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Yoor u ligt het resultaat van mijn afstudcren. een afstudeerproject met het onderwerp prostitutie. Een onderwerp 
wat door de eeuwen heen een bestaand gegeven is in onze samenleving. Toch is dit bestaande gegevcn geen 
geacceptecrd feit. Dit afstudcerproject is een zoektocht naar de mogelijkheid of architectuur en bouwtechniek 
ingezet kunnen worden om deze acceptatie te bewerkstelligen. Kan er van een sociaal maatschappelijk problcem 
cen architectonischc en bouwtechnische vertaling worden gemaakt? 
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Op 4 januari 2005 doet de rechter uitspraak met betrekking tot de eis van de gemeente 
Arnhem om de ramen in het Spijkerkwartierte mogen sluiten . Hij besluit ertoe de gemeente 
in haar recht te stellen en sluit het Spijkerkwartier. Decennia lang is de prostitutiebuurt 
zowel positief als negatief in het nieuws geweest, maar nu werd het toch echt gesloten. 
De prostitutie verdwijnt weer uit het straatbeeld en gaat op kamertjes achteraf en uit het 
zicht gewoon weer verder. 

Na de opheffing van het bordeelverbod in 2000 is er vanuit de overheid geen eenduidig 
beleid gesteld met betrekking tot de prostitutie. De enige regel die de overheid naar 
gemeentes heeft gesteld is dat men het niet mag verbieden. Verder mogen ze zelf weten 
hoe hier mee om te gaan ... 

Het doel van dit afstudeerproject is om een ontwerp te maken van een centrum voor 
raamprostitutie. Een ontwerp, dat als voorbeeld gesteld kan worden voor de omgang met 
de prostitutie in de stad . Een ontwerp waarbinnen een sociaal maatschappelijk probleem 
omgezet wordt naar een architectonische en bouwtechnische oplossing. Een ontwerp 
wat voor de prostitutie een eigen p'ek creeert binnen de huidige samenleving en hierbij 
meehelpt aan de acceptatie van de prostitutie en een verbetering van de positie van de 
prostituee. 

Om dit voor elkaar te krijgen moet er feitelijk een ommekeer komen in de houding vanuit 
de samenleving ten opzichte van de prostitutie. Om deze ommekeer te bewerkstelligen is 
er begonnen met een houding en beleid vanuit de overheid te formuleren. De theorie is dat 
een standpunt vanuit de overheid haar reflectie heeft op de houding van de samenleving. 
Dit standpunt van de overheid is vertaald in een strategie. Een strategie waarmee de 
prostitutie een fysieke plek in de samenleving krijgt en van waaruit een ontwerp ontstaat 
wat op een subtiele manier de confrontatie opzoekt . Wat een balans zoekt tussen het 
laten zien van de prostitutie maar toch ook het bewaren van de anonimiteit, een balans 
tussen het opzoeken van de confrontatie en het niet willen afschrikken. Deze strategie 
beschrijft een viertal punten van waaruit de prostitutie in elke stad haar plek kan opeisen: 
de locatie, de functie, de perceptie en de aanpasbaa nheid. Dit resulteert uiteindelijk in 
een ontwerp voor een centrum voor raamprostitutie. De toepassing van deze strategie is 
getoetst in de stad die ook de aanleiding voor het afstuderen was: Arnhem. 

De gekozen locatie in deze stad is het Gelerijdersplein . Een plein in het centrum van 
de stad wat als gat in de singelwand is ontstaan. Met het ontwerp wordt het gat in de 
singelwand gedicht en als entree het winkelcentrum lin geplaatst. De plaatsing in het 
winkelcentrum van de stad is een letterlijke plek in het hart van de samenleving . 
De keuze voor de locatie is nog geen garantie dat de prostitutie ook daadwerkelijk haar 
plek in de samenleving krijgt. Het blijft een gebouw op zich en kan nog steeds gemeden 
worden en zichzelf als een eiland in de stad manifesteren. Om de kans dat het niet alsnog 
een plek in de stad wordt die gemeden gaat worden te verkleinen wordt er een tweede 
functie in het gebouw geplaatst; de winkel . 
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Door op het maaiveld niveau winkels in de buitenring van het ontwerp te plaatsen 
wordt het gebouw opgenomen in het centrum van de stad. Deze bUitenring werkt als 
aansluiting op het winkelgebied waar het in geplaatst wordt en als afscherming van de 
prostitutie. Aan de achterzijde van deze buitenring van winkels is aan een binnenplein 
de prostitutie geplaatst. De ring van winkels wordt in elke gevel doorbroken waardoor 
er een opening naar de binnenring ontstaat. Een opening die een doorkijk en een entree 
creeert het binnenplein in. Een opening die de gesloten buitenring doorbreekt, waardoor 
de prostitutie hier op een subtiele manier zichtbaar wordt. 
Ter plaatse van de doorbrekingen worden in de buitenring roltrappen naar de eerste 
verdieping geplaatst. Hierdoor ontstaat een benadrukking van de doorbraak op de begane 
grond en wordt de overgang naar de buitenring van winkels op de eerste verdieping 
gevormd. De buitenring wordt hier nog maar voor de helft in beslag genomen door 
de winkels. Langzaam maar zeker neemt de prostitutie het gebouw over. De tweede 
verdieping is volledig overgenomen door de prostitutie, er is een doolhof binnen de 
prostitutie gevormd. 
De twee verschillende functies, de winkel en de prostitutie, krijgen hun eigen gezicht in 
het gebouw als geheel. Dit eigen gezicht naar de stad toe wordt gecreeerd in de buitenring 
van het gebouw. De winkelfunctie loopt als een donkere band in het gevelbeeld. De 
prostitutiefunctie komt als een witte translucente band in de gevel naar buiten. Hierdoor 
wordt in het gevelbeeld de tegenstelling tussen de twee functies versterkt en komt de 
prostitutie op een subtiele manier in het stadsbeeld naar buiten. 

De tweestrijd binnen de prostitutie wordt in het gebouw zichtbaar. De binnenring 
afgeschermd van de stad maar volledig open, de buitenring volledig in het zicht van de 
stad, maar toch gesloten. Hier ontstaat de mogelijkheid om de prostitutie te laten zien 
aan de stad. Door translucentie in het gevelbeeld ontstaat hier een schimmenspel van de 
beweging om de prostitutie heen. De gejaagde zoektocht wordt zichtbaar. 
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Bij het schrijven van het uiteindelijke verslag probeer je alles weer even op een rijtje te 
zetten . Ais je dan begint bij het begin dan is bij het afstuderen de eerste vraag die je jezelf 
stelt: wat wordt mijn afstudeeronderwerp. Ik had verschillende ideeen vooreen onderwerp 
maar uiteindelijk is de keuze op raamprostitutie gevallen. Waarom raamprostitutie is dan 
de volgende vraag die je jezelf stelt. Er was toentertijd een hele duidelijke en rationele 
aanleiding voor deze keuze, het besluit van de gemeente Arnhem om het Spijkerkwartier 
te sluiten, maar toch was dit niet de enige reden. De reacties die ik kreeg van mensen 
toen ik vertelde wat mijn afstudeeronderwerp was gaven mij eigenlijk een beter inzicht in 
mijn eigen keuze voor dit onderwerp. De reacties varieerden van dubbelzinnige geintjes 
tot uitspraken als: hoe kun je voor zoiets mensonterend en vrouwonvriendelijks nou iets 
gaan ontwerpen. Dit typeerde voor mij heel duidelijk de positie van de prostituee in de 
maatschappij en de reden waarom ik dit onderwerp heb gekozen. Het geeft ook meteen 
een beeld van hoe ik denk over architectuur, maar vooral ook over de rol van de architect 
in de maatschappij . Ik ben van mening dat architectuur iets is wat een hele duidelijke 
en aanwezige positie in onze maatschappij heeft. Architectuur gaat over gebouwen, 
over beleving. Beleving van ruimtes, beleving van de omgeving . Toch gaat het denk 
iets verder dan aileen het vormgeven van ruimtes. Neem nu bijvoorbeeld de opdracht 
die ik mijzelf hier gesteld heb, het ontwerpen van een centrum voor raamprostitutie. 
Hierbij zul je toch iets verder moeten kijken dan aileen een stuk vormgeving en beleving, 
maar zul je ook een (maatschappelijk) standpunt in moeten nemen ten opzichte van 
het onderwerp. Uiteindelijk zul je van dit maatschappelijke stand punt een vormgevende 
vertaling moeten maken . Dit is de uitdaging die ik hier in mijn afstuderen heb gezocht en 
de aanleiding voor mijn afstuderen. 
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Probleemstelling 

op 4 januari 2006 neemt de gemeente Arnhem het besluit tot het verbieden van prostitutie 
in een van Nederlands bekendste en beruchte rosse buurten, het Spijkerkwartier. De 
ramen worden gesloten 
Na jarenlang procederen had de gemeente eindelijk haar gelijk behaald en heeft de rechter 
het besluit genomen dat de gemeente de rosse buurt mocht sluiten en de vergunningen 
voor het beoefenen van prostitutie in de woonwijk mocht weigeren. 
Het besluit van de rechter had geen verplichting tot een alternatief in zich, er was aileen 
besloten tot het sluiten van de rosse buurt . Vanuit de gemeente was er wei besloten om 
een plek op een industrieterrein aan te wijzen als alternatieve plek, aileen tot op heden 
is hier niks mee gedaan en de prostituees hebben hun werkterrein gewoon verschoven 
van het Spijkerkwartier naar achteraf kamertjes of naar andere steden. 
Na hier verder ingedoken te zijn kwam ik erachter dat er geen eenduidig overheidsbeleid 
aanwezig is over hoe om te gaan met prostitutie in een stad. Na de opheffing van het 
bordeelverbod is het enige wat men heeft gedaan een wegwijzer opgesteld over hoe men 
om zou kunnen gaan met de prostitutie . Feitelijk komt het neer op het volgende; het mag 
niet verboden worden, maar verder mag elke stad en gemeente zelf hun beleid bepalen, 
er bestaat geen eenduidige strategie waarin wordt aangegeven hoe om te gaan met de 
prostitutie. 

Doelstelling 

De uiteindelijke doelstelling voor dit afstuderen is het ontwerpen van een centrum voor 
raamprostitutie. Een ontwerp wat als voorbeeld gesteld kan worden voor hoe om te 
gaan met de prostitutie in de stad. Een ontwerp waarbinnen een sociaal maatschappelijk 
probleem omgezet wordt naar een architectonische en bouwtechnische oplossing. Een 
ontwerp wat voor de prostitutie een eigen plek creeert binnen de huidige samenleving en 
hierbij meehelpt aan de acceptatie van de prostitutie en een verbetering van de positie 
van de prostituee. 
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Voor mijn onderzoek neb ik mij gericht op een aantal aspecten van de prostitutie . 
Ten eerste heb ik een stuk geschiedenis van de omgang met prostitutie bekeken. Ik 
heb de huidige situatie van de prostitutie in de samenleving onderzocht en naar de 
toekomstplannen met betrekking tot prostitutie. Ook heb ik gekeken naar prostitutie en 
architectuur door de eeuwen heen. 
Het onderzoek heb ik voornamelijk gedaan en gericht op deze punten om, voor zover 
dit mogelijk is, een beeld te krijgen van de prostitutie en van hieruit een houding voor 
mezelf te creeren ten opzichte van de prostitutie en hoe je hier als ontwerper op in kunt 
spelen. Door me in te lezen in het begrip prostitutie met al haar randverschijnselen en 
door een aantal verschillende rosse buurten te bezoeken en waar mogelijk met pros
tituees te praten en hun werkplek te bekijken heb ik dit onderzoek uitgevoerd. 
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Geschiedenis 

Ais je gaat kijken naar de geschiedenis van de prostitutie dan gaat dit volgens het zeggen 
terug tot in het begin der tijden. Men zegt tenslotte altijd dat prostitutie het oudste 
beroep ter wereld is, wat natuurlijk valt te bezien, maar het is in ieder geval wei altijd 
het meest in opspraak zijnde beroep geweest. Een beroep wat door de eeuwen heen 
toegelaten, gedoogd of verboden werd . 
Het echte beroep prostitutie begint ergens in de 12de eeuw. Het gaat qua ontstaan gelijk 
op met het ontstaan van de steden . Door de grote trek vanaf het platteland naar de stad 
ontstond er een overbevolking in de steden, waar te weinig werk voor was en waardoor 
er grote bevolkingsgroepen in de armoede terechtkwamen. Aangezien het overgrote 
deel van de mensen die in het veld werkten vrouwen waren werd dit ook de grootste 
werkeloze groep in de stad. Veel vrouwen geraakten in de bedelarij of in de prostitutie. 
De belangrijkste factor voor prostitutie was, vanu it de vrouw zijnde, in beginsel de 
economische situatie. 
Door de eeuwen heen is er vanuit verschillende hoeken getracht een bepaald soort van 
regulering van de prostitutie te bewerkstelligen. Bij deze regulering werd prostitutie 
vrijwel altijd als een probleem gezien waar een oplossing voor gevonden moest worden . 
Welke oplossing er ook werd bedacht niks scheen te helpen tegen het kwaad prostitutie. 
Een verbod op prostitutie had niet het beoogde resultaat, het werd gewoon kleinschaliger 
en raakte verspreid over de stad, verborgen, uit het zicht en oncontroleerbaar. Het 
toestaan werkte volgens velen ook niet. Of schoon het dan wei beter controleerbaar was, 
de groei nam steeds meer toe en de problemen door randverschijnselen groter, waardoor 
niet meer de vrouw het aileen kon en de man de overhand kreeg in de prostitutie. 
Aan het einde van de Middeleeuwen was prostitutie in het westen enigszins gereguleerd. 
De overheid had voorwaarden opgesteld volgens welke men prostitutie mocht toestaan. 
Zolang de prostituees zich aan deze regels hielden en zorgden dat er niemand last van 
ze had mochten ze gewoon hun beroep uitvoeren. Later werd de prostitutie zelfs erkend 
en georganiseerd, wat terug te vinden was in het ontstaan van de badhuizen. Aangezien 
de kerk in die tijd natuurlijk het machtigste orgaan in de samenleving was werd de 
prostitutie wei gescheiden gehouden van het "gewone"volk. Men mocht bij bordelen niet 
aangeven dat er prostitutie werd bedreven en de vrouwen die zich schuldig maakten aan 
prostitutie moesten dit ook kenbaar maken . Ze mochten er niet hetzelfde uitzien als de 
gewone vrouw. 
Prostitutie werd vervolgens geconcentreerd op plekken in of buiten de stad, dus de 
prostituee werd op meerdere manieren een soort van paria in de samenleving, zowel in 
haar verschijningsvorm als in de plek waar ze zich mocht ophouden en werken. 
Aan het einde van de vijftiende eeuw nam de invloed van de kerk op de staat toe en de 
ontucht die volgens hen door prostituees veroorzaakt werd moest verbannen worden. 
Prostitutie werd een misdaad en misdadigers moesten opgesloten worden. Seks hoorde 
in het huwelijk thuis en was bedoelt om je voort te planten, niet voor het plezier. Het 
gevolg: de prostitutie raakte weer versnipperd en men ging uit het zicht gewoon weer 
verder. 
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Prostitut ie een legaal beroep 

In de l8de eeuw ontstond weer een versoepeling van het prostitutiebeleid en de prostitutie 
werd weer gedoogd. Er worden zelfs voorstellen voor staatsbordelen gedaan. Toch is ook 
dit weer niet van lange duur. Aan het einde van de 1ge eeuw wordt prostitutie wederom 
verboden, maar zoals ook bij aile vorige keren van het verbieden van prostitutie, het ging 
gewoon door, versnippert en u,it het zicht 

Huidige situatie 

Uiteindelijk terecht gekomen in het heden is op 1 oktober 2000 het bordeelverbod 
opgeheven. Prostitutie is een legaal beroep en mag als zelfstandige, maar ook in 
loondienst uitgevoerd worden. Het hebben en het runnen van een prostitutiepand hoeft 
niet langer gedoogd te worden het is niet langer illegaal en valt binnen de wet. Het doel 
van de opheffing van het bordeelverbod is om de prostitutie uit de illegaliteit te halen en 
te zorgen voor een betere regulering van de prostitutie. De doelstellingen die de overheid 
hierbij gesteld heeft zijn : 

- beheersing en regulering van de exploitatie van p rostitutie 
- Verbetering van de bestrijding van exploitatie van onvrijwillige prostitutie. 
- Bescherming van minderjarigen tegen seksueel misbruik. 
- Verbetering van de positie van prostituees. 
- Bestrijding van aan prostitutie gekoppelde criminele randverschijnselen. 
- Tegengaan van illegaliteit in de prostitutie. 

Op deze manier hoopt men een duidelijker beeld te krijgen van de prostitutie. Het is nu 
een legaal beroep waar ze nu ook regels en eisen aan kunnen stellen en wat men beter 
kan controleren en reguleren. 

Prostitutie en de stad 
Afgezien van de omgang met de prostitutie van de overheid uit gezien is een belangrijk 
gegeven om te bekijken het standpunt van de samenleving ten opzichte van de prostJi tut'ie. 
Er is altijd veel verzet geweest tegen prostitutie vanuit de samenleving. Het wordt gezien 
als iets wat aileen maar voor problemen en overlast zorgt. Maar als je goed gaat kijken 
naar prostitutie en overlast dan is het niet de prostitutie die de overlast veroorzaker is 
maar het zijn de randverschijnselen die de prostitutie met zich meebrengt die de overlast 
veroorzaken. De randverschijnselen die de meeste overlast veroorzaken zijn: 

- Drugsoverlast 
- Verkeersoverlast door dag en nacht rondrijdende auto's 
- Criminele activiteiten 
- Verpaupering van de buurt 
- Vrouwen worden lastiggevallen 

Feitelijk is de enige overlast die de prostitutie zelf veroorzaakt een morele overlast. Het 
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probleem wat men heeft met het idee dat vrouwen hun lichaam voor geld verkopen en 
de link die men legt tussen prostitutie, vrouwenhandel en gedwongen prostitutie. 

Prostitutie en de prostituee 
Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig zo is dat vrouwen die voor de prostitutie 
gekozen hebben, deze keuze hebben gemaakt omdat ze op een gegeven moment in hun 
leven in een situatie zaten waarin ze geen andere uitweg meer zagen dan de prostitutie. 
Ook blijkt hieruit dat binnen de beroepsgroep prostitutie het percentage vrouwen met 
een moeilijke jeugd waarbij soms ook sprake was van seksueel misbruik groter is dan 
bij andere beroepsgroepen. Een jeugd waarbij het Iichaam dus al vanaf jonge leeftijd 
misbruikt is en waar het als het ware aangeleerd was om het lichaam en de seksualiteit 
te gebruiken om te krijgen wat je wil, ook al was het onder dwang en om maar met rust 
gelaten te worden. Toch is het belangrijk te accepteren dat, als iemand voor de prostitutie 
kiest, wat voor een reden diegene hier ook voor heeft, of dat ze nou nymfomaan is 
of schulden heeft of gewoon de aandacht en macht lekker vindt, het blijft hun eigen 
keuze. Een keuze die voor sommige mensen moeilijk te accepteren is omdat het een 
zeer uitgesproken keuze is, een keuze die iemand anders misschien niet zo snel zou 
maken, maar dat is geen reden om deze in twijfel te gaan trekken. Sterker nog, het niet 
accepteren van deze keuze en het in twijfel trekken van de authenticiteit van deze keuze, 
zou er aileen toe leiden dat dit een gevoel van niet erkend worden in de samenleving 
oproept. Een gevoel waarin het beroep prostitutie niet geaccepteerd wordt en waarbij 
degene die gekozen heeft voor dit beroep niet geaccepteerd en buitengesloten wordt en 
in een sociaal isolement terecht komt. 
Mensen die werken en leven in een, op wat voor een manier dan ook, van de maatschappij 
en hun omgeving afgesloten wereld zijn vaak volledig op zichzelf aangewezen. Leven in 
een dergelijk afgesloten wereld, opgesloten in je eigen gedachten en ervaringen, het 
niet met andere mensen kunnen praten over de dingen die je mee hebt gemaakt, de 
dingen die je dwars zitten, de problemen die je hebt of misschien juist de leuke dingen 
die je bezighouden, het continu door moeten uitschakelen van je gevoelens, is voor 
ieder mens een zware opgave. De eenzaamheid die hieruit ontstaat kan, zoals gebleken 
is uit onderzoek, zich gaan uitten in lichamelijke en psychische klachten en depressies 
tot gevolg hebben. Klachten waar je wederom zonder hulp moeilijk bovenop komt. 
V~~r vrouwen die als prostituee werken is juist datgene een van de moeilijkste dingen . 
Buiten hun eigen beroepsgroep een leven op bouwen, weg van aile problemen waar ze 
dagelijks mee geconfronteerd worden . Door het stigma dat er vanuit de maatschappij 
op de prostitutie ligt doet men vaak weinig contacten op. Bij de contacten die ze wei 
opdoen kunnen ze vaak niet met hun problemen terecht vanwege het onbegrip. Naast 
de lichamelijke en geestelijke belasting die er vanuit het beroep zelf al aanwezig is, komt 
hier de belasting van het niet geaccepteerd worden in en het geen begrip krijgen vanuit 
de maatschappij en vaak ook vanuit de omgeving nog eens bovenop. Een belasting die, 
zoals hiervoor beschreven, voor ieder ander mens al ontzettend moeilijk is, laat staan 
voor mensen wier leven vrijwel voUedig bestaat uit datgene wat hun problemen en hun 
isolement veroorzaakt. Een isolement wat het bijna onmogelijk maakt om een normaal 
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Verdwijnen in de anonimiteit 

Het fallus symbool als teken van een bordeel in de 
Middeleeuwen 

leven te leiden. 

Prostitutie en haar bezoeker 
Een belangrijk niet te vergeten onderwerp binnen de prostitutie is haar bezoeker. Degene 
die gebruik maakt van haar diensten en die voor haar geld in het laatje brengt. Echt 
goed onderLoeK doen naar deze groep mensen is moeilijk aangezien dit toch over het 
algemeen gesproken mensen zijn die zich in de anonimiteit begeven, maar toch zijn er 
wei een aantal uitspraken over te doen. 
Een echte duidelijke type bezoeker is niet te beschrijven. Het zijn mannen van aile 
leeftijden uit aile lagen van de maatschappij vanuit elke denkbare gezinssituatie. Toch 
zijn er voor de prostituees heel duidelijk twee typen bezoekers : de vaste klant, die met 
een bepaalde regelmaat komt, en de toevallige voorbijganger. Hierbij is de toevallige 
voorbijganger iemand die de prostitutie buurt bezoekt, gewoon om even te kijken en 
rond te lopen en er niet naartoe is gegaan met de intentie een prostituee te bezoeken. 
Voor beide klanten zijn een aantal dingen van belang. Ten eerste is de aanwezigheid van 
een "excuustruus" erg belangrijk. Er moet naast de prostitutie nog een andere reden zlijn 
waarom je daar zou kunnen rondlopen, het moet een logische doorloop route en locatie 
hebben. Ten tweede moet er de mogelijkheid bestaan zich in de anonimiteit te begeven. 
Kunnen rondlopen zonder iemand tegen te komen die je niet wil tegenkomen en zonder het 
gevoel te hebben bekeken te worden. Voor de toevallige voorbijganger is de anonimiteit 
in eerste instantie minder belangr,ijk. Van belang voor deze bezoeker is vooral dat het 
laagdrempelig is. Kijk naar de wallen in Amsterdam, dit is naast prostitutiebuurt ook 
een toeristische attractie. Ais je Amsterdam heb bezocht moet je ook de Wallen hebben 
bezocht. Het is niet raar als je er rond loopt, het is laagdrempelig en toch heb je ook hier 
de kans om te verdwijnen en te dwalen in de anonimiteit . 

Prostitutie en architectuur 
Aan het einde van de Middeleeuwen was door de invloed van de kerk bepaalt dat 
huizen van plezier wegens hun status van ontucht en zonde geen afbeeldingen mochten 
gebruiken van iets wat met de kerk en het geloof te maken had. Ze gingen zelfs nog 
verder en stelden zelfs regels met betrekking tot de vormgeving van de bordelen . Ze 
mochten zich niet uiten door middel van uithangborden en ook geen gebruik maken van 
grote ramen om zich te tentoonstellen. Het moest een gesloten en naar binnen gekeerd 
iets zijn, zo min mogelijk aanwezig in het straatbeeld. Dit was toch een van de eerste 
duidelijke architectura'ie Lliting die was gesteld met betrekking tot de prostitutie. het 
waren introverte gebouwen waar vaak door gebruik te maken van symboliek aan de 
buitenkant werd aangegeven wat er zich binnen afspeelde. 
In de achttiende eeuw toen er wederom een soepelere houding tegenover prostitutie 
werd ingenomen ontstond er een nieuwe architectuur. Er werden voorstellen gedaan 
om prostitutie te organiseren in staatsbordelen. De meest bekende plannen waren van 
Rest>if de la Bretonne en de architect Ledoux. Restif de la Bretonne opperde het idee 
om een doelgerichte architectuur tot ontwikkeling te brengen, niet aileen om prostitutie 
te kunnen huisvesten, maar ook om deze te kunnen controleren en aan de blik van de 
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buitenwereld te kunnen onttrekken. Zijn voorstel was 'Parthenion', een gebouw wat hij 
zag als 'een paleis voor wellust, een tempel gewijd aan de betaalde liefde'. Hij ontwierp het 
naar analogie met een gevangenis, waar elke vrouw over haar eigen kamer beschikte. Zij 
zou er haar leven lang in gevangenschap doorbrengen en dagelijks onderworpen worden 
aan strenge medische controle. Het zou een schoolvoorbeeld worden van hygienisme, 
hierarch ie, controle, opsluiting, verdraagzaamheid en openbaar nut. Regulering van het 
kwaad genaamd prostitutie, verstopt niet zichtbaar binnen de maatschappij. Ledoux had 
een ander plan voor een bordeel. Hij ontwierp O·ikema. Een bordeel wat hij had geplaatst 
binnen een opdracht die hij gekregen had om een idea Ie stad te ontwerpen rond een 
zoutmijn . Het bordeel was een onderdeel van zijn ideale stad en kreeg in plattegrond de 
vorm van een fallus. De plattegrond had in combinatie met andere beelden van ontucht, 
die duidelijk aanwezig waren, als doel de mannen hun zonde te laten inzien en hen 
terug op het goede pad te brengen. Ondanks de afgezonderde ligging werd het bordeel 
niet als een afzonderlijk deel beschouwd, maar als deel dat participeert in een groter 
geheel. Hierbij werd meer de bezoeker van de prostituee als zondige bestempeld dan de 
prostituee. 
Hierna is er niet echt een hele duidelijke voortgang in de architectuur van de prostitutie. 
Doordat de prostitutie nooit een echte plaats binnen de maatschappij heeft kunnen 
verwerven heeft dit zich ook weerspiegeld in haar architectuur. De plek voor de prostitutie 
is vaak ontstaan uit de situatie. Voorheen woonhuizen of bedrijfspanden, waar, door 
verloedering of overname een plek werd gecreeerd voor de prostitutie en van waaruit 
het verder groeide. Tegenwoordig probeert men hier al wei weer bewuster mee om te 
gaan. Een mooi voorbeeld hiervan is villa Tinto in het Schipperskwartier in Antwerpen, 
waarbij een aantal oude opslagloodsen zijn omgebouwd naar luxe lofts en een goed 
ontworpen centrum voor raamprostitutie. Ook is er in Rotterdam een prijsvraag geweest 
voor het ontwerp van een prostitutiecentrum waar vele architectenbureaus aan mee 
hebben gedaan. 

Hoe nu verder 
Na de opheffing van het bordeelverbod heeft men vanuit de overheid weinig voor elkaar 
gekregen met betrekking tot het wettelijk vastleggen van beleidsregels. De overheid 
heeft richtlijnen opgesteld over hoe men om zou kunnen gaan met prostitutie in een 
stad of gemeente, maar hier zijn verder geen eisen aan gesteld. Elke gemeente mag 
voor zichzelf bepalen hoe om te gaan met prostitutie, het enige wat men niet mag doen 
is het verbieden. Toch blijkt ook nu weer dat dit niet de manier is om het aan te pakken. 
Gemeentes verzinnen hun eigen regels met betrekking tot prostitutie en velen zien zelfs 
weer een manier om de prostitutie dan wei niet te verbieden maar wei te verbannen uit 
hun gemeente. In Arnhem heeft de gemeente voor elkaar gekregen dat ze de ramen 
in het Spijkerkwartier mochten sluiten zonder dat er al een alternatieve plek was. De 
prostituees zijn hierdoor vanuit huis gaan werken, naar andere steden gegaan of in het 
illegale circuit verdwenen. In Amsterdam is men op het moment bezig met het sluiten 
van ramen waar men het idee van heeft dat er geld uit illegale praktijken mee gemoeid 
is. In de gemeentes uit de bible belt, lOals bi,jvoorbeeld de gemeente Barneveld waar 
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Knipperlicht houding t.o.v. prostitutie 

Antwerpen, het Scnipperskwartier. Villa Tinto 

tien andere gemeentes onder vallen, heeft men de regel gesteld dat er maar twee seks 
gerelateerde bedrijven mogen zitten . Op deze manier zitten er nu in een straal van 40 
km twee seks videotheken en aile verdere vergunningsaanvragen voor seks gerelateerde 
bedrijven kunnen ze nu weigeren. Door gebrek aan een eenduidig overheidsbeleid wordt 
de opheffing van het bordeelverbod wederom gebruikt om de prostitutie aan banden te 
leggen en uit het zicht te laten verdwijnen 

De omgang met en de houding ten opzichte van de prostitutie is door de eeuwen heen 
als een knipperlicht geweest . Het ging van verbieden tot gedogen tot accepteren en 
vervolgens weer verbieden. Wat geeft de opheffing van het bordeelverbod voor een 
garantie van een acceptatie van de prostitutie als beroep en hoe voorkomt men de 
knipperlicht houding ten opzichte van de prostitutie. Is er met de opheffing van het 
bordeelverbod een opening gecreeerd voor een blijvende acceptatie van prostitutie als 
beroep en voor een positie van de prostituee als mens in de samenleving? 
Het mooie aan de opheffing van het bordeelverbod is dat er in ieder geval een discussie 
wordt gevoerd en deze discussie ook meer in de openbaarheid wordt gehouden . De 
overheid neemt aileen niet het voortouw in deze discussie. De houding van de overheid 
ten opzichte van de prostitutie heeft haar invloed op de houding van de samenleving en 
andersom ook. Ais de overheid geen duidelijk beleid stelt met betrekking tot prostitutie 
dan zal ook het onbegrip en gebrek aan acceptatie vanuit de samenleving blijven bestaan 
en dit aileen maar versterken . 
Het is natuurlijk geen vaststaand feit dat wanneer de overheid een bepaald beleid trekt 
met betrekking tot de prostitutie dat dit er dan automatisch voor zorgt dat prostitutie 
een geaccepteerd beroep wordt, maar het is in ieder geval een begin . Een begin voor 
regulatie, voor acceptatie en hierdoor ook een plek in de samenleving . 
Om deze acceptatie mogeli'jk te maken is vooral van belang dat de prostitutie een fysieke 
pl1ek in de samenleving Ikrijgt . Een eigen plek, bewust gekozen voor de prostitutie. Geen 
plek die is ontstaan uit de situatie of waar het weggestopt en uit het zicht gehouden 
wordt, maar een plek die het zichtbaar maakt. Een plek waar fysiek vorm gegeven wordt 
aan de prostitutie en waar het onderdeel gaat uitmaken van de stad . Een p lek waar men 
geconfronteerd wordt met de prostitutie. Zonder confrontatie geen acceptatie. 

17 



18 



a.. 

w 

z 

o 

In het hoofdtuk ontwerp wordt vanuit het concept een strategie bepaald met betrekking 
tot de omgang met prostitutie. Deze strategie zal als een algemeen overheidsbeleid 
worden geschreven. Dit betekent dat dit ook in elke stad toepasbaar moet zijn. Om 
de strategie vervolgens te toetsen zal deze vervolgens toegepast en uitgewerkt gaan 
worden in een bestaande situatie. 
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Concept 

Plek in de samenleving 
Mijn doelstelling in dit afstuderen is een bepaalde mate van acceptatie te bewerkstelligen 
voor de prostitutie. V~~r deze acceptatie is een fysieke plek in de samenleving nodig. Naar 
mijn idee is acceptatie aileen mogelijk indien je ook geconfronteerd wordt met datgene 
waar je een acceptatie voor wilt bewerkstelligen. Ais iets weggestopt is kun je het niet 
zien en zul je er ook niet over na hoeven denken. Door mensen ermee te confronteren 
dwing je ze als het ware om erover na te denken en zul je de discussie openhouden .... 
Acceptatie door confrontatie. 
Om die plek in de samenleving te creeren maar vooral te behouden begint het bij 
de houding van de overheid ten opzichte van de prostitutie. Ais de overheid naar de 
gemeentes toe een eenduidig beleid ten opzichte van de prostitutie hanteert, een 
leidraad aanreikt over hoe om te gaan met prostitutie in de stad zal dit haar uiteindelijke 
reflectie op de samenleving hebben. Om nu een sociaal maatschappelijk probleem in 
een overheidsbeleid op te nemen wat vervolgens vertaald kan worden in een tastbare 
architectonische vorm wordt een strategie gecreeerd. Een strategie waarin dit sociaal 
maatschappelijk probleem wordt omgezet naar een architectonische en bouwtechnische 
oplossing. Een strategie wat als architectonische vertaling van het overheidsbeleid kan 
worden aangereikt aan gemeentes. Door deze strategie wordt het mogelijk voor de 
prostitutie om zich te plaatsen in de stad en een plek in de samenleving op te eisen. 
V~~r het creeren van deze strategie zal er bij elk onderdeel telkens op zoek gegaan 
worden naar een zekere balans. 

Balans 
In eerste instantie denk je bij confrontatie aan mensen shockeren. Ais je mensen maar 
vaak genoeg ergens mee hebt kunnen shockeren dan wordt het vanzelf wei normaal, 
schrikt men er niet meer van en accepteert men het weI. Prostitutie leent zich ook nog 
eens heel goed om mensen te shockeren. Laat maar zien al die vrouwen die hun lichaam 
verkopen voor geld, laat maar zien al dat naakt. Toch is dit naar mijn idee, om meerdere 
redenen, niet de manier om dit zo aan te pakken. 
Ten eerste is mijn uitgangspunt een bepaalde mate van acceptatie te bewerkstelligen om 
de positie van de prostituee te verbeteren . Dit doe je niet door de prostituee vervolgens 
neer te zetten als een stuk vlees in de vitrine om maar de confrontatie aan te gaan. 
Dit plaatst de prostituee niet in een betere positie, maar verslechtert het aileen maar. 
Dit zal aileen maar het idee van de prostituee als een stuk vlees en gebruiksvoorwerp 
versterken. 
Ten tweede kun je nog zo hard de confrontatie aan willen gaan en kan architectuur nog 
zo'n goed medium zijn om deze confrontatie ook aan te gaan, maar de keerzijde ervan 
is dat als men er niet mee geconfronteerd wil worden dan kan men de plek en dus de 
prostitutie gewoon vermijden. Hierdoor wordt de prostitutie, ongeacht de locatie, alsnog 
buitengesloten van de samenleving. 
Ais laatste is er de klant van de prostituee. Zonder klant geen geld dus dit is een 
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Het subtiel laten zien van ...... 

Twoface als leidraad in het project 

belangrijke factor binnen de prostitutie. Er zijn natuurlijk genoeg klanten die zonder 
schaamte rondlopen en gebruik maken van een prostituee maar er lopen ook klanten 
rond die een gezin hebben of die zich schamen voor het feit dat ze gebruik maken van 
een prostituee. Deze zit er niet op te wachten om volledig in het zicht te lopen en gezien 
te worden door iedereen, deze begeeft zich liever in de anonimiteit. 
De kunst hierin is dus om een balans te vinden. Een balans tussen confrontatie en 
mensen niet afschrikken, tussen confrontatie en respect. Een balans tussen het laten 
zien van de prostitutie en het bewaren van de anonimiteit. 

Twee gezichten 
Bij het vormen van de strategie zal het vinden van deze balans tussen de tegenstellingen 
een continue leidraad zijn binnen mijn beslissingen. Deze tegenstellingen zullen het 
project letterlijk en figuurllijk twee gezichten geven. Aan de ene kant het willen laten 
zien van de prostitutie aan de andere kant het bewaren van de anonimiteit. Aan de ene 
kant het opzoeken van de confrontatie aan de andere kant het niet willen afschrikken 
en het eigenlijk weer willen verstoppen. Een continue tweestrijd die het hele project 
beheerst.. .. 
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Strategie 

De strategie is de vertaling van het sociaal maatschappelijk probleem naar een 
bouwtechnisch systeem met haar architectonische uitstraling en beleving. Om deze 
vertaling mogelijk te maken heb ik het probleem vanuit verschillende standpunten 
benaderd en van hieruit de strategie opgebouwd. Deze standpunten zijn: 

- Locatie 
- Functie 
- Perceptie 
- Aanpasbaarheid 

De strategie wordt hier in basis opgezet. Bij de toepassing van de strategie in een 
ontwerp zal dieper op sommige punten ingegaan worden, aangezien het hier aan de 
hand van de uiteindelijke uitwerking duidelijker gemaakt zal kunnen worden. 

Locatie 
Bij het creeren van de strategie begint het met een van de belangrijkste discussiepunten 
die altijd naar voren komt als het gaat over prostitutie in een stad: de keuze van de locatie 
in de stad. Waar wordt de prostitutie binnen de stad geplaatst, wordt het uberhaupt wei 
binnen de stad geplaatst? Hierbij zijn er een aantal factoren welke de basis bepalen voor 
de locatiekeuze: 
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- Overlast 
Uit het onderzoek is gebleken dat er twee verschillende soorten overlast zijn die 
voortkomen uit de prostitutie. De fysieke en de morele overlast. De locatie zal in 
ieder geval de fysieke overlast die de prostitutie met zich meebrengt op kunnen 
vangen. Hierbij is het voornamelijk de auto die een voortdurend terugkomende 
veroorzaker van overlast is. Een van de eerste maatregelen die men tot nu toe 
heeft genomen binnen prostitutie gebieden is het weren van de auto uit de 
buurt, of het plaatsen van de prostitutie op een plek waar de auto geen overlast 
veroorzaakt. 
- Handhaving open bare orde 
Naast de problemen die de criminaliteit om de prostitutie heen met zich meebrengt, 
zijn er ook nog de criminele activiteiten binnen de prostitutie zelf. Vrouwenhandel, 
en gedwongen prostitutie zijn toch nog steeds vaak meer regel dan uitzondering . 
De hand having van zowel de openbare orde om de prostitutie heen als de 
omstandigheden binnen de prostitutie zelf vereisen ook de aandacht, oftewel een 
goed geregeld toezicht op de prostitutie en op het gebied zijn belangrijk. 
- Sociaal belang 
Uit het onderzoek is ook gebleken dat het sociale aspect een belangrijk gegeven 
is voor de prostituee. Het socia Ie isolement waar de prostituee in terecht komt en 
het gevoel niet geaccepteerd te worden zorgt voor zowel psychische als fysieke 
klachten. 

Grootste overlast veroorzaker, de auto 

De aanwezigheid van politie in het gebied houdt 
de opkomst van criminaliteit goed onder controle 



Het winkelcentrum in de binnenstad, hart van de 
samenleving 

Tweede functie, de winkel, als aansluiting op het 
winkelgebied 

- Excuustruus 
V~~r de klant van de prostituee is het belangrijk om een excuus te hebben om 
hier te zijn en zich in de anonimiteit te begeven 

Vanuit deze factoren en het onderzoek hiernaar is de keuze uiteindelijk gevallen op een 
locatie die alles in zich heeft, het winkelgebied in het centrum van de stad. Aanwezig in 
elke stad en een reactie/antwoord op aile factoren die bepalend voor de keuze zijn. 
Met deze locatie plaats je de prostitutie in het hart van de stad en samenleving. In een 
voetgangersgebied, niet toegankelijk voor de auto waardoor deze, een van de grootste 
overlastveroorzakers, uit de prostitutie gehaald wordt. Ook creeer je meteen een 
alternatiefvoor de auto aangezien in het centrum van de stad altijd parkeervoorzieningen 
ruim aanwezig zijn voor de grote bezoekersaantallen van de winkels. 
Ook de hand having van de openbare orde is hier al aanwezig en door de aanwezigheid 
van een grote massa winkelend publiek, dus niet aileen bezoekers van de prostitutie, 
wordt ook een grotere socia Ie controle bewerkstelligd en het sociale isolement enigszins 
doorbroken. De aanwezigheid van het winkelend pub ~iek creeert ook nog eens een 
groot aantal toevallige voorbijgangers, een groep belangrijke potentiele klanten voor de 
prostituees. 
V~~r de bezoekers van de prostitutie is er een excuus gecreeerd om hlier rond te lopen. 
Het is niet raar als je rondloopt in een winkelgebied. 

Functie 
Het plaatsen van de prostitutie op deze locatie, in het centrum van de stad, te midden van 
de winkels is nog geen garantie dat de prostitutie ook daadwerkelijk wordt opgenomen 
in dit winkelcentrum en een onderdeel van de samenleving gaat uitmaken. Het blijft nog 
steeds een plek op zich en kan nog steeds gemeden worden en een eiland in de stad 
worden. Om nu de kans dat het niet alsnog een plek in de stad wordt die gemeden gaat 
worden te verkleinen wordt er een tweede functie in het gebouw geplaatst; de winkel. 
Het gebouw zal hierdoor qua functie meer opgenomen worden in haar omgeving, het 
winkelcentrum. Het wordt een plek wat niet aileen de prostitutiebezoeker trekt, maar wat 
ook aantrekkelijk is voor de winkelende bezoekers van de stad. Ook de aanwezigheid van 
de excuustruus wordt hiermee vergroot. 

Perceptie 
De keuze voor de locatie en het plaatsen van een tweede functie in het gebouw vragen beide 
om een subtiele aanpak. Het gebouw wordt letterlijk midden in de samenleving geplaatst. 
Beide keuzes zorgen ervoor dat het gebouw bezocht zal worden door verschillende 
doelgroepen, het prostitutie publiek en het winkelend publiek. Hierdoor worden niet 
aileen twee verschillende functies maar ook twee publieksstromen samengevoegd. Het 
winkelende publiek zal, tot op een bepaalde hoogte, geen problemen hebben met de 
aanwezigheid van de prostitutie in de binnenstad, maar zit er niet op te wachten om 
tijdens het winkelen oog in oog te staan met een prostituee in de etalage. Deze doelgroep 
wit gezellig en vooral ook ongestoord met het gezin kunnen winkelen. V~~r de bezoekers 
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van de prastitutie is de aanwezigheid van het winkelende publiek een goed excuus om 
hiertussen rand te lopen maar voor hen moet er wei de mogelijkheid zijn zich in de 
anonimiteit te kunnen beg even en in aile rust, zonder door iedereen gezien te worden, 
langs de prostituees te lopen. 
Deze twee functies met hun eigen bezoekersstromen zullen in het gebouw allebei hun 
eigen uitstraling krijgen en op hun eigen manier duidelijk aanwezig zijn. In basis zullen 
de twee functies op organisatorisch niveau hun plek krijgen in het gebouw. Door de 
verschillende uitstralingen die ze krijgen zal dit zich uitten in de perceptie van het gebouw 
en zal het gebouw letterlijk twee gezichten krijgen 
Binnen de strategie is het de bedoeling dat de prostitutie geleidelijk aan naar buiten 
komt en op een subtiele manier zichtbaar wordt. Het gebouw zal hierin een voor en een 
achterkant (binnen en bUitenkant) krijgen . Op maaiveld niveau zal het gebouw aan de 
buitenzijde het winkelbeeld uitdragen en aan de binnenzijde de prostitutie. Afhankelijk 
van het aantal verdiepingen (wat aansluiting zal moeten vinden in de omgeving) zal de 
prostitutie zich verder naar boven toe steeds meer naar buiten verplaatsen totdat het het 
hele gebouw heeft overgenomen . Op deze manier creeer je een fys ieke grens tussen de 
prostitutie, de winkels en de bezoekers van beide functies. Hierbij is de prostitutie op een 
subtiele manier aanwezig en er blijft toch een bepaalde afstand aanwezig. 
Qua uitstraling is het de bedoeling dat die twee gezichten het naar buiten gekeerde en 
het naar binnen gekeerde (subtiel naar buiten komend) weergegeven worden als twee 
tegengestelden. Het winkeldeel open maar donker, het prostitutiedeel semi gesloten 
maar licht. Dit zal haar uiteindelijke vertaling in de opbouw van het gebouw en het 
materiaalgebruik krijgen. 

Aanpasbaarheid 
Voor zowel de prostitutie als de winkelindustrie zal het gebouw een voordeel op moeten 
leveren om zich hier te gaan vestigen . Het gebouw zal aanpasbaar in haar gebruik worden 
gemaakt. Door deze aanpasbaarheid in het gebouw te brengen zal het voor de winkel 
aantrekkelijk worden om zich hier te vestigen aangezien er op deze manier makkelijk 
op de economische omstandigheden ingespeeld kan worden, voor de prastitutie wordt 
hiermee de vaste plek in de samenleving versterkt. Het gebouw kan mee veranderen 
met de wensen van de gebruiker zonder dat er leegstand in het gebouw komt en zonder 
dat de winkel voor lange tijd zal moeten sluiten. De veranderingen zullen binnen korte 
tijd doorgevoerd moeten kunnen worden met zo'n min mogelijk inspanning en zo laag 
mogelijke kosten . 
Het gebouw wordt zo'n manier opgebouwd dat er vanuit een basis uitgangssituatie elke 
indeling mogelijk is. Het zal hierbij mogelijk worden dat het winkeldeel de overhand 
krijgt in het gebouw, maar het is ook mogelijk voor de prostitutie om het gebouw over te 
nemen . Door een aantal vaste elementen in de basis op te nemen en grenzen te stellen 
met betrekking tot de aanpassing zal het gebouw in haar uitstraling en gebruik voor de 
klanten hetzelfde blijven en zullen zij weinig van de veranderingen merken. Om deze 
aanpassingen mogelijk te maken zal het gebouw in de basis opgebouwd worden uit de 
volgende onderdelen: 
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Aansluiting op de omgeving 

Tegenstelling in uitstraling en beleving 



Makkelijk aanpasbaar 

Vanuit een vaste basis 

- Een vast deel bestaande uit: - constructie 
- gevel 
- leidingverloop 
- grid 
- routing om het gebouw 

- Een aanpasbaar deel waarbij het binnen een vaststaand grid mogelijk is om 
elke configuratie van geschakelde ruimtes te maken. Dit grid zal het gebouw 
intern in een aantal zones verdelen, een etalagezone, een verkeerszone en een 
gebruikszone. De aanpassing die hierbinnen mogelijk is speelt zich af tussen de 
grenzen van de etalagezone. 
- Een locatieafhankelijke restruimte. De strategie wordt als overheidsbeleid 
voorgeschreven aan de gemeentes en zal dus in elke stad en op elke locatie 
toegepast moeten kunnen worden . Doordat het gebouw vanuit een vast stramien 
wordt opgebouwd zal er een manier gevonden moeten worden om aansluiting te 
kunnen maken op de omgeving en van het gebouw een geheel te maken. Dit zal 
gebeuren in deze restruimte. Deze ruimte zal ook gebruikt worden om voor de 
bezoeker de schakeling tussen het winkeldeel en het prostitutiedeel te maken. 

25 



Strategie in antwerp 

De uiteindelijke aanleiding voor mijn afstudeeronderwerp was het besluit van de gemeente 
Arnhem om de ramen in het Spijkerkwartier te sluiten . Dit is dus ook de stad waar ik de 
strategie ga toepassen. Hierbij doorloop ik de vier stappen van de strategie en beschrijf 
daarbij de keuzes die ik in deze stad en op de gekozen locatie maak aan de hand van de 
strategie. Bij het doorlopen van de stappen zal ik de stappen functie en perceptie samen 
beschrijven en zal ik de aanpasbaarheid gebruiken om ook meteen de uitwerking van het 
project te beschrijven. 

Locatie 

Lang zoeken naar een locatie hoefde ik niet in Arnhem. Eigenlijk had ik redelijk vroeg bij 
mijn afstuderen al een locatie op het oog en deze locatie voldeed ook aan aile eisen die 
in de strategie zijn gesteld. In het centrum van stad, aan de rand van het winkelgebied 
in het oude centrum van Arnhem, ligt het Gelerijdersplein. 

Geschiedenis 
Het Gelerijdersplein is een plein wat vanuit de historie gezien in de oksel van de 
singelwand van Arnhem ligt. Deze oksel is feitelijk de plek van waaruit de stad Arnhem is 
ontstaan . Arnhem ontstond hier aan de Jansbeek omdat dit de plek was waar de wegen 
tussen I'lijmegen, Zutphen en Apeldoorn zich splitste. Vanuit deze plek is het uiteindelijke 
centrum van Arnhem ontstaan met hieromheen de singelwand. De singelwand is ontstaan 
vanuit de oude vestingwallen die ter bescherming random Arnhem waren opgetrakken 
en waar de wegen random Arnhem langs liepen . In deze singelwand is ten tijde van de 
oorlog een gat geslagen te hoogte van het Gele Rijdersplein door de vernietiging van de 
hogere burgerschool tijdens een bombardement. Het gat wat hier is ontstaan is nooit 
gedicht. Er is een plein gecreeerd door de plaatsing van een fontein en een overdekte 
expositieruimte en de singel werd enigszins verlegd. 

Huidige situatie 
Tegenwoordig is de gemeente bezig met het Gelerijdersplein weer bij de binnenstad 
te betrekken . De singel is enigszins teruggebracht in oude staat en het plein is aileen 
nog maar toegankelijk voor de auto als je bewoner of ondernemer van een zaak in de 
binnenstad bent. Voor de rest is het voornamelijk een voetgangersgebied geworden waar 
een parkeerplaats voor vergunninghouders is, waar een fietspad doorheen loopt en waar 
zich langzaam maar zeker winkels beginnen te vestigen. 

Toekomstpla nnen 
Vanuit de gemeente zijn er plannen om het Gelerijdersplein weer volledig bij de 
binnenstad te betrekken en het te wijzigen in voetgangersgebied. De laatste overgebleven 
parkeerplaatsen verdwijnen, het fietspad wordt verlegd naar de singel toe en het plein 
zal bebouwd gaan worden. De bedoeling hiervan is dat het volledig winkelgebied wordt 
en op deze manier bij de bestaande winkelraute in de binnenstad wordt betrokken. Het 
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Plaatsing van het gebouw als dichting van het 
gaat in de singelwand, aansluitend op omringende 
bebouwing en voetgangersstromen 

Plaatsing van de functies 

gat wat ooit geslagen was in de singelwand zal hierbij gedicht worden door middel van 
bebouwing waarmee er een nieuwe entree de binnenstad in en uit wordt gecreeerd. 

Het gat in de singelwand zal hier gebruikt gaan worden om het centrum voor 
raamprostitutie te vestigen. Het gebouw zal hierbij het gat in de singelwand gaan dichten 
en in haar contouren reageren op de omringende gebouwen en de voetgangersstromen 
de stad in en uit . De locatie is zo gelegen dat het gebouw geen aansluiting zal hoeven 
vinden bij de omringende gebouwen, maar aileen bij zichzelf. Hiermee zal het gebouw 
als een autonoom, op zichzelf staand element in de stad staan en een entree de stad in 
afbakenen. 

Functie en perceptie 

Binnen de punten functie en perceptie wordt de opbouw van het gebouw vanuit de strategie 
duidelijk gemaakt. Hierbij zal eerst de uiteindelijke plaatsing met de daarbij horende 
organisatie van het gebouw beschreven worden vanuit het oogpunt van functie en de 
perceptie. De verschillende functies worden beschreven met betrekking tot de perceptie 
van het he'le gebouw en van de fUncties op zich. Uiteindelijk wordt men meegenomen op 
een tocht door het gebouw. Dit allemaal om inzicht in het gebouw en haar beleving te 
kr ijgen en het gebouw vanuit de vorming van de strategie opgebouwd te zien worden. 

Plaatsing van het gebouw. 
De contouren van het gebouw zijn bepaald door de 'Iocatie. Door de locatie staat het 
gebouw vrij van de omringende bebouwing en krijgt op deze manier vier gevels . Binnen 
de contouren bepaald door de locatie wordt het gebouw gevormd vanuit de plaatsing 
van het grid. Het grid wordt hier op zo/n manier geplaatst dat het gebouw opgebouwd 
wordt uit vier blokken die allen een diepte hebben van 16,7 meter. Door deze plaatsing 
ontstaat er een van de stad uit zichtbaar buitendeel en een binnendeel wat een uit het 
zicht van de stad ontrokken pl'ein creeert. De breedte van elk blok op zich is afhankelijk 
van haar plek binnen de contouren. Door het grid heel strikt aan te houden binnen het 
ontwerp ontstaat er ter plaatse van de aansluitingen tussen de verschillende blokken 
de locatiegebonden restruimte. Deze ruimte wordt gebruikt om de aansluiting te maken 
tussen de verschillende blokken en een opening en doorgang te creeren van het buitendeel 
naar het binnendeel. 
De blokken worden zo geplaatst dat er in elke gevel een doorgang ontstaat van de 
buitenzijde naar het binnenplein. 

Organisatie van de functies 
Vanuit de strategie en de uiteindelijke plaatsing van het gebouw ontstaat de organisatie 
van de functies. Het gebouw zal een plek moeten krijgen in de stad. Een plek in een 
gebied wat bestaat uit winkels en waar voornamelijk winkelend publiek rondloopt. Om 
het gebouw opgenomen te laten worden in dit winkelgebied wordt er op de begane 
grond een buitenring gecreeerd van winkels. Deze buitenring werkt als aansluiting op 
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het winkelgebied waar het in geplaatst wordt en als afscherming van de prostitutie. 
Aan de achterzijde van deze buitenring van winkels is de prostitutie geplaatst. Hierdoor 
wordt een binnenring van prostitutie gecreeerd, wat door de buitenring van winkels 
afgeschermd van het winkelgebied wordt. Op deze manier zijn er in de beleving van 
het winkelend publiek in het stadsbeeld aileen winkels aanwezig. De ring van winkels 
wordt in elke gevel doorbroken waardoor er een opening naar de binnenring ontstaat . 
Een opening die een doorkijk en een entree creeert het binnenplein in . Een opening die 
de gesloten buitenring doorbreekt, waardoor de prostitutie hier op een subtiele manier 
zichtbaar wordt. 
Ter plaatse van de doorbrekingen worden in de buitenring roltrappen naar de eerste 
verdieping geplaatst. Via deze roltrappen ga je vanaf de buitenring van winkels op de 
begane grond naar de buitenring van winkels op de eerste verdieping. Hier zijn wederom 
in de beleving van het winkelende publiek aileen winkels aanwezig, aileen wordt hier de 
buitenring nog maar voor de helft in beslag genomen door de winkels. Langzaam maar 
zeker wordt de buitenring overgenomen door de prostitutie. 
De buitenring van winkels loopt niet rechtstreeks over in de buitenring van prostitutie, 
deze worden gescheiden door de roltrappen die ter plaatse van de doorbrekingen geplaatst 
zijn. Hierdoor gaat de doorloop voor winkelend publiek vanaf de eerste verdieping 
automatisch weer over in de buitenring van winkels op de begane grond. 
Zoals al aangegeven neemt op de eerste verdieping de prostitutie de buitenring langzaam 
maar zeker over. Op de binnenring is ook hier aileen prostitutie geplaatst. Wederom 
worden de buiten en binnenring in elke gevel doorbroken. Door de doorbrekingen en 
de plaatsing van de prostitutie in de buitenring ontstaan hier niet aileen entrees het 
binnengebied in maar gaan ook de buiten en binnenringen in functie en gebruik door 
elkaar heen lopen. 
De tweede verdieping wordt volledig in beslag genomen door de prostitutie. de binnen 
en buitenring lopen volledig door elkaar heen, waardoor de twee ringen eigenlijk zijn 
samengesmolten tot een doolhof binnen de prostitutie. 

Perceptie van het gebouw 
Tot nu toe lijken aile beslissingen die genomen zijn heel rationeel verklaarbaar vanuit 
de gecreeerde strategie en vanuit de functies die het gebouw krijgt. Toch is een heel 
belangrijk gebeuren in het hele verhaal de perceptie van het gebouw. De beleving van 
het gebouw als geheel zal mee moeten werken in het op een subtiele manier laten zien 
van de prostitutie en het creeren van een plek voor de prostitutie in de samenleving. 
Binnen de perceptie van het gebouw is het belangrijk dat de twee verschillende functies, 
de winkel en de prostitutie, hun eigen gezicht krijgen in het g'ebouw als geheel. Dit eigen 
gezicht naar de stad toe wordt gecreeerd in de buitenring van het gebouw. Deze buitenring 
is een vast gegeven en hierin zaI dus altijd zowel de prostitutie als de winkelfunctie te 
zien zijn. De buitenring die om het gebouw heen loopt heeft een breedte van drie meter. 
Deze buitenring wordt gecreeerd door een pad wat zich op elke verdieping bevindt en wat 
op de begane grond ontstaat door de begeleiding van de kolommen van de constructie. 
Deze kolommen zijn zo geplaatst dat het een afgeschermd pad creeert wat toch nog 
open genoeg is om er zo in te lopen. Op deze manier krijg je een situatie waarin je 
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Tegenstelling tussen de twee functies versterken 
elkaars aanwezigheid 

Winkelgalerij begane grond 

je heel makkelijk de buitenring in begeeft en waar je, eenmaal erin lopend, eigenlijk 
automatisch erin blijft lopen door de visuele afscheiding die ontstaat door de plaatsing 
van de kolommen. 
Op de eerste en tweede verdieping ontstaat dit pad door een overstek wat als galerij 
dient. Dit overstek draagt bij aan de vorming van het pad op de begane grond, maar 
draagt ook bij aan de beleving van het gebouw en de verschillende functies. Door het 
overstek wat dienst doet als galerij op de eerste verdieping komt de gevel en een deell 
van het pad op de begane grond in de schaduw te liggen. Hierdoor ontstaat er een 
donkere band in het gevelbeeld. Deze donkere band loopt op de begane grond om het 
gebouw heen en voigt de winkelfunctie op de eerste verdieping. Op de plaats waar de 
prostitutiefunctie in het gevelbeeld naar buiten komt wordt de galerij afgeschermd door 
een witte translucente glazen gevel. Hierdoor wordt in het gevelbeeld de tegenstelling 
tussen de twee functies versterkt . Aan de ene kant de donkere band die de winkelfunctie 
voigt, aan de andere kant de witte band die de prostitutiefunctie voigt. De twee gezichten 
die hier ontstaan, het donkere gezicht van de winkels en net witte van de prostitutie zijn 
zo gekozen om de prostitutie een tJelder wit en sereen beeld te geven in de stad. Door 
deze kleur keuze wordt ook in het beeld en de beleving de prostitutie uit het weggestopte 
illegale circuit gehaald. 

Perceptie van de functies 
Elke winkel op zich zal haar eigen identiteit willen uitdragen in het geheel. Toch zal de 
beleving van de winkelfunctie als geheel in het gevelbeeld de overhand moeten voeren. 
Van het gebouw af/opend zal die versnipperde identiteit van elke winkel op zich wegvallen 
in het geheel. Ook zal gebruikmakend van het gebouw die donkere uitstraling van het 
winkeldeel duidelijk aanwezig moeten blijven. Dit wordt gedaan door de schaduwvorming 
van het overstek en door de materiaalkeuze. Het overgrote gedeelte van het vaste deell 
van het gebouw zal in beton uitgevoerd worden. Door nu aan het beton wat in het vaste 
deel van de winkelfunctie (de galerij en de etalagezone horende bij de winkels) wordt 
gebruikt een zwarte kleurstof al6 toeslagmiddel aan het beton toe te voegen zal deze 
donkere 'Uitstraling van het winkeldeel zowel in het gevelbeeld als in het gebruik versterkt 
worden. Hierdoor kan elke winkel haar eigen identiteit uitstralen, maar wordt er toch ook 
een eenheid in uitstraling van het winkeldeel bereikt. 
Voor de prostitutie is het de bedoeling dat deze uit het donkere verborgen en soms 
illegale circuit wordt gehaald. De prostitutie moet een frisse open en serene uitstraling 
krijgen. Er is hier gekozen voor wit, een kleur welke die serene en frisse uitstraling in zich 
heeft. Er is ook bewust voor gekozen om de rode kleur, die men vaak associeert met de 
prostitutie niet te gebruiken. Juist omdat prostitutie en het rode licht die associatie met 
dat donkere en weggestopte heeft, maar ook omdat rood eigenlijk een agressieve kleur 
is. De associatie tussen prostitutie en de kleur rood is meer omdat dat altijd zo geweest 
is en niet omdat het de kleur van de verleiding is. Door de keuze voor de donkere 
uitstraling van het winkeldeel wordt de frisse en serene uitstraling van het wit van de 
prostitutie versterkt door de contrastvorming tussen deze twee. De verleidingskunsten 
van de vrouw zulJlen hier weer volledig benut moeten worden om klanten te krijgen. De 
prostituee moet haar best doen om de klanten naar binnen te lokken. 
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Binnen de prostitutie zelf zijn er ook twee gezichten aanwezig. Aan de ene kant is het 
natuurlijk de bedoeling de prostitutie uit dat verstopte circuit te halen en in de openheid 
te brengen, maar aan de andere kant zijn er de klanten van de prostitutie waarbij een 
groot deel toch niet graag in de openheid wil lopen en liever zijn anonimiteit bewaart. 
Deze tweestrijd binnen de prostitutie wordt ook in het gebouw verwerkt. Aan de ene 
kant heb je het binnenplein waar de prostitutie aan gesitueerd is, aan de andere kant 
heb je de buitenring waar de prostitutie geplaatst is. De binnenring is afgeschermd van 
de stad, de buitenring is volledig in het zicht van de stad. Aangezien de binnenring voor 
het grootste gedeelte(op de entrees na) afgesloten en uit het zicht van de stad ligt is 
hier een heel open geheel gecreeerd. Ais je vanuit de buitenring de binnenring ingaat 
loop je , net zoals bij het winkeldeel, een soort van galerij in. Deze galerij wordt ook 
afgeschermd en begeleid door het overstek van de bovenliggende galerij en door een 
kolommenrij. De kolommen zijn hier d,ichter bij elkaar geplaatst waardoor er meer het 
gevoel van bescherming en uit het zicht lopen wordt gecreeerd. Hierdoor krijg je, hier 
lopend, het idee van een kloostergang. Ter plaatse van de entrees naar de prostituee 
en haar afwerkkamer zijn de kolommen nog dichterbij elkaar geplaatst met ertussen 
strekmetaal geplaatst. Hierdoor blijft het een open geheel maar kun je toch nog enigszins 
verborgen en uit het zicht bij een prostituee naar binnen verdwijnen. Een open serene 
en enigszins anonieme ruimte. 
De buitenring waar de prostitutie aan gesitueerd is, is volledig in het zicht van de stad. Hier 
is de mogelijkheid om de prostitutie te laten zien aan de stad. Hier kan die confrontatie 
opgezocht worden, maar moet er ook rekening gehouden worden met de anonimiteit 
Door hier een witte translucente glaezn gevel voor de galerij langs te plaatsen wordt 
de beweging rond de prostitutie zichtbaar in het gevelbeeld. Er is niks te zien van de 
prostitutie, je kunt ook de klanten van de prostitutie niet zien in de zin van herkennen. 
Het zijn schimmen die je ziet bewegen om de prostitutie heen. Het is het gejaagde en de 
zoektocht die je ziet. Je ziet niet wie er loopt, maar je ziet wei wat er gebeurt. Je behoudt 
de anonimiteit van de klant en de prostituee en je laat op een subtiele manier een heel 
confronterend iets van de prostitutie zien, de beweging om de prostitutie heen. 
Door het gebruik van deze gevel is er voor de klant van de prostitutie een plek gecreeerd 
waar hij zich nog meer in de anonimiteit kan begeven. Zowel in de binnenring, wat 
afgeschermd van de stad maar wei volledig open is, als in de buitenring van prostitutie, 
wat open en bloot in het zicht staat maar toch afgesloten van de stad is, is hier die balans 
tussen het confronteren en het niet afschrikken en het laten zien en het bewaren van de 
anonimiteit gevonden 

Op weg door het gebouw 
Na zijn auto geparkeerd te hebben in de parkeergarage bij het station loopt hij de stad 
in. "Als ik me nu meng in de mensenmassa ... , denkt hij, ... dan hoor ik gewoon bij het 
winkelende publiek." AI slenterend loopt hij de stad in. 
Dan bedenkt hij zich. Er zit een H&M in het gebouw bij de dames, dus als hij daar nou 
heen gaat, kan hij mooi al rondlopend en winkelend het goede moment afwachten om 
naar binnen te glippen. Hij verandert van richting om naar 2face te lopen. Niet te snell 
Het moet relaxed winkelend overkomen ... 
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Winkelgalerij eerste verdieping 
Entree naar het binnengebied eerste verdieping 

Het is een nieuw gebouw, een concept om na te gaan hoe raamprostitutie eindelijk haar 
eigen plek in de stad kan verwerven. Het is al in het nieuws geweest en via het forum van 
hookers.nl had hij aileen maar positieve verhalen gehoord, dus een paar weken geleden 
is hij het zelf maar eens gaan uitproberen . Het beviel hem goed. Veel aanbod, mooie 
schone ruimtes en heerlijk rondslenteren langs al dat vrouwelijk schoon. Hij ziet het 
gebouw in de verte al staan. Je ziet vanaf deze afstand al duidelijk waar de dames zitten. 
Je moet het wei even weten, want het ziet er helemaal niet uit zoals je gewend bent. Het 
is anders dan normaal. Toch een mooie manier om het te laten zien. Je ziet ze lopen, al 
die mannetjes die naarstig op zoek zijn naar een dame. Het zijn schimmen in de gevel. 

Hij loopt verder naar het gebouw. Het is druk, dus eerst maar even bij de H&M naar binnen. 
De winkel zit aan de andere kant van het gebouw, dus dan kan hij mooi ondertussen al 
proberen of hij een mogel,ijkheid ziet om naar binnen te glippen zonder gezien te worden. 
Hij loopt verder om het gebouw heen, maar het is echt te druk. Overal lopen mensen te 
winkelen maar ook het gebouw in en uit. Het is goed te merken dat het vakantie is. Na bij 
de H&M naar binnen te zijn geweest om een BH voor zijn vrouw te kopen, loopt hij verder 
om het gebouw heen. "Het is echt te druk ... , denkt hij, .. . ik ga maar even bij de winkels 
op de eerste verdieping kijken. Daar maak ik hopelijk wat meer kans om ongemerkt naar 
binnen te glippen." 

Op de eerste verdieping zijn de entrees het binnengebied in op zo'n manier geplaatst 
dat je hier heel makkelijk en snel uit het zicht kunt verdwijnen. Hij gaat de roltrappen 
op naar de eerste verdieping. Bovenaan, weet hij, is meteen de eerste mogelijkheid om 
naar binnen te gaan. Hij kijkt om zich heen, niemand achter hem en niemand voor hem 
op de roltrap. Dit is zijn kans. Langzaam gaat de roltrap naar boven. Hij kan nu net over 
de vloer van de eerste verdieping heen kijken en ziet niemand lopen. Dit is zijn kans. 
Hij voelt zijn hart tekeer gaan, hij is er bijna .... Shit toch niet, daar komt net een gezin 
de winkel uit. Dan maar weer doorlopen. Er zijn genoeg mogelijkheden, om de hoek zit 
alweer de volgende. 
Ergens vindt hij het welleuk, die spanning van het wei of niet betrapt worden. Helemaal 
in dit gebouw. Die spanning bouwt zich op voordat je uberhaupt bij de dames bent. De 
spanning is er al voordat je betrapt kan worden. Hij gaat de hoek om. Eindelijk niemand 
in het zicht. Hij loop snel door, het is nog maar een paar meter. Eindelijk .... , gered zonder 
gezien te worden. Hij gaat meteen linksaf de hoek om. Rust... 

Hij loopt nu de binnenring op langs de prostituees. Hij is nog aan het genieten van het 
mooie serene plein waar hij nu op uitkijkt. Het is een drukte van jewelste daar beneden . 
Veel toeristen en dagjesmensen, maar toch zie je her en der nog genoeg mannen zoals 
hij lopen. Mannen die voor een bezoekje aan de dames komen . Hij haalt ze er zo uit. Hij 
loopt weer verder. Dit binnenplein is eigenlijk niet zijn ding. Het is een prachtige open 
ruimte, maar het is hem iets te open. Hij heeft toch nog het idee bekeken te worden. Er 
zijn dan wei een soort van afscheidingen gemaakt ter plaatse van de voordeuren van de 
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meisjes, maar hij loopt hier toch nog niet heel erg op zijn gemak. Dit is ook meer de plek 
waar de dames zitten die het meer van de toevallige voorbijganger moeten hebben. Hij 
is hier wei eens bij een van de dames op bezoek geweest, want er zitten wei een paar 
leuke tussen, maar hij heeft toch nu meer behoefte aan van tevoren nog even rustig 
rondlopen. 
Hij loopt weer terug naar waar hij binnen was gekomen, maar gaat nu de andere kant 
op en loopt de buitenring op. Dit is toch meer zijn ding . Hier kan hij rustig rondlopen en 
uit het zicht van iedereen . Hij weet ook dat degene die hij hier tegen gaat komen voor 
hetzelfde komen als hij, dus hier kan hij op zijn gemak rondlopen en vooral ook rondkijken 
zonder op zijn hoede te hoeven zijn. In zjjn achterhoofd heeft ie nog wei dat beeld van 
de gevel in zijn hoofd van toen hij aankwam lopen. Dat beeld van al die schimmen die hij 
zag lopen. Maar dat is hij alweer snel vergeten . Niemand kan zien dat hij het is en voor 
hem is het een mooie gesloten ruimte waar hij anoniem kan ronddwalen. 

Genoeg geslenterd nu, het is tijd voor actie. Hij loopt verder langs de dames. Er zijn er 
vee I bezet hier. Door naar de volgende verdieping. AI snel ziet hij op de tweede verdieping 
een van zijn favorieten staan, Joukje. Hij heeft geluk ze is niet bezet. Hij loopt snel naar 
haar toe. Ze ziet hem al aankomen en loopt alvast naar de deur. Die grote hoge deur. 
Hierbij krijg ik altijd het gevoel van een kerkgebouw, denkt hij . Niet zozeer het heilige 
maar wei hoe uitnodigend zo'n gebouw altijd werkt en het respect wat zo'n gebouw 
afdwingt door haar hoge deuren en de hoogte binnen. Ze doet de deur voor hem open 
en kijkt hem lachend aan. "Dat is alweer even geleden ... , zegt ze, ... volgens mij heb je 
me bedrogen met een ander." Hij lacht en zegt: "Wie bedriegt hier w ie, ik zag je wei met 
al die andere mannen." Hij loopt naar binnen . Ze gaat hem voor naar haar kamer. Dit is 
altijd een stukje waar hij zich iets minder op zijn gemak voelt. De deur haar kamer in is 
zo laag. Helemaal in vergelijking met de rest van het gebouw. Het geeft hem altijd even 
een onbehaaglijk gevoel als hij de kamer ingaat. Heel even maar, want dan ziet hij haar 
alweer staan naast de deur. Ze begeleidt hem altijd mooi naar binnen. Doordat de deur 
haar kamer in zich opent richting de muur en van het bed af en zij altijd de deur voor 
hem opent begeleidt ze hem op zo'n manier de kamer in dat hij voorbij het bed loopt naar 
de overstaande muur toe. Deze muur is verlicht en loopt door de douche in. Dit hebben 
ze zo gedaan voor als er mannen bijzitten die vies zijn, heeft ze me wei eens vertelt. Op 
die manier kunnen we deze zonder al teveel dwang eerst even onder de douche gooien 
en wassen. Werkt voor ons ook wat prettiger. Maar dit is bij jou niet nodig hoor, had ze 
hier snel achteraan gezegd. 
Twintig minuten later lig ik nog even na te genieten op het bed terwijl zei zich langzaamaan 
weer klaar maakt om in de etalage te gaan zitten . Ik sta op en kleed me aan. Ze opent 
de deur weer voor me en ik loop naar buiten de gang in. Dat is toch ook wei ideaal hier, 
vanuit deze gang ziet niemand me maar ik heb mooi het zicht de galerij in. Hij wacht nog 
even met naar buiten lopen totdat de laatste uit het zicht is en loopt naar buiten. "Zie ik 
je volgende week weer?" vraagt ze . "Je ziet me wei weer verschijnen ... ", zeg ik en loop 
weg. "Ik neem de uitgang op de eerste wei ... , denkt hij vervolgens, ... daar kan ik het 
beste met mijn H&M tasje in de menigte verdwijnen!" 
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Gelijke verdeling prostitutie en winkel 

De prostitutie heeft de overhand 

De winkel heeft de overhand 

Aanpasbaarheid 

am aanpasbaarheid binnen een gebouw mogelijk te maken zal er vanuit een bepaalde 
vaste basis gewerkt moeten worden. Zoals Bernard Leupen al zei: 'zonder kader geen 
veranderbaarheid'. De aanpasbaarheid zal binnen dit kader, de vaste basis, plaatsvinden. 
Het gebouw is dus uiteindelijk zo flexibel als de grenzen die met de vaste basis zijn 
gesteld. 

De basis 
De vaste basis, wordt hier gebruikt om het gebouw haar plek en uitstraling te geven. De 
keuzes die er zijn gemaakt met betrekking tot de elementen die de basis vormen zijn dus 
niet aileen vanuit een technisch oogpunt, maar ook vanuit het oogpunt van de beleving 
van het ontwerp genomen. De vaste basis bestaat uit de volgende elementen: 

- Het grid 
- De constructie 
- De gevel 
- Het leidingverloop 
- De routing om het gebouw heen 

Het grid 
Het gebouw is aanpasbaar binnen een vaststaand grid. Dit grid, wat een breedte heeft 
van 300 mm, verdeelt het gebouw intern in een aantal zones. Een etalagezone, een 
verkeerszone en een gebruikszone. De aanpassing die hierbinnen mogelijk is speelt zich 
af tussen de grenzen van de etalagezone die een breedte heeft van 1200 mm . De etalage 
zal altijd in gebruik blijven van de functie die deze zijde van het gebouw heeft. De 
prostitutie zal dus nooit rechtstreeks te zien zijn tussen de winkeletalage en andersom 
ook niet. De etalage werkt hier als een soort van buffer tussen de twee functies met hun 
pubHeksstromen. 
Het grid in de gebruikszone heeft een afmeting van 4200x4200 mm. Hierdoor kunnen er 
voor de prostituee ruime kamers worden gecreeerd voor haar werkzaamheden of kunnen 
de ruimtes samengevoegd worden tot een grote winkelruimte. V~~r de bereikbaarheid 
van de kamers die gecreeerd kunnen worden is er de verkeerszone. De verkeerszone 
heeft net als de etalagezone een breedte van 1200 mm en zorgt ervoor dat wanneer 
de ruimte in kamers opgedeeld wordt deze bereikbaar blijven vanaf de etalagezone . De 
verkeerszone dient ook als entree het gebouw in. am de aanpasbaarheid te vergroten is in 
de verkeerszone ook de mogelijkheid tot verticale schakeling van ruimtes toegevoegd. 
Wanneer de ruimte als winkel gebruikt wordt, worden de verkeerszone en de etalagezone 
bij de winkelruimte betrokken. Op deze manier zal in de beleving van de ruimtes altijd het 
grid en dus ook de mogelijkheid tot aanpassing in kamers voor de prostitutie aanwezig 
zijn . 
De constructie 
De constructie is op zo'n manier geplaatst dat deze in het gebouw zo min mogelijk 
aanwezig is. Deze is hier opgenomen in de gevel en in de leiding kokers die in het gebouw 
zitten. Hierdoor ontstaan de vrij indeelbaar open ruimtes binnen. Aan de buitenzijde 

33 



van het gebouw krijgt de constructie, als ondersteuning voor de galerij, ook nog een 
vormgevende functie. Door een repetitie van de constructie elementen om de 10 meter 
begeleiden deze aan de stadszijde de looproute langs de winkels. Door de afstand die er 
tussen de kolommen zit blijft het wei open geheel waar je makkelijk in loopt, maar geeft 
het ook een soort van begeleiding van hoe te lopen en wordt je op een subtiele manier 
bijna gedwongen langs de winkels te blijven lopen. Je wordt zo al enigszins opgenomen 
in het gebouw zonder dat je er naar binnen bent gegaan. 
Aan de pleinzijde wordt de constructie dichter op elkaar geplaatst waardoor er hier meer 
een gevoel van verborgen en uit het zicht lopen wordt gecreeerd. Ter plaatse van de 
entrees worden als begeleiding en afscherming extra kolommen geplaatst. 

De gevel 
De gevel is opgebouwd uit glaspanelen die tussen de kolommen in stalen kozijnen 
geplaatst zijn. De panelen hebben een breedte van 1400mm. Hierdoor delen de stalen 
kozijnen de etalage van buitenaf gezien op in drieen en wordt er aan de prostitutiezijde 
een stukje eigen etalage voor de dames gecreeerd. Het glas wat hier gebruikt wordt is 
enigszins reflecterend waardoor er, als er niks lichts achter staat, moeilijk naar binnen 
gekeken kan worden en er een donker vlak ontstaat. Dit versterkt aan de stadzijde het 
donkere beeld van de winkels en hiermee ook het contrast in het gevelbeeld. Op het 
moment dat de prostitutie meer het gebouw overneemt zal de winkelruimte minder diep 
worden en zal het donkere van de glazen gevel afnemen waardoor weer op een subtiele 
manier in de gevel duidelijk wordt dat de prostitutie toeneemt. 

Het leidingverloop 
In het grid zijn leidingkokers van 1500x300 mm opgenomen. In deze leidingkokers zitten 
een kolom, een standleiding,een leiding voor data en elektriciteit en twee ventilatiekokers, 
een voor de aanvoer van verse lucht en een voor de afvoer van vervuilde lucht. Door het 
gebruik van slim-line vloeren kunnen in de vloeren leidingen opgenomen worden voor 
het horizontale transport van de leidingkokers af en ernaartoe . 

De routing om het gebouw heen. 
De routing om het gebouw heen loopt ook daadwerkelijk om en door het hele gebouw 
heen. Hierdoor kun je, eenmaal verdwenen in deze route, blijven dwalen door het 
doolhof om het hele gebouw heen. Hoe deze routing werkt met haar overstek en de 
constructie is al eerder in het verslag beschreven, maar hier wordt ook nog de belevingen 
en verschillende materialen die gebruikt zijn in de routing beschreven. 
De winkelfunctie heeft een zijde waarin zij zich profil'eert naar buiten toe en dit is de 
stadszijde aileen is dit wei verdeelt over twee verdiepingen. Op de begane grond is deze 
open en wordt het begeleidt door de kolommen en de bovenliggende galerij. Op de 
eerste verdieping wordt als balustrade een witte translucente glasbalustrade gebruikt. 
Dit om de routing hier al iets meer gesloten te maken en je op de eerste verdieping al 
iets meer in de anonimiteit kunt verdwijnen. Ook wordt de belijning in het gevelbeeld 
hiermee geaccentueerd . 
De prostitutiefunctie profileert zich naar beide zijdes. Aan de stadszijde is zij in principe 
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Stap 1 Stap 2 

Plaatsing van het wandsysteem 

volledig in het zicht maar hier wordt ze op een subtiele manier tentoongesteld. Door 
gebruik te maken van een witte translucente gevel ontstaat hier in het gevelbeeld een 
schimmenspel van de beweging om de prostitubie heen, terwijl er voor de prostituee 
en haar klant juist een veilige en anonieme route en werkplek wordt gecreeerd. Aan de 
pleinzijde is de prostitutie feitelijk al afgesloten van de stad en wordt de routing hier 
dus heel open uitgevoerd. De balustrade wordt uitgevoerd met geklemd glas om de 
openheid en de hoogte benadrukt door de constructie te accentueren. Ter plaatse van de 
entrees het gebouw in is strekmetaal gebruikt om hier nog enigszins achter te kunnen 
verdwijnen. 

De aanpassing 
De bedoeling van het aanpasbare in het project is om met zo min mogelijk inspanning 
binnen hele korte tijd de ruimtes te kunnen verkleinen of vergroten. Dit vooral om het 
ook voor winkels aantrekkelijk te maken om hier te gaan zitten. Op deze manier kan, met 
minimale kosten en minimale omzetderving door dicht te moeten zijn tijdens verbouwing, 
een winkel vergroot of verkleint worden. Ook kan op dezelfde manier een ruimte in 
prostitutiekamers worden verandert. Om dit mogelijk te maken is er een wandsysteem 
ontwikkeld wat licht in gewicht is en wat makkelijk en snel te plaatsen is. Binnen een uur 
kan alles omgegooid zijn. 

Het wandsysteem 
Het wandsysteem is opgebouwd uit een vast element en een uitwisselbaar element. Het 
vaste element in dit systeem is het al eerder besproken grid in het gebouw. Dit grid loopt 
door het hele gebouw heen, over de vloer, het plafond, de installatiekern en de constructie 
elementen in de gevel. In dit vaste grid zitten in de vloer twee aluminium profielen 
verwerkt en aansluitingen voor elektriciteit. Ook op het plafond, de installatiekern en de 
constructie elementen in de gevel loopt een aluminium profiel. AI deze profielen kunnen 
afgedekt worden met een rvs dekplaat. Doordat het overgrote gedeelte van het geboLlw 
is uitgevoerd in beton, een rauwe uitstraling, is het glimmende en gladde rvs in het 
gebouw duidelijk aanwezig als onderdeel van het aanpasbare. 
Het uitwisselbare element is een wandpaneel van 600x3600xlOO mm. Dit wandpaneel is 
opgebouwd uit aluminium profielen die aansluiten op de vaste elementen in het grid en 
op elkaar. Aan de onderzijde van het paneel zit een profiel wat aansluit op het profiel in 
de vloer. De wand wordt hier schuin in het pronel in de vloer gezet en vervolgens recht 
overeind geklapt. Aan de bovenzijde van het paneel zit een uitstekende rand die tegen 
het profiel in het plafond klapt. Doordat zowel in het profiel aan het plafond als in het 
wandprofiel magnetische strips zitten blijft het paneel op zijn plek. Vervolgens wordt het 
paneel in het profiel van de installatiekern geschoven. Deze plaatsing van het paneel 
herhaalt zich totdat uiteindelijk de hele wand is dichtgezet. Aan de installatiekern zijde 
zit het wandpaneel al in de muur geschoven. Aan de gevelkant staat het paneel nog los 
van het constructie element. Hier zit een stelruimte van 2 centimeter. Doordat er zowel in 
de installatiekern als in het constructie element een motor in het profiel zit verwerkt kan 
de laatste aansluiting gemaakt worden doordat deze de profielen in de wand drukken. 
Ook in het wandpaneel zit een motor verwerkt wat zorgt voor de uiteindelijke borging en 
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sluiting van het paneel in verticale richting. 
Het paneel heeft een geexpandeerd isolatieschuim kern en is afgewerkt met een plaat op 
basis van calcium silicaat. Hierdoor is het paneel op zich al 60 minuten brandwerend en 
blijft het zeer licht in gewicht, onder de 30 kg. Het is verkrijgbaar in aile kleuren. 
Uiteindelijk bestaat het wandsysteem uit een aantal verschillende soorten panelen. Een 
recht paneel, een paneel met een deur erin en een hoekpaneel. Van het rechte paneel is 
er ook nog een versie die een aansluiting voor elektriciteit in zich heeft. Deze kan aan de 
achterzijde aangesloten worden op de elektriciteitsaansluiting in het grid. 
Door nu een scheidende wandopbouw van twee wanden met daartussen 100 mm ruimte 
te creeren is er een scheidende wand gecreeerd die aan aile brandwerende en akoestische 
eisen voldoet waar een functiescheidende wand aan moet voldoen. 
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Dit was mijn afstuderen. Het is een lang proces geweest. Dit voornamelijk door een aantal onderbrekingen in 
het proces, maar ook door mijo eigen proces in het afstudeerproject. Terugkijkend op mijn afstudeerproject 
en de redeoen voor de duur ervan denk ik toch dat het uiteindelijke gebrek aan deadlines bij mij een van de 
grootste veroorzakers is geweest van het lange proces. De ruimte om over elke beslissing die je neemt weken na 
te den ken en er dan vervolgens toch nog weer er op terugkomen heeft grote invloed gchad op mijn proces, maar 
ook op het uiteindelijke resultaal. Vooral ook de discussie met anderen, welke ik telkens keer uit de weg ben 
gegaan, had ik meer moeten opzoeken en meer uit moeten halen. 
Ondanks alles heb ik het toch gehaald . Bij deze wil ik voor John Swagten bedanken voor zijn goede begeleiding 
en zijn geduld tijdens mijn afstuderen. Ook wil ik Jos Lichtenberg bedanken voor zijn bereidheid tot de late 
inSlroming in mijn aftudeerproject en mij toch nog begeJeiding te gcven. 
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