontwerp behelst daarom een 
tweeslachtigheid. Vanuit het stedebouwkundig singelplan en de wens 
voor een vriendelijke omgeving voor de bewoners ontstaat het concept 
voor een groen gebouw met een groen gevelbeeld. Conceptueel komt dit 
neer op een stenen gebouw waarin, waardoor of waarlangs begroeiing een 
weg vindt. Elke verdieping zal ruimte moeten bieden aan esthetisch maar 
ook functioneel groen. Tussen de stenen gevels zal dit groen zich uiten en 
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daarmee onderdeel zijn van het gevelbeeld. 

Het uitgangspunt om het ontwerp niet teveel te distantiëren van haar 
omgeving zorgt voor een eis van inpassing. Omgang met de vroeg 
negentiende eeuwse bebouwing en stijlen en een reactie op het hieruit 
ontstane gevelbeeld. Een poging de voor Nijmegen herkenbare bebouwing 
te vertalen naarmodernearchitectuur is hetDobbelman terrein in Nijmegen. 
Op deze oude fabriekslocatie in het centrum van Nijmegen zijn enkele oude 
fabrieksgebouwen onderdeel van een groot nieuwbouwplan. De erkers, 
souterrains, metselwerk en de voor deze buurt kenmerkende trappen 
voor de entree komen terug in deze nieuwbouw van DOK architecten 
uit 2007. Opvallend genoeg is op dit terrein een woonzorgcomplex 
gebouwd waarin ook ruimte is voor psychogeriatrische patiënten. Het 
woonzorgcomplex De Globe (architectenbureau Marlies Rohmer, 2007) 
doet een poging op subtiele manier om te gaan met de architectuur uit 
de omgeving. Witte kozijnen zijn vertaald naar opvallend dikke witte 
lijsten in de raampartijen. Te zien is dat dit een verwijzing is, maar de 
kwaliteit is minder. Zoals Alain de Botton beweert is het opvallendst aan 
classicistische raamlijsten niet zozeer de kleur of vom1, maar het slanke 
voorkomen en de elegantie die eruit spreekt. De dominante kruisvom1ige 
lijsten van De Globe lUken eerder te refereren aan een kerkgebouw 
dan aan de hoge slanke raampartijen in de omgeving. Voor dit project 
wordt daarom vooral gekeken naar de dominantie van het metselwerk, 
de kleurstelling van deze steen in combinatie met witte elementen en de 
verticaliteit in raampartijen. Dominante witte lUsten vormen hierin eerder 
een storend element dan een verwijzing naar de omgeving. 

Vergelijking van een oorspronkelijke Nijmeegse gevel met een minder geslaaagde 
poging tot een moderne variant bij woonzorgcomplex De Globe 
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Vuilniszakken 

Zoals ze daar 's morgens 
Op de stoep tegen elkaar 

Aangeleund warmte zoekend 
In hun plastic jassen 

Staan ze te wachten, grijs, 
Vormeloos, vol van afgedankt 

Leven, tegelijk broos 
En weerloos. Je zou ze weer naar binnen willen 

halen, je ouders 
wachtend op de bus 

Door Vicfor Vroom koning, 1990 
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61 Resultaten 

Het antwoord op de onderzoeksvraag is in dit project gegeven in een 
mogelijke ontwerpoplossing. Een verpleeghuis van grote schaal met 
kleinschal i ge kwal i te i ten waarin omgeving en een grote vrijheid van belang 
zijn. Het ontwerp hiervoor wordt in dit hoofdstuk beschreven aan de hand 
van schaal. Te beginnen bij het kleinste onderdeel; de verpleegkamer en 
eindigend in het gehele gebouw in relatie tot haar omgeving. 

6.11 De verpleegkamer 

In tegenstelling tot de "oude" verpleegzorg is in dit ontwerp gekozen 
voor éénpersoonskamers. De kamer is een veilige privé-haven voor de 
demente bewoner. Via een groot raam met veilige sluitingen is contact met 
buiten mogelijk. In het kader van kleinschalige zorg waar een huiselijke 
omgeving wordt nagestreefd, beschikken de kamers over een zachte 
afwerking. Makkelijk te reinigen vloerbedekking in tegenstelling tot het 
harde linoleum uit de ziekenhuizen. Een glad gestuct plafond in plaats van 
een systeemplafond en warme verlichting. Ook bestaat de mogelijkheid 
om enig eigen meubilair mee te nemen. Een oude schommelstoel, geliefde 
schilderijen of een koloniale kast. Eigen inbreng is mogelijk en wordtjuist 
gestimuleerd. Kleine beriJmeringen als fotolijstjes, beeldhouwwerkjes 
of een postzegelverzameling kunnen in in de muur opgenomen vitrines 
worden geplaatst. Deze vitrine vormt een glazen herinneringenkast welke 
naast opbergruimte ook een relatie tussen de verpleegkamer en de rest van 
de woning tot stand brengt. Van buiten de kamer is het mogelijk om via 
de vitrines een blik te werpen op persoonlijkheden waarmee een "eigen" 
plekje wordt gecreëerd. Daarnaast geeft de voordeur een herkenbaar beeld 
door in plaats van een naambordje (welke de bewoner vermoedelijk niet 
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Verpleegkamers met sanitair 

kan lezen) een foto van de bewoner op te hangen. De verpleegkamers 
zijn bewust klein gehouden. Als beschreven is de verpleegkamer een 
veilige haven, een slaapkamer. Het is echter geen hoofdverblijfsruimte. 
Bij kleinschalige zorg ligt de nadruk op het samenleven, samen in een 
studentenhuisachtige omgeving. Daarom worden bewoners gestimuleerd 
door middel van kleinere kamers om in de woonkamer of erbuiten te 
verblijven. 

Tussen twee kamers in bevindt zich de samtmre ruimte. Achter een 
semi-transparant raam is een sanitaire window seat opgenomen met de 
mogelijkheid tot douchen of afspoelen. Ook is er ruimte voor wc en 
wasbak. De sanitaire ruimte is te bereiken via schuifdeuren waarbij op 
elektronische wijze geregeld wordt dat het geen doorgangsroute is van 
de ene naar de andere kamer. Ook is er tussen de kamers een ruimte 



Verpleegkamer met zicht op keuken 

gereserveerd voor berging. Hierbij gaat het om het opbergen van rolstoelen 
en rollators. Vaak worden deze opgeborgen op de kamer zelf of in de 
gang, maar om een rommelig beeld te voorkomen staan ze hier achter 
een afgesloten donkergrijze deur zonder deurkrukken (donker van kleur 
omdat dit minder aanzet tot het openen door demente bewoners). Via deze 
ontwerpwijze vormen twee kamers samen met één sanitair blok en een 
bergingshok een herhalend cluster in de woonunits. 
(afb kamer) 

I • ': 

6.21 De verpleegwoning 

De woning is in dit ontwerp letterlijk op te vatten. Net als in een "gewone" 
woning is hier ruimte voor woonkamer, keuken en is de toegang via een 
voordeur met huisnummer. De precieze invulling lijkt iets meer op een 
studentenhuis met acht bewoners en verschillende sanitaire blokken. 
Acht bewoners blijkt een goed te handhaven groep en is vergelijkbaar 
met de kleinschalige zorg als nagestreefd door Jan Marijnissen (zie 
aanleiding). De kamers, verdeeld in vier clusters zijn gegroepeerd rondom 

Velpleegwoning 
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een centrale dubbelhoge woonkamer. Op deze manier staan alle kamers 
direct in contact met de woonkamer: de belangrijkste verblijfplaats in 
de verpleegwoning. Beweging gebeurt rondom de woonkamer, langs de 
slaapkamers en via een trap. De trap is een opvallend instrument omdat 
verpleeghuizen over het algemeen zonder trappen worden ontworpen. 
Een dementerend persoon is echter niet per definitie immobiel. Juist 
beweging en zodoende juist een trap stimuleert beweging en is daarmee 
van therapeutische waarde. Uiteraard is er voor de uitzonderingen 
mogelijkheid om een traplift te installeren en moet er rekening gehouden 
worden met de gebruikers. Gekozen is daarom voor een enigszins luie 
trap met tussenbordes. Met behulp van window seats kan de gebruiker 
halverwege en aan het einde van de trap rusten. Ook is de trap voldoende 
breed om met begeleiding te betreden. Eronder bevindt zich een berging. 
Grenzend aan buiten is op de begane grond een eetkeuken gesitueerd. 
De keuken geeft mogelijkheid om gezamenlijk aan een grote eettafel te 
eten. De nieuwe kleinschalige zorg gaat niet uit van ziekenhuisvoedsel, 
maar van kwalitatief goed eten. Hierbij "mogen" de bewoners veel. Een 
eigen boterham smeren met kaas, hagelslag en jam door elkaar hoeft 
geen probleem te zijn. Als de bewoner maar zelf de kans krijgt het te 
proberen. Niet alles hoeft uit handen genomen te worden, integendeel. 
De keuken geeft mogelijkheid tot bereiding van eten door begeleiding, 
waarbij uiteraard gelet moet worden op veiligheid. Kwalitatief goed eten 
kan echter ook uit de centrale keuken van elders in het complex komen. 
Van groot belang in de verpleegwoning is het samenzijn; samen eten en 
samen in de woonkamer zijn. Het ontvangen van bezoek gebeurt dan ook 
in de woonkamer. Gebleken is dat deze manier van opvang zorgt voor een 
band tussen bewoners en bezoekers. Mensen komen op visite voor hun 
naasten, maar ook voor tot noch toe onbekende medebewoners van de 
verpleegwon ing. 38 

Waar beneden de eetkeuken IS gesitueerd bevindt zich boven achter 

gesloten deuren een grote extra ruimte. Deze ruimte is voornamelijk 
bedoeld voor het wassen en drogen van kleding van de acht bewoners, 
maar ook voor het reinigen van bijvoorbeeld ondersteken of opslag van 
een til-lift. Eventueel kan verplegend personeel zich hier terugtrekken. 

De woningen worden ontsloten aan een semi-buitengebied. Dit gebeurt via 
een traditionele voordeur met deurbel, brievenbus, nummer en deurmat. 
Eenvoudige kenmerken welke toch erg veel kunnen betekenen voor het 
verkrijgen van een thuisgevoel. De woningen zijn apart geïsoleerd ten 
opzichte van het helder verlichte semi-buitengebied. De ramen grenzend 
aan dit gebied zorgen daardoor voor lichtinval en ventilatie. 

6.31 Het verpleegplein 

Wanneer de voordeur verlaten wordt, betreedt de bewoner een semi-buiten 
plein. Het beeldgeefteen soortbuitenruimte metfrisse luchten veel licht. Een 
ruime, glazen omgeving met een vormgeving als was het een buitenruimte 
geeft mogelijkheid tot beweging en dwalen. Door middel van de vorm en 
plaatsing van twee aan deze ruimte gelegen verpleegwoningen en de vorm 
van de plattegrond wordt een richting geaccentueerd. De beoogde richting 
eindigt in een buitenbalkon met voldoende hoge railing met een bepaalde 
oriëntatie. Zoals in het architectonisch concept beschreven oriënteert het 
gebouw zich op vier verschillende werelden in Nijmegen. Één ervan is 
bijvoorbeeld het Kronenburger park. De plattegrond van het plein richt 
zich naar dit park toe door middel van een uitstekende vloer. Omdat het 
plein is neergezet als een glazen doos is het noodzaak de gerichtheid ook 
in de glazen puien tot uitdrukking te laten komen. Door toepassing van 
glazen zonwering wordt het beeld vertroebeld en de lichtinval beheerst. 
Tevens wordt er een subtiele barrière met buiten opgeworpen. Een groene 
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Semi-buitenplein 

barrière. In het kader van het gewenst groene gebouw is gekozen voor 
een groene overgang tussen binnen en buiten. Het opgesloten gevoel in 
een verpleeghuis wordt op deze manier wellicht minder. Tussen binnen 
en buiten ligt een glazen pui, zonwering en begroeiing. Deze groene 
omgeving is niet aan te merken als een "healing environment." Er is bij 
dementie immers geen sprake van helen of genezen. Het is eerder een 
rustgevende omgeving. Begroeiing heeft een aantal voordelen die goed 
van pas komen in een verpleeghuis. Het besefvan tijd is van groot belang 
bij een dementerend persoon. Wisseling van dag en nacht geeft een houvast 
temidden van complete verwarring. Wisseling van seizoenen is daarin 
ook een onderdeel. Het bloeien van struiken, het verliezen van bladeren, 
de kale takken in de winter zijn allen rustgevende beelden. Daarnaast is 
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de geur van natuur en het geluid van insecten en langskomende vogeltjes 
een prettige bijkomstigheid. De natuur geeft rust en afleiding en is daarom 
opgenomen in het gebouw. 

6.41 Thema's 

De oriëntatie van de verdiepingen maakt het verschil in plattegronden 
en iruichting. Door de nadruk te leggen op deze oriëntatie wordt beoogd 
de bewoners bij het dwalen door het gebouw enig houvast te bieden. 
Vier verschillende werelden met verschillende uitzichten, plattegrond 
en uiterlijk. Het uiterlijk komt, zoals beschreven in het architectonisch 
concept, hierin naar voren door gebruik te maken van verschillende 
thema's. De thema's zijn een hulpmiddel om het beeld naar binnen te 
zuigen. Uitzicht op het Kronenburger park wordt op deze wijze vertaald 
in een parkachtige omgeving op het verpleegplein. 

Om dit te bewerkstelligen is een scan van de omgeving gemaakt. Wat 
is er aan te treffen in bijvoorbeeld een stadspark in Nijmegen. Niet de 
meest kenmerkende zaken als de kruittoren, waterpartij of stadsmuur zijn 
van belang voor deze scan. Het gaan om de kleine dingen. Te denken 
is aan een parkbankje, een prullenbak en natuurlijk begroeiing. Ook de 
materialisering van de ondergrond is van belang. In een stadspark ligt een 
asfalt, in het ontwerp krijgt daarom een lichtgelige steen de voorkeur in 
combinatie met gras en boombegroeiing. 

Een stadse omgeving, met zicht op de lange hezelstraat wordt vertaalt in een 
ondergrond van klinkers. Een strakkere stadsbank en opvallend aanwezige 
lantaarnpalen. Ook een ander typisch stads element als een aanplakkiosk 
is te vinden in deze omgeving. Hierop kunnen eventuele optredens of 
veijaardagen worden aangeplakt. Of misschien een tekening van een 
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kleinkind. Daarnaast is er plaats voor een brievenbus; een bewoner kan 
een kaartje op de post doen met kerst of verjaardagen. Typisch meubilair 
komt terug in de thema's waarbij nutteloze objecten worden weggelaten. 
Bij een uitzicht op het water liggen metalen aanlegpalen voor de hand. 
Maar in plaats van nuttige toevoegingen zijn dit vooral obstakels. Hier is 
daarom gekozen voor een ondiepe waterpartij en een duidelijke richting. 
Een strakke lijn door het gebouw van het uitzicht naar het water waarbij 
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gerefereerd wordt aan de rechtlijnigheid van een kade. Bij het moderne 
uitzicht wordt vooral gekozen voor strakheid. Bij modern is snel te denken 
aan witte strakke elementen. In het straatmeubilair en de vloerbewerking 
komt dit daarom terug. Ook een telefooncel is te vinden in deze omgeving. 
Een herkenbaar object uit het straatbeeld waar gebruik van kan worden 
gemaakt. 

Deze objecten hebben tot doel het thema te verduidelijken. Maar ook 
nodigen ze uit tot dwalen, tot onderzoek. Hiermee zijn het vormen van 
activiteitspunten welke een stimulans bieden aan de voorbijganger. 
Varianten op de themawand met boerenbontservies zoals beschreven in 
de aanleiding. De objecten nodigen uit tot dwalen door het hele gebouw. 
Een bezoekje aan de brievenbus kan immers enkel in de stad. Terwijl een 
blik op het water alleen op de bovenste verdieping kan. De idee is dat 

"Stads " plein met een herkenbare kiosk en opvallende lantaarns 
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bewoners verleid worden door het gebouw te bewegen. Niet alleen vanuit 
hun woning door het verpleegplein, ook van plein naar plein, van groene 
omgeving naar modern en eindigend in de stad bij het lantaarnlicht. Om te 
zorgen dat de bewoners niet geheel verdwalen is het hierbij uiteraard nodig 
genoeg begeleiding te hebben en eventueel een kenmerkend naamplaatje 
of armbandje dat aangeeft op welke verdieping iemand woont. 

De thematiek is terug te vinden in de pleinen, maar ook in de aangrenzende 
woningen. De vormen van de woningen passen zich aan aan de beoogde 
orientatie. Het interieur zal echter ook verschillend zijn per verdieping. 
Een moderne woning beschikt over witte wanden en glazen ballustrades. 
Een woning aan het water heeft een baksteen binnenwand met een typische 
witte, metalen ballustrade. De ballustrade is binnen de woningen een 

"Parkplein" met beplanting en parkmeubilair 
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opvallend en belangrijk element. Hij loopt door de woning maar vormt 
ook de leidraad, de letterlijke houvast voor bewoners. Ook de kleur of 
materialisering van de vloer zal versebillen per laag. 

De aanzet tot verticale beweging door het gebouw vind plaats door 
verleiding. De werkelijke beweging moet met behulp van een lift. 
Traplopen is voor een dement persoon niet onmogelijk. Maar tien 
verdiepingen is teveel van het goede. Een lift biedt een oplossing. Zoals 
beschreven in bet architectonisch concept kan deze verticale verplaatsing 
door het gebouw op een rustige manier. Haast komt niet vaak voor in een 
verpleeghuis en bij het verplaatsen van verdieping A naar verdieping B 
is tijd geen factor. De verplaatsing is daarom een beleving. Twee trage 
panoramische liften bewegen zich door bet gebouw om de bewoners op te 

Thematiek wordt doorgevoerd in woning, hier een "waterwoning" 
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Groene buitenruimte op niveau I 

pikken en af te zetten. Een eenvoudig bedieningspaneel met afbeeldingen 
geeft bewoners de mogelijkheid zelfstandig gebruik te maken van de 
liften. De verticale dimensie in het gebouw geeft bewoners een grote 
bewegingsvrijheid. Verschillende onderdelen van de stad kunnen worden 
bezocht en verschillende vertrouwde uitzichten worden geboden. Doel 
ervan is het opgesloten gevoel zo klein mogelijk te maken. 
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6.51 Buitenruimte 

Als beschreven in de tekst over de "verpleegpleinen" is groen een belangrijk 
onderdeel in de verpleegzorg. De natuur beeft een rustgevende werking 
op dementerenden. Een omsloten buitenruimte geen hierbij een extra 
bewegingsvrijheid voorde bewoners. Op de eerste verdieping is daarom een 
op het zuiden gerichte buitenruimte opgenomen in het ontwerp. Opgetild 
van het maaiveld krijgen bewoners de mogelijkheid zonder begeleiding 
een buitengebied te betreden. Het gebied is opgedeeld in twee gebieden. 
Eerst een •anggerekte pleinachtige omgeving met ingekaderde begroeiing 
en een relatief lage railing waar overheen gekeken kan worden. Daarnaast 
een groter en groenere tuinomgeving met ongeordende begroeiing. Dit 
groene gedeelte is geheel omkaderd met hoge muren. Bewoners kunnen 
zich hier afzonderen in de stillere natuur en via ramen zicht houden op de 
omgeving. De buitenruimte vormt een eindpunt in de zelfstandig te volgen 
routing. Belangrijk is daarom dat verpleging hier veel aanwezig is om 
eventuele verdwaalde of angstige bewoners terug te kunnen brengen naar 
hun veilige woning. Grenzend aan de buitenruimte ligt overigens een niet 
ingevulde binnenruimte. Een glazen doos tussen podium en bovenbouw in. 
Deze restruimte is bewust leeg gelaten om te gebruiken voor wisselende 
activiteiten. Eventueel kan hier een verjaardag van een bewoner worden 
gevierd met kinderen en kleinkinderen. Er valt ook te denken aan een 
kerstviering of een optreden van Willeke Alberti. 

6.61 Bovenste laag 

Waar de buitenruimte onderin het gebouw het eindpunt vormt, is bovenin 
het eindpunt een stille rondgang. Als beschreven in het concept is bovenin 
plaats gemaakt voor de emstig dementen. Op een gegeven moment wordt het 
voor dementerenden onmogelijk nog in de kleinschalige zorg te verblijven. 
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Schematische wee1gave van bovenste laag 

Wanneer de onvermijdelijke derde fase van het ziekteproces in werking 
treedt is samenwonen met anderen geen optie meer. Het eindpunt van 
het gebouw biedt daannee een plek voor mensen in het eindpunt van hun 
ziekteproces en leven. Een symbolische overeenkomst. De ernstig zieke 
bewoners worden patiënten en verdienen een eigen ruime ziekenkamer. 
De patiënten kampen met ernstige angstgevoelens en een onbegrip naar de 
wereld. Ook agressie is niet ongebruikelijk. Gekozen is daarom voor een 
variant op het oude traditionele verpleegmodeL Een klinische rondgang 
met ruime ziekenkamers. Bewoners hebben echter wel hun eigen kamer 
waarin ruimte is voor bezoek en medische apparatuur. Door een groot 
panoramisch raam in te zetten wordt een poging gedaan rust te geven. 
Een vertrouwd en levendig blik op de stad kan wellicht afleiding geven en 
de angst voor de omliggende wereld iets wegnemen. Qua interieur is het 
van belang een klinische omgeving te scheppen zonder verassingen, een 
treurige maar veilige omgeving. 

Op de hoeken van deze verdieping zijn verzorgingspunten aangebracht. 
Het gaat hierbij om grote sanitaire ruimtes waar de bedlegerige patiënten 
gewassen kunnen worden. Hiervoor is een speciale badkuip waar een til-
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lift bij kan noodzakelijk. Om patiënten rust te geven zijn de badruimtes erg 
ruim en vormgegeven als snoezelruimtes. Hierbij kan het plafond voorzien 
worden van knipperende lichtjes en speakers met rustgevend geluiden. 

De rondgang ontsluit alle ziekenkamers aan de buitenring, maar omringt 
ook een binnengebied. Dit binnengebied heeft een open karakter gekregen. 
Wederom een groene buitenruime, nu echter bovenin het gebouw, kan 
bewoners maar hier ook vooral bezoekers rust geven. Een stil groen hof 
kan gebruikt worden om even bij te komen, om de ellende te overpeinzen. 

Impressie van de bovenste laag 

Wot1t van 0 0482428 pag. 52 



Voor eenzelfde doeleinde is op deze verdieping ook een stilteruimte 
verwerkt. Een stilteruimte welke zicht geeft op de buitenruimte en via 
dakramen zicht op de lucht, of hemel. De bovenste laag in het gebouw is 
een treurige laag. Mensen die hier liggen zullen vermoedelijk niet lang 
meer leven, dit gegeven krijgt ook zijn weerslag in de stille functies en 
sobere omgeving. In deze omgeving is overigens ook een dokterspost 
met berging te vinden. Als beschreven gaat het hier niet langer meer om 
bewoners maar om patiënten waar medische zorg voor nodig is. 

6.71 Podium 

De voet van het gebouw bestaat uit een gefragmenteerd podium. Als 
beschreven loopt de buitenwereld dankzij de opbouw uit verschillende 
fragmenten door het podium heen. Het podium bestaat zodoende uit drie 
grote blokken en open tussenruimte. De blokken omringen gezamenlijk 
een buitenruimte welke aansluit op de toegang tot het hof achter de 
locatie. Deze buitenruimte geeft plaats aan een speeltuintje: een blik op 
spelende kinderen geeft over het algemeen rust en plezier aan oudere, 
dementerende bewoners van het verpleeghuis. 

De hoofdentree tot het verpleeghuis bevindt zich aan de westgeveL Via de 
nieuwe hezelpoort is hier een soort entree tot het stadscentrum ontstaan. Het 
gebouw keert zich daar naartoe en ontvangt de bezoeker van de stad. Door 
zich op deze stadsentree te richten vormt het gebouw een soort welkom in 
de oude stad. De hoofdentree vangt de bezoeker op en laat deze eventueel 
weer los. De ontvangsthal is namelijk meer een doorgangsruimte. De straat 
loopt door het gebouw heen richting het achterliggend buitengebied. Ook 
aan deze zijde is daarom een entree gevestigd. Aan weerskanten van deze 
doorgang is toegang tot voorzieningen voor het verpleeghuis en de stad. 
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Hoofdentree 

Links van de hoofdentree is plaats voor een kleine supermarkt, een 
buurtsuper. Voor bezoek, maar ook voor bewoners onder begeleiding is 
het prettig en noodzakelijk levensmiddelen te kunnen kopen. Denk aan 
voedsel, drank maar ook aan een bloemetje of een ballon voor oma. Het is 
een zelfstandige supermarkt met een assortiment wat ook van nut is voor 
de stad zelf. Daarom is ook plaats voor een magazijn met ingang aan de 
noordzijde. Hier ligt overigens ook een secundaire entree voor personeel 
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waarmee direct de servicekern en het personeelsgedeelte betreden wordt. 

Aan de rechterzijde van de hoofdingang liggen verschillende commerciële 
faciliteiten. Toegang kan via de ontvangsthal-doorgangsruimte maar ook 
aan de hand van een directe toegang aan de straat. Deze dubbele entree 
geeft mogelijkheid tot verweving van gebruikers. Bewoners en hun bezoek 
vanuit het verpleeghuis, stedelingen vanaf de straat. Vermenging vindt 
plaats binnen de voorzieningen. Bij voorzieningen of faciliteiten gaat het 
onder andere om een kapsalon om de omakrullen in model te houden. 
Daarnaast is een orthopedische schoenzaak te vinden om de bewoners 
te voorzien van goed schoeisel en steunkousen. Als laatste vind men een 
tweedehands winkel. Meubels welke bewoners niet meer nodig hebben 
vanwege plaatsing naar de bovenste laag of vanwege andere redenen kan 
hier verkocht worden aan de stad. Een confronterende manier om de stad 
in contact te brengen met wat binnen gebeurt. Middels deze confrontatie 
wordt geprobeerd op een harde manier de drempel om in een verpleeghuis 
te komen te verlagen. 

Op de verdiepingsvloer van het podium bevinden zich zoals beschreven 
groenruimte en een evenementenruimte. In het noordelijke blok zijn echter 
ook de personeelsruimtes ondergebracht. Op begane grondniveau gaat het 
vooral om een entree met garderobe, eventueel kluisjes en ontmoeting. Op 
verdiepingsniveau ligt een grote personeelsruimte. Voor een verpleeghuis 
van deze omvang is een flink aantal verplegers of vrijwilligers nodig, 
waardoor een personeelsruimte om even met elkaar te zijn, even weg 
van de bewoners, geen overbodige luxe is. Rondom de personeelsruimte 
bevinden zich kantoren, bespreekkamer en een dokterspost 

Bijna los van het podium, enkel verbonden met een brug, ligt het horeca 
gedeelte. Om bewoners te garanderen van een goede maaltijd is gekozen 
voor plaatsing van een restaurant annex eetcafe. Bewoners hebben hun 
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eigen keuken, maar de mogelijkheid om eten uit het restaurant te laten 
komen, uit eten, of een drankje drinken aan de bar blijft overeind. De 
kwaliteit van het eten wordt hooggehouden dankzij de dubbele exploitatie. 
Winst kan worden gemaakt op stedelingen die een hapje komen eten in 
een restamant met voornamelijk Hollandse pot. Het horecadeel beschikt 
over eigen toiletten, berging en een keuken. De gevel richt zich op bet 
zuiden met een terras langs de winketroute. Vanwege de scheve plaatsing 
van de volumes is een ruimte ontstaan die zich richt op het zuiden en 
plaats geeft aan dit terras. Het horecablok sluit qua hoogte aan op de oude 
stadsbebouwing en vormt ook een visuele afsluiting ten opzichte van bet 
achterliggend red-light-district. 

Scheiding in het gebouw 
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6.81 Techniek en gebruik 

Het ontwerp is geconstrueerd volgens een eenvoudig principe. Een 
constructieve kern en kolommen. De kern ligt aan de buitenzijde van 
het gebouw en vormt met de woonunits, per laag het derde blok. In 
de kern liggen op elke laag toiletten voor personeel en bewoners. Ook 
verticaal transport voor personeel en goederen kan in de kern via twee 
goederenliften en een trappenhuis. Er is tevens ruimte vrijgelaten voor 
leidingwerk. De kern vormt in constructieve zin maar ook in verzorgende 
zin de ruggengraat van bet gebouw. Zonder kern blijft het gebouw niet 
overeind. Maar ook water, gas en Electra vinden hun verticale beweging 
in de kern. Het noodzakelijke verplegend personeel komt via dezelfde 
kern op de beoogde plaatsen. 

Er is sprake van een scheiding in het gebouw. Bewoners zijn tot op zekere 
hoogte vrij om door bet gebouw te bewegen, maar worden hierin geholpen 
door verplegend personeel dat via eigen ruimtes en routing het gebouw kan 
beleven. De kern is voor het personeel de manier om via de eigen entree 
snel door het gebouw te kunnen bewegen. Via deze routing zijn ook de 
kantoren, personeelstoiletten en personeelsruimte bereikbaar. Bewoners 
kunnen bier niet op eigen initiatief komen. Elke woonunit beschikt 
bovendien over bergingsruimten en een sanitaire ruimte welke alleen door 
personeel te openen zijn. De constructieve en verzorgende roggegraat 
vormt een voor bewoners "geheime" routing door het gebouw. 

Bewoners, personeel en bezoek ervaren bierdoor bet gebouw verschillend. 
Bewoners kennen hun eigen privé kamers en zijn veel te vinden in de 
woonkamers. Een eigen, "veilige" woning waarin zij met acht personen 
leven. Binnen deze woning is plaats voor eigen meubilair of kleinere 
waardevolle herinneringen in de vitrines. Eenmaal buiten de beschermde 
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woning kan de dementerende persoon door het gebouw dwalen langs 
de verschillende verdiepingen. Hierbij bieden oriëntatie en thematiek 
een houvast om minder snel te verdwalen en tevens om een interessante 
wandeling mogelijk te maken. Bewoners hebben geen kennis van de 
routing via de servicekern waarlangs personeel en goederen door het 
gebouw kunnen bewegen. Ook zijn de bergings- en wasruimten voor 
bewoners afgesloten maar voor de verpleging vrij toegankelijk. De 
ondersteunende faciliteiten zijn voor bewoners niet zomaar toegankelijk. 
Voor ogen staat een een voorzichtige confrontatie met demente bewoners 
van het verpleeghuis en winkelend publiek. Dit kan echter niet zonder 
begeleiding. Om ongelukken en weggelopen bewoners te voorkomen is de 
voorzieningenlaag enkel toegankelijk onder begeleiding van verpleging 
of bezoek. 

Bezoekers van het verpleeghuis zullen zich via dezelfde manier als de 
bewoners door het gebouw verplaatsen. Zij beleven het gebouw echter 
andersom. Het startpunt is de centrale liftpartij waardoor de verschillende 
"pleinen" de eerste omgeving vormen waar zij in terecht komen. Vanhieruit 
is het mogelijk de woningen in te gaan om op visite te gaan. Ontmoeting 
vind vooral plaats op de pleinen of in de woonkamer. De verpleegkamer is 
minder bedoeld als bezoekersruimte tenzij het noodzakelijk is afzondering 
te zoeken. Bezoek kan juist de bewoners ter hand nemen bet gebouw 
te ervaren, een wandeling te maken door het gebouw met een eventueel 
bezoek aan het restaurant beneden. Op deze manier is het voor bezoek 
aantrekkelijker langs te komen en kan dit meteen een positieve impuls 
geven aan een dement familielid. 

Naast de verzorgende functie van de kern vormt deze ook de constructieve 
ruggegraat. Volgens een strak raster staan op maximaal zeven meter 
afstand van elkaar en van deze kern de constructieve kolommen. Vanwege 
de verschuiving van de woonvolumes, maar ook van de vloeren, staan 
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Beleving van een woonverdieping vanuit bezoekersperspectief 
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de kolommen wisselend in een ruimte of erbuiten. Hiermee is rekening 
gehouden bij plaatsing van tussenwanden in de woningen. Kolommen 
worden zoveel mogelijk opgenomen in de wanden van het gebouw. 

Het dak van het gebouw geeft ruimte aan installaties. Een hele verdieping, 
met in het midden een opening voor de groenruimte en dakramen van de 
bovenste verpleeglaag, geeft ruimte aan benodigde installaties. Hierbij is te 
denken aan airconditioning, verwarmingsketels en electra. De ruggengraat 
in combinatie met het dak omvatten het hele verpleeghuis en verzorgen 
het met de benodigde energie en menskracht. 

6.91 Stedelijke inpassing 

Als beschreven in het architectonisch concept is veel waarde toegekend aan 
de locatie. De hoogtes van omliggende bebouwing zijn overgenomen wat 
resulteert in een gebouw met aan de westkant een hoge gevel, grenzend aan 
de moderne hoogbouw, en aan de oostzijde een lage gevel overeenkomstig 
met de lage historische stadsbebouwing. De hoge gevel bestaat uit twaalf 
lagen waarmee deze net over de aangrenzende karakterloze jaren tachtig 
bebouwing uitkomt en een relatie kan aangaan met de nog te ontwikkelen 
woningen achter het spoor. De laagbouw aan de oostzijde wordt aan de 
noordkant gekenmerkt door een vrij gesloten gevel. Hiervoor is gekozen 
als reactie op de achterliggende rosse buurt. Het leek niet verstandig open 
panoramische raampartijen te ontwerpen met zicht op raamprostitutie. 

Het gevelbeeld bestaat voornamelijk uit glas en steen. Het glazen 
binnengebied vormt de begrenzing van de dwalende bewoner. De 
woonunits steken hier uit als bakstenen identiteiten welke een reactie 
vormen op de omliggende bebouwing. Beschreven is het stenen stadsbeeld 
met hoge verticale ramen. Een strakke hoekige baksteenarchitectuur is 
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Gesloten stenen volumes tegenover een glazen, open binnenste 

'"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg" 

in de ontwerp bet antwoord op de omgeving. Overeenkomstig met de 
symmetrische plaatsing van ramen in historische gevels is hier gekozen 
voor een strak, sober gevelbeeld. Hiermee worden de woonunits in 
gebruik en in uitstraling veilige, gesloten blokken welke contrasteren met 
het open glazen binnenste van het gebouw. 

Het gebouw presenteert zich aan de via de hezelpoort naderende bezoeker 
als een hoog en zwaar gebouw. De glazen kern zorgt ervoor dat de bezoeker 
aan deze kant naar de entree wordt gezogen. Naderend vanaf de stad is 
de confrontatie zachter. Eerst een laag podium met winkels en een terras 
en zicht op een zeer open en glazen gebouw. Later pas blijkt het gebouw 
een hoog stenen uiteinde te hebben. Het gebouw zelf maakt vanuit deze 

~nt een verandering door van laag en open naar hoog en geslotener. Een 
minder harde manier om de binnenstad verlatende passant te confronteren 
met de moderne hoogbouw en panoramatoren achter de spoordijk. 
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Een overgang van historische laagbouw naar moderne hoogbouw 
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71 Conclusie 

Het ontstane ontwerp is een poging tot een oplossing voor de geponeerde 
probleemstelling: 

"Door het succes van de moderne kleinschalige verpleegzorg is er 
een omwenteling gaande waarbij de kwaliteit van de zorg stijgt maar 
de capaciteit drastisch afneemt. Om tegemoet te komen aan de sterke 
vergrijzing dient juist deze capaciteit vergroot te worden zonder de 
kwaliteitsverhoging aan te tasten. " 

De daaruit ontwikkelde onderzoeksvraag is als volgt: 

"In hoeverre is het mogelijk een grootschalig verpleeghuis te realiseren 
uitgaande van het succes van de huidige kleinschalige zorg?" 

Het is daarom nu zaak te kijken in hoeverre het neergezette ontwerp een 
oplossing is voor het probleem. Anders dan bij standaard wetenschappelijk 
onderzoek is het bij deze werkwijze moeilijk een duidelijke conclusie 
te geven. Het ontwikkelde ontwerp is namelijk een oplossing. Maar het 
is vooral een oplossing ontstaan uit creatieve inzichten en in dit geval 
een locatieanalyse. De instrumenten voor kleinschalige zorg zijn allen 
verwerkt, maar deze staan behoorlijk los van de eigenlijke architectuur. 
Vooral grote ingrepen als het stapelen, de oriëntatie, de panoramische lift en 
het groen door het hele gebouw heen zijn vernieuwend in de verpleegzorg 
en goede architectonische oplossingen. De letterlijke vormgeving heeft 
echter niet heel veel met de probleemstelling of onderzoeksvraag van 
doen. BU architectuur gaat het om een creatieve oplossing voor een 
probleem. Daarom kan er nooit sprake zijn van één beste oplossing. 

''Groqtschalige K/ein,fchaligheid in de l'erp/eegzorg" 

In dit ontwerp is architectuur gebruikt om een thuisgevoel en herkenning na 
te streven. Ook geeft architectuur de mogelijkheid tot stapelen en routing 
door het gebouw. De ontstane architectuur is niet de enige oplossing voor 
deze probleemstelling. Wellicht is het wel één van de betere oplossingen 
voor deze probleemstelling toegepast en rekening houdend met deze 
locatie. Dit antwoord is met andere woorden zeer nauw betrokken met 
de gekozen lokatie. Het is geen universele oplossing. Bij architectuur is 
dit een keuze. Is het doel het ontwerpen van dé universele woning van de 
toekomst, hét ultieme voetbalstadion of gaat de architect vor een uniek 
ontwerp, een reactie op de omstandigheden. In dit ontwerp is gekozen 
voor het laatste. Door het gebouw volledig te richten op de oriëntatie en 
te vormen naar de verkeersstromen is het één unieke oplossing op deze 
locatie. Optillen van dit ontwerp en plaatsing in het nieuwe stadscentrum 
van Almere zal bijvoorbeeld meteen duidelijk maken dat het hier niet gaat 
om een universele oplossing. 

Nogmaals refererend aan de onderzoeksvraag kan gesteld worden dat het 
goed mogelijk is een grootschalig verpleeghuis te ontwerpen uitgaande van 
kleinschalige kwaliteiten. Het is weliswaar een fictief ontwerp (voorlopig) 
maar de mogelijkheden zijn met dit ontwerp bewezen. Veel aandacht voor 
kleine dingen om herkenning en thuisgevoel te bevorderen vormen de 
kem van het ontwerp. Met deze gedachte of richtlijn is uitbouwen naar 
een grootschaliger ontwerp goed mogelijk. 

Het resulterend ontwerp geeft een antwoord op de huidige 
capaciteitsproblemen in de verpleegzorg. De sterke toenemende vergrijzing 
met daarmee gepaarde stijging van het aantal dementerenden vraagt om 
een oplossing. Het beschreven ontwerp geeft een mogelijke oplossing en 
vooral een andere kijk op de huidige verpleegzorg. Een lossere blik welke 
zich richt op de mogelijkheden in plaats van op de onmogelijkheden. Een 
verpleeghuis hoeft niet langer een afgezonderd, afgesloten laagbouw te 
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zijn ver weggestopt voor de "gezonde" mensen. Dementie is onderdeel 
van het leven en een frisse kijk met een fris ontwerp kan de drempel 
verlagen. 

Wellicht draagt het gepresenteerde resultaat ook bij aan de discussie over 
wat mogelijk is in de verpleegzorg. Kleinschalige zorg hoeft niet enkel 
op kleine schaal ingezet te worden. Het ontwerp laat zien dat stapeling 
en beweging niet geschuwd hoeft te worden. Natuurlijk moet veiligheid 
voorop staan en wordt er veel geëist van verplegend personeel, maar 
dementerenden zijn niet per definitie aan bed gebonden. Beweging en 
stimulering geeft juist een goede therapie. Architectuur zoals toegepast 
in dit ontwerp draagt bij aan de vertraging van het aftakelingsproces. De 
tweede fase waarin bewoners nog in staat zijn tot bewegen en reageren op 
prikkels, nog in staat zijn tot een gesprek en herkenning, deze fase wordt 
hier door middel van een architectonisch ontwerp getracht te verlengen. 

Een kanttekening is te plaatsen bij de uitgevoerde en gewenste 
schaalvergroting. De tendens in de verpleegzorg is een schaalverkleining 
met het voorgedragen doel van zes bewoners per verpleeghuis. Ten opzichte 
van hethuidige gemiddelde aantal bewoners is de getoonde schaalvergroting 
echter niet enorm. Het ontwerp geeft plaats aan vierentachtig demente 
bewoners terwijl het wettelijk gestelde maximum op honderdvijftig 
ligt, bijna het dubbele. Op de gekozen locatie zou een dubbel zo groot 
gebouw echter niet tot zijn recht komen. Het ontwerp is daarmee door 
de gekozen locatie gebonden aan een minder sterke schaalvergroting dan 
gewenst. Het ontwerp geeft daarmee meer de mogelijkheden weer voor 
schaalvergroting dan een echt enorme schaalvergroting. Het is hiermee 
te lezen als een experimentele aanzet, een voorbeeld van hoe en dát het 
mogelijk is. 

"Grootschalige Kleinschaligheid in de verpleegzorg .. 

Geconcludeerd kan worden dat het ontwerp een interessante aanzet 
geeft voor schaalvergroting in de verpleegzorg. Situering blijkt in deze 
opgave van essentieel belang voor het vertrouwd maken van de omgeving 
en kleinschaligheid blijkt een begrip dat niet verbonden is aan grootte. 
Het geboden ontwerp is te lezen als een nieuwe kijk op verpleegzorg. 
Een manier om de sterk groeiende groep dementerenden op een 
mensvriendelijke manier op te vangen waarin gebruik wordt gemaakt van 
moderne theorieën over kleinschalige zorg en waarin architectuur wordt 
gebruikt als gereedschap om herkenning, thuisgevoel en beweging te 
stimuleren. 
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81 Epiloo2 

Uit de conclusie blijkt dat in dit onderzoek een mogelijkheid geboden 
is voor schaalvergroting in de verpleegzorg. Ook werd gesteld dat de 
uitgewerkte schaalvergroting gebonden is aan de locatie. Zodoende geeft 
het ontwerp een aanzet tot verdere schaalvergroting. De Nederlandse 
overheid heeft een maximum ingesteld van honderdvijftig bewoners per 
verpleeghuis om kleinschaligheid te bevorderen. Gebruik makend van de 
ideeën uit dit ontwerp is het voor te stellen dit maximum te laten vallen. 
Een andere locatie in een grotere stad geeft misschien meer ruimte voor 
een verpleeghuis. Belangrijk is het verschil brengen tussen verschillende 
verdiepingen. In dit ontwerp is gekozen om gebruik te maken van orientatie 
op de omgeving: Een vertrouwd beeld geeft herkenning, een thuisgevoel 
en maakt tevens het verschil per verdieping. Een verdere schaalvergroting 
zou dit voorbeeld kunnen volgen. De omgeving moet dan wel bijzonder 
rijk zijn aan verschillende oriëntatiepunten of landmarks. 

Het laten vallen van het wettelijk maximum in combinatie met een 
fictieve, rijke locatie geeft eindeloze mogelijkheden. In deze gedachte 
wordt de benodigde hoeveelheid verplegers voor lief genomen. Een 
soort fictieve dementietoren kan het gevolg zijn. Er is plaats voor meer 
voorzieningen en één of meerdere grote buitenruimtes. Rekening houdend 
met kleinschalige kwaliteiten, veiligheid, een huiselijke omgeving 
en herkenning ontstaat een toren voor dementerenden. In deze fictie 
worden grote steden tussen de woontorens voorzien van dementietorens 
om op compacte wijze een antwoord te geven op de groeiende groep 
hulpbehoevende dementerenden. 

··Grootsc:lwlige Kleinsc-haligheid in de l'erpleegzorg" 

Futurisme: Een reuze verpleeghuis als onderdeel van de skyline 
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