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SAMENVAniNG 

"Waarom zou je naar het ziekenhuis gaan als je niet ziek bent?" Dit is de vraag die het project gestart heeft. 

Terwijl dit juist datgene is wat miljoenen mensen in de hele wereld doen bij de bevalling. De bevalling is een 

natuurlijk proces. Sinds het begin van de mensheid heeft de bevalling een belangrijke rol gespeeld, met name 

in het gemeenschapsproces. De bevalling, die in het buitenland per definitie in het ziekenhuis gebeurd, is de 

enige vorm van preventieve zorg die plaatsvindt in het ziekenhuis. De poliklinische bevalling is hierdoor een 

merkwaardig fenomeen. 

Bij een poliklinische bevalling is er een spanning tussen de verschillende doelgroepen: acute zorg en com

fort- zorg. De ruimte voor een bevalling in de acute zorg ziet er wezenlijk anders uit als de ruimte die bedoeld 

is voor de comfortzorg. Waar de een meer lijkt op een grote machinekamer, heeft de ander meer weg van 

een wellness-kamer in een resort. Men zou dus kunnen zeggen dat de poliklinische bevalling een vraag is 

naar comfortzorg in een omgeving van acute zorg. Het voorstel is om de acute zorg en de comfortzorg te 

scheiden van elkaar. Hiermee heeft het ziekenhuis de functie van acute zorg en zal het geboortecentrum de 

comfort- zorg op zich nemen. 

Voor de comfortzorg is het van belang dat er gekeken wordt naar wat de bevallende cliënt precies nodig 

heeft van hoor omgeving. Alle punten die ze nodig heeft, loten zich distilleren in rust, vertrouwen en accepta

tie. Om een ruimte te bieden waarin een vrouw steun kon vinden tijdens een van de grootste uitdagingen die 

ze ooit zal mee maken, is het belangrijk om te kijken wat ze precies doormaakt. 

Net zoals in de notuur is adrenaline het hormoon dat ervoor zorgt dot de bevalling tegengehouden wordt en 

zelfs helemaal stopt. Wat een ontwerper don ook het beste kon doen voor een zwangere is zo veel mogelijk 

mogelijke oorzaken van adrenaline uit de omgeving holen, zodat de bevalling sneller en mokkelijker kon 

verlopen. 

Voor de plaatsing van een geboortecentrum is het naar mijn mening belangrijk dot er niet gekozen wordt 

voor een bundeling van zoveel mogelijk bevallingen, moor om de gevoelsofstond tot de cliënt te beperken. 

Hierdoor kon rust en vertrouwen opgewekt worden. Door meerdere satellieten te plaatsen, die op de school 

van stadsdeel kunnen fungeren, wordt de drempel verlaagd, die men voelt ten opzichte van het gebouw. 

DE CASESTUDY: 

De visie van de satelliet, het geboortecentrum, vraagt om een zeer plekgebonden ingreep. Om dit te onder

zoeken is er voor gekozen een casestudy uit te voeren. "Hoe ziet een geboortecentrum in de stad Eindhoven, 



specifiek in het stadsdeel Tangelre, eruit? " De visie van het gemeenschappelijk belang van een bevall ing, 

samen met de gedachte dat het geboortecentrum een plek aan het marktplein verdi ent, zorgen ervoor dat 

gezocht wordt naar een locatie die het "gemeenschappelijke" karakter laat zien. Om verweving met de wijk te 

krijgen is het van belang dat er naar een passende oplossing gezocht wordt. 

't Korregat is een gebouw specifiek voorTongelreen heeft ook in het architectonische debat van de jaren 70 

een belangri jke ro l gespeeld . Het iconische karakter van het gebouw maakt het uitermate geschikt om zijn 

functie als gemeenschapshuis wederom te vervullen . Een gemeenschapshuis dat juist ook bij uitstek door zijn 

opvallende verschijning een plek is voor een geboortecentrum. Een herbestemming van 't Korregat is voor 

Tongelrede meest geschikte plek voor het geboortecentrum. 

Een alliantie met een gemeenschapshuis zorgt voor samenwerking lussen de verschillende functies. Hierbij 

kan het kinderdagverblijf zorgen voor opvang van eventuele oudere kinderen, terwijl er in het geboortecen

trum bevallen wordt. Het geboortecentrum zorgt voor klandizie voor het kinderdagverblijf. Het ontklonteren, 

het thema van het mengen van functies, zoals van Klingeren dat gebruikte in zijn ontwerp van ' t Karregat, heb 

ik door het verweven van de verschillende functies in het gemeenschapshuis nieuw leven ingeroepen . 

't Korregat is ontworpen met het structuralisme in gedachte. Een megastructuur zou ervoor moeten zorgen dat 

het gebouw zowel in zichzelf, als in de stedenbouw een rol speelt. De paraplukolommen zijn datgene wat van 

't Korregat een icoon van de wijk heeft gemaakt. De invulling eronder, ontworpen met flexibiliteit in gedachte, 

is gemaakt op het "veranderen" . Hiermee wilde van Klingeren de gebruiker de mogelijkheid bieden om zelf 

aan zijn gemeenschapshuis te bouwen . Het experiment van het entklonteren in een gemeenschapshuis is 

uiteindelijk niet gelukt. Het toch afbakenen van de ruimte heeft geleid tot een verbouwing in 1979, waa rdoor 

het gehele karakter van het gebouw aangetast is . In deze herbestemming is er dan ook voor gekozen het 

gedachtegoed te hergebruiken en het dak te handhaven . De invulling is hierbij weggehaald en moet plaats 

maken voor een nieuwe, meer permanente invulling. 

Om met 't Korregat om te kunnen gaan, is er voor gekozen het ontwerp op te splitsen in verschillende el

ementen: 

Het technisch Dak 

Het doorlopend Landschap 

De identificerende Kolom 

De organiserende Bogen 

4 



5 

De privé Doos 

• Het specificerende Object 

Het flexibele Meubel 

Met deze elementen is een strategie ontwikkeld om 't Korregat te herbestemmen .Deze elementen zorgen ook 

voor een ontwerp waarbij de continuïteit van de ruimte één van de belangrijkste voorwaarden is gebleken . De 

structuur van de bogen, die regelrecht contrasteert met de dwingende structuur van het dak en de uitbun

digheid van de kolommen, zorgt voor een natuurlijke schakeling van de ruimte. Het concave faciliteert een 

geborgenheid en per definitie een rust plek, terwijl de convexe boog zorgt voor een verleiding en beweging 

in de verkeersruimte. De continuïteit van de ruimte zorgt voor plekken van ontmoeting; de ontmoeting die 

moet zorgen voor samenhang binnen de gemeenschap. Doordat men in aanraking komt met onder andere 

zwangere en barende vrouwen, wordt hiervan de normaliteit verhoogd. Het weg halen van het onbekende 

zorgt ervoor dat er meer acceptatie van het bevalproces komt. 

BEVAL OBJECT: 

Bij de bevall ing heeft de vrouw rust, vertrouwen en acceptatie nodig. Voor de omgeving van de barende 

is het dan ook van belang dat deze de concentratie hierop vergemakkelijkt. Om hierin te faciliteren is er 

onderzoek gedaan naar de verschillende houdingen waarin de vrouw kan bevallen. Er is geen één houding 

waarin elke vrouw goed bevalt. Het is in deze kamer dus juist van belang dat de vrouw bewust wordt van het 

gereedschap dat zij heeft om met de pijn om te kunnen gaan. Hiervoor is een verloskundig object ontworpen 

waarop de vrouw op zoek kan gaan naar de houding waarop zij op dat moment het liefst de weeën opvangt. 

Het object zal ervoor zorgen dat de bevalling hierdoor beter, dan wel sneller, verloopt. 

Het eindproduct is een ontwerp dat specifiek voor de wijk Tongel re is gemaakt met daarin een herbestem

ming van een gebouw dat uitermate geschikt is voor de functie van gemeenschapshuis. Alle aspecten van 

het ontwerp zijn ontworpen met de gedachte van de zwangere vrouw in het achterhoofd. Zodat, hoewel 

het gebouw een gemeenschapshuis is, er specifiek ontworpen is vanuit de zwangere. Het ontwerp van een 

geboortecentrum houdt dan ook meer in dan alleen het gebouw, de bevalkamer en een object op zich, maar 

vraagt ook een ontwerp van het centrum van de gemeenschap eromheen . 



AANLEIDING: 

Binnen de verloskundige zorg is Nederland een uniek land. Het is namelijk mogelijk om thuis te bevallen. 

Om te zorgen dat de bevalling goed verloopt, is in Nederland de verloskundige, als beroepsgroep, opge

leid om continue de risico's (van zwangerschap, bevalling en de tijd daarna) te analyseren. Dit betekent dat, 

mocht het om een laag risico situatie gaan, de verloskundige de bevalling eventueel thuis begeleidt. Veel 

barende vrouwen vinden het namelijk juist fijn om thuis te bevallen. Ze bevinden zich dan in een vertrouwde 

omgeving en ervaren hierdoor een gevoel van controle over dit stukje van het proces ook al zijn ze (ge

deeltelijk) de controle over hun lijf kwijt geraakt. 

Vanuit het buitenland, waar de thuisbevalling niet bestaat of verboden is, komt het fenomeen van het ge

boortehotel opzetten. Dit is een hotel waar men de bevalling zou kunnen laten plaatsnemen als daar geen 

complicaties bij optreden. Een situatie waarin in Nederland ook voor een thuisbevalling gekozen kan worden. 

De geboortehotels zijn dan ook zo gebouwd dat er veel meer aandacht is voor het welbevinden van de 

barende en haar partner. Hiermee geeft het de bevalling meer een gevoel van normaliteit dan dat het echt 

een medisch ingreep is. 

Helaas is er nog niet echt een goed beeld wat er mogelijk is op het gebied van architectuur om de beval-

ling te ondersteunen. Op het moment is een kamer binnen een geboortehotel een ziekenhuiskamer met een 

andere kleur muur. Dit is opmerkelijk want architectuur heeft veel meer te bieden dan alleen een andere kleur 

op de muur. In dit afstuderen is dan ook een zoektocht begonnen naar wat architectuur kan bieden aan de 

barende. Met het motto: 

11Waarom zou ie naar het 
ziekenhuis gaan als ie niet 
ziek bent?" 

Mark Kamphuis- http:/ /www.mkfotogrofie.nl/ 
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INLEIDING 

Momenteel is er een grote beweging gaande in de huisvesting binnen de gezondheidszorg. The concur

rentie begint los te komen in de zorg en hiermee is elke speler op zoek naar manieren waarop hij zich kan 

profileren . Architectuur wordt hierin gezien als een van de mogelijkheden van ondersteuning. Het fenomeen 

"evidence based design" komt om de hoek kijken. 

De consument wordt steeds mondiger en beter geïnformeerd over alternatieven. Ook in de zorg gaat men 

steeds vaker shoppen. Hierdoor wordt het belangrijker niet enkel kwalitatief goede zorg te leveren maar ook 

om meer "comfort" aspecten te integreren in de geboden zorg. Dit heeft echter wel als consequentie dat de 

ziekenhuizen meer investeren in de comfortaspecten om mensen naar het ziekenhuis te trekken terwijl daar 

geen medische reden voor is. Op het moment dat de ziekenhuisbevalling verschuift van het hebben van een 

medisch karakter naar een service aan niet medisch afhankelijke barenden, zal de bevalling altijd gezien 

worden als een ziekte waar men verlost van moet worden. 

In dit project wordt er onderzocht naar hoe de comfortzorg in de verloskundige een plek kan krijgen buiten 

het ziekenhuis, zodat de bevalling als een natuurlijk proces gezien kan worden en deze weer deel uit gaat 

maken van de gemeenschap. 
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STAAT VAN DE VERLOSKUNDE: 

De verloskundige is een persoon, opgeleid in het begeleiden van onder andere de bevalling. Hierbij heeft zij 

de taak om aan risicoselectie te doen en als het nodig is de cliënt over te dragen aan de gynaecoloog. Indien 

de risico's het toe laten is het dan ook mogelijk om de bevalling onder toezicht van de verloskundige thuis, 

ofwel in het geval van een poliklinische bevalling, in het ziekenhuis af te ronden. Het gehele proces na de 

bevruchting valt onder leiding van de verloskundige. Zij houdt in de gaten of alles wel naar behoren verloopt 

en grijpt in als het niet zo is. In het begin ziet de cliënt de verloskundige eens in de maand maar naarmate de 

zwangerschap vordert, zien de verloskundige en de zwangere elkaar steeds vaker. Hierbij bouwt de verloskun· 

dige een vertrouwensband op met haar cliënt. Die vertrouwensbond is een van de belangrijkste aspecten 

van de verloskundige zorg en maakt het grote verschil tussen zorg van een verloskundige en het ziekenhuis. 

De verloskundige heeft namelijk meer tijd om de cliënt persoonlijk te begeleiden. Hierbij wordt de drempel 

naar de verloskundige een stuk kleiner vergeleken met die naar een gynaecoloog. Dit is te vergelijken met de 

huisarts die duidelijk nader bij de patiënt staat vergeleken met een specialist in het ziekenhuis. 

Hn RITUEEL VAN DE BEVALLING: 

De bevalling is een belangrijk slot op een natuurlijk proces dat begint bij de bevruchting. De bevalling wordt 

vaak gezien als een zware beproeving met als einddoel dat men ouders wordt. Moor voak weet men niet pre· 

cies wat de bevalling met zich mee brengt voor hen persoonlijk en hoort men van hun omgeving veel verho· 

len over hoe de bevalling bij anderen verlopen is. Helaas bestoot er nogal wat bakerpraat over de bevalling 

en heeft de gemiddelde cliënt hierdoor angst over wat haar te wachten staat. 

'"Vaak wordt pijn verergerd door onze angst voor pijn. In onze (westerse) cultuur wordt een bevalling beschouwd als een 

bijzonder pijnlijke aangelegenheid. En daarom is het dat ook. In andere culturen onderbreken vrouwen hun werk op het 

land om een kind te baren en gaan na de geboorte dired weer aan het werk. • - Diane Ackerman - '"Reis door het rijk der 

linnen• [p 101] 

In de hedendaagse samenleving ligt de lat hoog. Door de medio worden we aangeleerd perfect te function· 

eren in een variëteit aan rollen. De moderne mens heeft dan ook een grote drang naar informatie verkrijgen, 

structuur aanbrengen en plannen om controle te behouden over de dagelijkse gang van zaken. De huidige 

medische wetenschap vindt ook steeds vaker een remedie tegen ziektes die voorheen dodelijk waren en wekt 

de indruk voor alles een pasklare oplossing te hebben. Men heeft weinig gevoel voor processen in eigen 

lichaam en vertrouwd op de ratio van de medici om adequaat in te grijpen bij lichamelijke problemen. 



TIJDSLIJN: 

1 ste Trimester Controle Bevalling Kraamtlid Consultatie-bureau 

8 weken 37- 42 weken +/-12 uur 8 Dagen 

Tijdslijn van de zwangerschap 
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De bevalling is, in controst met deze aangeleerde patronen en verwachtingen, don ook een spannende eend 

in de bijt. Onbekend wonneer deze zal beginnen, onzeker hoe het zal beginnen en het zal verlopen. Span

nend hoe het eigen lichaam goot functioneren en reageren op het bevalproces en hoezeer de borende in 

stoot zal blijven controle over dit proces te behouden. 

Waar vroeger het accepteren van pijn mokkelijker verliep doordot pijnstilling niet voorhonden was, heeft de 

huidige borende moeite met het losloten van angsten voor onder andere de pijn. In vroeger tijden en exot

ische gemeenschoppen was en is boren een groepsgebeuren (met een groep familieleden, ervaren vrouwen 

die op een natuurlijke wijze als doulo's fungeren) wat het begrijpboor en nonnaai maakt voor de opgroe

iende kinderen. Hierdoor leren zij al jong dot de pijn een normooi onderdeel is en dot er manieren zijn om 

met de pijn en het bevallen om te gaan. Dit leidt tot minder angst voor de boring en meer rust, vertrouwen en 

acceptatie tijdens de boring. 

Heden ten doge probeert de borende ook deze rol perfect te spelen en door het ontbreken van een goed 

voorbeeld, meent zij vanaf het begin van de boring alles onder controle te moeten houden. Dit zorgt voor 

een grotere onzekerheid, aangezien ze met oncontroleerbare gevoelens en processen te maken krijgt, en 

naast angst ook verhoging van het stressniveau. Door de individualisering is het niet normooi om naast de 

professionals andere ervaren mensen toe te loten bij de boring. Voor de partner van de borende is het echter 

geen gesneden koek en hij worstelt ook vaak met dezelfde thema's als de zwangere. 

OXYTOCINE, ENDORFINE EN ADRENALINE: 

De bevalling doet zeer. Het brengt de zwangere tot het uiterste van hoor kunnen en vaak een klein beetje 

verder. Voor de bevalling zijn er 3 hormonen die van invloed zijn op een voorspoedig verloop. 

• Als eerste is er de oxytocine. Dit is het honnoon dot de bevalling oproept. Oxytocine zorgt ervoor dot de 

weeën beginnen en door een hogere dosis dot de weeën heftiger worden. 

'"Oxylocine genereert deze effecten door de spieren in de boormoeder en borslen te stimuleren, wat eerst resulteert in de 

uitdrijving van een kind en don in de productie van moedermelk. • - Kerstin Uvnös Moberg - '"De Oxylocine Factor• [p 1 DO} 

Oxytocine is ook het hormoon dot men aanmaakt als men een bond aangoot met een onder. Hierdoor heeft 

de opgeroepen oxytocine als tweede taak dot een bond gevormd wordt met het te geboren kind. Oxytocine 

maakt een beetje Msloperig" en vergroot hierdoor het vermogen om te accepteren en tot rust te komen. 



"Effecten van oxytocine injectiesap het gedrag ( .. waargenomen bij dieren . .); een snelle ontwikkeling van moederlijk 

gedrag, minder angst, een kalmerend zelfs slaapverwekkend effect, een hogere pijndrempel." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De 

Oxytocine Factor" {p88} 

Oxytocine wordt aangemaakt in een "fijne situatie" zoals prettige aanraking {massage), warmte, aanwezig

heid van vertrouwde personen. 

"Onderzoek heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het oxytocinepeil in de hersenen stijgt wanneer we voeden, eten, de liefde 

bedrijven of, meer algemeen, fysiek contact maken met een ander." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor" {pI 05] 

"Het is mogelijk om de oxytocineconcentratie bij zowel mannen als vrouwen te verhogen door warmte, aanraking, massage, 

ritmische beweging en ondersteunende en vriendelijke psychologische feedback." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine 

Factor" {p 140} 

• Het tweede hormoon is endorfine . Endorfine is het hormoon dat werkt als natuurlijke pijnbestrijding. Net 

als een marathonloper maakt het lichaam tijdens de bevalling endorfine aan. Endorfine is de natuurlijke 

pijnbestrijder die men in de topsport kent als veroorzaker van een trance. Tijdens de bevalling bouwt het 

endorfinegehalte na een tijdje zo hoog op dat men een stuk minder voelt van de weeën en in een soort roes 

terecht komt. Ook stimuleert endorfine het oxytocine-niveau, waardoor je weeën steeds sterker worden en de 

bevalling naar het einde toe sneller verloopt. 

"Een verhoogde pijngrens kan het gevolg zijn van de toegenomen aanmaak van endorfinen, een lichaamseigen soort 'mor

fine', een van de belangrijkste mechanismen voor pijnverlichting." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor" {p 1 04} 

• Als laatste is er adrenaline. Adrenaline is de boosdoener in menig bevalling. Het vertraagt of stopt de 

productie van oxytocine. Adrenaline zorgt ervoor dat, op het moment dat men gevaar loopt, de bevalling uit

gesteld wordt of zelfs helemaal ophoudt. Men kent het verhaal van het hert dat aan het bevallen is, maar op 

het moment dat er een roofdier in de buurt komt, de bevalling stopt. Adrenaline maakt dit mogelijk. Adrena

line is een stresshormoon maar heeft men in actieve staat ook zonder grote stress in kleine hoeveelheden 

in het lichaam. Tijdens een bevalling is het dan ook erg belangrijk dat men op de langere termijn zo veel 

mogelijk de productie van adrenaline tegengaat, dus geen grote activiteit meer, geen spannende afleiding en 

geen stress. 
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"'Fysiologische effeden van oxytocine-injedies: (bij meerdere injedies) logere bloeddruk, hortslag en concentratie stresshor

moon gedurende een longere periode, verloogde spiersponning, meer uitscheiding van urine woordoor het lichaam minder 

vocht vasthoudt, snellere genezing van wonden, minder ontsteking."' - Kerstin Uvnös Moberg - "'De Oxytocine Fodor"' {p95] 

WAT HEEFT DE BARENDE NODIG: 

RuST: 

Rust is nodig voor de zwangere om zich volledig over te kunnen geven aan de bevalling. Op het moment dat 

er onrust bestaat, dan is het adrenalineniveau zo hoog dat de bevalling minder kans heeft om te beginnen of 

om zich verder te ontwikkelen. Pas op het moment dat rust de overtoom heeft in de zwangere gaat de beval

ling echt van start. Dit is de reden waarom de bevalling vaak 's avonds of 's nachts begint. 

Door het natuurlijke slaapritme is dan het normale adrenalineniveau op zijn laagst waardoor sneller oxytocine 

aangemaakt kan worden. 

VERTROUWEN: 

Vertrouwen is een inwendige vorm van rust. Het vertrouwen haalt een vorm van adrenaline weg die volledig 

intern is. Op het moment dat men geen vertrouwen heeft in zijn omgeving, de mensen om zich heen of zelfs 

in zichzelf dan kan dit een oorzaak van adrenaline zijn. 

ACCEPTATIE: 

Acceptatie, van voornamelijk de pijn, zorgt ervoor dat men zich niet verzet tegen het proces van de bevalling. 

Het verzet, wat veel energie vergt, zorgt er ook voor dat men adrenaline opbouwt elke keer als gevoeld wordt 

dat een wee op begint te komen. 

"'We hebben gezien dot kleine hoeveelheden oxytocine angst verminderen ... "' "Een onder eHed van oxytocine is pijnverli

chting."' - Kerstin Uvnös Moberg - HOe Oxytocine Fodor"' {p85] 

"' .. . zoals het angstverminderende eHed sterlc.er wordt en langer duurt na herhoolde injedies, zo wordt ook de pijngrens 

hoger na meerdere behandelingen. • - Kerstin Uvnös Moberg - "'De Oxytocine Fodor" {p86] 

Binnen de opgave van het ontwerp van een geboortecentrum is het dan ook de taak van de ontwerper om 

ervoor te zorgen dat hij zo veel mogelijk de rust, vertrouwen en acceptatie bevordert. 



VISIE GEBOORTECENTRUM: 

De poliklinische bevalling is de bevalling in het ziekenhuis onder leiding van de verloskundige. Vaak kiest 

men voor de poliklinische bevalling omdat men de thuisbevalling als ongeschikt beschouwt. Hiervoor zijn 

verscheidende redenen: 

• Gevoel van veiligheid -Als het mis gaat dan zijn we in ieder geval al in het ziekenhuis 

• Situatie van thuis laat het niet toe -Viezigheid, ruimte of sociale redenen 

• Cultuur- In het buitenland is de poliklinische bevalling de manier om te bevallen. 

Een geboortecentrum kan verschillende vormen aannemen. Een kraamhotel zoals die al meerdere in Ned

erland zijn gebouwd en worden gebouwd, zijn gemaakt als een uitbreiding van de poliklinische bevalling, 

waardoor je in een setting buiten het ziekenhuis kan bevallen (maar niet thuis) en desgewenst ook dagen na 

de bevalling buitenshuis kan logeren. In veel gevallen bevinden deze gebouwen zich op het ziekenhuisterrein. 

Hiermee wordt ingespeeld op onzekerheid van de toekomstige ouders met de nabijheid van een ziekenhuis 

als aas. Met de locatie van het gebouw buiten het hoofdgebouw probeert men een huiselijker omgeving te 

creëren. 

DOELGROEPEN SCHEIDING: 

Ik stel voor dat er een scheiding plaatsvindt tussen de twee verschillende doelgroepen in de zorg. Een is de 

acute zorg waarbij de nadruk ligt op een snelle en vakkundige oplossing. De ander is de comfortzorg voor 

een wellness-achtige ervaring van bijvoorbeeld de bevalling. 

De acute zorg is zorg waarbij de professionaliteit in een hoog vaandel staat. Er wordt minder aandacht 

besteed aan de sfeer van een ruimte omdat dit niet relevant is. Professionaliteit, hygiëne, vakkundigheid zijn 

termen die geassocieerd worden met deze soort bevallingen. 

De comfortzorg echter is zorg waarbij de medische kant van de beva lling bijzaak is. De bevalling verloopt 

zonder complicaties waardoor iedereen zich meer bewust is van zijn omgeving. Hier wordt dan ook meer 

aandacht aan gespendeerd. Comfort, pomperen en ambiance zijn bij deze bevallingen veel belangrijker. 

Het ziekenhuis, wat het meest wegheeft van een machine, is bij uitstek geschikt om acute zorg te leveren. Het 

no-nonsense uiterlijk en de professionele sfeer zorgen ervoor dat men snel het gevoel heeft in veilige handen 

te zijn. De acute zorg (reactieve zorg) zou het enige domein van het ziekenhuis moeten zijn. 
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De comfortzorg heeft meer weg van preventieve zorg, wellness. Deze zorg is moeilijk te verenigen met de 

acute zorg en dient daar naar mijn mening dan ook gescheiden van te blijven. Want: "waarom zou je naar 

het ziekenhuis gaan als je niet ziek bent?". 

Deze visie biedt de mogelijkheid een centrum te plaatsen gelieerd aan een ziekenhuis maar juist als cateraar 

van comfortzorg, gemaakt voor sfeer en ambiance. 

Het ontwerp van dit afstudeerproject is het zoeken naar een vervanging voor de poliklinische bevalling. 

1'WAAROM ZOU JE NAAR HET ZIEKENHUIS GAAN ALS JE NIET ZIEK BENT" 

Het ziekenhuis is een plek waar men naar toe gaat op het moment dat men hulp nodig heeft om te gen

ezen. Het ziekenhuis is dan ook een plek waar men liever niet is en echt alleen naar toe goot als het moet. 

Het bundelen van zoveel zieke mensen in een plek brengt namelijk ook risico's met zich mee. Besmetting 

met ziekten waar men anders niet mee in aanraking zou komen. In het ziekenhuis is men reactief bezig met 

de gezondheid. De poliklinische bevalling is hier een uitzondering op. Hierbij zou je kunnen spreken van 

een preventieve aanpak. Helaas is deze preventieve aanpak niet zonder zijn eigen risico's. Zo worden de 

zwangere (en haar baby) blootgesteld aan mogelijke infecties waar ze nog geen weerstand tegen hebben. 

En heeft de ziekenhuisambiance veel veroorzakers van stress in zich. Associatie met ziekte, misschien dood, 

onpersoonlijke en neutrale ruimtes, uniformen, voste schema's en veel wisselingen van personeel. Het zieken

huis is gebouwd voor een bijna machinale verwerking van de patiënten. Terwijl bij een bevalling het lichaam 

gebouwd is om het werk te moeten doen en niet de machine eromheen. 

PIJNBESTRIJDING EN DE BEVALLING: 

De bevalling brengt veel pijn met zich mee. In de huidige maatschappij is het lijden van pijn niet meer gezien 

als normaal. In de huidige staat van de medische zorg is men dan ook vaak op zoek naar een middel voor 

pijnbestrijding. Bij een bevalling wordt dit vaak gedaan met een ruggenprik. De ruggenprik is een injectie van 

een anaesteticum tussen de wervels van de ruggengraat waardoor de pijnprikkels niet meer aankomen bij het 

brein. Je wordt als het ware vanaf het middenrif tot aan de bovenkant van je benen verdoofd. Buiten de ge

varen van het anaesteticum en het inbrengen hiervan, brengt de pijnbestrijding nog meer (milde) risico's met 

zich mee. Aangezien men niks meer voelt vanaf het middenrif weet men ook niet meer op het gevoel van de 

vrouw rekenen om na te gaan of alles goed verloopt. Dit moet gecompenseerd worden door extra controle 
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mechonismes. 

Met de pijnbestrijding verstoort men ook de samenwerking tussen de verschillende hormonen woordoor de 

kans bestoot dot de bevalling langer duurt, omdat minder van het eigen oxytocine en endorfine aangemaakt 

wordt. Oxytocine is mede verantwoordelijk voor het opstarten van de borstvoeding woordoor ook deze long

zomer op gong kon komen. 

"We hebben gezien dot kleine hoeveelheden oxytocine angst verminderen ... " "Een onder eHed van oxytocine is p;;nverli

chting." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor" {pBS] 

" ... zoals het angstverminderende effect sterker wordt en langer duurt na herhoofde injecties, zo wordt ook de pijngrens 

hoger na meerdere behandelingen." - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor" {p86] 

"Op deze manier stimuleert oxytocine de uitscheiding in de hypofyse van, onder andere, prolactine ... " "Prolactine bijvoor

beeld stimuleert de productie van melk bij zogende vrouwen ... " - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor" {p93] 

"Anesthesie en pijnbestrijding zools een ruggenprik kunnen ook een rol spelen- deze middelen kunnen de hoeveelheid 

oxytocine die vrijkomt tijdens en na de bevalling beïnvloeden."- Kerstin Uvnäs Moberg- "De Oxytocine Factor" {p 114] 

DE POLIKLINISCHE BEVALLING: 

De poliklinische bevalling gebeurt vaak in een kamer die veel gelijkenis heeft met een medische bevolling

skomer. Men maakt gebruik van dezelfde bevalbedden en de kamer is (bijna) precies zo ingedeeld als een 

kamer voor een medische bevalling. Dezelfde machines zijn aanwezig en de hele sfeer van de kamer is gelijk 

aan die van een medische kamer. 

De kamer is zo georganiseerd dot de medische stof het meest efficiënt gebruik kon maken van de ruimte. Het 

geheel is neutraal afgewerkt en zo gedetailleerd dot het eenvoudig schoon te maken is, om infecties goed 

tegen te kunnen gaan. Het effect van deze strikt functionalistische organisatie van de ruimte is dot de sfeer 

van de ruimte onpersoonlijk is of zelfs een unheimlich karakter heeft. 

Op het moment van binnenkomst voelt de vrouw zich te gast in de kamer. Zij is vaak al onzeker, omdat de 

bevalling op gong is gekomen, en de totale uitstraling van de kamer versterkt de onzekerheid . Het bed, wat 

geheel centraal stoot in de kamer, wordt don ook vaak als hoor domein gezien en de vrouw goot hier bijna 

vanzelf op liggen, ook al is dot misschien niet de fijnste houding voor hoor om in te bevallen. De vrijheid om 

verschillende houdingen aan te nemen of om te gaan wandelen, wordt vaak pos genomen op het moment 



dat iemand anders dit voorstelt. Het bed is het domein van de vrouw en vaak komt ze hier niet uit totdat ze 

van de kamer af mag na de bevalling. Dit maakt de barende die normaal controle houdt over haar bevalling 

tot slachtoffer. 

ANALYSE BESTAANDE KRAAMHOTELS EN MATERNITY ROOMS: 

Twee begrippen die uit het buitenland komen en steeds meer toegepast worden in Nederland zijn het kraam

hotel en de maternity room. Beiden zijn een variant op de poliklinische bevalling. 

De maternity room is een kamer in het ziekenhuis die veel meer aandacht heeft gehad op het gebied van 

sfeer. Hierbij vervaagt de lijn tussen het ziekenhuis als machine en het ziekenhuis als hotel. De kamer biedt 

veel meer dan alleen een verloskamer zelf. Er wordt vaak gekeken naar verschillende materialen en kleuren 

om de toekomstige ouders beter op hun gemak te laten zijn . De partner heeft in de maternity room ook vaker 

een plek zodat hij meer als volwaardige wordt gezien tijdens de bevalling. Wel is in de maternity room al het 

medische gereedschap nog steeds aanwezig, verbloemd door er kasten omheen te bouwen. 

Het kraamhotel is een ander voorbeeld van hoe de poliklinische bevalling vervangen kan worden. Vaak wordt 

hiervoor een apart gebouw geplaatst waarin, zolang de bevalling zonder groot risico verloopt, de bevalling 

plaatsvindt. Het is ook eventueel mogelijk om de kraamtijd te verblijven in het hotel zodat men in de 8 dagen 

na de bevalling, de kraamtijd, ook gebruik kan maken van de expertise van het medisch personeel van het 

kraamhotel. Het kraamhotel heeft vaak een scheiding tussen de bevalkamer, die toch vaak nog lijkt om de 

medische verloskamer, en de 'hotel' kamer waar men de rest van de tijd verblijft. 

REFERENTIES: 

The wamen 's clinic in Sekkii, ontworpen door Hitoshi Abe, is een geboortecentrum geplaatst op een indus

trieterrein . In het ontwerp is de privacy van de barende door middel van een L-vormige schakeling van de 

kamers om een gezamelijke patio heen, gewaarborgd. Hierdoor heeft de barende zicht op natuur zonder dat 

de omgeving zicht op haar heeft. De materiaalkeuze en detaillering van het gebouw versterkt de professional

iteit van de verloskundige zorg. 

Barbara Weiss heeft met het ontwerp van een maternity afdeling in London (Brent birth centre) de tendens 

verbroken om de medische verloskamer te voorzien van vriendelijker aankleding door een slaapkamer te 

voorzien van medische aankleding. Ook heeft zij in de uiterlijke verschijningsvorm de schakeling van de kam-
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ers dusdanig visueel gemaakt dot het gebouw een individuele aanpok impliceert. Zij roept met deze ingrepen 

een gevoel van thuis op. 

HET GEVOEL VAN THUIS: l 
In het boek uVeilig bevallen" wordt de beste plek om weeën op te vangen aangeduid als zijnde het eigen 

toilet. Het toilet is een plek waarin de vrouw weet dot ze alleen is. Een ple waar ze geluiden en geurtjes kon 

produceren zonder door beschaamd over te zijn en op het moment dot zij hulp nodig heeft, zijn hoor partner 

en de verloskundige net buiten de deur. 

Het toilet is dan ook een plek waarin de vrouw zich geheel kan concentreren op de weeën. De concentratie 

zorgt ervoor dot ze sneller tot een acceptatie komt van de pijn woordoor de bevalling korter duurt. 

De concentratie, die zo belangrijk is voor het opvangen van de weeën, moet zoveel mogelijk gefociliteerd 

worden. Hiervoor is het belangrijk dot de borende zich zo veel mogelijk thuis voelt binnen de ruimte waar zij 

de weeën op moet vangen, zodat er geen concentratie verloren goot aan het wennen aan de omgeving. Het 

gevoel van thuis houdt ook in dat men weet waar alle dingen staan, woordoor niet gevraagd hoeft te worden 

om een glaasje water of iets dergelijks. 

De keerzi jde van het gevoel van thuis is dot er een bolons gevonden moeten worden tussen het gevoel van 

thuis en de eisen die gesteld worden op het gebied van hygiëne die men heeft als men niet thuis bevalt. De 

baby heeft antistoffen vanuit de moeder binnen gekregen. Dit betekent dot voor de thuisbevalling, de baby 

antistoffen heeft tegen de meeste bacteriën die in het huis aanwezig zijn. In een geboortecentrum zijn ook 

andere ziektes aanwezig, van andere mensen waar de baby misschien geen antistoffen tegen heeft. Om dit 

tegen te gaan zijn de hygiëne- eisen hoger voor het geboortecentrum . 

. * ... net zoals er bii een zogende moeder oxytocine vri;komt wanneer ze hoor kind hoort huilen ... Dit soort stimuli kunnen 

de uitscheiding van oxytocine veroorzaken door een geconditioneerde reflex. Op dezelfde manier kan 'thuis', voorol het 

huis of het dorp of de stad waar ;e bent opgegroeid, een kalmerend eHect hebben op mensen ... • - Kerstin Uvnäs Moberg -

*De Oxytocine Factor• [p 145] 

"Ais plekken van een visie getuigen die overeenkomt met de onze en deze rechtvaardigt, verlenen we ze dan de eretitel 

'thuis'. Om dat predieaal te verdienen hoeft een thuis ons geen vast dak boven het hoofd te bieden of een plek om onze 

kleren op te bergen. Door een gebouw als thuis aan te duiden, erkennen we gewoon dat het in harmonie is met onze 
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diepste zielenroerselen. Thuis kan een luchthaven of een bibliotheek, een tuin of een wegrestaurant zi;n." - Alain de Botton 

"Architectuur van het geluk* [p !20) 

CONTINUE BEGELEIDING: 

Continue begeleiding houdt niet in dat de vrouw continue een begeleidster bij haar heeft, maar wel dat zij de 

mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld bij vragen of problemen snel iemand aanwezig te hebben. Bij een thuis

bevolling zijn de verloskundigeen/of de kraamverzorgster aanwezig bij de bevalling en de uren daarna. In 

een geboortecentrum wordt deze belangrijke functie vervuld door continue aanwezig zijn van kraamverzorg

sters en/ of verpleegkundigen. De borende kon al in een vroeg stadium van de boring naar het centrum toe. 

Ook kunnen er in het centrum efficiënt doulo's ingezet worden voor borenden die in hun naaste omgeving 

niemand om zich heen hebben die deze taak kon en wil vervullen . 

Een doulo, een (soms professioneel opgeleide) begeleidster bij een bevalling, heeft als functie om de borende 

bij de bevalling continue begeleiding te bieden. Zij maakt hierbij gebruik van hoor ervaring (en soms oplei

ding) om in te kunnen spelen op de wensen van de zwangere. De doulo vervult de rol van morele steun; ze 

is soms de partner, de kraamverzorgster of de verloskundige, ook wel eens de aanstaande oma en of en toe 

een ingehuurde professional. Onderzoeken wijzen uit dot deze (niet primair medische) begeleiding het accep

teren van het natuurlijke proces beter loot verlopen en de noodzaak voor een medische ingreep verkleind. 

"Een doula masseert de moeder tiidens de bevalling, houdt haar hand vast en geeft haar steun, zowel fysiek als mentaal. 

Onderzoek door Marshalf Klaus en John Kennefl, artsen .. . bevallingen, heeft aangetoond dat dankzii deze begeleiding de 

behoefte aan piinbestriiding enorm afneemt. Ook ervaren de moeders de bevalling als positiever. • - Kerstin Uvnäs Moberg -

"De Oxytocine Fador" [p !39) 

"Onderzoek naar bevallingscoaches, de zogenoemde doula's, heeft aangetoond dat deze ondersteuning de bevalling 

versnelt en de piinbeleving reduceert. • - Kerstin Uvnäs Moberg - "De Oxytocine Factor• [p !38-!39) 

CONCLUSIE GEBOORTECENTRUM 

Een zwangere heeft tijdens de zwangerschop en bevalling voornomelijk behoefte aan drie dingen: rust, ver

trouwen en acceptatie. Deze aspecten loten zich concreet vertalen in de volgende richtlijnen: 

- Bewegingsvrijheid- De bevallende cliënt heeft het buitenshuis vaak nodig om gestimuleerd te worden hoor 

eigen houding en bewegingsvrijheid te onderzoeken. 

- Privacy - Er moet een mogelijkheid zijn om naakt of in de bodjas rond te lopen door de eigen kamer. 



-Zicht op groen- Zij kon donkboor gebruik maken van de ontspannende werking von notuur en "groen" om 

zich heen 

- Mogelijkheid om zich terug te trekken - De zwangere dient zich totooi te kunnen concentreren op het 

opvangen van de pijn. Hiervoor moet het mogelijk zijn om zich helemooi of te zenderen. 

- Eigen ingang -Op het moment dot de weeën begonnen zijn, is de vrouw niet meer bezig met hoe zij over

komt op hoor omgeving. De binnenkomst in het centrum (en in het geval van verwijzing naar het ziekenhuis 

de snelle afvoer van cliënt) dienen door de eigen ingang onopgemerkt door andere gebruikers van het 

wijkcentrum gebeuren. 

- Snelle verbinding ambulance- In een geboortecentrum is er plek voor het natuurlijke verloop van de beval

ling. Mochten er toch complicaties optreden, verandert de zorgbehoefte van een comfortzorg naar acute zorg 

en dient de bevalling voorgezet te worden in het ziekenhuis. 

- Eigen natte cel- douchen en in bod gaan werken ontspannend en pijnverlogend. Er wordt dan ook vaak 

tijdens een bevalling gebruik gemaakt van bod of douche. De barende dient zich volledig te kunnen con

centreren op haar weeën en de afleiding van het schaars gekleed over een minder private gang naar een 

badkamer te moeten lopen, werkt niet bevorderlijk. Zij moet bovendien te allen tijde over bod of douche 

kunnen beschikken dus iedere verloskamer heeft zijn eigen natte cel. Ook is hierdoor de hygiëne beter te 

waarborgen. 

- Notuurlijk licht- Door het ervaren van de natuurlijke schommelingen in het licht behoudt de zwangere hoor 

gevoel voor tijd en hoor aangeboren dag- en nachtritme. 

- Kleuren - Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van kleuren op de gezondheid en emotionele 

gesteldheid van de mens. Twijfel bestoot over validiteit van de bewijzen dot bepaalde kleuren rustgevend 

werken, maar van groen en blouw worden in het algemeen rustgevende effeden aangenomen. 

NExperts are sustoin thot the u se of determined colaurs should be avoided in determined circumstonces ... In relotion to this, 

the expert D. Law makes on interesting abservotion: 'if then there are calours which must be ovoided, it is a logica/ condu

sion thot colours moy have therapeutical and helpfvl effects. • Simono Di Cicca - ·wel/ Being in Hospitols• [p 46] 

In het ontwerp van het geboortecentrum dienen eerder genoemde aspecten dan ook hun invloed uit te 

oefenen. Zij dienen een ambiance te creëren die zorgt voor optimale steun voor de zwangere en hoor achter

bon. 
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Bij de plaatsing van het geboortecentrum is het van belang dat het een tussenvorm is tussen een ziekenhuis

bevolling en de thuisbevalling. Het ziekenhuis verzorgt hierin de acute zorg: de situatie waar iets misgoot en 

er medisch ingegrepen moet worden. De thuisbevalling blijft bestaan. Het geboortecentrum is het alternatief 

voor de mensen die niet thuis wi llen bevallen, moor waar geen medische reden is om het in het ziekenhuis te 

bevallen. 

GEVOELSAFSTAND: 

Het ziekenhuis wordt vaak gezien als een instituut. Een plek waar je alleen noortoe goot als het echt niet 

anders kon. Een plek waar men een nummertje is. De gevoelafstond is don ook groot van thuis naar het 

ziekenhuis. Het zijn vaak grote imponerende gebouwen waar men snel hun plek verliest in de machine van de 

gezondheid. Het is een plek waar men liever niet is. 

Het plootsen van een geboortecentrum in een stad, als tussenoplossing tussen de thuisbevalling en het 

ziekenhuis, heeft als voordeel dot men gebruik kon maken van een gebouw speciaal gemaakt voor de beval

ling, op een school, die veel kleiner is don die van het ziekenhuis. Het gebouw is minder imposant voor de 

gebruiker en hij voelt zich sneller thuis. 

Door meerdere geboortecentra te plootsen in een stad verkleint men het gebouw en de afstond die men voelt 

tot het gebouw. Men hoeft vaak minder ver te reizen om bij het gebouw te komen woordoor er meer het 

gevoelleeft dot het bij hun hoort. 

Een geboortecentrum plootsen in de wijk waar men woont, heeft als gevolg dot het gebouw de school van de 

wijk krijgt en niet van de stad. Een wijkgebouw heeft als voordeel dot men vaker in aanraking komt met het 

gebouw en hiermee het gebouw een plaats krijgt in de leefwereld van de wijk. 

VISIE: 

Het geboortecentrum en hiermee de bevalling dienen naar mijn mening plaats te vinden binnen de gemeen

schop. De geboorte van een kind is immers een nieuwe toevoeging oon die gemeenschap. Als centrum van 

een gemeenschop zie ik het marktplein. Het marktplein waar de kerk stoot die, in de geschiedenis, de rol 

heeft gehad als gemeenschapshuis. Het marktplein dot niet alleen de plek was voor commercie moor dot ook 

als plein diende voor feestelijke bijeenkomsten waar de gehele gemeenschop bij betrokken was. 

Voor het geboortecentrum is het belangrijk dat het niet de vorm krijgt van een paviljoen in het park. Hoewel 
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dit een bijna idyllische omgeving vonnt voor het bevallen, en dat zo een raakvlak heeft met het fenomeen 

wellness, is het juist het contact met het gebouw dat een belangrijk deel vonnt van verankering in de gemeen

schap. Het geboortecentrum is dan ook van dusdanig belang voor de gemeenschap dat het een plek aan het 

marktplein verdient. Het contact zou ook zeker meer bewustzijn teweeg brengen over de bevalling en haar 

belang voor de gemeenschop als geheel. 

Om de visie van het geboortecentrum te vertalen in een gebouw wordt er een casestudy gebruikt. Als locatie 

is hiervoor de stad Eindhoven gekozen. 

Schets: Visie van het geboortecentrum aan het marktplein naast de kerk. Het terugplaatsen in de samenleving 
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EINDHOVEN: 

Eindhoven is in verloskundig oogpunt opgesplitst in verschillende 

werkgebieden. Dit heeft voornamelijk praktische redenen : zo is het 

mogelijk om ook tijdens de spitsuren binnen 15 min bij de cliënten 

thuis aanwezig te zijn, maar het zorgt ook voor een samenhang binnen 

de kring van verloskundigen aangezien de populotie opgesplitst wordt 

naar het stadsdeel waarin de cliënt woont. 

De verloskundige praktijk is voor de zwangere vrouw een belangrijk 

ankerpunt tijdens de zwangerschap. Hier ontmoet zij de verloskun

digen die mogelijk bij haar de bevalling gaan zijn en ook de nazorg 

leveren in de kwetsbare tijd na de bevalling. De afspraken, die steeds 

vaker komen gedurende de zwangerschap, zorgen ervoor dat de 

verloskundige een vertrouwensbond opbouwt met de cliënt. Deze ver

trouwensband is wat de verloskundige onderscheidt van het ziekenhuis 

waarbij een continue stroom van mensen zo snel en efficiënt mogelijk 

geholpen wordt. 

Het geboortecentrum kan gebruik maken van deze vertrouwensband 

door het centrum te lokaliseren in de nabijheid van de verloskundige 

praktijk. Hierdoor maakt de cliënt al contod met het gebouw voordat 

de bevalling echt begonnen is. Dit contact verloogt de gevoelsolstand 

verder. 

Eindhoven is een stad met verschillende ziekenhuizen in de buurt. 

Hierbij heeft de cliënt de luxe van een keuze uit verschillende zieken

huizen. Om de cliënten naar binnen te halen zijn de ziekenhuizen in 

de buurt steeds meer op zoek naar verschillende manieren waarop 

ze zich kunnen profileren. Een voorbeeld hiervoor is de maternity 

kamer. {Bij deze kamer is het comfort verhoogd zodat de poliklinische 

bevalling interessanter wordt voor de cliënt. Het is financieel mogelijk 

aantrekkelijk om ook de ongecompliceerde bevallingen binnen te 

halen in het ziekenhuis.) In deze concurrentiesituatie is het juist interes

sant om een geboortecentrum te plaatsen om zo de visie te toetsen 

van een laagdrempelig satellietochtig geboortecentrum. 

Lokatie van de wijk Tonge/re in de sfod Eindhoven 



Cathenna Ziekenhuls 
6,4km 
13 mln 
MMC Veldhoven 
12.71cm 
18mln 

Sint Anna Ziekenhuls 
9,3km 
17mln 

De wijk Tonge/re met met de routes naar de verschillende ziekenhuizen in de buurt 

Elkerllek Ziekenhuls 
10,71cm 
14mln 
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ToNGELRE: 

Als locotie voor de casestudy is er gekozen voor het stadsdeel Tongelre . Dit is een stadsdeel dot voornomelijk 

gezien wordt als een compacte volksbuurt . Vanaf Tongelre is elk ziekenhuis in de buurt op 15min rijden van 

de wijk. Hierdoor is er niet direct één ziekenhuis waarvoor gekozen wordt. De keuze vo lt op dit stadsdeel om

dot hierdoor de onafhankelijkheid van het centrum duidelijk te zien is. Het geboortecentrum is een plek die 

door de verloskundige beheerd wordt. De verloskundige is dan ook de hoofdvera ntwoordelijke over de zorg 

die de zwangere tijdens haar zwangerschap en bevalling krijgt. 

MoRPHOLOGIE: 



BIJZONDERE G EBOUWEN: 



I OPENBAAR GROEN: 



ONTSLUITINGSWEGEN: 

>ntsluîting 

'1) Helmond 
i 

Rng 

NS: Venlo 

,) Kano al 
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LoKATIE KEuzE: 

Vanuit de analyse ven het stadsdeel zijn drie locaties gesignaleerd voor het plaatsen van een geboortecen

trum: 

ToNGELRESESTRAAT 

De Tongelresestraat is voor Tongel re de belangrijkste winkelvoorziening. Deze centrale ontsluitingsweg heeft 

in de geschiedenis een belangrijke rol gespeeld in het invoegen van Tongelre in Eindhoven. De belangrijk

ste plek hierbij is de kruising tussen de Tongelresestraat en de ring van Eindhoven. De ring is een duidelijke 

stedelijke ontsluitingsweg die een grote barrière vormt in de wijk. De Tongelresestraat als belangrijkste onts

luitingsweg van Tongelre sluit hier op aan. Het knooppunt is dan ook een bijzondere plek voor Tongelre en 

heeft de potentie om plek te bieden aan functies die stadsdeel overschrijdend zijn. 

Dit is dan ook de grootste reden waarom deze locatie uiteindelijk niet gekozen is. De locatie heeft veel meer 

een stedelijk karakter dan het karakter van een stadsdeel of zelfs wijk. 



'r HoFKE 
Het historisch hart van Tongelreis 't Hofke. 't Hofke heeft dan ook de ingrediënten van een dorpscentrum. De 

kerk is aan 't Hofke gelegen, maar ook de medische voorzieningen in de wijk zijn nabij gelegen. Binnen de 

gedachte van de locatie aan het marktplein, naast de kerk, mist deze locatie echter een duidelijk plein voor 

samenkomst. De wegen die om 't Hofke liggen zijn doorgaande wegen waardoor er geen luwte is in het ver

keer. De bebouwing binnen de cirkel van wegen is naar buiten gericht waardoor het plein, wat had kunnen 

bestaan, niet uit de verf is gekomen. 
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'T I<ARREGAT: 

De ligging van 't Korregat is relatief centraal en heeft een makkelijke ontsluitingsstructuur waardoor de 

ziekenwagen snel ter plekke kan zijn. Het geboortecentrum is eveneens voor het stadsdeel eenvoudig te 

bereiken. Ook is 't Korregat een icoon voor de wijk Tongelre. Het dient als herkenningspunt. In het architec

tuurdebat van de jaren 70 is 't Korregat een voorbeeld geweest van het entklonteren van van Klingeren. Het 

bouwen van een gemeenschapshuis diende als antwoord op de vraag hoe de samenleving dient te function-

eren. 

De keuze is gevallen op 't Karregat, omdat het heeft gediend als een gemeenschapshuis. Een plek die als een 

hedendaagse versie van het marktplein gezien kan worden. Door de alliantie aan te gaan met een gemeen

schapshuis vergroot het geboortecentrum zijn contact met de wijk en de wijk heeft ook een nauwere band 

met het centrum. 't Korregat vervult ook nog steeds een belangrijke schoolfunctie in de wijk. Hierdoor is het 

mogelijke contactvlak tussen de inwoners van de wijk en het centrum zelf groter. 

·~··+.::;: ··~ ~ ~'·-. .. .. . ..,., r ;. • 

korregat - een gEtiîi - n:sr -op uJ - genomen uitMOrina van den Bergen, Piet Vollaard - •Hinder en ontklontering- Architectuur en maatschappij 

in het werk van Frank van Klingeren•- Uitgeverij 010, Rotterdam 2003 [p 179] 
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LOCATIE ANALYSE: 

't Korregat is een experimenteel gebouw ontwarpen uit de vraag naar wijkfuncties voor de nieuwbouwwijk 

eromheen. In het ontwerp voor de wijk, ontworpen door INBO, heeft de wijkgedachte gediend als leidraad. 

Hierbij is bij de totstandkoming van het ontwerp veel inspraak geweest van de toekomstige bewoners. Hierin 

is de wijk Herzenbroeken een experimenteel stedenbouwkundig plan. 

De wijk kenmerkt zich door twee lussen van ontsluitingswegen om een groenzone heen. De groenzone werkt 

als een speelweide en voetgangerszone waardoor de kern van de wijk alleen maar voor de bewoners is. 't 

Korregat is zo geplaatst dot het de ingang markeert van de groenzone en zo vormt het de verbinding tussen 

het stadsverkeer en het groen. 

INDUSTRIE: 

Tussen het spoor en de grote ontsluitingslus is een industrieterrein gelokaliseerd. Deze zorgt voor een ver

strooid straatbeeld en geeft de weg het karakter van een achtergebied. De hoge galerijflats zijn nodig om een 

scheiding te weeg te brengen tussen de industrie en de groenzone. De schakeling van de drie flats zorgt voor 

een muur die als harde scheiding werkt. 

BINNENKOMST IN DE WUK: 

Op het moment dat men de wijk binnenkomt over het spoor, don is 't Korregat bijna het eerste wat men ziet. 

Het gebouw lijkt imposant vanwege het feit dat het op een verhoging ligt. De verhoging zorgt ervoor don 

het verkeer op een afstand gehouden wordt. De gehele locatie om 't Korregat heen is zo gemaakt dot het 

voornomelijk geschikt is voor voetgangers. 

Schematische Weergave van de wiikopzet van Herzenbroeken 
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ORIËNTATIE VAN HET GEBOUW: 

't Ko rregat als gemeenschapshuis heeft zich voornomelijk georiënteerd op de wijk, met de ingangen die 

vanuit de wijk komen als be langrijkste routes naar het gebouw. De ingang die gebruikt wordt door mensen 

die met de auto naar het centrum komen wordt begroet door de ochterkont van het gebouw. 

Een gebouw als ' t Korregat op zijn huidige locotie heeft geen achterkant. Zeker op het moment dot het 

functies goot vervullen op stodsdeelniveou. Hierdoor wordt het outoverkeer steeds belangrijker en gaan het 

porkeren en de route vanuit de porkeerplaats belangrijkere rollen spelen . 

PARKEERVOORZIENING: 

Het is mogelijk om de auto te porkeren in de nabijheid van 't Korregot, op de verhoging van ' t KorregaL Hi 

ervan wordt veel gebruik gemaakt omdat dit een porkeerplaats is het meest dichtbij. Ook hoeft men don niet 

de ontsluitingslus over te steken . Helaas zorgt het porkeren wel voor een versterking van het achterbuurtkara

kter van de noordkont van het gebouw. Dit is de kont die juist als de meest gebruikte ingang herbergt. 

[plaatje moquette] 

INGANGEN 

In het huidige Korregat is de meest gebruikte en doormee de belangrijkste ingang van het centrum gelokali 

seerd aan de rond . Hierdoor heeft de ingang niet het uitnodigende karakter wat een ingang zou moeten heb

ben, moor is het meer een ingang die door de wijk gebruikt wordt, een ingang voor mensen d ie het gebouw 

kennen. 

DooRLOPEND lANDSCHAP: 

Het groenlandschop binnen de wijk is opgehoogd. Hierdoor ligt ' t Korregat verhoogd in het landschap. De 

verhoging werkt als een barrière voor het autoverkeer. Dit brengt het mooiveld op hoogte van de eerste verdi

eping van het flatgebouw. Het landschop heeft hierdoor een veilig karakter voor kinderen. 

De groenzone wordt via een brugje over de belangrijkste ontsluitingsweg heen, doorgetrokken naar de 

andere lus. Hierdoor is het mogelijk om vanaf de ene lus via de groenzone naar de andere lus te lopen . Dit 

resulteert in een doorlopend landschop do t van Klingeren zelfs in ' t Korregat door heeft loten lopen . 
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VOLWASSEN GROENVOORZIENING: 

Het groengebied is in 40 jaar volgroeid woordoor een grote mate van privacy wordt behaald ten opzichte 

van de weg die door het groengebied heen loopt. Een belangrijker aspect echter is dot het groen door zijn 

leeftijd van hoge kwaliteit is. Hierdoor heeft de groenzone een hoge aantrekkingskracht. 

De op plotanen geïnspireerde kolommen hebben hierdoor gezelschap van net zo'n volwassen bomen. 

AANKNOPINGSPUNTEN 

Uit de locotieanalyse zijn een vijftol belangrijke aanknopingspunten naar voren gekomen. Doordot 't Korregat 

een functie goot vervullen op stadsdeelniveau zal er een grotere stroming aan bezoekers van buiten de wijk 

komen woordoor de aanrijroute vanaf het Hofke als belangrijkste ontsluitingseder zal fungeren. De hoek van 

't Korregat die grenst aan deze ader zal don ook als toonaangevend aanzicht van het gebouw dienen. De 

hoofdingang zal zich don ook verplootsen van de zuidkont naar de noordkont van het gebouw. De vraag 

naar een privé-te-gebruiken groengebied voor het geboortecentrum leidt tot een voor de hond liggende 

plaatsing van het geboortecentrum in de noordwest hoek van 't Korregot. Hier heeft de borende de mogelijk

heid om gebruik te maken van al het volwassen groen in de omgeving zonder dot ze direct in de openbaar

heid staat. 

De groenzone is bedoeld om het outoverkeer te scheiden van de het voetgongersverkeer. Op het moment 

dot, zoals nu de situatie is, er geparkeerd wordt op de groenzone, vervaagd deze grens en zal de noordzijde 

van 't Korregat gezien worden ols een achterkant. 

Het landschap dot bestemd is voor voetgangersverkeer van de wijk, zorgt ervoor dot het groen als één groot, 

veilig speelgebied gebruikt wordt. Om 't Korregat te verankeren in de wijk net zoals van Klingeren heeft 

gedaan, is het belangri jk dot het landschop doorloopt in het gebouw. 
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ONTWERPVISIE VAN KliNGEREN 

't Korregat is ontstaan uit de vraag naar een gemeenschapshuis voor de wijk Herzen broeken. Deze wijk, die 

in de jaren 70 werd gebouwd, is dusdanig ver van het centrum van Eindhoven verwijderd dot er behoefte was 

aan een wijkcentrum. 

In het architectonisch debat in diezelfde jaren 70 is er veelol gekeken naar de manier van vormgeven van het 

publieke domein. Hierbij heeft het gebouw ude Meerpaal" in Dronten van van Klingeren een belangrijke rol 

gespeeld. Het is don ook niet verwonderlijk dot van Klingeren benaderd werd voor het ontwerpen van het ge

meenschapshuis. ' t Korregat is een samenkomst van conclusies van de thema's die van Klingeren gebruikte 

in zijn werk. 

THEMA's: 
"Ontklonteren: Het efficiency-denken dat door de industrialisatie in gong is gezet, heeft geleid tot processen van maat

schappelijke differentiatie, institutionalisering, specialisotie en privatisering. De samenleving is hierdoor 'verklonterd'. De 

sociale samenhang en het publieke domein dreigen hierdoor verloren te gaan. Door ontklontering, het weghalen van de 

muren en het mengen van functies, wil Van Klingeren deze segregatietendens tegengaan en nieuwe mogelijkheden voor 

ontmoeting en openbaarheid creëren." - Morino van den Bergen, Piet Voltaard - "Hinder en ontklontering -Architectuur en 

maatschappij in het werk van Frank van Klingeren" {pB] 

't Korregat is een van de ambassadeurs van het ontklonteren. Het wordt don ook wel het gebouw zonder 

muren genoemd. Het entklonteren heeft ervoor gezorgd dot het gebouw buiten een wijkcentrum ook een 

scholen- en zelfs commercieel centrum bij elkoor heeft gebracht. Van Klingeren had zelfs de ambitie om ook 

nog wonen in het centrum te plaatsen. Het entklonteren heeft ervoor gezorgd dot men in aanraking kwam 

met de andere buurtbewoners. Het weghalen van de muren zorgt voor een informeel contoet tussen de ver

schillende gebruikers van 't Korregat. Dit contoet heeft in de visie van van Klingeren de rol van het somen

brengen van de buurt. 

"Imperfectie: Specialisatie, rationalisatie en functiescheiding hebben in van Klingeren's optiek weliswaar geleid tot perled 

georganiseerde gebouwen en steden, moor tevens tot een geïndividualiseerde, inhumane maatschappij waarin de 

openbaarheid en de onderlinge communicatie in het publieke domein verloren zijn gegaan. Met zijn werk tracht hij een 

tegenbeweging op gang te brengen van perleetie naar imperfectie, van privé naar openbaarheid, van orde naar wanorde." 

- Marina van den Bergen, Piet Voltaard - "Hinder en ontklontering -Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van 

Klingeren" [pB] 



Voor van Klingeren stoot het gebruik niet vost. Hij is zich wel degelijk bewust van het feit dot het gebruik 

verandert in de tijd. Hiermee is het scheppen van een perfecte ruimte in de gedachte van "form fellows 

function"zinloos . Aangezien, op het moment dot het gebruik verandert, ook de vorm moet veranderen. Met 

het thema imperfectie wil van Klingeren aangeven dot de architectonische ingrepen niet perfect hoeven te 

zijn, moor veronderboor. 

"Meer met Minder: Dit efficiencyadagium wordt daar van Klingeren niet alleen op het materiaal en de constructie van toe

passing geacht, maar wordt daar hem aak op het niveau van het programma en de architectuur gebracht. Daar zowel ten 

aanzien van de functie als de arch itectonische verbijzondering minder te "doen", minder specifiek te zijn en minder perfect 

te zijn, wordt er ruimte apengelaten vaar het onverwachte en is hierdaar meer mogelijk." - Marina van den Bergen, Piet Val

/aard- "Hinder en antklantering- Architectuur en maatschappij in het werk van Frank van Klingeren" [pB] 

't Korregat is gebouwd met de gedachte dot de samenkomst van een buurt alleen een dok nodig heeft. Door

dot van Klingeren een gebouw maakt zonder wonden mengen de functies en heeft elke ruimte de mogelijk

heid om meer activiteiten te herbergen don waar hij oorspronkelijk voor ontworpen is . 

"7 + 7 + 7: Het doorgaande, cyclische proces van gedachtevorming, realisatie en evaluatie verlaait Van Klingeren in een 

gefaseerde reeks van driemaal zeven jaar; zeven jaar vaar de ontwikkeling van het idee, zeven jaar vaar ontwerp en 

uitvoering en zeven jaar waarin het opgeleverde ontwerp zich kan ontwikkelen en opgedane ervaringen kunnen warden 

teruggekoppeld." -Morin a van den Bergen, Piet Val/aard- "Hinder en antklantering- Architectuur en maatschappij in het 

werk van Frank van Klingeren" {pB} 

Dit thema heeft een sterke relatie met het voorheen genoemde imperfectie. Doordot het gebruik verandert 

zou het gebouw ook moeten veranderen. De herevaluatie van het gebruik is nodig om tot een inzicht te 

komen van hoe het gebruik veranderd is . In 't Korregat is de imperfectie aanwezig in de materialisatie en 

kwaliteit van de invulling. Doordot het dok flexibel is, creëert van Klingeren hiermee het kader voor eventuele 

aanpassingen in de 7 + 7 + 7 gedachte. 

Ideaal beeld van het Korregot: marktkraampjes op een mediteroons plein onder de platanen. De kolom

men zijn don ook ontworpen met plotonen in het achterhoofd. Het eerste ontwerp voor 't Korregat was don 

ook alleen moor een dok, met een programmatisch landschop eronder. De kolommen zouden volgens van 

Klingeren 
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" ... zelfs in heel Eindhoven verschi;nen als symbolen van een meer humane wereld" - Eindhovens Dagblad, 15 ;uni 19 71 

"Bois de Boulogne in plan Geestenberg" 

Hiermee lieert hij zich met het gedachtegoed van het structuralisme. 

GEMEENSCHAPSHUIS 

Een gemeenschapshuis in een plek voor ontmoetingen. Het gebouw biedt de mensen in de buurt de mogeli

jkheid om bij elkaar te komen en een gemeenschap te vormen. Het thema ontklonteren, het weghalen van 

wanden, heeft een belangrijke rol gespeeld in het mengen van functies. 

In het ontwerp voor 't Korregat kwam ook inspiratie uit het mediterrane plein, waar het leven zich niet zozeer 

in de huizen, privé domein, plaatsvindt maar aan het plein in het openbaar. Het publiek domein is levendig 

en geeft de mogelijkheid tot een sterke sociale cohesie. 

Het mediterrane plein ofwel het publieke domein wordt zich door de gemeenschap toegeëigend en wordt de 

gezamenlijke woonkamer van de buurt. Met deze gedachte in het achterhoofd heeft van Klingeren deze vorm 

van het publieke domein willen introduceren in 't Karregat; het wijkcentrum voor de nieuw te bouwen wijk. 

Wat de mediterrane sfeer oproept is het omringen van het plein met sfeervolle beplanting met bijvoorbeeld 

platanen. Deze bomen zorgen ervoor dat het klimaat op het plein dragelijker wordt. Het plein is vaak ook 

niet afgebakend maar vloeit over in de toegangswegen en zorgt zo voor een netwerk van samenkomst en 

ontmoeting. 

De agora, het historische centrum van de stad, was een plek voor samenkomst. Het is een multifunctionele 

plek met als belangri jkste functie een plaats te creëren voor ontmoeting. De filosofen van het oude Grieken

land gebruikten de agora als plek voor conversatie en denken. De agora had ook de functie van marktplaats 

waar men de commercie bedreef. 

' Korregat met zijn programmatische landschap heeft veel weg van een agora van oudsher. Het entklonteren 

zorgt voor een continuïteit van de ruimte zodat alle activiteiten in verbinding staan met elkaar. Maar wat 

misschien het meest werkte als verbindingsfactor van de gemeenschap is de grote neutrale ruimte die in het 

midden van 't Korregat gemaakt is. Hierin werden door de wijk zelf georganiseerde evenementen gehouden. 

Deze evenementen zorgden voor een samenhang in de wijk. De wijk kreeg de mogelijkheid tot ontmoeting 

van elkaar en het vormen van relaties onderling. 

"De Kuil" zoals het plein in 't Korregat werd genoemd, heeft dan ook de mogelijkheid om te cateren voor 



• • 
• • 
• [ I I] • 
• • 
• • 
• • agora 

• • 
• • • • • • • 

Basilica 
[lil 8} Het !vJoro - Wikipedia - Bezocht 16 oktober 2009 - http:/ /nl. wikipedia.org/wiki/Bestand:lvJora _van_ Antiphellos.;pg 
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het onverwachte. Een gemeenschapshuis dient aan veel verschillende behoeftes plek te bieden. Het is niet 

mogelijk om aan alle behoeftes specifiek te voldoen maar de neutrale ruimte heeft een flexibiliteit die dit 

grotendeels wel kan. Het onverwachte, het spontane, heeft in een gebouw voor ontmoeting een belangrijke 

plek. Door de flexibiliteit is het mogelijk om het gebouw eigen te maken en dusdanig te vormen naar eigen 

behoefte. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met medegebruikers omdat het plein openbare 

ruimte is. 

De inspiratie voor 't Korregat en het fenomeen van het programmatische landschap is ontstaan uit een 

schilderij van Pa ui Klee. Dit bestaat uit verschillende vloeiende lijnen die ruimtes afbakenen zonder dat er di

rect kamers gecreëerd worden. Het schilderij is door van Klingeren uitgebeeld in een maquette. Een maquette 

die van een openbaar gebouw zou kunnen zijn. 

't Korregat bestaat dan ook uit een dak dat geïnspireerd is op de platanen van het mediterrane plein en het 

programmatische landschap dat is geïnspireerd op het Insulo Dulcamara van Paul Klee. 

HoE HET EXPERIMENT MISLUKTE 

't Korregat heeft een korte tijd gefunctioneerd zoals bedoeld, maar al snel werd duidelijk dat het gebouw niet 

voldeed aan de eisen van de specifieke gebruiker. Het experiment dat 't Korregat was, heeft helaas in 1979 

een verbouwing gekregen die het open karakter van het gebouw aangetast heeft. Er waren veel mogelijke 

oorzaken waardoor het experiment mislukte: 

Hinder- Volgens van Klingeren was hinder een belangrijk aspect in de ontmoeting tussen mensen. Hinder 

was dan ook niet uit te sluiten in een gebouw zonder wanden. Van Klingeren zag de hinder als een onontk

oombare deel van de ontmoeting tussen verschillende gebruikers. Het is iets wat een zekere verstandhouding 

teweegbrengt tussen twee mensen. Helaas is niet elke gebruiker zo ruimdenkend als van Klingeren en zorgt 

hinder er juist voor dat men de behoefte krijgt om zijn eigen ruimte te controleren. 

Akoestiek - De akoestiek van 't Korregat had meer weg van een fabriekshal dan van een gemeenschaps

centrum. Dit aspect hing dan ook veel samen met de bovengenoemde hinder, aangezien een groot deel van 

de hinder door de geluidsoverlast kwam. Het ontbreken van deugdelijke voorzieningen om de akoestiek in 

bedwang te houden zorgt er dan ook voor dat men behoefte heeft aan gesloten wanden. 

Beheer niet gecentraliseerd - Het is onoverkomeli jk dat in een gebouw waarin veel verschillende functies bij 



elkaar komen, zonder dat daar een orgaan is die ervoor zorgt dat alle functies op elkaar afgestemd worden, 

botsingen tussen verschillende eisen zich voor gaan doen. De vraag naar uitbreiding bijvoorbeeld is dan ook 

een vraag die veel problemen met zich mee bracht. Het onderhoud van een gebouw met de omvang van 't 

Korregat is ook moeilijk te regelen zonder dat het gehele gebouw aangepakt wordt. De 7 + 7 + 7 gedachte 

vraagt dan ook naar een beheerorgaan. Op het moment dat elke gebruiker de mogelijkheid krijgt om het 

gebouw te verbouwen leidt dat altijd naar chaos. 

Imperfectie- Het thema imperfectie wordt door van Klingeren beschreven als een gevolg van het continue 

veranderen van het gebruik en daarbij de architectonische vorm die het gebouw aan zou moeten nemen. 

Deze manier van bouwen, eenvoudig aan te passen, vraagt om continu onderhoud. Onderhoud dat op het 

moment dat het niet uitgevoerd wordt, zorgt voor verpaupering van het aanzicht. Doordat van Klingeren 

ervan uit gaat dat het gebruik verandert, zijn de ingrepen die hij doet om de huidige situatie vorm te geven, 

gemaakt voor een korte levensduur. Zonder onderhoud en eventuele verandering zijn deze ingrepen al snel 

aan het eind van hun levensduur. 

Informele architectuur- van Klingeren geloofde in de veranderbaarheid van het gebruik. Hij zag dan ook 

het gebruik boven alles. Dit lijkt te duiden op het welbekende "Form follows Function" van louis Suilivan met 

zijn vele verschillende opvattingen. Dit is niet helemaal correct. Van Klingeren geloofde juist dat doordat het 

gebruik verandert, de vorm ook niet perfect kan zijn. In zijn ontwerp van 't Korregat wilde hij dan ook een 

kader scheppen waarin het gebruik vorm krijgt, maar waarin ruimte is voor verandering. De oplevering van 

't Korregat was dan ook maar de eerste stap in het ontwerpproces van het gebouw. Hiema zou elke keer dat 

de functie veranderde het gebouw ook moeten veranderen. Als onderlegger hiervoor wilde hij de gebruiker 

in staat stellen zijn eigen omgeving aan te passen. Op het moment dat zij allemaal proberen hun omgeving 

te scheppen en veranderen, beïnvloeden ze ongemerkt ook de ruimte van de ander. Het conflict wat hierdoor 

ontstaat, is helaas niet te voorkomen op het moment dat er geen sturende en eventueel bemiddelende kracht 

aanwezig is. De architect heeft in het ontwerpen van een gebouw deze taak. Zonder het overzicht van een 

partij is het dan ook moeilijk om de consequenties te overzien van de verschillende veranderingen. In 't Kar

regat heeft dit geleid tot een opsplitsing van het gebouw met aparte exploitatie van elk deel. De samenhang 

en ontmoeting die van Klingeren voor ogen had, is hiermee dan ook geheel weggenomen. 

MHet deelnemen van veel vrouwen aan de activiteiten ( ... ] levert binnen de gezinnen soms problemen op omdat er geen 

antwoord gevonden kan worden op de vraag wie er op de kinderen moet passen. Voorts heeft een veelheid van activiteiten, 
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waartoe 't Korregat als het ware uitnodigt, geleid tot veel informele contacten, waardoor de gezinsstructuur onder druk is 

komen te staan." Marina van den Bergen, Piet Voltaard "Hinder en Ontklonteren -Architectuur en maatschappij in het werk 

van Frank van Klingeren [p 160] 

VERBOUWING 1979 EN JAREN '90 
Al snel na het in gebruik nemen van het gebouw werd duidelijk dat 't Korregat niet voldeed. De hinder, die 

volgens van Klingeren ook een deel uitmaakte van de ontmoeting, zorgde ervoor dat al snel weer muren 

opgetrokken werden. Wanden werden geplaatst in een gebouw zonder wanden. Hiermee wilde men steeds 

meer de grenzen van het eigen gebruik afbakenen. Het eindresultaat was een mix van doosjes en andere 

kleine bouwwerken. Het experiment met het schoollandschap werd als mislukt aangeduid en er werden wan

den opgetrokken om traditionele klassen te maken. 

De verbouwing in de jaren negentig heeft het gebouw uiteindelijk zijn genadeklap gegeven. Als grootste 

ingreep is het gebouw veranderd van een centraal ontsloten gebouw, naar een in de periferie ontsloten 

gebouw. Hiermee is het gehele karakter van 't Korregat veranderd en is de hele openbare ontmoetingsplek 

van de centrale hal vernietigd. Het gebouw is veranderd van een gebouw met veel functies ineen naar een 

gebouw met clustering van functies (allen afzonderlijk ontsloten). 

VERANDERING VAN GEVEL 

Schema: Karakter verandering van het gebouw. Van een centraal ontsloten naar een in de periferie ontsloten gebouw 
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De gevel is in die verbouwing ook geheel opnieuw aangepast. De vliesgevel heeft plaats moeten maken voor 

een betonstenen, gesloten gevel; een echte afbakening van de ruimte en een harde scheiding tussen binnen 

en buiten. Het doorlopende en uitnodigende van het gebouw is hiermee helemaal veranderd in een samen

raapsel van verschillende capsules toevallig bij elkaar geplaatst. Deze nieuwe gevel moest ervoor zorgen dat 

het gebouw minder gevoelig werd voor vandalisme. 
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EssAY: 1 T KARREGAT REVISITED 

ONTKLONTEREN IN DE HUIDIGE MAATSCHAPPIJ 



OLIE EN WATER 

De openbare ruimte is continu in beweging. Elke keer weer zijn wij, als mens, de relatie is tussen het Ik en de An

der aan het ontdekken en ontwerpen. Nergens vindt men deze gedachten beter terug dan in het ontwerpen van 

collectieve gebouwen zoals mails en gemeenschapshuizen. In het denken over het publieke domein is men sterk 

afhankelijk van het contemporaine gedachtegoed; altijd gebonden aan de horizon van de tijd. Waarbij de agora 

het toppunt van de openbare ruimte was in het Griekse tijdperk, zijn dat nu waarschijnlijk de mails; de tempels 

van de kapitalisatie. 

Ontklonferen. Een woord dat tot de verbeelding spreekt. Het samen klonteren van een vloeibare substantie als 

pudding laaf zien dat de klont een onwenselijke toestand is. iets waf met roeren voorkomen kon worden. Daarbij 

neem je aan dat het ontklonteren, oftewel het roeren, het homogeen maken is van de substantie. Wat dan is het 

idee als men deze analogie toepast op het thema, dat van Klingerenlll oppert voor het ontwerpen van openbare 

ruimten : bedoelt van Klingeren dan dat men met een lepel door de functies moet roeren om zo een homogene 

gelijkheid te krijgen of is het juist dat de actie van het roeren woordoor functies met elkaar mengen, de grondleg

ger is van een gemeenschapshuis? Marine van den Bergen beschrijft in hoor boek, over de architect Frank van 

Klingeren, het thema als volgt: 

Ontklonteren: Het efficiency-denken dat door de industrialisatie in gang is gezet, heeft geleid tot processen van maatschap

pelijke diHerentiatie, institutionalisering, specialisatie en privatisering. De samenleving is hierdoor 'verklonterd'. De sociale 

samenhang en het publieke domein dreigen hierdoor verloren te gaan. Door ontklontering, het weghalen van de muren en 

het mengen van fundies, wil Van Klingeren deze segregatietendens tegengaan en nieuwe mogelijkheden voor ontmoeting en 

openbaarheid creëren./21 

Door dit thema laat van Klingeren zien dat hij zich afzet tegen het functionalisme beschreven als •form follows 

function" zoals Louis Suilivan dat als eerste verwoordde. Voor van Klingeren was het vertalen van het gebruik tot 

de perfecte vorm niet genoeg. Hij geeft ook aan dat de classificatie en het •hokjes denken" juist de samenhang 

van het publieke domein tegenwerkt. Dus het proberen te begrijpen en ordenen van de samenleving heeft ervoor 

gezorgd dot men de samenhang verliest. Van Klingeren was van mening dat juist in de openbare ruimte het 

onverwachte belangrijk is. Het onverwachte wat juist geen vorm kan hebben in het functionele gedachtegoed. 

Ontklonteren is dan ook het samenvoegen, het roeren van functies en het doorbreken van de muren en grenzen 

tussen functies, om ervoor te zorgen dat men merkt dat men niet alleen bestaat maar dat men juist in de open-



baarheid in aanraking kan komen met de samenleving. De samenleving is meer dan alleen het Ik. 

(APSULAIRE BESCHAVING 

Helaas heeft het functionalisme of in ieder geval het efficiency-denken, zoals Marine het beschrijft, en het ration

eel ordenen van onze omgeving geleid tot een soort verheerlijking van de individuele ruimte; het private domein 

dat afgesloten is voor de Ander. Deze ruimte wordt totaal ontworpen voor een specifiek persoon. Het is namelijk 

zo, in de gedachte van het functionalisme, dat om de perfecte vorm, (die eventueel gelijk gesteld kan worden 

met architectuur) te bereiken men een geheel nauwkeurige beschrijving van de functie nodig heeft. Een dergelijke 

beschrijving is het makkelijkst te verkrijgen voor het individu. Als we daarbij in acht nemen hoe men steeds meer 

verschuift van een WIJ gedachte naar een IK gedachte, of te wel de individualisering van onze omgeving, is het 

voor de handliggend dat we steeds meer in capsules als het ultieme private domein zijn gaan denken. Mogen dat 

letterlijk capsules zijn zoals in het geval van Archigram of Kurokawa dan wel figuurlijk binnen de netwerkstad. 

De capsule in de tijd van de technologische vooruitgang wordt vaak gezien als de perfecte omgeving voor het 

individu. In de tijd van Archigram werden capsules ontworpen als utopisch beeld van de beweging en de plaat

sloosheid. De netwerkstad, die naar mijn mening, is ontstaan omdat mobiliteit steeds belangrijker word in de 

samenleving. Het wordt een stad gemaakt van 'places of interest' en de weg ertussen. De toenemende mobiliteit 

zorgt ervoor dat de aantrekkingskracht van een locatie steeds belangrijker wordt. Elke locatie wordt dan een 

spektakel of wordt verdrongen tot tussenruimte, bewegingsruimte. 

'Controry to modern architecture and its desperate afterbirths, this new architecture is neither authoritarian nor hysterica/: it is the 

hedonistic science of designing colledive facilities that fully aceomadate individu al desires. '131 

Helaas heeft er in de laatste jaren steeds meer een verschuiving plaatsgevonden van de optimistische capsule 

naar een capsule van angst. In de werken van Archigram en Kurokawa is de capsule een toppunt van vernuft. 

Het is de oplossing voor het ultieme genot. Helaas is sinds 9-11 de wereld in de ban van het terrorisme ge

komen. Nu begint de capsule steeds meer de vorm te krijgen van afscherming van de oncontroleerbare buiten

wereld. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de "gated communities" . Waarbij de 'gate' als filter werkt voor de 

omgeving. Een filter die vervelend en kwaadwillige mensen moet weren . 

Hoe is het dan gesteld met de openbare ruimte? Is het dan nog mogelijk om een openbare ruimte te realiseren 

of is alles in deze tijd een vonm van een "gated communityw? Metaal detectoren bij scholen. Muren om sloppen

wijken. Een bleek beeld van de openbare ruimte. Zo zegt men dat met de klimaatverandering de ultieme "gated 
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community" gerealiseerd gaat worden en wel die van de airconditioning. 

MEDITERRANIS ERING 

De tegenhanger die we zien ontstaan tegen de capsularisatie is de mediterranisering. Dit zou je kunnen beschri

jven als het feestelijke. De viering van een plek en het spektakel van het plein . Het is hier niet belangrijk of de 

viering of omgeving ook uit die locatie komt, of dat het een heterotopie14
1 is voor het individu . 

De mediterronisering is niet zozeer het teken van een terugkeer naar de Atheense agora, van een nieuw openbaar leven, maar 

meer een injectie in de stad van het archetype uit de droomwereld van de publiciteit: 'de un iversol beach party ' 1'1 

Wat is dan de kwaliteit van de openbare ruimte op het moment dat deze openbare ruimte alleen maar in het 

teken staat van de consumptie? De 'universa! beach party ' waarvan de mails een groot voorbeeld zijn. De be

woner van een stad wordt dan gereduceerd tot toerist in eigen stad. 

Al deze sites worden culinaire en ornamentele landschappen waarlangs toeristen ( ... ) kuieren, te rwijl ze de consumptie van 

plaats en architectuur vieren, en de smook van geschiedenis en voedsel.' Dit proces, dat niet beperkt blijft tot de oevers, kan 

men de mediterronisering van de stad noemen. 161 

In het boek "De Capsulaire beschaving" van Lieven De Cauter geeft de auteur aan dat als men over de 

hedendaagse stad wil nadenken dat men dan in de termen van capsularisering tegenover mediterranisering dient 

te denken. Maar is de mediterronisering niet ook een vorm van individualisering? En is dat niet juist de tendens 

waarin we ons nu begeven? Want hoewel de mails gemaakt zijn als gebouwen voor de gemeenschap is het nog 

steeds een individuele beleving die men daar nastreeft. De mediterranisering zoals Boyer hierboven beschrijft viert 

alles behalve de medemens. 

Is er in deze tijd van vervreemding van elkaar don geen mogelijkheid om terug te grijpen naar het gemeensc

hapshuis? De plek waar het mogelijk is om te ontmoeten en samenkomen binnen de wijk. Juist het ontwerpen 

voor de samenleving zou een oplossing kunnen bieden voor de individualiseringsspiraal waarin we ons nu 

begeven . Deze neerwaartse beweging, gevoed door onze angst leidt tot een eenzaamheid binnen de mosso . 

62 





ALDO VAN EYCK EN HET HUMANISME 

Aldo van Eyck is juist advocaat geweest voor het ontwerpen van ontmoeting. De ontmoeting die juist zo belan· 

grijk is voor de mens en de samenleving. 

NOne might say that communi1y formed the care of their [Team Ten} humanist approach to architecture. And because he {van 

Eyck] was above all concemed with commun~ for him the plan of the building was its most important dimension. He conceived 

it that way, as a means to ensuring the building would contain meeting places. This created through carefully studied design 

circulation pafferns and meeting points, on architecture nol only of 'product' but of 'process' and 'mobility' to use the termsof 

the time. That is perhops why the plans of this building and of all his strudures are so unique. They are made up of encounter 

points along a networlc of pothwoys. N m 

Om de ontmoeting te kunnen verwezenlijken heft van Eyck the begrip "inbetweening" geïntroduceerd. In het boek 

"Aido van Eyck- Humanist Rebel" van liane Lefaivre en Alexander Tzonis wordt het "inbetweening" beschreven 

als: 

Nlnbetweening: lt ploeed the emphasis on buildings as means for creoting relations between people rother than as goals in 

themselves. • /BI 

Met het inbetweening, wil van Eyck duidelijk laten zien dat het gebouw, de capsule, niet belangrijk is, maar dat 

juist de ontmoeting, de plek tussen de functies, die het gebouw maakt. De ontmoeting, die relatie tussen mensen 

met zich mee brengen. Het is alsof van Eyck bedoeld dat de architect niet een gebouw moet maken maar juist 

een plek voor relaties. Juist hierin is een link te leggen tussen het thema inbetweening van van Eyck en het ontk· 

lonteren van van Klingeren. Men zou bijna zover kunnen gaan tot het zeggen dat ze hetzelfde bedoelen: Ontwerp 

de ontmoeting. 

SCHUIM EN DE GROOTSTE WOONKAMER VAN NEDERLAND 

't Korregat wordt door Marina van den Bergen beschreven als een woonkamer. Een woonkamer gebouwd in 

informele architectuur om functieverandering toe te laten. 't Korregat wordt dan ook gezien als een verwezenli jk· 

ing van het thema entklonteren zoals van Klingeren dat had bedoeld. Het gemeenschapshuis heeft gewerkt. De 

gemeenschap had in het gebouw een plek gevonden om als één entiteit te fungeren. Pas door de capsularisatie 

is het gebouw uiteindelijk ten onder gegaan. Maar juist het ontklonteren, het ontwerpen van ontmoetingen en het 
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onverwachte, heeft geleidt tot een architectuur van het schuim, de ruimte tussen de capsules. 

Angst heeft in de afgelopen decennia flink zijn stempel gedrukt op de manier waorop wij mensen leven. Wat 

begon als een zoektocht naar perfectie voor het individu is als snel doorgeslogen naar een afscherming van de 

buitenwereld. Vanwege de individualisering, gevoed door de angst, zijn we ons steeds meer gaan onttrekken van 

het publieke domein. Het publieke domein heeft don voor ons een geheel onder karakter gekregen. 

'"Eerst was er het delirium over New Yorlc als paradigma van stedelijkheid, moor nu is deze eens zo gepromote 'culture of Con

gestion' voorbijgestreefd door wat we een 'culture of evacuation' kunnen noemen. In de generische stod heerst de omgekeerde 

zwaartekracht; de vervluchting, de centrifugale aantrekkingskracht van de leegte en de periferie, met als eindresultaat centrum

loze agglomeraties. • 191 

Is het niet onze taak, als ontwerper van de stad, om het centrum te herintroduceren om doormee de samenleving 

een gereedschop te geven tegen de angst. Is niet juist de ontmoeting de redding waar wij zo naar op zoek zijn? 

De ontmoeting die zowel in de lessen van van Eyck als in de gebouwen van van Klingeren naar voren komen. Is 

een gebouw als 't Korregat niet de manier waorop we het publieke domein weer ons kunnen toe-eigenen? 

•His {A/do van Eyck's} motto, echoing Alberli, that 'a house is a tiny city, a city is a huge house', implied that the human environ

ment ought to be conceived at any scale as a 'household' and a community. In fad that was how Aristotle, who had originally 

created the analogy, intended it, in tems of social accountobility. • flOJ 
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fOOTNOTES: 

[1] Morin a van den Bergen, Piet Vei loord- "Hinder en ontklontering- Architectuur en mootschoppij in het werk van Frank van 

Klingeren"- Uitgeverij 010, Rotterdom 2003 [p8] 

[2] Morino van den Bergen, Piet Veiloord- "Hinder en ontklontering - Architectuur en mootschoppij in het werk van Frank van 

Klingeren"- Uitgeverij 0 10, Rotterdom 2003] [p8] 

[3] lieven De ( outer- "De copsuloire beschaving - Over de stad in het tijdperk van de angst" - NAI Uitgevers, Rotterdom 

2009 (Derde Druk) [p 19] (Origineel uit Office lor Metropoliton Architecture, Rem Koolhoos en Bruce Mou "Smo/1, Medium, 

Large, Extra Large"- Uitgeverij 010, Rotterdom 1995 [p7)) 

[4) Hoewel het begrip heteratopie veel verschillende betekenissen kent, hanteer ik hier de definitie van Foucoult; letterl ijk een 

plek buiten olie andere plekken. 

"Voor de 'ruimte van de ondersheid' smeedt Foucoult een neologisme van het Griekse hetero (andere) en topos (Plaats, 

ruimte)." [Hilde Heynen, André Loeckx, Lieven De (outer en Korino Van Herck - "Dot is architectuur - Sleutelteksten uit de 

twintigste eeuw"- Uitgeverij 010, Rotterdom 2001 [p724] 

Hier in het kader van de mediteronisering goot het over een plek die don wel of niet besloot. Zoals bijvoorbeeld in een boek 

waarin de lezer zich in een totale andere plaats bevind of wel een naast elkoor zetting van verschillende plekken die vreemd 

zijn voor de plaats. Zoals bijvoorbeeld een Disney Vil loge. 

[SJ Lieven De (outer - "De copsulo i re beschaving - Over de stad in het tijdperk van de angst" - NAl Uitgevers, Rotterdom 

2009 (Derde Druk) [p32] 

[6] Lieven De (outer- "De copsuloire beschaving- Over de stad in het tijdperk van de angst"- NAl Uitgevers, Rotterdom 

2009 (Derde Druk) [P31 ] (Origineel uit Christine Boyer- "Cities for Sole: Merchandising History ot South Streel Seoport", in : 

Miehoei Serkin (red.), "Voriotions on o Theme Park. The New Arnericon City ond the End of Pub/ie Spoce"- Hili ond Wang, 

New York 1 992) 

[7] Liane Lefaivre, ond Alexander Tzonis - '1'\/do van Eyck- Humanist Rebel - lnbetweening in o Postwar World"- Uitgeverij 

01 0, Rotterdom 1999 [p 11] 

[8] Liane Lefoivre, ond Alexander Tzonis- "A/do van Eyck - Humanist Rebel- lnbetweening in o Postwar Wor/d"- Uitgeveri j 

010, Rotterdom 1999 [p 11] 

[9] Lieven De Couter - "De copsuloire beschaving - Over de stad in het tijdperk van de angst" - NAl Uitgevers, Rotterdom 

2009 (Derde Druk) [p 15] 

[1 0] Liane Lefoivre, ond Alexander Tzonis - "A/do van Eyck - Humanist Rebel - lnbetweening in o Postwar World" - Uitgeverij 

010, Rotterdom 1999 [p 135 
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Aangezien het gebouw ingrijpend is veranderd en er weinig van het oorspronkelijke karakter van het gebouw 

intact is gebleven, is er gekeken naar het oorspronkelijke ontwerp van van Klingeren. 

Niet alleen is de huidige staat van het gebouw toe aan een grondige onderhoudsbeurt moor door de verbou

wing heeft het gebouw ook een gesloten karakter gekregen woordoor het zijn functie is verloren om somen

hang in de gemeenschop te bevorderen; een renovatie van het gebouw volstoot niet meer, maar het moet 

herbestemd worden. 

CoNSTRUCTIE 

't Korregat bestoot voornomelijk uit een landschop en een dok. Het dok is een generisch systeem. Hierbij 

is de constructie zo ontworpen dot het in alle richtingen uitgebreid kon worden. Het structuralisme dot als 

onderlegger heeft gediend voor het ontwerp, gebruikte het roster en mego constructies om samenhang te 

creëren in de stad. Men zocht naar een meer humane stedenbouw als reactie op de stedenbouw die geïnspi

reerd is door het CIAM-rotionolisme van de wederopbouw. 

't Korregat is een voorbeeld van de pluralistische architectuur. Dit is een stroming binnen het structural-

isme ook wel aangeduid als N architectuur van de montere veelvormigheid (structuur en toevoi)H van John 

Hobroken. Hierbij werd de constructie gezien als een structuur met een longe levensduur en een invulling die 

aanposboor don wel tijdelijk kon zijn. 

Dit ontwerpprincipe zorgt ervoor dot 't Korregat eenvoudig te herbestemmen is. De structuur van de construc

tie is dusdanig uitgevoerd dot hij onafhankelijk van de invulling kon blijven staan. De constructie bestoot uit 

kolommen geïnspireerd op de plotonen aan het mediterrane plein. Zij staan op een roster van 14,40 meter 

van elkaar. (Het vierkante roster geeft het gebouw een oneindig patroon). 

De vorm van de kolommen zorgt voor het iconische uiterlijk van het gebouw en domineert het gevelbeeld. De 

piramides van het dok zijn uitgevoerd in glos woordoor de kolommen ook de voornaamste bron van licht zijn 

in het gebouw. Dit versterkt de verbli jfsfunctie van de kolommen. 

Tussen de verschillende kolommen wordt een dak gemaakt door vakwerkliggers van de ene kolom naar de 

andere te loten overspannen. 

De oneindige constructie, bestoonde uit de plotoonkolommen en losse dakvlokken tussen deze kolommen, 

wordt niet beëindigd met één van de plotoonkolom men. Van Klingeren heeft ervoor gekozen om de construc

tie te beëindigen met eenvoudige pendelkolom men. Deze kolommen vormen een ring om het gebouw heen 

en bokenen zo de rand van het gebouw of. 

Het eindigen met een dokvlok in plaats van een plotoonkolom zorgt ervoor dat de plotoonkolommen altijd 
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omringd zijn door dokvlokken. Hierbij wordt het licht van de plotoonkolommen altijd omringd door de 

schaduwvorming van het dok eromheen. De plekken onder de plotoonkolommen worden hierdoor ook goed 

verlicht woordoor de verblijfskwoliteit onder de kolommen verhoogd wordt. De pendelkolommen bokenen 

dus niet alleen de constructie of moor ook de grootte van het gebouw. 

Beëindiging van de constructie 

Mechanische Werlcing constructie 

Volume van de Kolommen 







DAKV1AK 

Het dakvlak gebruikt de constructie als onderlegger. Dit betekent niet dat het dak averal de constructie volgt. 

Hij gebruikt het dak bijvoorbeeld om de ingangen te accentueren. (plaatje nuances in het dak] Om de 

sprongen mogelijk te maken, gebruikt van Klingeren dezelfde vakwerkliggers waarmee hij de rest van de con

structie heeft ontworpen. Het dak is gemaakt van houten liggers op de stalen constructie. Hierbovenop is het 

dakbeschot vastgemaakt. De onderkant van deze constructie is niet afgewerkt woordoor deze plek gekoloni

seerd is door de duiven uit de buurt. Zij zorgen voor overlost voor de gebruiker moor ook voor een rommelig 

uiterlijk met alle uitwerpselen die het gebouw aantosten en de ingangen tot onplezierige plekken maken. 

Om het dok flexibel te loten zijn, is ervoor gekozen om de hemelwaterafvoeren ook flexibel uit te voeren. 

Op deze manier is het mogelijk het dok uit te breiden of te loten krimpen. De plataankolommen verzorgen 

de stabiliteit van het dok. Door de moment-vaste-inklemming van de plotoonkolommen is het niet nodig om 

andere stabiliteitssystemen te gebruiken. De rest van de constructie is allemooi scharnierend verbonden woor

door de randkolommen niet eenvoudig te verwijderen zijn. Aangezien, op het moment dot je een gevelkolom 

verwijdert, de twee dokvlakken ertussen niet meer gedragen kunnen worden. Hierdoor is de constructie 

voomemelijk door de beeindiging dominerend. 

Dokvlok van het originele ontwerp van 't Korregat 
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DE GEVEL 

De gevel van het oorspronkelijke ontwerp was uitgevoerd in een vliesgeveL Hierbij waren als invullingen 

zowel glas als dichte invulelementen mogelijk. De gevelloopt onder het dak en maakt hier gebruik van de 

vrijheid om flexibel geplaatst te worden.ln de tijd van van Klingeren was de koude brug geen element om veel 

rekening mee te houden. Hierdoor heeft 't Korregat een stalen constructie die van binnen naar buiten loopt. 

De vrijheid van de plaatsing van de gevel wordt hierdoor ten strengste gelimiteerd. In de gevel is op verschil

lende plekken ook gebruik gemaakt van koofjes. De koofjes zorgen voor een verdere speelsheid in de gevel, 

buiten dat ze ook plekken definieren voor semi-afgesloten gebruik. De gevel, samen met de daklijn, zorgt 

ervoor dat op verschillende plekker er een overstek van het dak is en op anderen niet. [plaatje gevel] 

Overstek van het dak - Samenwerking van de gevel en het dak 



Doos IN DOOS 

Hoewel 't Korregat gemaakt is om een volledig open gebouw te zijn, zijn er zelfs in het gedachtegoed van 

van Klingeren plekken die privé dienen te blijven. De toiletten worden uitgevoerd als doos-in-doos construc

ties. Deze zijn zo geplaatst dot zij samen met de kostenwonden de mogelijkheid creëren ruimtes of te sluiten. 

De ingangen worden ingeleid door tochtsluizen die ook vormgegeven zijn als doos-in-doos constructies. 
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Doos in Doos construdies - Donker griis z;;n tochtsluizen en licht griis zi;n fundies 
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INGANGEN 

' t Korregat bevat verschillende ingangen. Zo heeft bijna elke scheiding tussen functies zijn eigen ingang. De 

belangrijkste ingangen bevinden zich in het noorden, bij de school en bij de winkelzone. De noordingang 

heeft de mogelijkheid om auto's toegang te geven tot het gebouw. 

[/I/ 12] Plattegrond met Ingangen - "'Wohnquarlierzentrum "t Karregat' in Eindhoven• - Detail 197 4 nr 2 [p258] 



NIVEAU VERSCHILLEN 

Het programmatische landschap van 't Korregat kent een paar niveauverschillen. "De Kuil", de centrale hal 

van ' t Korregat wordt aangeduid als peil. De gebruiksfundie eromheen is gelegen op 700 boven peil en de 

gymzaal ligt op P -1 050. De niveauverschillen worden zowel door trappen als door hellingbanen verbonden 

met elkaar. 

Op twee plekken is er een tweede verdieping gemaakt; boven het speellokaal en de jeugdsoos. Een ver

dieping is alleen mogelijk op het moment dat de vloer verlaagd wordt. De fundering van de kolommen is 

afhankelijk van hoe hoog het niveau van de vloer ligt. Als richtlijn kan genomen wordendat de fundering van 

de kolommen op niveau-80. Hierdoor is er vrijheid om de vloer te laten zakken, maar nooit meer dan de 80 

cm. De hele vloer is op zand gestort. Dit zou mogelijk uitdiepen eenvoudig maken. 

Niveau Verschillen binnen het korregat 
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LEIDINGEN 

De installaties binnen 't Korregat worden geleid via het dak. Verwarmingsleidingen, elektra en dergelijke 

worden via het dak door het hele gebouw verspreid. Lucht wordt via de kolommen uit het gebouw gezogen. 

De toiletten die allemaal afzonderlijk afgezogen worden, doen dit door een eigen mechanische ventilatie 

direct door het dak naar buiten. Deze afzuiging is niet geïntegreerd in de technische invulling van het dak. 

fUNCTIES 

't Korregat bood huisvesting aan verschillende functies waaronder een katholieke school, een vrije school, 

een kleuterschool, gymzaal, medisch centrum, een bibliotheek en een supermarkt. Al deze functies hadden 

een relatie met elkaar. Zo was de bar al van 's ochtends open omdat deze ook als wachtruimte diende voor 

het medisch centrum. Alleen het medisch centrum was vormgegeven als eendoos, om hier de privacy te kun

nen garanderen . 

ROUTING 

Zoals eerder vermeld heeft 't Korregat meerdere ingangen. Alle ingangen komen uit op de centrale hal, 

waardoor geen enkele functie zijn eigen ingang heeft. Vanuit de centrale hal worden alle functies ontsloten. 

Technische staat gebouw 

Het gebouw is gemaakt met de gedachte dat de gebruiker zelf aan het bouwen kan gaan. Hiervoor zijn de 

meeste aspecten in het gebouw zo ontworpen dat het ook gemakkelijk te verbouwen is. Helaas heeft deze 

structuur ook tot gevolg dat de kwaliteit van de ingrepen vaak lager ligt en meer onderhoud behoeft dan de 

permanente architectonische ingrepen. De constructie, ontworpen en gebouwd voor de eeuwigheid, staat 

nog sterk en is slechts licht aangetast door de elementen. Het dak is lek en het dakbeschot heeft veel plekken 

van waterschade. Het dakbeschot zal in zijn geheel vervangen moeten worden. 

CoNCLUSIE: 

De analyse van het gebouw laat zien dat 't Korregat volledig draait om het dak. De invulling die in de 

gedachte van Hebraken ("de drager en de mens") veranderbaar is, heeft bij de verbouwing van de jaren 90 

een zodanige verandering van karakter gekregen dat deze op het gebied van architectuur niet te behouden 

is. De grote hoeveelheid wanden en tijdelijke oplossingen in de plattegrond zorgen ervoor dat ook deze niet 

te behouden zijn. Het gemeenschapshuis zoals dat oorspronkelijk bedoeld werd door van Klingeren kan de 

karakterverandering niet goed verdragen. Het gebouw dient terug te gaan naar een centraal ontsloten ruimte 



omdat juist deze ruimte zo belangrijk is voor de ontmoeting en samenhang in de wijk. 

Dit leidt er dus toe dat enkel de constructie behouden blijft. Deze constructie zorgt voor het iconische karakter 

en de algemene gedachte van van Klingeren om een openbare ruimte te maken die letterlijk ruimte biedt aan 

ontmoeting zoals op het mediterrane plein ook gebeurd. 

't Korregat is, in zijn huidige staat, niet alleen aan een ingrijpende onderhoudsbeurt toe maar kan met een 

herbestemming mogelijk weer een belangrijke plek krijgen in de wijk Tongelre. 

MOGELIJKHEDEN VAN HET GEBOUW 

Het dak, dat de overkoepelende gedachte van samenkomst vertegenwoordigd, is uitgevoerd met een 

industrieel karakter. Dit verwijst terug naar de civieltechnische achtergrond van van Klingeren. Er is gekozen 

voor een industriële oplossing omdat goedkoop een grote oppervlakte gemaakt moest worden. De kolom 

heeft hierdoor een bruut karakter gekregen. Zijn functies als lichtkap, stabiliteitssysteem en ruimtebepaler zijn 

vertaald in een geweldig complexe en imposante versch ijningsvorm. 

De kolom is tegelijkertijd open en gesloten. (Door de complexiteit van de constructie heeft de ruimte tussen 

de liggers een bijna mystiek karakter.) De ruimte die door de constructie omvat wordt, krijgt een geheel eigen 

karakter. 

De kolom werkt net ols de plataan op het mediterrane plein, als verzamelaar en identificeerder van de ruimte. 

Manieren waarop de kolom gebruikt kan worden : 

Trap 

Bar 

Lesgeven 

Seminar 

Dansen 

Bevallen 

Studeren 

Lezen 

Wachten 

Spelen 

Sparten 

Bibliotheek 

Voorlezen 
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Toiletteren 

Opbergen 

Slapen 

Onderzoeken 

Zwangerschapsgym 

Diner 

lunchen 

Optreden 

Supermarkt 

In een explorerend onderzoek is er gekeken naar de manieren waarop de kolom en de rest van het gebouw 

gebruikt kunnen worden. Conclusies die uit dit onderzoek te trekken zijn, zijn dat de kolommen erg dominant 

zijn op de manier waarop je ze kan gebruiken. De kolom en het licht zorgen ervoor dat op het moment dat 

je een functie hebt je die het liefst om een kolom heen wilt plaatsen. De plek tussen de kolommen is onder

geschikt aan de kolom omdat hier zowellicht als de ruimte van mindere kwaliteit zijn. Een kolom kun je dan 

ook nooit alleen gebruiken als restruimte. Verder heeft onderzoek ook gewezen op het feit dat de construc

tie moeilijk met wanden helemaal tot aan het dak om kan gaan. De ruimte onder eenkolom is groter dan 

het stramien. Op het moment dat je eenkolom insluit, om de functie daarin prive te maken, ontneem je de 

omgeving het licht en identiteit van de plek. Met andere woorden: de kolommen hebben in hun dominante 

karakter meer ruimte (dan het stramien} nodig om zichzelf te zijn. Een verdieping in het gebouw bevindt zich 

dan ook altijd tussen twee kolommen. Een doos-in-doos constructie heeft eveneens dezelfde beperking. Wat 

het onderzoek voornamelijk laat zien is dat de kolom zo dominant is dat je er wel een belangrijke verblijfs

functie onder moet situeren. De kolom dient hier dan ook als identificeerder van de plek. 

KRITIEK: 

De belangrijkste kritiek op 't Korregat is dat de flexibiliteit te veel het instrumentarium van de architect 

weghaalt om een ruimte te maken. Het idee dat de gebruiker zelf zijn omgeving kan bouwen heeft bestaan

srecht op het moment dat het op kleine schaal gebeurd, zoals in een eigen woning, maar in een gemeensc

hapshuis waar elke verandering niet alleen effect heeft op de gebruiker zelf maar ook op medegebruikers, 

zorgt de overmaat aan flexibiliteit voor conflicten. Het gevaar bestaat dat door het vele verbouwen en verand

eren de overkoepelende kwaliteiten verloren gaan. 

De architect zou naar mijn mening een beter kader moeten scheppen waarbinnen de flexibiliteit kan werken. 







Met een duidelijk kader geeft de architect de randvoorwaarden aan woordoor de ruimtes hun bedoelde 

functies kunnen vervullen. Van Klingeren heeft deze kaders niet gemaakt en de hoge mate van flexibiliteit die 

beoogd was, is alleen gebruikt bij de verbouwing. De imperfectie die van Klingeren hierbij aangreep, heeft 

ervoor gezorgd dat het gebouw er al snel geïmproviseerd uitzag. 

82 



ONTWERP 

DOELGERICHT HERBESTEMMEN 

.... 

. , 



Het ontwerp dient als een casestudy voor een mogelijk geboortecentrum in het stadsdeel Tongelre. Het ver

weven in de wijk vraagt een specifieke aanpak die locatie afhankelijk is. Het doel van de casestudy is om te 

laten zien hoe de architectuur het vraagstuk van het geboortecentrum kan beantwoorden. Het eindresultaat is 

dan ook een ontwerp voor een geboortecentrum in Tongelre. Het is niet mogelijk om het ontwerp te kopiëren 

naar ander delen van de stad of land, maar juist de methode die heeft geleidt tot het ontwerp kan aangepakt 

worden als een methode die wel gebruikt kan worden om satellieten te ontwerpen in andere delen van Eind

hoven of andere delen van Nederland. 

HERBESTEMMING: 

In de vorige hoofdstukken is te zien hoe 't Korregat als gemeenschapshuis heeft gefungeerd en een centrum 

is geweest voor de wijk. 't Korregat is dan ook geheel specifiek voor Tongel re. Het gebouw heeft een lange 

geschiedenis binnen de wijk. Door middel van het herbestemmen is het verankeren in de wijk eenvoudiger 

want het gebouw heeft al een gezamenlijke geschiedenis met de wijk. 

't Karregot als voorbeeld van een gemeenschapshuis waorbij het gebouw gebruikt wordt om de samenleving 

vorm te geven, heeft een belangrijke rol gespeeld in het architectonische debat van de jaren 70. Hierbij is de 

cultuurhistorische waorde van het gebouw van groot belong. Het herbestemmen von 't Karregot zou hiermee 

het gebouw nieuw leven inblazen en door de ontwerpvisie van van Klingeren in het achterhoofd te houden is 

ook het architectonisch debat weer te zien in het gebouw. De actualiteit van het entklonteren is in het essay 

uiteengezet en heeft naar mijn mening wel degelijk een plaats in de huidige somenleving. 

' t Korregat is een gebouw ontworpen met flexibiliteit in gedachte. Deze flexibiliteit zorgt ervoor dat het ge

bouw gemakkelijk te herbestemmen is. Uit het explorerend onderzoek kwam naar voren dat 't Korregat eisen 

stelt aan de manier waarop je met het gebouw omgaat. De hoge mate van flexibiliteit is niet geheel aanwezig 

want de kolommen zijn dominant in hun karakter. De herbestemming dient dit mee te nemen in het ontwerp. 

Er zou een gereedschapskist ontwikkeld moeten worden om met het gebouw om te kunnen gaan. 

FUNCTIES: 

CuLtuRELE fUNCTIES TEGENOVER CO-ERCJËLE FUNCTIE! 

De keuze is gevallen om de commerciële functies uit het gebouw te halen omdat deze functies hele andere 

eisen stellen aan een gebouw. Zij gaan voor een winstmaximalisatie. Op het moment dat er gekozen moet 

worden tussen meer winst of beter passen in de functies zal hierbij vaak voor meer winst gekozen worden. 

Zo ontstond het eerste conflict in het originele Korregat waarbij de supermarkt meer ruimte nodig had. Deze 
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ruimte was niet voorhanden omdat juist in zo een multifunctioneel gebouw de ruimte ook gebruikt wordt voor 

andere functies. 

Een zelfde overweging, met besluit tot uitsluiting, is gemaakt op het gebied van andere medische zorgverlen

ers . Immers bieden andere zorgverleners reactieve zorg in plaats van de preventieve zorg die voor ogen is in 

het geboortecentrum. De keuze is dan ook om geen medisch centrum te maken om zo de normooiheid van 

de bevalling te accentueren door het niet te associëren met ziekte. 

Een gemeenschapshuis kan verschillende vormen aannemen . In het gedachtegoed van van Klingeren is een 

mix van commercië le, culturele en educatieve functies een maximalisatie van de ontklontering binnen in het 

gebouw. Er is echter wel een wezenlijk verschil tussen de educatieve, culturele en commerciële functies en de 

eisen die ze stellen aan hun omgeving. In het ontwerp is er gezocht naar een algemene onderlegger om de 

functies aan een thema te hangen waardoor de onderliggende samenhang groter wordt. De keuze is geval

len op een alliantie van het geboortecentrum met een kinderdagverblijf (KDV) en een brede school zodat een 

opgroeilijn ontstaat in het gebouw. De brede school neemt hiermee de rol van wijkcentrum op zich waaraan 

de andere functies worden gehangen. De school heeft binnen de gemeenschap een dusdanige rol dat hij 

deze taak ook kan vervullen. 

De opgroeilijn die in het gebouw aanwezig is, zorgt ervoor de het gebouw en zijn gebruikers in contact 

staan met elkaar en dat het gebouw al van jongs af aan een vertrouwensband heeft met de gebruiker. Zo is 

het mogelijk om geboren te worden in het gebouw, er je bezoekjes aan het consultatiebureau af te leg

gen, speelkameraadjes te ontmoeten in het KDV, er je eerste schooldag door te brengen en er je kind op de 

wereld te zetten. 

GEBOORTECENTRUM 

Een geboortecentrum bestaat uit een ingang, een receptie, een wachtruimte en voor de wijk Tongel re drie 

geboortekamers . Ook dient het mogelijk te zijn, voor de kraamverzorgster om te blijven overnachten in het 

gebouw. Het geboortecentrum dient rekening te houden met de conclusies uit de ruimtelijke eisen van een 

bevallingskamer. 

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK 

De verloskundigenpraktijk heeft twee spreekkamers nodig plus een plek voor de assistente en het archief. 

Hier d ient eveneens plek gereserveerd te worden voor een wachtruimte . Hierbij dient elke spreekkamer een 
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wastafel te hebben (hygiëne) en is het bevorderlijk als er een privebiedende plek is voor de weegschaal. De 

spreekkomers dienen ook voor het spreekuur van de gynaecoloog. 

C o NSULTATIEBUREAU 

Het consultatiebureau heeft twee spreekkamers nodig, een wachtruimte en een ruimte waarin de kinderen 

kunnen omkleden. Hierbij is de privacy weer van belang. 

KDV 

Het KDV dient plek te bieden aan vier groepen van ongeveer 12 kinderen per stuk. Ook dient het KDV 

slaapplekken te hebben voor deze groepen met daarbij de mogelijkheid om huilerige kinderen apart te leg

gen. Het KDV heeft een ruimte nodig voor knutselwerk en een eigen keuken om eten te bereiden. Er dient 

eveneens een speciaal voor de kinderen ontworpen toiletruimte gemaakt te worden die grenst aan de groep

sruimte. Voor de groepen met jongere kinderen is een omkleedruimte gewenst. Verder dienen er plekken 

gemaakt te worden voor individueel spel. Het KDV heeft ook een afgezonderde buitenspeelplek nodig die 

gecontroleerd kan worden. 

ScHooL 

De school heeft een heel belangrijke rol in het gemeenschapshuis. Hij heeft in zich namelijk de mogelijk-

heid om te fungeren als een anker voor de gemeenschap. Zo is de school een wezenlijk deel van de wereld 

van het opgroeiend kind, maar ook voor de ouders heeft de school veel samenbrengende activiteiten. De 

vriendenkring van veel ouders bestaat dan ook uit veel ouders van vrienden van hun kinderen. En veel ouders 

zijn ook uitermate actief als het gaat om activiteiten op school of om de school heen. De school brengt een 

geheel aan activiteiten met zich mee. Als ruimtelijke eisen heeft de school groepsruimtes nodig voor acht 

klassen: vier in de onderbouw en vier in de bovenbouw. De school heeft een wachtruimte nodig waar de 

ouders op hun kinderen kunnen wachten. Eveneens heeft de school een receptie nodig. De kantoorfuncties 

van de school dienen ook een plek te krijgen in het gebouw. De kinderen van de school hebben ook een 

buitenspeelplaats nodig maar deze hoeft minder gecontroleerd te worden. Een gymzaal mag niet ontbreken 

in het programma van eisen van de school. 

Dit zijn de hoofdfuncties die aanwezig dienen te zijn in het gemeenschapshuis. Verder zijn er ondersteunende 

functies die in het gemeenschapshuis hun plek verdienen. Dit zijn de bibliotheek en het restaurant. Zoals 

verderop wordt uitgelegd zorgen deze twee functies voor samenwerking tussen de andere functies. 



BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek zorgt voor infonnotie voorziening niet alleen voor de wijk maar ook voor de school en het 

kinderdagverblijf 

SYNERGIE: 

In een gemeenschapshuis als 't Korregat is de samenwerking tussen de verschillende functies belangrijk. 

Het entklonteren zoals van Klingeren dat gebruikt, gaat juist over het creëren van plekken voor ontmoeting. 

Men leeft niet in zijn eigen capsule maar juist de ontmoeting zou moeten zorgen voor een gemeenschap die 

samenhangt. 

In het ontwerp voor het gemeenschapshuis is er gekeken naar welke aspecten van de functies strikt privé zijn 

en welke van de functies eventueel samengevoegd kunnen worden met andere gelijkende functies. 

Het geboortecentrum en de verloskundige praktijk werken samen en hiennee wordt de vertrouwensband, die 

de verloskundige met haar cliënt heeft, ook gedeeld. 

Het wachten van klanten voor consultatiebureau, verloskundige enz. laat zich gemakkelijk mengen met de 

functie van de bibliotheek als informatiebron. Niet elke wachtkamer of ruimte heeft zijn eigen tijdschriften 

nodig maar de bibliotheek zorgt overal voor infonnatievoorziening, entertainment en tijdverdrijf. Het wach

tende publiek mengt zich met het bibliotheekpubliek met kansen voor ontmoeting. 

Synergie wordt ook gezocht tussen andere functies die aanwezig zijn; de kantine verzorgt het eten voor de 

school, KDV maar ook voor het geboortecentrum. Het is ook voor te stellen dat de kantine buiten deze voor

zieningen ook als leverancier dient voor tafeltje-dek-je voor de ouderen in de buurt, of een budget eetcafeetje 

voor ouderen of studenten opent. Doordat de bibliotheek gelieerd is aan de kantine hebben de ouderen 

naast verzorging van maaltijden ook gemakkelijk vertier en komen ze uit hun isolement. 

Deze synergie betekent dat de manieren van gebruik veranderd moeten worden. Zo dient de kantine de hele 

dag open te zijn om ook in de avonduren te cateren voor het geboortecentrum, maar ook voor de lunch van 

de school te zorgen. 

Doordat de bibliotheek verspreid is over het hele gebouw, is deze open zolang als het gebouw open is. Het 

beheer van de bibliotheek zal dan ook vallen onder verantwoordelijkheid van de vaste medewerkers van het 
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gebouw. Elke afdeling is verantwoordelijk voor zijn deel van de bibliotheek. De bibliotheek is ook verant

woordelijk voor de informatievoorziening van de school. Zij stelt computers en andere informatiebronnen 

beschikboor woordoor ook de activiteiten van de buitenschoolse opvang worden vergroot. Het gebouw kon 

"gekoloniseerd" worden door lerende jeugd. 

De kontoorfuncties worden gebundeld en krijgen hun eigen plek in het gebouw. Zo creëer je een flexkontoor 

en heb je korte lijnen tussen de verschillende gebruikers. Bij elke functie is er gekeken welke activiteiten niet 

gemengd kunnen worden. Zo vragen de spreekkamers om totale privacy eveneens als de toiletten, overfeg

komers en het gebaartecentrum. Het wachten, eten, lezen en onder informatie vergoren vindt plaats op de 

plekken waarin een eenvoudige ontmoeting kon plaatsvinden. 

Vanuit het geboortecentrum heeft de kantine de mogelijkheid om vaar het eten te zorgen, het KDV kon zor

gen voor tijdelijke opvang van andere kinderen tijdens de bevalling, de sporthal kon als plek dienen voor de 

zwongerschapsgym. Controles tijdens de zwangerschop worden gedaan in het verfeskundig gedeelte waarbij 

tegelijkertijd al contoet gemaakt wordt met het geboortecentrum. De verschillende bibliotheken zorgen voor 

informatie tijdens de zwangerschap, na de bevalling en tijdens het wachten. De school zorgt ervoor, door 

geplaatst te worden in een gebouw met een geboortecentrum, dot de kinderen van jongs of aan in aanraking 

komen met zwangeren en de bevalling. Hierdoor verandert de bevalling van een onbekende, enge gebeurt

enis in een normooi onderdeel van het dageli jks leven. De scholieren staan don anders tegenover de beval

ling woordoor de acceptatie van dit notuurfijke proces sneller verloopt. 

Het centrale plein, dot dient als een neutrale ruimte, heeft als functie plek te bieden aan het spontane en het 

onverwachte. Deze ruimte kon gekoloniseerd worden door de scholieren, evenementen en eventuele andere 

activiteiten van gemeenschappeli jke oord. Hiermee is de ruimte multifunctioneel te gebruiken. 

Aangezien het gebouw catered voor de wijkgemeenschop heeft de wijkogent ook een plek in dit gebouw. Er 

is wel voor gekozen om deze plek niet formeel aan te duiden moor om de spontaniteit te omhelzen. Ik kan 

me voorstellen dot de wijkogent geen officieel spreekuur houdt in het gebouw moor wel elke dag om 12 uur 

koffie komt drinken zodat, mocht iemand een gesprek willen aangaan, dit dan spontoon plaats kon vinden. 

CONCEPT: 

Het Korregat is een gebouw dot door middel van zijn overkoepelend systeem van het dak de mogelijkheid 



heeft gecreëerd voor een vrije invulling. De gedachte van van Klingeren was dan ook dat men op het mo

ment dat de functies veranderen het gebouw zo zouden aanpassen aan hun eisen op dat moment. 't Korregat 

zou dan steeds een "work in progress" zijn . Het grote structuralistische dak, dat een schaal van de stad heeft, 

is hiermee een uitermate flexibele structuur. Om met een gebouw om te gaan van het formaat van 't Kar

regat is er gekozen om een serie architectonische ingrepen te formuleren om gereedschap te hebben om het 

gebouw in te delen. 

De elementen die geformuleerd zijn, zijn: 

Technisch dak 

Identificerende kolommen 

Organiserende wanden 

Doorlopend landschap 

Privé dozen 

Specificerende objecten 

Flexibele meubels 

Afbakenende gevel 

Met deze elementen wordt 't Korregat ingedeeld . 

ELEMENTEN: 

TECHNISCH DAK: 

Het dok is wat het Korregat tot een icoon maakt in zijn omgeving. In het gedachtegoed van van Klingeren 

is het dak hetgeen wat de flexibiliteit van het gebouw moet garanderen. Dit faciliteert hij door een groot 

gedeelte van de techniek op te nemen in het dak. Het dak is binnen de gedachte van van Klingeren het meest 

permanente deel van het gebouw. 

In het ontwerp is deze gedachte omarmd . Het dak zal zo aangepast worden dat het de extra eisen, die in de 

tussentijd ontstaan zijn, kan opnemen . 

Het dak wordt uitgebreid om de overkoepelende structuur duidelijker aanwezig te laten zijn. Zo is er voor ge

kozen om het dak over de gehele constructie door te trekken. Hiermee wordt het dak een opzichzelfstaand el 

ement dat zich niet aanpast aan de functies die eronder gebeuren . De flexibiliteit wordt verwijderd uit het da k, 

maar juist de invulling onder het dak is flexibel. Het dakvlak wordt gezien als een schijf die op de constructie 

gelegd wordt. De constructie die behouden blijft, biedt de ondergrond voor het dak. Waar van Klingeren de 
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Huidige Situatie: 
Identificerende Kolom: 

Construdie: Organiserende Bogen: 

lffli~-4#/T/AV"Mnw;,;;.;;;s;;;Jw,;Jmm;zLJUiMliV 
Al/es onder een dok: Privé Dozen: 

Techniek Zone: 
Specificerende Objecten: 

~~~~;;i~ 
Afbakende Gevels: 



flexibiliteit doortrok in het dok door hier nuances aan te brengen door middel van verspringingen, vat ik de 

gedachte van de constructie als een rationeel systeem op waarbij het dok de constructie volgt. 

BEËINDIGING 

De constructie wordt beëindigd door een rij kolommen. Aangezien de constructie geheel van stool is, is het 

niet mogelijk om een flexibiliteit voor de gevel te creëren onder het dok, zonder dot de constructie ingepakt 

wordt. De andere optie plaatst de gevel altijd aan de rond, maar maakt op deze manier van 't Korregat een 

doos. Het karakter van 't Korregat is daarentegen dot van een dok boven een landschap, woordoor gekozen 

wordt voor de optie van terugplootsen van de gevel. 

T ECHNIEK ZONE: 

De ruimte tussen de vakwerkliggers wordt aangeduid als technische ruimte. In deze ruimte is het mogelijk 

om alle leidingen die in het gebouw nodig zijn, een plek te geven. Binnen in het gebouw wordt de ruimte 

gevormd door de boffels die nodig zijn om de akoestiek in het gebouw beheersboor te houden. Deze bof

fels zijn zo geplaatst dot ze een lengtestructuur creëren in het dok die hooks op de constructierichting stoot. 

Hierdoor wordt de constructierichting zichtboor en wordt de oneindige structuur gevisualiseerd. 

Identificerende Kolom 

IDENTIFISERENDE KOLOMMEN: 

De kolom is hetgeen wat 't Korregat zijn vorm geeft. De kolom zorgt (buiten de gevels) voor licht in het ge

bouw. Door de licht toevoer en de manier waorop de kolommen vormgegeven zijn, zijn ze bij uitstek geschikt 

om te gebruiken als een inleider van de plek. De functies hebben hun plek gekregen door verschillende 

kolommen die functie te geven. Zo heeft elke groep van het KDV zijn eigen kolom gekregen. 

Er zijn drie verschillende kolommen aan te wijzen. De ingangkolom die regelt hoe je het gebouw binnen 

komt (hij goot de relatie aan met het tochtportaal woordoor hij de gebruiker verwelkomt in het gebouw). De 

ontsluitingskalom die toegang geeft tot de verschillende functies (deze kolommen worden gekenmerkt door 

de wochtruimte, die als verzamelplek en ontmoetingsplek dient). De functiekolom die de plek geschikt maakt 

voor een bepaalde functie (hierbij wordt de kolom zo aangepost dot hij de functie vertegenwoordigt. Zo heb

ben de kolommen in de sportruimte de touwen en ringen en klimrek in zich opgenomen.) 

92 



Ingang functies geplaatst onder kolommen 
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De verschillende fundies verdeeld over de kolommen 
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ORGANISERENDE WANDEN: 

De organiserende wanden zijn er om de versch illende functies te scheiden. Bij de zoektocht naar een vorm is 

er gekozen voor een lijn die zowel een ruimte defin ieert als een natuurlijke loop creëert. Verder is er gekozen 

voor een vorm die de flexibi liteit van het kolommenspellaat zien, maar die ook contrasteert met het rigide 

stramien van het gebouw. Hierdoor komen ze beiden beter tot hun recht. De gebogen lijn zorgt voor een 

spanning binnen het ritme van de kolommen. 

Door meerdere van deze lijnen bij elkaar te positioneren is het mogelijk om de openbare ruimte te knijpen. 

Hierdoor zorgt men wel voor een voortdurende vloeiing van de ruimte, maar is het mogelijk om een sub

tiele scheiding te maken tussen twee ruimtes. Het knijpen zorgt voor zowel een vernauwing van de ruimte 

als wel een verbreding als er niet geknepen wordt. Deze schakeling van nauwe en open ruimtes zal zorgen 

voor een verkeerszone in een nauwe ruimte en een ontmoetingsplek in de open ruimtes. Door meerdere van 

deze 'gebogen vormen bij elkaar te plaatsen, is het mogelijk om in de convexe zijde van de wanden een plek 

te creëren voor ontmoeting en verkeer en in de concave zijde een natuurlijke afbakening van de ruimte te 

creëren. Elke functie heeft zijn eigen organiserende wand om buiten de kolommen de ruimte die de functie 

zou mogen innemen, af te bakenen. Deze organiserende wanden nemen dan ook een deel van de flexibiliteit 

van 't Korregat weg. Daarvoor in de plaats worden de grote lijnen in 't Korregat vastgelegd. 

De organiserende wanden zijn verdikt uitgevoerd waardoor ze in zichzelf een ambigue ruimte worden. De 

wanden bieden ruimte voor opberging door middel van kasten maar ook voor nisjes waarin de gebruiker zich 

terug kan trekken. Elke organiserende wand heeft zijn eigen kleur gekregen om zo als oriënterend element te 

dienen in het gebouw. Op het moment dat men een gele nis ziet, is men er zich van bewust dat men langs 

het KDV loopt. 

\ 
Schema over het natuurliik creëren van een verbli;fptaats en verkeerszone door het buigen van de wand 
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De verleJ van de g~en wond • Foto van het Sansbeek f'l;i)'j~ ontworpen door Aldo 'COn Eyck 
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Het creëren van ontmoetingsplekken door de gebogen wanden (Gele vlekken) tussen de ontsluitingskalommen (groen binnen-buiten en blauw ingang 

tot functies) 



Er is getracht te zoeken naar een moot voor het knijpen , waarbij toch echt het gevoel van scheiding ontsloot, 

zonder dot er een duidelijke gong gemaakt wordt. Door de vloeiende beweging stroomt de ene plek over 

in de andere. De continuïteit van de ruimte die ontsloot door het losloten van de wonden en het dok, loopt 

hier noodloos over in de vloeiende beweging van de gebogen wonden . Door deze grootse geboren in het 

gebouw is elke ruimte gedefinieerd. De bogen zijn bijna allemaal delen van cirkels . Er is voor gekozen om 

de lijnen eenvoudig te houden. Doormee is het controst tussen het vierkont roster van de constructie en delen 

van de cirkels het grootst. 

DooRLOPEND LANDSCHAP: 

Het landschop dot deel uit maakt van de verbindende groenzone in de wijk wordt het gebouw binnen 

getrokken om het gebouw net als het landschop van de wijk te loten zijn. De subtiele hoogteverschillen die 

in het ontwerp gebruikt worden, versterken het gevoel van continuïteit. De overgong van binnen naar buiten 

verloopt zo vloeiend mogelijk woordoor het publieke domein deel uit lijkt te maken van het gebouw. Het 

landschop in het gebouw loopt in een zone tussen de school, het KDV en de sporthol lichtelijk omhoog om 

het verkeer te begeleiden. In de wachtruimtes van de school en het KDV zijn lichte kuilen aangebracht woor

door de verblijfskwoliteit van deze ruimtes geaccentueerd wordt. 

Verderop in het gebouw zakt het landschop in de neutrale ruimte en creëert hier een subtiele moor wel 

degelijk voelbare verzamelplek in het centrum van het gebouw. De verblijfsplekken, gesitueerd ochter een 

organiserende wand, hebben allemaal hetzelfde niveau en zijn vlak. 

PRIVÉ DOOS: 

De functies die privacybehoevend zijn, zoals toiletten en spreekkamers, worden gebundeld en krijgen de vorm 

van een privé doos. Deze dozen, gebaseerd op de doos-in-doos oplossing, zorgen buiten dot ze voor privacy 

zorgen ook dot de ruimte geordend wordt. Door deze eenvoudige samenwerking van de o rganiserende wond 

en de privé dozen kunnen de ruimtes opgedeeld worden. De plaatsing van de privé dozen bevindt zich op het 

stramien tussen de kolommen. Hierdoor wordt de structuur van de constructie aangehouden en visueel ge

maakt in de privé dozen. De dozen zijn zo uitgevoerd dot men altijd eerst de doos moel betreden al voor men 

de privé functie binnenkomt. Hierdoor is het niet nodig om deuren Ie plootsen in de dooswond moor loopt 

de ruimte ook in de dozen door. De dozen zijn eventueel voorzien van een glazen dak om gebruik Ie kunnen 

maken van het licht dot binnenstroomt door de kolommen. De functies waarbij dit niet nodig is, worden niet 

voorzien van een glazen dok. 
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5toelen ontworpen door Jurgen Bey- Flappen zorgen voor privacy zonder dat men geheel afgesloten zit- http:/ /www.jurgenbey.nl/ 
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SPECIFICERENDE OBJECTEN: 

Om een ruimte specifiek te maken, zijn er elementen nodig die alleen cateren voor dat gebruik. Deze ob

jecten zijn uniek voor die functie en laten direct zien wat voor een functie het is. Zo wordt er in het KDV een 

object gemaakt dat gespecificeerd is voor het voorlezen. Dit houdt in dat het object de vorm heeft waarop 

een groep kinderen gemakkelijk kan zitten evenals de lerares. Deze objecten worden uitgevoerd in een 

groene kleur waardoor de objecten herkenbaar zijn in het gebouw. 

fLEXIBELE MEUBELS: 

De meubels die in dit gebouw gebruikt worden, dienen flexibel te zijn. Men moet de mogelijkheid hebben om 

de meubels zo te positioneren dat ze cateren voor het specifieke doel. Daarbij dienen de meubels ook een 

lichte vorm van privacy te bieden zodat zij binnen een functie ook nog mogelijke hinder verkleinen. 

(plaatje meubel ontwerp van Jurgen Bey] 

BINNEN - BUITEN: 

De gevel in het gebouw wordt in twee soorten uitgevoerd . De functies die kunnen profiteren van meer 

geborgenheid zoals het KDV en het geboortecentrum worden uitgevoerd in een semitransparante glasgevel. 

Deze semitransparante wand wordt zo gepositioneerd dat hij om de constructie heen gezet wordt. Hiermee 

wordt de uitstraling van die gedeeltes van de gevel als massief gezien overdag en 's avonds als open. Door 

te kiezen om het geboortecentrum, KDV en de sporthal zo uit te voeren, wordt het gebouw van buiten af 

leesbaar. Men kan zien dat in de ene doos een andere functie zit dan in de andere. De andere gevelvorm is 

uitgevoerd als een vliesgeveL Deze ligt ver genoeg terug zodat het dak als zonwering dient. Het terugliggen 

heeft als tweede taak om een geleidelijke overgang te bieden tussen binnen en buiten. 

RouTING: 

Het gebouw heeft drie ingangen die overeenkomen met de ingangen van het originele ontwerp. De noord

ingang die nu gaat dienen als ingang voor de mensen die met de auto komen, opent direct op de neutrale 

ruimte. De andere ingang die hoofdzakelijk gebruikt gaat worden door mensen vanuit de wijk, komt via het 

terras direct op het restaurant uit. Via het restaurant heeft deze routing weer contact met de neutrale ruimte. 

De andere functies zijn via deze neutrale ruimte ontsloten. De laatste ingang bevindt zich bij de school en zal 

dan ook voornamelijk door de school en de mensen van dat deel van de wijk gebruikt worden. Vanuit deze 

ingang wordt de bezoeker geleid via de wachtruimte van de school naar de wachtruimte van het KDV om 

uiteindelijk in de grote, centraal gelegen, neutrale ruimte uit te komen. 
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Schema: Verschillende Gevels- Geborgen Translucente Gevel en de gordijn vliesgevel 
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GEVELS: (SCHAAL 1:1 000) 
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DooRSNEDE BB: (scHAAL 1 :500) 
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DooRSNEDE AA: (NIET oP scHAAL) 





DooRSNEDE AA: (NIET OP SCHAAL) 





I PLAnEGROND: c (5 HAAL 1 :1 000) 
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TECHNIEK 

HERBESTEMMING 



AKOESTIEK: 

't Korregat is een gebouw dot ontworpen is als een industriële hol. Zoals in een industriële hol is 't Korregat 

ook voorzien van een longe nogolmtijd. Om de akoestiek en doormee de hinder in bedwong te houden, is 

het nodig om akoestische voorzieningen toe te possen. Het dok, wot bij uitstek de plek is om deze akoestiek 

te regelen, heeft don ook een belangrijke rol hierin gekregen. In eerste instontie wordt er een akoestische 

ploot tegen de dokliggers geplaatst woordoor het hele dok als akoestische absorbeerder fungeert. Om het 

oversloonde geluid over de organiserende wonden tegen te gaan, wordt gebruikt gemaakt van boffels. De 

boffels houden een groot deel van de reflectie tegen. Omdat er gekozen is voor de continu·•leit van de ruimte 

en doormee om geen wonden te plootsen van vloer tot dok, zijn er nog aanvullende akoestische mootregelen 

nodig om de hinder tegen te gaan. Zo zijn de organiserende wonden ook akoestisch uitgevoerd zodat deze 

ook helpen in het beheersen van de akoestiek en zelfs de privé dozen worden afgewerkt met een akoestisch 

pleisterwerk om ook deze vlokken in akoestische zin te loten werken. 

INSTAUATIU: 

Het dok is de plek waar de instolloties kunnen lopen. De ruimte tussen de boffels wordt systematisch opge

deeld in zones voor water, licht, lucht en elektro. Dit betekent dot op het moment dot een functie licht, water 

of elektriciteit nodig heeft, dit vanuit het dok ter plaatse gebracht wordt. De huidige instollotie voor de lucht 

die gepositioneerd is aan de tip van de kolom, wordt vernieuwd zodat deze mechanische afzuiging weer up 

tot date is. De technische ruimte bevindt zich onder de kleedkamers. De instolloties kunnen hier via de hell

ingboon naar binnen gebracht worden zodat zij als van formaat zijn, toch possen. De leidingen lopen via de 

kleedkomers naar het dok waarna ze over het hele gebouw verspreid worden. 

WUMTE: 

De instolloties voor de verwarming worden verwerkt in de vloer. Dit voornomelijk om gebruik te maken van de 

natuurlijke stijging van warmte om zo het gebouw zo gelijk mogelijk te verwarmen. Dit is de enige uitzonder

ing op de gedachte dot de instolloties verzorgd worden door het dok. 

Schema van het vetWOrmingsprincipe 



Principe Doorsnede Leidingenverloop 
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LICHT: 

De kolommen met hun piramidevormige glazen koepels, zorgen ervoor dat het hele gebouw voorzien wordt 

van natuurlijk licht. Indien nodig wordt er in het gebouw gebruik gemaakt van de kunstmatige verlichting . 

Deze verlichting heeft net als het gebouw een industrieel uiterlijk en wordt geplaatst op een regelmatig stram

ien dat relatie heeft met het stramien van het dak. De privé dozen die toch behoefte hebben aan natuurlijk 

licht worden hiervan voorzien door de glazen daken van deze dozen . 

LUCHT: 

Het gebouw is voorzien van een gedecentraliseerd mechanisch afvoersysteem dat ook in het ontwerp gebruikt 

gaat worden . De lucht wordt via de gevels naar binnen gezogen en zo door het gebouw verspreid . Het 

gebouw heeft de mogelijkheid om te spuien doordat in de kolommen de glazen gevels opengezet kunnen 

worden. Dit is ook mede voor de afvoer van rook, mocht er onverhoopt een brand in het gebouw uitbreken. 

Schema van het ontluchtingsprincipe 

ZONWERING: 

Er is geen actieve zonwering in het gebouw maar er is gezorgd dat de overstek van het dak dusdanig va n for

maat is dat deze als zonwering dient. De andere gevel die translucent is wordt zo uitgevoerd dat de lichtdoor

latendheid ervoor zorgt dat geen zonwering nodig is . 

VLUCHTROUTES: 

Vanwege de continue ruimte is er besloten om geen enkele wand van de vloer tot het dak te laten lopen . 

Hierdoor is het niet mogelijk om een brandcompartiment toe te passen . Omdat het hele gebouw dan fun

geert als brandcompartiment is het nodig om sprinklers te installeren . Ook dient het spuien van de rook de 

gebruikers genoeg tijd te geven het gebouw tijdig te kunnen verlaten . Er is gezorgd dat elke functie via twee 

wegen geëvacueerd kan worden . 
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ANALYSE OVERSTEK ZWEVEND DAK 

Conclusie uit de analyse is dat het terugplaatsen van de gevel het dak gebruikt als zonnewering 
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MATERIALISATIE: 

GEVELS 

Er worden in het gebouw twee gevels toegepast. Beiden zijn uitgevoerd in glos om hiermee toch samenhang 

te creëren tussen de verschillende oplossingen. Een van de gevels wordt uitgevoerd in translucante zeeprofie

len. Deze industriële toepassing van glos sluit aan bij het industriële karakter van 't Korregot. Het translucante 

uiterlijk zorgt ervoor dot overdog deze gevel als mossief ervaren wordt. Alleen schimmen zijn te zien door het 

glos. Hierdoor wordt meer geborgenheid geboden aan de functies die er ochter liggen. De andere gevel is 

uitgevoerd als vliesgeveL Een gordijn gemaakt van glos. De vliesgevel wordt uitgevoerd met houten stijlen 

en aluminium richels. De stijlen worden als belangrijk ervaren omdat hiermee een verticale lijn in de gevel 

ontstaat. Door middel van deze verticale lijn, die geaccentueerd wordt door een u-profiel te gebruiken als 

bevestigingsmiddel, geeft het longgerekte gebouw de illusie van meer hoogte. De bevestiging van het glos 

aan de regels wordt via structurol glozing geconstrueerd zodat de horizontale lijnen van de gevel miniem 

gehouden worden. Van binnen of is het uitzicht op de stijlen van de vliesgevel van hout. Deze houten stijlen 

worden verjongd zodat de illusie ontstaat dot de glosploot doorlopend is. Hierdoor heeft de vliesgevel een 

onder ka rokter van binnen don van buiten. Er wordt gekozen voor hout omdat dit gemakkelijker verjongd 

kon worden, vriendelijker is in uitstraling en de aansluiting met de vakwerkliggers eenvoudiger gemaakt kon 

worden. De regels worden in aluminium uitgevoerd om een onder karakter te hebben don het hout. 
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DETAIL 1: AANsLUITING DAK EN TRANSLUCENTE GEVEL (ScHAAL 1 :1 0) 

Bitumen Dakbedekking , 
Houten Balklaag tussen stalen balken 

Stalen balk h.o.h. 2400mm 
Bruynzeel antisone beplating op regelwerk 

Bitumen Dakbedekking 
EPS isolatie op afschot 1 6mm/m 1 

Underlayment 18mm 
Bestaande houten balklaag 

Bruynzeel antisone beplating op regelwerk 

lX/. ~ 
N ~ 

_I /1 r , 

UNP 300 Lassen aan Stalen Balken Aluminium afdekplaat I ~ Hoogwaardige isolatie 
Dampremmende Folie 

Stalen L-profiel ter bevestiging gevel 6 

~ 

~ 
>< 
IX 
IX 
IX 

r:x 

>< 
IX 
IX 
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D< 

i>' 
IX 

_..._ 
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DETAIL 2: AANSLUITING MAAIVELD EN 

TRANSLUCENTE GEVEL (SCHAAL 1 :1 0) 

Gezet Profiel 
Drukvaste Insolatie 

Profiel t.b.v. ondersteuning gevel element 
h.o.h. 600mm 

EPS Isolatie 20mm 
PE folie 

9 C nvect r Radiator 

Bestrating 
Betonvloer 1 OOmm 
Isolatie 120mm EPS-1 00 
PE Folie 
Aangetrild zuiver zand 



DETAIL 3: ZWEVENDE DAKRAND ( SCHAAL 1 :1 0) 

Bitumen Dakbedekking ! 
Houten Balklaag tussen stalen balken 

Stalen balk h.o.h. 2400mm 
Bruynzeel antisone beplating op regelwerk o 

UNP 300 Lassen aan Stalen Balken 

..L 
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DETAIL 4: AANSLUITING DAK EN VLIESGEVEL (SCHAAL 1 :1 0) 

Houten Stijl (verjongd) 
Aluminium Regel 

Bevestiging element 
Siliconen Kit 

Bitumen Dakbedekking ~ 
EPS isolatie op afschot 16mm/m 1 

Underlayment 1 8mm 
Bestaande houten balklaag 

Bruynzeel antisone beplating op regelwerk 
Multiplex ombouw 15mm gevuld met minerale wol 

~ / 1 
~ / 
~ / 
~ / 
-~-



DETAIL 5: AANSLUITING MAAIVELD EN VLIESGEVEL (SCHAAL 1 : 1 0) 

Aluminium Profiel 
Drukvaste Insolatie 

Profiel t.b.v. ondersteuning gevel element q, 

h.o.h. 600mm I 
EPS Isolatie 20mm 

PE folie 

Convect r Radiator 
(Tussen ' ijlen bevestigd) 

o Bestroting 

o Betonvloer 1 OOmm 
<:> Isolatie 120mm EPS-1 00 
o PE Folie 
cp Aangetrild zuiver zand 
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ORGANISERENDE ELEMENTEN 

De organiserende elementen zijn grootse gebaren in de structuur van 't Karregat. Deze elementen vragen 

dan ook om een textuur die voor zo'n groots gebaar leesbaar is. Voor de convexe kanten is er gekozen om 

latjes te gebruiken in een patroon van een lange, een korte, een lange, een korte ... Dit patroon heeft van 

dichtbij een open karakter waarbij de akoestische wand zichtbaar is tussen de spleten van de latjes. Van veraf 

verkleint dit patroon zich totdat er drie banden ontstaan. Boven en onder een band van semi openheid en in 

het midden een band die gesloten van aard is. Hierbij heeft het gesloten gedeelte een begeleidende taak. De 

plint van deze bogen is lichtelijk opgeti ld om de wanden minder massief te maken. Bovenaan valt de wand 

ook terug waardoor de continuïteit van de ruimte beter doorloopt. De concave kant die bijna altijd uitgevoerd 

is als kast, is zo gemaakt dat de scharnieren van de kastdeuren een patroon op de grote schaal maken. Dit 

patroon zorgt ervoor dat dit gebaar meetbaar en daardoor leesbaar is. 



De koof in de 





Houtenlotten 51 x67 
Akoestisch Doek 
Isolotie moteriool 
Multiplex 24mm 

Akoestische ploat 
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PRIVÉ DOZEN 

De privé dozen worden strak in het wit uitgevoerd. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van wit akoestisch 

stucwerk. Door het strakke karakter van deze dozen wordt de samengesteldheid en het drukke karakter van 

het dak gecontrasteerd. De architectuur van de doos is zo dat het gemaakt wordt van wanden waartussen het 

dak geplaatst wordt. Dit dak is dan wel van glas of gesloten om te voldoen aan de vraag naar natuurlijk licht. 

De kamers die in de privé dozen gesitueerd worden, hebben een translucante glazen scheidingswand als 

muur. Hierdoor wordt de doos ervaren als één geheel en bakent de doos een zone van privacy af. 



SPECIFICERENDE OBJECTEN 

De specificerende objecten worden uitgevoerd als een meubel. Deze objecten zijn allemooi groen van kleur 

zodat ze een relatie aangaan met elkaar. Vlokken van zittingen zijn uitgevoerd in memory-faam omhuld door 

een kunststof loog. De memory-faam, die ook gebruikt wordt in de ruimtevaart, is bedoeld om comfort te 

bieden voor longere tijd . Di t doet het memory-faam doordot het als het ware onthoudt (memory) wel ke houd

ing aangenomen is. Zo is op het moment dot iemand opstoot de zitafdruk nog te zien in het object. Dit is een 

verdere vorm van contact met de andere gebruikers omdat zelfs het gebruik (tijdelij ke) sporen noloot op deze 

meubels. 
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rm !9] Contod met de medemens door afdrukken von gebruik- Memory Foam als materiaal - http:/ /www.Biinx.com/cnc/memory _foom.htm 



DOORLOPEND LANDSCHAP 

In de gedachte van het doorlopend landschop is het voor de hond liggend dot de materialisatie ook van 

binnen naar buiten doorloopt. Zo worden de openbare zones in het gebouw uitgevoerd in bestroting om 

het verdere openbare gebruik zichtbaar te maken . De cirkels die gediend hebben voor het maken van de 

gebogen wanden worden in de vloer zichtbaar gemaa kt doordat deze afgewerkt wordt met een gietvloer. Zo 

ontstaat er een duidelijk contrast tussen het samengestelde patroon van de bestrating en de uniformiteit van 

de gietvloer. Het stramien wordt zichtboor gemaakt in de vloer door daar stalen strips in het patroon op te 

nemen . Zo wordt er een relatie gelegd tussen de vloer en het dak. 
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EBOORTE KAMER 

EEN PLEK OM IN TERUG TE TREKKEN 



Cocoon Openbaar Familie 

Kennissen Zwangere 

Schema: Het introduceren van de verschillende Privacy Filters 
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Zoals in het hoofdstuk verloskunde is het duidelijk dot de bevallende cliënt behoefte heeft aan rust, vertrou

wen en acceptatie. De vroog is alleen hoe men de rust, vertrouwen en acceptatie moet brengen. Een van 

de conclusies die getrokken werd, is dat je de vrouw de controle moet geven over hoor omgeving. Hiermee 

wordt bedoeld dot de vrouw diegene is die de regie in honden heeft (zoals dot vaak in de huiselijke sfeer is) . 

Dit is een van de voordelen die de thuisbevalling zo aantrekkelijk maken. De vrouw weet waar alles ligt en zij 

weet waar de fijne plekken zijn in het huis. 

Om het eigen vermogen om pijn op te vangen te verhogen, is het belangrijk dot de vrouw zelf bewust wordt 

van de dingen die ze kan doen om de pijn draaglijker te maken. Een gedeelte leert ze in de zwangerscha ps

gym met de ademhalingstechnieken. Binnen het gebruik van een geboortekamer is het belangrijk dot ze 

begrijpt dat ze verschillende houdingen aan kan nemen. Een verandering van houding zorgt ervoor dot de 

sponningen anders lopen in het lichaam en dit kan voor verlichting zorgen. Door self empowerment van de 

vrouw kon ze zelf op zoek gaan naar een houding die op dot moment voor haar het beste werkt. Je hoolt 

de vrouw uit haar slachtofferrol wat voor zelfvertrouwen zorgt. (Onderzoek wijst bovendien uit dot, bij het 

voornomelijk verticaal; zittend of staand of lopend opvangen van de weeën, de duur van de ontsluitingsfose 

verkort wordt) [l.owrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Dowswell T, Styles C. - "Maternol positions and mobility during first 

stage Iabour. •- Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art No: Cd003934. DOl: 1 0.1 002/14651858. 

CD003934. pub 2.] 

Voor deze kamer is een object ontworpen dat, net als de specificerende objecten in de rest van 't Korregot, 

gemaakt is voor het specifieke gebruik. De geboortekamer krijgt zijn functie door dit meubel. Als inspiratie

bron voor dit object is het project "extreme eurasia" van Hitoshi Abe gebruikt. In dit project loot Hitoshi een 

amorf en sculpturaal object zien waar de voorbijganger via het tostzintuig op onderzoek uitgoot. Het gebruik 

van het object nodigt uit om te exploreren. Deze exploratie zou, in het geval van de bevalling, ervoor kunnen 

zorgen dot de zwangere op zoek goot naar een comfortabele houding. 

Het geboortecentrum bevat drie geboortekomers. Deze komers zijn nodig om alle poliklinische bevallingen 

van Tongelre te kunnen huisvesten. Een bevalkamer bestoot uit twee delen. De hotelkamer, die voor de 

kraamtijd dient, en de bevalkamer waar het object staat. De bevalling is een functie die vraagt om complete 

privacy. Om die reden zijn er in het bevalcomplex drie privacy filters ontworpen om elke keer een groep 

gebruikers te filteren. De eerste filter is de gebogen wand van het geboortecentrum. Hier wordt het algemene 

publiek weggefilterd van de familie van de borende. Deze zone wordt don ook gebruikt om te wachten, terwijl 



PLATTEGROND VAN GEBOORTECENTRUM EN AANGRENZE.NDE FUNCTIES: 
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DOORSNEDE OVER GEBOORTECENTRUM EN PRIVÉ TUIN 
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in de bevalkamer verlost wordt. De tweede privacy filter filtert de directe ondersteuning van de familie. Men is 

dan aangekomen in het hotelkamergedeelte van het geboortecentrum, gepositioneerd in de privé biedende 

doos. Als laatste filter is de scheiding tussen de bevalkamer en de hotelkamer gemaakt. De bevalkamer is 

het domein van de barende. Alle anderen zijn in deze kamer te gast bij de barende. Zo heeft de barende de 

mogelijkheid om zich geheel af te zonderen van haar omgeving en zelf op zoek te gaan naar haar optimale 

houding en gemoedstoestand. 

"Everyone, even in a house of restricted dimensions, must be able to remain free and independent. They must have the 

impression of being alone, and if desired, entirely alone~ - Caroline Constance - "Ei/een gray" [p95] 

Centraal gelegen tussen de bevalkamer en de hotelkamer bevindt zich de patio. De patio catered aan de 

behoefte voor zicht op groen en geeft de zwangere de mogelijkheid om naar buiten te stappen zonder dat ze 

hiervoor weer aangekleed hoeft te zijn. De patio, omringd door de bevalkamer en hotelkamer, is hier geheel 

privé. Hij is ook zo gepositioneerd dat er geen direct zonlicht in de bevalkamer valt. 

De douche die vaak gebruikt wordt voor het opvangen van de pijn, heeft een centrale plek gekregen in de 

bevalkamer. Hier kan de zwangere gemakkelijk gebruik van maken omdat deze altijd open is. 

Licht wordt gebruikt om subtiele richting te geven aan specifieke plekken. Zo worden de houdingen die verti

caal aangenomen worden, lichteli jk geaccentueerd. Ook de douche wordt op deze manier extra uitnodigend 

gemaakt. 

In het geval van een zich voordoend risico, dat het onmogelijk maakt om de bevalling in het centrum te ver

volgen, wordt de barende vrouw via een speciale achteruitgang per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. 

De binnenkomst in de hotelkamer verloopt met een slinger. Hierdoor is het niet mogelijk om direct op het 

bed of in de bevalkamer te kijken, ook al staat de deur open. Dit levert een extra gevoel van privacy op. De 

slinger wordt uitgevoerd als kastenwand zodat men de ruimte zich beter eigen kan maken. Hier heeft men 

namelijk plek om de meegenomen spullen een plaats te geven. In deze kasten bevinden zich ook de appa

raten die men kent van de huiselijke sfeer. Zo zijn de muziekinstallatie, de tv en het keukentje hierin weggew

erkt. Dit zorgt voor een eenvoud in de kamer die de rust ten goede komt. 
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PLAnEGROND VAN DE GEBOORTE KAMER (SCHAAL 1 :1 00) 
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IMPRESSIE VAN DE GEBOORTE KAMER KIJKEND OP PRIVÉ PATIO 
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ANALYSE HOUDINGEN 

No analyse VOll de ziekenhuisbevoHing en von hoe de zwangere de ruimte om hoar heen gebrui t, werd 

duideJijk daf vonult de ~wongere ontworpen dient Ie worden en niet vanuil de verloskundige. Hieruif volgde 

een analyse von de verschillende houdingen die een lWangere tijdens de bevolling oan kon nemen. 

In hel boek "veil ig bevallell" worden de verschillende houdingen die men liidens he1 boren oon kon nemen, 

uiteen gezel. Tijdens et opvongen von de weeen ziin er 6 hovdlngen die vook oongenomen worden 

Zitten 

Uggen 

Holfliggen 

Hongen 

Leunen 

Honden en knieen 



ZlnliN: (RAsTER IS 1 OOxl OOMM) 
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CoNCLUSIE 

HERBESTEMMING 



De doelstelling van het project was het maken van een geboortecentrum voor de wijk Tongelre. Hierin is 

gekeken naar de specifieke eisen van het bevallen en de manier waarop de bevalling door middel van archi

tectuur bevorderd kon worden. De architectuur die toegepost wordt, is ingetogen en rustig van oord. Er is niet 

gezocht naar uitbundigheid moor in elke stap is geredeneerd vanuit het gebruik. 

't Korregat heeft een duidelijke rol gespeeld in de uiterlijke verschijningsvorm van het geboortecentrum. Door 

het thema entklonteren van van Klingeren, is een alliantie gevormd met het gemeenschapshuis. Een alliantie 

die nog verder gaat dan de oorspronkelijke gedachte van de plaatsing aan het marktplein naast de kerk. 

Hierin heeft de herbestemming een positieve invloed gehad op het ontwerp van het geboortecentrum die bij 

nieuwbouw moeilijk te verwezenlijken is. 

De barende vrouw heeft binnen dit ontwerp op verschi llende schaalniveaus rust, vertrouwen en acceptatie 

gekregen. Hierdoor zal de bevalling binnen dit centrum voorspoediger kunnen verlopen en is dit een ac

ceptabele vervanging voor de poliklinische bevalling geworden. 

Door geëngageerd te werk te gaan is er een nieuwe visie ontstaan over hoe de verloskundige zorg in Neder

land geregeld zou k~nnen worden. Door de borende centrooi te stellen in de gedachte over hoe en waar het 

geboortecentrum gemaakt dient te worden, is een specifieke oplossing gevonden voor de bevalling waarvoor 

men kiest om die niet thuis te doen. 

Verder onderzoek en eventuele bouw zullen moeten uitwijzen of de visies van plaatsing, gebruik en het object 

ook doodwerkelijk de conclusies te weeg brengen die in dit project getrokken worden. 

INZICHTEN: 

DE BEVALUNG 

Tijdens het ontwerpen van het geboortecentrum werd al snel duidelijk dot in het ontwerp van een bevalkamer 

tot nu toe gedacht is vanuit de hulpverlener. Door in de huid te kruipen van de zwangere ben ik tot een heel 

andere conclusie gekomen. De architectonische middelen die gebruikt kunnen worden om te faciliteren bij de 

bevalling, omvatten meer don alleen kleur en verbloeming van het medische. 

HERBESTEMMING 

In het structuralisme is de gedachte van de mega-structuur geopperd als een totaal flexibel systeem~ In 't Kor

regat is de constructie met de plotaankolommen don ook niet als een maga-structuur aan te duiden. Dit komt 

doordot de kolommen dominant zijn van karakter en ook meteen het gebouw van licht voorzien. De kolom-
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men werken dan ook als verzamelpunten binnen het gebouw waardoor de constructie toch dicteert waar wat 

kan gebeuren. 

De totale flexibi liteit die van Klingeren zag als oplossing voor een continue veranderend gebruik, heeft in 

samenwerking met de imperfectie tot gevolg gehad dat 't Korregat in de loop der jaren weer verklonterd is. 

De afwezigheid van een sterk architectonisch kader, zoals dat bijvoorbeeld in de Meerpaal in Dronten wel 

aanwezig was, heeft geleid tot een onduidelijkheid over hoe 't Korregat gebruikt moet worden. 

Het ontklonteren en doormee het samenbrengen von de gemeenschap door middel van het onverwachte en 

de ontmoeting, hebben de potentie om in deze tijd von capsularisering het publieke domein weer gemeen

schappelijk te maken. Het gemeenschappelijke heeft don de mogelijkheid om ons te wapenen tegen angst. 

Angst voor het onbekende en angst door onbegrip. 

VERDERE STUDIE: 

Het evidence based design is zich steeds meer oan het ontwikkelen. Deze stroming binnen de architectuur is 

op zoek naar wetenschappelijke onderbouwing von het architectonisch instrumentarium. Hiermee wordt niet 

alleen de vraag over hoe de architectuur kan helpen in het genezingsproces onderzocht, maar wordt er ook 

gezocht naar een financiële verantwoording van de architectonische ingrepen. De architectonische ingrepen 

die in dit project zijn gebruikt, zouden ook kwantitatief onderbouwd kunnen worden zodat deze kennis toe

gevoegd kan worden aan de kennis van het evidence based design. 

De akoestiek die binnen dit project van belang is, zou ook door een bouwfysicus verder onderzocht kunnen 

worden om te kijken of de gebruikte oplossing ook voldoet op allè gebieden van de akoestiek. 



"Pos in samenhang met piin kri;gen veel mooie dingen hun waarde. Vertrouwdheid met verdriet bliikt een van de minder 

vanzelfsprekende vereisten voor het woorderen van architectuur. Nog afgezien van alle andere voorwoorden is het wellicht 

nodig dot we een beet;e ongelukkig ziin voordot we werkeliik door de schoonheid van gebouw kunnen worden gerookt" 

Alo in de Botton '1\rch itectuur van het geluk" [p28] 
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