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Het begon allemaal in september 2008. Het thema 'health care' en specifiek 
de verzorging en verpleging van ouderen was voor mij nieuw terrein. Net 
als de meeste uit mijn groep kon ik enige referentie putten uit eerder op
gedane persoonlijke ervaringen met grootouders in verzorghuizen. Ik ging 
samen met de groep gretig aan de slag met het lezen van allerlei boeken, 
artikelen en zelf films over het thema. En oh jee van de bevindingen werd 
ik niet bepaald vrolijker. Na een bezoek aan het 'College Bouw' te Utrecht 
werden mijn onderbuikgevoelens nog eens bevestigd. Akelige getallen en 
cijfertjes over draaicirkels en vierkantenmeters rondom toiletpotten wor
den als wetenschap vereerd. Deze tirannie van cijfers en regeltjes leiden 
tot allemaal identieke verpleeghuizen waar de meesten van ons zo graag 
mogelijk wegblijven. Ook staat me nog bij een presentatie van een takel
systeem waarmee men ouderen via railsystemen in het plafond kan ver
plaatsen. Ik krijg al kippenvel bij de gedachte. Natuurlijk zijn innovaties in 
verzorgtechnieken noodzakelijk maar men moet wel oppassen dat men 
niet zelf patiënten creëert, door de 'patiënten' alles uit handen te nemen. 
Zoals de filosofie van Humanitas 'use it or lose it' wat erop neer komt dat 

1 functies die niet meer gebruikt worden snel verdwijnen. Dus als men bij
voorbeeld niet meer probeert uit bed te komen dan verslappen bepaalde 
spieren dusdanig dat men later ook niet meer kan lopen, of misschien wel 
veel fysiotherapie nodig heeft. Eigenlijk staat of valt een goede verzorging 
met de organisatie van de zorg. Er is echter geen vrijkaart voor architec
ten om de organisatie niet ter discussie te stellen. Met dit project heb ik 
geprobeerd tegen bepaalde taboes aan te schoppen. Een locatie met een 
knipoog en het gebouw misschien wel als 'coversation piece'. Een gebouw 
dat aanzet tot discussie, gedachten en dialoog. Ik hoop U dan ook mee te 

nemen op een tocht door deze een toch wel bijzondere plek in Hasselt. 
Bij deze wil ik mijn afstudeercommissie bestaande uit de voorzitter prof. 
ir. Bas Molenaar (professor of architectural design & health care), ir. Mark 
van der Poll (assistant professor of architectural design & health care), dr. 
ir. Jos Bosman en dr. Jacob Voorthuis (professor in architectural history 
and theory) , bedanken voor hun begeleiding en kritieken die meer structuur 
brachten in mijn ontwerpproces. 

Cr'llf Jidtlhlllfl'tl11tltdidio:;t' 

Afbeelding: Boek Levenskunst of leeftijd, 
Hans Becker 
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SAMENVATTING 

De titel van dit project laat zich het best uitleggen aan de hand van volgende 
definities van het begrip 'Cross-over': 

1. In de genetica wordt gesproken van een cross-over of crossing-over 
wanneer twee homologe chromosomen informatie uitwisselen tijdens de 
meiose. 

a: 2. In de beeldende kunst, zoals beeldhouwkunst en schilderkunst en archi
g;! tectuur, is het een 'mengkunst', een mengeling van meerdere stijlen. 
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In het licht van deze afstudeeropdracht kan men 'Cross-over' zien als het 
overdragen van gunstige kenmerken van de oude gevangenis in Hasselt aan 
principes uit de zorg en verpleging. Een experiment waarbij de herschikking 
van elementen uit twee werelden tot een nieuw model leidt. 



"Ik noem de revolte in de monumentenwereld waarin reconstructie en 
absolute conservatie werden ingeruild voor een veel vrijere omgang met 
het monument gedreven door de overtuiging dat het monument alleen dan 
overlevingskansen heeft als nieuwe vitale ontwikkelingen ook de ruimte krij
gen. Het monument niet als gestolde statische geschiedenis maar als een 
dynamisch en gelaagd document van een levende geschiedenis. " 
- Pietervan Wesemael 

De oude gevangenis in Hasselt is een gebouw om van te smullen als ar
chitect. Het heeft een bijzondere opzet, materialiteit. lichtinval enzovoort. 
Karakteristieken die bij nieuwbouw totaal ondenkbaar zouden zijn . Naast 
historische karakteristieken staan nieuwe maatschappelijke behoeften en 
levenswijzen voor ouderen die buiten de samenleving dreigen te vallen. 
Beide het verpleeghuis als de gevangenis zijn in mijn ogen toonbeelden van 
heterotopieën. Plekken waar een waas omheen hangt. De locatie in Hasselt 
is een heteratopie in tweeërlei aard: ten eerste was deze gereserveerd voor 
individuen van afwijking of individuen die buiten de norm vallen, ten tweede 
is de locatie sinds 2004 in onbruik gevallen als een soort ommuurde rulne 
gelegen aan de rand van het centrum van Hasselt. 

Door het tegen het licht houden van de gevangenis in Hasselt met de princi
pes van het 'Weiterbauen' zoals we zien bij projecten van architecten als L. 
Snozzi en C. Scarpa, is getracht tot een nieuw type verpleeghuis te komen. 
Een verpleeghuis dat probeert de samenleving juist op een gedoseerde en 
gecontroleerde manier binnen te halen. 

Dit verslag zal beginnen met een uiteenzetting over de problemen, ach
tergronden en doelgroep beschrijving waar de huidige zorgwereld mee te 
maken heeft. Gevolgd door een essay over de begrippen vervreemding, 
heteratopie en weiterbauen. 

Het begrip 'weiterbauen' is het handvat waarmee de opdracht wordt aange
pakt. Zoals het duitse woord al zegt wordt er een bestaand gebouw verder 
gebouwd. Hierbij gaat het niet alleen om conserveren en in stand houden 
maar ook om een nieuwe meer vanzelfsprekende laag aan het gebouw toe 
te voegen. Of volgens onderstaande definitie: 

Het blootleggen van een verstopte ontstaan- en gebruiksgeschiedenis, 
geeft inzicht in de oude opzet. Hiermee kan een opzet worden gemaakt 
van wat mag verdwijnen en wat toegevoegd kan worden. Doel is het 
creëren van een nieuwe eenheid tussen delen die overblijven en nieuw 
toegevoegde delen met behoud van het origineel karakter. 

Conceptmatig resulteert dit in het creëren van de verschillende typologieën 
(verpleging, verzorging en hospice). Deze typologieën zijn gebaseerd op 
een analyse van de oude gevangenis in Hasselt. Deze analyse berust op een 
methode die de essentie van de oude opzet van het gebouw vat in abstracte 
diagrammen. Deze diagrammen gaan onderandere over routing en functio
nele werking. Vervolgens worden deze aspecten tegen het licht gehouden. 
Er wordt gekeken door welke ingrepen de opzet verbeterd kan worden. 

Daarnaast spelen omgevingsfactoren een belangrijke rol. De keuze voor een 
oude gevangenis midden in de stad is natuurlijk geen toevallige. Door het 
gebouw nieuw leven in te blazen blijft het gebouw als identiteitsdrager voor CJ) 

de stad behouden. Het gebouw wordt opnieuw verankerd in een omgeving )> 
waarin een hoop gebeurt. Over het koekerellenpad heen wordt een link ge- S: 
maakt met een toevoeging aan het oude complex. De voet van dit gebouw ~ 
werkt sorterend; het is een entree voor verpleegbewoners die op hogere < 
verdiepingen wonen en een entree voor bezoekers van de medische functies ~ 
in de eerste twee bouwlagen. De gevangenismuur wordt op verdiept niveau -1 
ondermijnt waardoor de aandacht wordt gevestigd op de nieuwe publieke z 
functies onder het oude complex G) 
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TOEGENEGEN 

Zij zijn zich aan het losmaken 
van de omgeving waarin ze groot werden. 
Zij zijn niemand anders dan voorfleen, 
voel maar: de vertrouwde hand, zoen op wang. 
Alleen kunnen wij de wereld waarin ze 
aankwamen niet vinden-
Oude en nieuwe boeken worden achter 
elkaar in hun hoofden open en dicht geslagen. 
Soms verhalen ze (hardop of fluisterend) 
over iemand die je niet eerder kende. 
Blijf luisteren, schuif dichterbij. 
Laat ze niet alleen als ze ver dwalen 
in andere taal die ze spreken. 
Maak jezelf niet wijs dat er nog weinig 
in hun leven toe doet, wandel genegen 
hun naamloze dagen in en uit. totdat 
een vlinder of engel de boeken sluit. 

© Henk van Zuiden 
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lnside Outside, dit was het thema waarmee ik en met mij 6 studenten van 
de afstudeergroep 'Greypower 6' in een oriënterende onderzoek aan de slag 
gingen, met als doel het ontwerpen van een nieuw innovatief verpleeghuis 
van binnenuit. Vanuit de markt zien we een toegenomen interesse voor het 
ontwerpen voor de vergrijzing. Een groot deel van de babybomers hebben 
iets te besteden en hebben zelf de touwtjes in handen met betrekking tot 
hun toenemende zorgvraag. Anders dan bij voorgaande 'Greypowers ' con
centreert 'Greypower 6' zich op een 'moeilijke' doelgroep. Een doelgroep 
van minder kapitaalkrachtige ouderen, die niet in staat is zijn eigen zorg 
te regelen. Een doelgroep met serieuze geestelijke beperkingen die buiten 
de samenleving dreigen te vallen. Het archetype verpleeghuis voor deze 
doelgroep heeft veel weg van een cellencomplex. Eigenlijk vergelijkbaar met 
de manier waarop we met onze gevangenen omgaan. Het regime dat aan 
bewoners van zorgtehuizen is opgelegd, vertoont sterke gelijkenissen met 
het strakke dagritme in penitentiaire inrichtingen. Hoewel men herkent dat 
bewoners, zeker wanneer ze dementeren, vooral aandacht nodig hebben, 
spreekt men in de dagelijkse gang van zaken veelal over het · toezicht · . Om 
het dagprogramma af te handelen wordt een strakke discipline gebruikt. Het 
gebrek aan personeel · aan het bed · versterkt deze strikte orde. Voor een 
dementerende is bijvoorbeeld slechts 170 euro per dag beschikbaar , terwijl 

dat voor een gedetineerde 190 euro en voor een TBS' er 500 euro is.1 Een 
ideale gevangenis of verpleeghuis is een paradoxale en utopische gedachte; 
een gesloten, vervreemde instelling maar toch midden in de samenleving. 

Met deze gedachten in mijn hoofd dook de volgende onderzoeksvraag op: 

Is het mogelijk het verpleeghuis te innoveren door een specifieke gevan
genis (in Hasselt) tegen het licht te houden met behulp van de principes 
van het 'Weiterbauen'? 

1. Janny Rodermond. Architectonische innovatie gevraagd, Kwaliteitsslag noodzakelijk in 
verpleeg- en verzorgingstehuizen. de Architect, oktober 2006 
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Gelukkig zien we een veranderende trend waarin men steeds meer de zie
kenhuissetting probeert te veranderen in een woonomgeving. Kleinschalig
heid en huiselijkheid zijn hierbij de toverwoorden. Bewoners worden ook 
meer betrokken bij de inrichting van hun leefomgeving en verzorging. Stich
ting Humanitas in Rotterdam geeft dit vorm met de begrippen 'Baas in eigen 
huis' en de 'ja-cultuur'. Wilt u een kat, hond, het behang veranderen of een 
avond doorzakken aan de bar. Ja dat mag! Volgens Hans Becker van Huma
nitas zit de negativiteit van het verpleeghuis (of zoals hij omschrijft misère 
eilanden) in het overmatig 'pappen en nathouden' oftewel de overdaad aan 
'Gure & Care' . Door het benadrukken van de leuke dingen zoals de bar, 
de kapsalon, winkels, concerten, kunst, museum etc., probeert hij de zorg 
verborgen op de achtergrond aanwezig te laten zijn. Met aantrekkelijk (semi) 
publieke functies nodigt Beekers tegelijkertijd ook een ander publiek uit. Er 
ontstaat een dynamiek waarin familie en omwonende graag op af komen. 
Een dynamiek waarin mantelzorg zich makkelijker kan ontplooien. Eenzelfde 
soort benadering zien we ook in de Gevangenis van San Pedro (La Paz, 
Bolivia) waar de gedetineerde centraal staat. 

San Pedro is een kleine op zichzelf staande ·stad in een stad· , gelegen 
in het centrum van La Paz. De gedetineerden kopen of huren een cel. Het 
gevangenisterrein ontwikkelde zich tot een weefsel van nauwe straatjes met 
kraampjes, omgeven door een hoge muur. De gedetineerden moeten voor 
zichzelf zorgen, de rijken kopen een cel in het rijkste gedeelte, de armen 

a: zitten opgepropt in het armste gedee~e. Overdag kan iedereen vrij rondlo
W pen tussen de zeven verschillende afdelingen. Je ziet nergens bewakers of 
> tralies. · s Avonds worden de afdelingen gesloten, maar de gedetineerde 
9 heeft zelf een sleutel van zijn cel. Het slot is voornamelijk om hun spullen 
en te bewaken. Een aantal gedetineerden heeft zelfs winkeltjes geopend en de 
en gevangenis lijkt meer op een arme buurt dan op een gevangenis. Je ziet 
~ bijvoorbeeld een kapper, een schoenenwinkel waar ze Nikes verkopen, res
ü taurantjes en er hangt een geur van vers gebakken brood. Vrouwen mogen 

op bezoek komen en tegen betaling zelfs overnachten. Veel kinderen leven 

12 

met hun vader in de gevangenis, er wordt zelfs een school met opvang voor 
hen gebouwd.2 

Doestelling: 

Het ontwerpen van een waardige woonomgeving voor dementerenden 
(wonen&welzijn), door het extraheren van nieuwe typologieën voor 
verpleegzorg uit de bestaande gevangenis in Hasselt, met als doel de 
samenleving op een gedoseerde en gecontroleerde manier binnen te 
halen, ofwel omgekeerde integratie. Een verpleeghuis op de scheidslijn 
tussen twee werelden. 

2. Unda Duits, Reisverslag Bolivia, Lalalalinder.nl 



Afbeelding: Gevangenis San Peóro, La Paz, Bolivia 
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HIJ ilementle 

"t Verpleeghuis is ontstaan als een namaak ziekenhuis en is geëindigd als 
een woonvoorziening voor ouderen waar niets meer aan te cureren valt"3 

3. Hans Becker. Uitzending KRO Profiel 



Vroeger overheerste het beeld dat ouderen hun dagen slijten achter de ge
raniums. Dit is vervangen door dat van de 'vitale oudere' die nog midden in 
de maatschappij staat, volop van zijn vrije tijd geniet, reist en andere leuke 
dingen doet. Vitale ouderen zijn de maat geworden waarmee men andere 
ouderen meet. Vanuit de markt zien we veel activiteiten die zich richten op 
pasklare ondersteuning aan ouderen die zelfstandig (willen) wonen. Regie 
houden over het eigen leven en betrokken blijven bij de sociale omgeving 
staan bij deze activiteiten centraal. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concepten 
als levensloopbestendige appartementen, aanleunwoningen en extramurale 
zorg, met als doel het voorkomen of uitstellen van plaatsing naar een in
tramurale instelling. Bijna iedereen wil thuis blijven wonen maar wanneer 
men bijna 24 uur per dag zorg nodig heeft wordt dit vaak onmogelijk. Dit 
zien we veelal bij dementie. Dementie is heel ingrijpend, niet alleen voor de 
patiënt maar ook voor de directe omgeving. Vooral beide zijn die gevolgen 
enorm. Voor dementerenden is het verpleeghuis meestal onvermijdelijk en 
ze geraken van de regen in de drup. Met plaatsing in een gesloten instelling 
verliezen zij als het ware hun burgerrechten, inclusief het recht op zelfbe
schikking. De gezondheidsraad wijt deze marginalisering van dementeren
den aan een hele reeks vooroordelen. Doordat men hen in onze samenleving 
ziet als wilsonbekwaam en afwijkend van de norm, worden zij zo veel mo
gelijk afgezonderd. Elke individualiteit verdwijnt in deze cruciale fase naar 
de achtergrond. Het opgelegde regime in verpleeghuizen bied weinig begrip 
voor gedragsveranderingen, depressies, apathie en verandering van de per
soonlijkheid, waarmee dementie gepaard gaat.4 De rol van het traditionele 
verpleeghuis staat onder druk. Deze is niet verwonderlijk wanneer we kijken 
naar de ontstaansgeschiedenis van het verpleeghuis. Het verpleeghuis is 
van origine een 'aanhangsel ' van het ziekenhuis. Een instelling waar pati
enten kunnen worden verpleegd die niet langer de medische behandeling 
van het ziekenhuis behoeven, maar niet gezond genoeg zijn om naar huis te 
gaan. Gaandeweg verschoof het karakter van een verpleeghuis naar woon-

4. Janny Rodermond, Architectonische innovatie gevraagd, Kwaliteitss/ag noodzakelijk in 
verpleeg- en verzorginstehuizen, de Architect, oktober 2006 

voorziening voor ouderen met zware lichamelijke en geestelijke aandoenin
gen. Tot op vandaag worstelt het verpleeghuis met deze gedaantewisseling. 
De organisatie wordt vaak nog gerund vanuit medische achtergrond; zuster 
in uniform, diensttijden en handen aan het bed. Stella Braam omschrijft 
deze toestanden in haar boek 'ik blijf thuis' als het 'instellingsdenken' waar 
niet de klant maar de organisatie centraal staat. Ook in opzet en inrichting 
van zorggebouwen heeft de institutionele denkwijze een stempel gedrukt. 
Bestaande verpleeghuizen zijn te geisoleerden te groot van stempel, hebben 
anonieme entreehallen, gesloten toegangen, foeilelijke zonwering en identie
ke verdiepingen met doodlopende gangen. Geen wonder dat vele bewoners 
voortdurend bezig zijn met ontsnappen. Er bestaat voldoende consensus 
dat het huidige verpleeghuis zijn tijd gehad heeft maar echte innovaties zoals 
bij bijvoorbeeld Humanitas in Rotterdam zijn schaars. 
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Leeftijdsopbouw N-ond 1975 

Vergrijzing 

·........ 
Leeftljdoopbouw Nede~ond 2010 

De term vergrijzing is een aspect van een verandering in de bevolkingssa
menstelling. Deze term wordt gebruikt om aan te geven dat het aandeel van 
ouderen in de bevolking stijgt en daardoor een stijging van de gemiddelde 
leeftijd veroorzaakt . 

De vergrijzing van de bevolking in de westerse landen wordt veroorzaakt 
door een combinatie van factoren. In de eerste plaats kenden veel westerse 
landen vlak na de Tweede Wereldoorlog een babyboom, waarin relatief veel 
kinderen geboren werden. In de jaren zestig en zeventig van de twintigste 
eeuw daalde het geboortecijfer weer sterk (ontgroening). Gevolg hiervan is 
dat de verhouding tussen het aantal ouderen en jongeren momenteel (2006) ffi sterk stijgt. Dit effect is grotendeels tijdelijk: rond 2030 zullen de meeste 

0
> babyboomers overleden zijn. Indien dan ook de ontgroening gestopt is, be

tekent dat ook een einde van de vergrijzing. 1 
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1. CBS, Wikipedia 

Leeftijdsopbouw -~nd 2030 

·-11.4• 

l.ftftijdsopbouw Nedo~and 2050 



Tabel4: Raming van diJ llfJthoudlng tussen d8 omvang van d8 bavolldng en het aantal 

damanterende van 65 jaar en ouder in d8 periode 2000-2050 (Gezondheidsraad 2002) 

Jaar omvang van de beYolting aantal dementerenden van es jaar aantel burgen~ par 

en ouder dament.,..nde van 65 jaar en 

oudof 

2000 15.863.950 170.344 13 

2005 16.424.709 188.136 17 

2010 16.864.472 207.352 11 

2015 17.204.908 225.631 78 

2020 17.492.098 245.748 71 

2025 17.735.544 275.517 ... 
2030 17.918.871 316.717 57 

2035 18.027.428 355.882 51 

2040 18.058.048 382.407 47 

2045 18.038.166 401.051 45 

2050 18.004.927 412.255 44 

Hoeveel mensen lijden aan dementie? 
Samengaand met de vergrijzing zien we een forse toename van het aantal 
dementerenden. Dit aantalloopt zelfs op tot zo'n 412.255 in 2050. Anders 
gezegd: in 2005 is ongeveer 1 op de 87 mensen in Nederland dement. In 
2010 is dat 1 op de 81 , in 20401 op de 47 

• In Nederland hebben ruim 230.000 mensen dementie. 
Hiervan zijn 12.000 mensen jong dementerend ( < 65 jaar). 
• leder uur krijgen vier mensen in Nederland dementie. 
• De kans is 20% dat iemand in zijn leven dementie krijgt. 
• Leeftijd is de belangrijkste risicofactor voor dementie. 

De kans op dementie neemt sterk toe met de leeftijd: 
- Ruim 1 0% van de mensen boven de 65 jaar heeft dement 
- Ruim 20% van de mensen boven de 80 jaar heeft dement 
- Ruim 40% van de mensen boven de 90 jaar heeft dement 

40 

30 

10~----~--~----~----~----~--~ 
1950 1975 2000 2025 2050 

Bron: CBS 

Meer ouderen, Kleinere begroepsbevolking 

2009: grijze druk van ca. 22% 
2040: grijze druk van ca. 43% 

2009: ca. 15% van de bevolking 65+ 
2040: ca. 25% van de bevolking 65 + 

Vergrijzing versnelt na 2010 

2075 2100 

< 
Nederland groeit niet alleen maar wordt ook steeds ouder. Op dit moment ~ 
is de grijze druk 22 procent. Dit betekent dat op elke honderd potentiële G) 
arbeidskrachten 22 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden waren dit er nog :IJ 
veertien. Kort na 2010 is een versnelling in de toename van het aantal ou- ë: 
deren te verwachten. Vanaf dat jaar bereiken de eerste babyboomers van de N 
naoorlogse geboortegeneratie de leeftijd van 65 jaar.1 Z 

G) 

7. CBS 
17 



a: 
w 
È5 

I en en 
0 
a: 
(.) 

18 

Architectuur moet ingezet worden voor het uitlokken van een mening over 
bouwen voor dementie, van de technische aspecten van het gebouw tot 
aan de notie van sociale interactie, van het idee van leven en leven maken 
doormiddel van ruimte, vorm, licht en materiaal. 



Vervreemding is een proces dat afstand creëert tussen mens en maat
schappij . Een schrijnend voorbeeld hiervan is dementie dat een veel voor
komende ouderdomsaandoening is. Vanaf het 80te levensjaar lijdt zelfs 25% 
van de ouderen hieraan. Vervreemding zien we niet alleen bij een aandoe
ning als dementie maar ook in onze maatschappij. Bij de stortvloed aan 
beelden die wij te verwerken krijgen en de wildgroei bij stedelijke ontwikke
ling. Om te kloof te dichten is het van belang plekken van houvast te creë
ren; plekken van rust, structuur en herkenbaarheid. De kloof is zichtbaar bij 
heterotopieën welke resultanten zijn van vervreemding. Juist deze plekken 
lenen zich voor een principe als 'Weiterbauen'. 'Weiterbauen' het middel 
tegen vervreemding! 

Dementerende verliezen steeds meer de kennis die hun in staat stelde om 
dingen te begrijpen. Ze vergeten bijvoorbeeld hoe ogenschijnlijk vanzelfspre
kende dingen als een vork of een deurklink gebruikt moet worden. Daardoor 
wordt de omgeving en de situatie steeds als nieuw ervaren. Op een gegeven 
moment verdwijnt het besef van de toekomst en daarmee verdwijnen vaak 
ook een aantal zorgen en angsten.5 Een persoon die lijdt aan alzheimer heeft 
moeite met het korte termijn geheugen. Herinneringen van vroeger blijken 
dieper opgeslagen te zijn. Een patiënt gaat als het ware terug in de tijd, wordt 
langzaam jonger. Hij verliest daarmee een hoop maar krijgt er ook iets voor 
terug. Als kind beleefde je de wereld namelijk fundamenteler, intenser. Net 
als bij een klein kind wordt het eigen ik en het eigen lichaam weer het mid
delpunt van de wereld. Steden en gebouwen hebben voor een kind tal van 
emoties, associaties, ideeën en verhalen. Een boom was niet slechts een 
boom maar soms ook een persoon en gebouwgevels waren als gezichten. 
Deze manier van waarnemen verliezen we gaandeweg bij het ouder worden 
en we spreken vanaf dan over begrippen als nostalgie. Als de scheiding 
tussen het heden en het verleden wegvalt bij een dementerende, dan wordt 
het verleden als heden beleefd. Architectuur kan ingezet worden om demen
terenden positief te prikkelen via structuur en herkenbaarheid. 

5. Alzheimer Nederland, Wat betekent alzheimer voor de dementerende? 

De meeste dementeerden komen uitein
delijk in een verzorging- of verpleeghuis 
terecht. Gedurende de zes jaar dat iemand 
dementeert woont hij of zij gemiddeld de 
eerste vier jaar thuis. Bij benadering over
lijdt een op de vijf mensen met dementie 
thuis of in het ziekenhuis. De andere (vier 
van de vijf) verblijven voor hun overlijden 
gemiddeld nog twee jaar in een verzor
gingshuis of verpleeghuis. 
Dementie is een heel ingrijpende aandoe
ning, niet alleen voor de patiënt maar ook 
voor de directe omgeving. Vooral voor de 
verzorger zijn die gevolgen enorm. Dementie is een verzamelnaam voor 
aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervou
dige stoornissen in verstandelijke vermogens, (waaronder het geheugen), 
stemming en gedrag.6 De meest voorkomende vorm van dementie is de 
ziekte van Alzheimer. Bij Alzheimer patiënten verschrompelen als het ware 
de hersenen. Bij het dementeren van een partner, familielid of vriend staat 
de naaste omgeving voor de taak afscheid te nemen van iemand zoals hij 
was en van de relatie die er was. Hier begint het proces van vervreemding, 
van gaandeweg afscheid nemen wat ook nog eens bemoeilijkt wordt omdat 
de dementerende fysiek nog steeds aanwezig is. Ook valt de communicatie ~ 
met de dementerende langzaamaan weg. Het proces heeft iets weg van :IJ 
rouw maar in tegenstelling tot wanneer er een geliefde is gestorven, is de < 
toekomst onzeker. Vaak genoemde gevoelens zijn: ontkenning, woede, wan- ~ 
hoop/depressie en aanvaarding.7 m 

6. Wikipedia, Alzheimer 
7. Alzheimer Nederland, Wat betekent alzheimer voor de omgeving? 

Afbeelding: Kasteel Heidelberg 
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Vervreemding zien we ook in onze maatschappij en steden. Onze maat
schappij is meer dan ooit te voren visueel ingesteld. De 21 ste eeuw staat 
in het teken van beelden en nog nooit tevoren zijn wij gebombardeerd met 
zoveel beelden. De nieuwe generatie heeft de vaardigheden aangeleerd om 
sneller beelden op te nemen en te verwerken. Als men bijvoorbeeld een hui
dige actiefilm aan de generatie van de jaren dertig zou kunnen laten zien dan 
zou men verward de filmzaal uitrennen. De stortvloed van beelden zal enkel 
toenemen en versnellen en de oorspronkelijke intentie om iets te vertellen is 
veranderd in de intentie om iets te verkopen. Maar waarom dit verhaal over 
beelden? Deze trend ziet men namelijk ook in opbouw van onze steden. Een 
wildgroei en vervreemding van onze omgeving. Het grote verschijnt waar 
het kleine verdwijnt. Maar met zoals drugs bestaat er de kans op overdosis. 
We moeten 'het kleine' koesteren en verankeren in de stad. In mijn beleving 
moet een gebouw of stedelijke interventie een verhaal vertellen. Het moet 
inspelen op het verleden zonder dit verleden te romantiseren of domweg als 
'mooi beeld ' van vroeger weg te zetten. Steden kunnen historie verbergen en 
onthullen. Ze kunnen onze ogen openen, als in films, of kunnen deze sluiten. 
Ze kunnen je gebruikt achte~aten of je verbeelding prikkelen. 

Beelden worden gebruikt voor het vertellen van verhalen. Maar als beel
den zich moeten gedragen zoals zinnen en woorden dan moet het beeld 
gedwongen worden. Het vertellen van een verhaal in beeld vergt dus veel 
manipulatie. De gemanipuleerde beelden kunnen verhalende kunst worden 

a: maar niet noodzakelijk. Vaak genoeg is het resultaat enkel misbruikt beeld. 
w Maar mensen houden van verhalen. Verhalen geven mensen het gevoel dat 
> er een betekenis is, dat er orde zit achter verwarring of fenomenen om ons 
9 heen. De regisseur Wim Wenders ziet verhalen als een behoefte aan cohe
cn rentie. Coherentie geeft houvast en hoop, maar Wenders merkt daarbij op 
en dat het eigenlijk een leugen is: 
0 
a: 
ü 
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I incline to believe in chaos, in the inexplicable complexity of the events 
around me. Basical/y, I think that individual situations are unrelated to each 
other, and my experience seems to consist entirely of individual situations. 8 

Volgens Wenders laten verhalen coherentie zien waar deze niet is. Hij vind 
de behoefte aan verhalen is echter zo groot dat verzetten ertegen geen 
zin heeft en het achter elkaar zetten van beelden zonder verhaal ook nut
teloos is. Een soort gelijk gevoel blijkt uit teksten van Bernard Tschumi, 
welke spreekt over de breuk met de voorheen heersende beeld van onze 
gebouwde omgeving en de teloorgang van historie (defamiliarization). De 
dilemma's van de architect lijken in deze op die van de filmregisseur. Ik zie 
een rol weggelegd voor architecten in een samenleving die steeds meer 
gefocust is op beeld. Met een hoofdrol voor heterotopieën als plekken met 
sterke beelden, verhalen en associaties. 

Heteratopie is een begrip van Michel Foucault en betekent letterlijk 'an
dere plaats' (hetero- topos). Foucault introduceert het grip in een lezing in 
1967 als tegenhanger van het woord Utopie. Foucault begint zijn lezing met 
een grove studie over wat hij noemt 'de geschiedenis van de ruimte '. Om 
het begrip ruimte en tijd beter te begrijpen begint hij bij de middeleeuwen. 
De middeleeuwse ruimte kwam voort uit onontwijkbaar samenkomen van 
tijd en ruimte. Er bestond een hiërarchie ordening van ruimte: sacraal en 
profaan. In ons huidig tijdperk neemt ruimte de vorm aan van relaties tussen 
plekken. Een positionering door middel van relaties van nabijheid tussen 
punten of elementen, zoals series, bomen, rasters. 

Heterotopieën zijn vervreemde plekken die noch publiek of privaat zijn . Ze 
beschikken daardoor een belangrijke bemiddelende functie. Ze hebben het 
curieuze kenmerk om in relatie te staan met alle andere plaatsen, maar op 
een manier dat zij de set van relaties die men beoogd te spiegel of reflecte-

8. Wim Wenders (1982) 



ren neutraliseert.9 Heterotopiaën ondermijnen de continu·rreit van dagelijkse 
ruimte, ze zijn als het ware antiplekken. 

Foucault wil graag een 'heterotopologie' maken doormiddel van een syste
matische beschrijving van heterotopieën. Zijn voorbeelden geven een goed 
idee maar het gevaar rust dat alles waar een vreemde sociale code heerst 
onder het begrip (ruimte van andersheid) valt. Het probleem is dan ook dat 
heterotopiaën als het verpleeghuis al lang niet meer de functie van afwij
kende ruimte vervullen. Zij zijn de norm geworden, als zelfstandige knopen 
die zich proberen te vestigen in een netwerk. Maar net als bijvoorbeeld een 
node (knoop) bij computer netwerken wordt het karakter bepaald door het 
type netwerk en heersende protocollen. Protocollen die in het geval van een 
heteratopie bemiddelen tussen het vervreemde en het alledaagse. 

Daarom gaat mijn essay en project over deze bemiddeling; tussen het pri
vate en het openbare ruimte, tussen culturele en functionele ruimte, tussen 
insluiting en uitsluiting, binnen en buiten, tijdelijk en permanent, welke vol
gen uit de classificatie van Foucault. 

Foucault classificeert heterotopiaën als volgt: 

- Heterotopiaën komen voor in elke cultuur. 
De zogenaamde primitieve samenleving of wel crisis heterotopie. Deze 
plekken zijn sacraal of verboden plekken, gereserveerd voor bepaalde in
dividuen. Individuen die in de samenleving gezien worden als in staat van 
crisis: ouderen, adolescenten, zwangere vrouwen etc. Deze primitieve he
terotopieën verdwijnen langzamerhand alhoewel er nog enkele zijn. Bijvoor
beeld, kostschool of militaire dienst. Crises heteratopie wordt steeds meer 
vervangen door wat Foucault noemt heteratopie van afwijking, in welke in
dividuen worden geplaatst wiens gedrag afwijkt van de gebruikelijke norm. 

9. Foucault, Of other Spaces (196 7) 
Afbeelding: The Eastem State Penitentiary in Phi/ade/phia 

Voorbeelden hiervan zijn het verpleeghuis, bejaardenhuis, psychiatrische 
instellingen en gevangenissen. Verpleeghuizen staan op het randje tussen 
heterotopiaën van afwijking en die van crises. Ouderdom wordt gezien als 
crises maar tevens als afwijking van de norm waarin consumptie centraal 
staat en nietsdoen (of kunnen) een afwijking is. 

- Heteratopie die door de tijd heen van functioneel karakter wisselt. :I: 
Bijvoorbeeld een begraafplaats. Vroeger bestond deze in het hart van de ~ 
stad. De dood was deel van het leven. Er was een hiërarchie van graven: m 
Het knekelhuis, waar beenderen bewaard werden, graven binnen de kerk :IJ 
en enkele individuele graven. Vanaf het moment dat men minder sterk in ~ 
de onsterfelijke ziel of herrijzenis van het lichaam geloofden wordt het dode 0 
lichaam steeds belangrijker. De dood werd geassocieerd met ziekte en het 3! 
kerkhof verdween buiten de stad met voor ieder individu een persoonlijke m 
kist. 
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The cemeteries then came to constitute, na Jonger the sacred and immorta/ 
heart of the city, but the other city, where each fami/y possesses its dark 
resting p/ace. 70 

- Heterotopieën veronderstellen altijd een systeem van openen en sluiten. 
Een systeem dat isoleert maar tegelijk penetreerbaar is. Heteropias zijn geen 
vrij toegankelijke openbare plekken. Bij toegang tot een gevangenis moet 
een individu zich conformeren aan heersende riten. Men heeft bepaalde toe
stemmingen nodig. Er zijn ook plekken die de illusie wekken van toegang 
maar in werkelijkheid uitsluiten. Bijvoorbeeld befaamde Zuid-Amerikaanse 
boerderijen die eens speciale verblijf hebben voor ongenodigde gasten. 
Deze verblijven zijn zo georganiseerd dat deze nooit in contact komen met 
privé verblijven. 

Heterotopieën staan in relatie tot alle andere ruimte. Hun functie zit tussen 
twee extreme polen. Enerzijds is hun rol het creëren van ruimte of illusie 
(bijv. bordeel) anderzijds is hun rol het creëren van een andere ruimte. Een 
ruimte als perfecte, nauwkeurige, straks geplande tegenhanger van onze 
fout georganiseerde warboel. Koloniën werden bijvoorbeeld naar onze ideaal 
beelden georganiseerd. 

Weiterbauen als middel tegen vervreemding. 
a: Ha na Cisar spreekt in haar artikel over 'Weiterbauen ' over verhaallijnen voor 
w het voortzetten van het bestaande. Zij zet erfgoed in een nieuw daglicht 
> waarin nieuw en oud niet contrasteren maar elkaar aanvullen. Historische 
9 context als netwerk, structuur van ideeën en vorm, van beelden, opgeslagen 
Cl) in lagen die met elkaar verweven zijn en die zich in een voortdurende trans
~ formatie bevinden. Verantwoord omgaan met cultureel erfgoed houdt in dat 
a: beslissingen over gebruik, onderhoud, aanpassing, uitbreiding en reeon
U 

10. Foucault, Of other Spaces (1967) 
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structie van gebouwen genomen moeten worden met besef van 'historische 
waarden'. Bij monumentale gebouwen is het van belang om belangrijke 
karakteristieken te behouden. Dit wil niet zeggen dat men klakkeloos alles 
met conserveren. De gevangenis in Hasselt is een locatie die het probleem 
illustreert. De gevangenis is een monumentaal moeilijk gebouw. Het bevat 
geen cruciale monumentale kwaliteiten, maar het bevat wel de ruimtelijke en 
historische kwaliteiten die niet zouden bestaan in nieuwbouw. Een analyse 
van de kwaliteiten en structuren in dit gebouw hebben aan de basis gelegen 
voor het 'Weiterbauen'. Hana Cis ar beschrijft het probleem van Weiterbauen 
met de volgende analogie: 

The prob/em with linguistic translation is nat sa much that you make a 
wrong translation, because that can be detected, but that you make a com
pletely litera/ translation in which the original meaning is lost. 

Hiermee zegt zij dat Weiterbauen een gelaagd vertaalproces is waarin his
torische en dagelijkse sporen op elkaar worden geprojecteerd zonder dat 



bij deze vertaalslag de betekenis verloren gaat. Het blootleggen van een 
v~rstopte ontstaan- en gebruiksgeschiedenis, geeft inzicht in de oude opzet. 
Hiermee kan een opzet worden gemaakt van wat mag verdwijnen en wat 
toegevoegd kan worden. Doel is het creëren van een nieuwe eenheid tus
sen delen die overblijven en nieuw toegevoegde delen met behoud van het 
origineel karakter. 

Summarizing, it can be said that there are ways of renewing design that are 
based on existing farms and the observations of cu/tural details trom a new 
perspeelive that sees more in them than just the details. 17 

De waardebepaling van het bestaande is een complexe oefening. Ruimten 
~ijn niet zondermeer van een zelfde aard of uit wisselbaar. We kijken naar de 
filosoof Bachelard. Bachelard stelt dat ruimte niet homogeen en leeg is. Hij 
oppert dat ruimte doordrongen is van intrinsieke kwaliteiten. 

The space of our primary conception , the space of our dreams and that 
of our passions hold within themselves qualities that seem intrinsic: there 
is a light, ethereal, transparent space, or again a dark, rough, encumbered 
space; a space trom above, of summits, or on the contrary a space trom 
below of mud; or again a space that can be flowing like sparkling water, or 
space that is fixed congealed, like stone or crystal. 

Bachelard omschrijft met deze quote fundamentele ruimtelijke kwaliteiten. 
~uimtelijke kwaliteiten die belangrijk zijn voor dementerende die hun omge
vmg steeds basaler gaan begrijpen. 

Een goed voorbeeld is de Italiaanse architect Carlos Scarpa. Scarpa weet 
geraffineerd om te gaan met het ineenvlechten van nieuw (moderniteit) en 
oud (traditie). Het oude als houvast voor de beleefwereld van de mens, het 

11. Hana Cisar. WeitertJauen as a plot (2006) 
Afbeelding: Castelvecchio, Scatpa 

nieuwe als een raamwerk waardoor men terug in de tijd kijkt. 

Scarpa also advocated a return to the sensory delight that comes trom 
what can be touched and telt in each material, to the intellectua/ excitement 
that derives trom exploring and unveiling its structural characteristics and 
the logica/ p/easures of seeing how distinctive materials with different pro
perties can be wed. 12 

Zijn arcMeetuur laat een Italiaans vakmanschap zien met een grote beheer- < 
sing van materiaalkennis. Zijn werk heeft een gelaagdheid. Scarpa was be- rR 
invloed door Wright, De Stijl en oude Japanse bouwkunst. Een groot deel ~ 
van het oeuvre van Scarpa handelt over restauratie en herbestemming van m 
oude gebouwen. Hij ontwikkelde metnoden voor het op een zelfde lijn plaat- ::0 
sen van oud en nieuw, op een manier die beide tot goede komt. Scarpa's ~ 
gebouwen geven het gevoel dat men zich door lagen van tijd beweegt. In C 
voorbeeld van zo'n sensatie wordt duidelijke in het Castevecchio Museum m 
in Verona, waar bestaande structuren en toevoegingen van Scarpa in elkaar Z 
12. Wilfiam Curtis 
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grijpen. Subtiele omgang met materialen zoals de ruwe wanden en stenen
vloer maken een serene ruimte, waartegen de kunstwer1<en die scarpa op 
metalen sokkels plaatst, afsteken. 

The dramatic centerpiece of his historica/ scenario was the junction 
between two of the buildings, where Scarpa accentuated the tact of the 
break by means of serrated masonry and extending concrete platforms, 
one of them bean'ng a medieval equestrian statue. 

De onderzoeksmethoden van het 'Weiterbauen' zijn mijn leidraad bij een 
heterotopische locatie (oude gevangenis) gekozen in Hasselt. Deze l?c~ti.e 
is een heteratopie van tweeërlei aard: ten eerste gereserveerd voor indiVI
duen van afwijking of individuen die buiten de norm vallen, ten tweede is 
de locatie sinds 2004 in onbruik gevallen als een soort ommuurde ruïne 
gelegen aan de rand van het centrum van Hasselt. Het project op deze lo
catie heeft als doel de samenleving op een gedoseerde en gecontroleerde 
manier binnen te halen, ofwel omgekeerde integratie. Een verpleeghuis op 
de scheidslijn tussen twee werelden. Een project dat tracht een typologie te 
extraheren uit een heterotopie. 

Deze tocht door het thema van vervreemding gaat resulteren in een woon
concept voor mensen die buiten de samenleving dreigen te vallen. Het con
cept van wonen onderzoeken betekend uiteindelijk dat men kijkt op welke 
manier het huis antwoord aan de behoeften en ontwikkeling van de mens. ffi Verpleeghuizen zijn bij verre na geen huizen. Het beeld van een collectief 

> georiënteerde verpleeghuis moet genuanceerd worden met gelijke behan-
9 deling voor de individuele privacy en publieke verbintenis. Of zoals Nelso~ 
V> definieerde: de mens als een voortdurende dialoog tussen de maatschappil 
00 en de individuele privacy. 0 
a: 
(.) 
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The two Unes of deve/opment are never joined nor crossed, they are paral
lel. . . The discovery of these pn·ncipals aftered completely my conception 
of the house tor it shou/d constitute a place into which Man can retreat 
temporarily, not permanently. 13 

Het tijdelijke terugtrekken waar Nelson over spreekt is een belangrijke as
pect van de locatiekeuze voor de oude gevangenis in Hasselt. De ~ell~n 
geven geborgenheid en intimiteit. De structuur van het complex volz1et m 
vele hoekjes en nissen waar men rust kan vinden. Een goede balans tussen 
privé en gemeenschappelijk. 

13. Perspecta Interview, 19 71 



UIQI nOZZI 

e dorpschool van Monte Carasso is ondergebracht in het voormalig 
looster van de Orsoline. Op deze manier is voor1<omen dat het oude ge

bouw leeg zou komen te staan of dat er een functie in zou komen die he 
orspronkelijke karakter van het object te niet zou doen. 

ij de uitbreiding van de school stond voor Luigi Snozzi de ontmoetings
unctie van de binnenplaats centraal. In het ontwerp heeft hij deze ruimt 
ia de zuidzijde verbonden met het naastgelegen par1<. Deze kant wilde hï 
us open houden, daarom heeft hij naast de kerk een bouwvolume toege
oegd. Dit houdt in dat hij aan de zijgevel van de ker1< een overdekking hee 
emaakt. 

Deze ingreep lijkt radicaal, zeker door de gebruikte beeldtaal, maar Snozzi 
espeeteert met zijn ontwerp ook de historische gelaagdheid van de ple 
oor aan de ene kant de ruimtelijke compositie van het klooster te compie 
enteren en aan de andere beschermt de overkapping de archelogisch 

esten van het middeleeuwse klooster. 

an de bovenste verdieping van de gerestaureerde vleugel heeft de architec 
en dubbelhoge ruimte toegevoegd met een afgerond dak en een galerij di 
an worden gebruikt voor onderwijsdoeleinden. Deze ruimtelijke organisati 
ordt op enige aanpassingen na ook toegepast in de uitbreiding.' 

~ m 
-i m 
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4. CONTEXT 
-------

In dit hoofdstuk is gekeken naar de context van het verpleeg-/ verzorghuis. 
Er zijn een aantal morfologische analyses gedaan naar recent voltooide ver
pleeg-/ verzorghuizen. Men hoeft niet lang te kijken naar deze kaarten om 
te zien hoe deze complexen een ander karakter hebben binnen het stedelijke 
weefsel. Bijvoorbeeld In het voorbeeld van het Gasthuis in Gorinchem welk 
op ruime afstand van het centrum ligt. Het gasthuis in Gorinchem is gekop
peld aan het ziekenhuis. De voortdurende ter discussie stelling van de con-

a: text van het verpleeg-/ verzorghuis gaat analoog met die van het ziekenhuis. 
~ De laatste tijd klinkt er veel geluid vanuit de hoek van het 'Decentraliseren'. 
0 Bij dit concept wordt het ziekenhuis gestript van alle niet-complexe hande
en lingen waardoor er een compacter 'core ziekenhuis' overblijft. De niet-com
en plexe handelingen kunnen kleinschalig en decentraal georganiseerd worden. 
0 Een manier waarop we in de toekomst ook onze verpleeg-/ verzorghuizen 5 kunnen organiseren. 

In ons land is een begin gemaakt met het opzetten van kleinschalige woon-

26 

voorzieningen voor dementerenden, die meestal gekoppeld zijn aan ver
pleeg- of verzorgingshuizen1• De ontwerprichtlijnen onderschrijven vaak 
het gebruik van de niet-institutionele ontwerpeigenschappen om het wel
bevinden van bewoners te bevorderen. Met als toverwoord: 'huiselijkheid '. 
Door Verpleeg-/ verzorghuizen kleinschalig te organiseren kunnen zij beter 
lokaal wortelen en worden zij laagdrempeliger. 

1. Ettema, 2001) 
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Eerder werd de analoog van het verpleeghuis met een gevangenis getrok
ken aan de hand van heersende regimes en aaneenschakeling van cellen 
(kamers). Als men kijkt naar de stedelijke inbedding van het verpleeghuis 
is het ook hier interessant om de gevangenis hiernaast te zetten. Dat beide 
buiten de stedelijke morfologie vallen wordt duidelijke aan de hand van twee 
voorbeelden. Bovenaan de bijlmerbajes en onderaan het Gasthuis in Go
rinchem. Beiden zijn enclaves binnen de samenleving en vaak genegeerd 
of afgestoten. De gevangenis is letterlijk en figuurtijk afgesloten door een 
dikke, rigide huid die het contact met de 'andere wereld' sterk reguleert. De 
buitenwereld houdt een zekere afstand tot deze complexen. Deze context 
bemoeilijkt de inbedding van het verpleeghuis in de samenleving. Door juist 
te kiezen voor een stedelijke omgeving kan de drempelvrees voor bezoekers 
bij verpleeghuizen worden teruggedrongen. 

Gedurende het vooronderzoek (Greypower 6) analyserenden wij de con
text van verschillende typologieën. Een bijzonder voorbeeld is de school. 
De school gedraagt zich contextueel gezien zoals het verpleeghuis zich zou 
moeten gedragen. Het is een herkenbare instelling temidden van een wijk 

waar mensen van verschillende leeftijden en achtergronden elkaar ontmoe
ten. Beschermend naar binnentoe (rustig leer klimaat) en uitnodigend en 
diffuus naar buitentoe. 

Bevindingen: 

- Om de samenleving op een gecontroleerde manier de instelling binnen te 
halen is context van groot belang. 
- Het bestaande verpleeghuis is een eiland in het stedelijkweefseL 
- Het toekomstig verpleeghuis moet een betere inbedding krijgen in het 
weefsels, zoals bij bijvoorbeeld scholen het geval is. 
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Door het archetype verpleeghuis naast een aantal andere archetypen te zet
ten, zoals bijv. een gevangenis, warenhuis, station of kerk, kunnen we een 
aantal conclusies trekken: 

- Zorg- of verpleegcomplexen lijken vaak net als een gevangenis geïsoleerd 
of buiten de stedelijke morfologie te worden geplaatst (met uitzondering van 
de Floriaan). 
- Bestaande zorg- of verpleeghuizen zijn groot van stempel en in de nabij
heid van ziekenhuizen. 
- Warenhuizen, kerken en stations zijn beter opgenomen of verankerd in het 
stedelijk weefsel. 
- Zorgcomplexen hebben veel subprogramma waardoor de afstand tot 
stads, drops, of wijkcentra minder van belang is. Afbeeldingen morfologie negatief v.b.n.b. 

Rundgraafpark Veldhoven 
Weihoek Roosendaal 

Wissehaege Eindhoven 
Gasthuis Gorinchem 

Floriaan Bladel 
Bergwegcomplex Rotterdam 

Warenhuis Bijenkorf Den Haag 
Campus TU Eindhoven 

School Emmeloord 
Catharinakerk Eindhoven 

Gevangenis BijlmerAmsterdam 
Centraal Station Eindhoven 
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De analyse van de context van het verpleeghuis brengt ons bij de volgende 
casestudy; 'de oude gevangenis van Hasselt'. 

De oude gevangenis in Hasselt is een plek van 'andersheid'. Gekenmerkt 
door zijn hoge muren die het complex jaren lang afsloot van omgeving en 
publiek. Een heteratopie pur sang welke een aantal jaren geleden ook nog 
eens verviel in een verborgen ruïne midden in de stad. Net als een verpleeg-

a: huis is het een autonoom eiland in het stedelijk weefsel. Ze zijn nadruk
W keiijk aanwezig maar je wilt er het liefst geen voet binnenzetten. Door de 
> individualisering van de samenleving zien we dat ouderdom (en daarmee 
9 samengaande beperkingen) de laatste decennia als een afwijking ervaren 
cn wordt. Ouderdom is echter een wezenlijk deel van onze samenleving. Dat 
~ moet je dus niet wegstoppen! Hasselts oude gevangenis is en moet een 
a: landmark blijven in de stad. 
(.) 

Uit de verzameling krantenartikelen blijkt dat Hasselt moeit heeft met het 
32 

maken van nieuwe plannen voor dit gebied. Tegelijkertijd zien we in toe
nemende mate oude gevangenissen in onbruik vervallen. Het centrum van 
Hasselt is een gewilde woonlocatie maar echter voor velen ouderen te duur. 



Oude gevangenis 
Hasselt wordt 
(even) hotel ............................ __ . 

~ .............. ...._ .. ............ ~ .... 

Oude gevangenis Hasselt 
~ 'open onderwijshuis' 
o.OYM~....-v.,..._...wordt~tot _. -~.._

.-o._.t~~~IW:-~enh« 
l.lntoterlllall:.._...n~t. 

'de-- ... de ..... CUCI:Ullv.-. de - .. -
22 UMIIUIIQ 

'Centrum Diepenbeek 
onbetaalbaa.r voor ouderen' 

Je kunt tegenwoonlig in Nederland beter gevangene 

zijn dan patiënt in een verpleeghuis. ___ .... _ 
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Hasselt is de hoofdplaats van de Belgische provincie Limburg en te~ ruim 
70.000 inwoners. Hasselt is gelegen aan het Albertkanaal en de Demer, tus
sen de Kempen en Haspengouw, midden in de Euregio. 

Hasselt heeft het Model van een gesloten stad. Aan de radiaal-concentrische 
vorm van de oude binnenstad en de kleine ring daaromeen is af te leiden dat 
Hasselt onstaan is als ommuurde vesting. De middeleeuwse stadsmuren 
waren in de 17de eeuw onder oorlogsgeweld gedeeltelijk afgebroken en in 
1705 volledig vervangen door een aarden omwalling. Die werd afgebroken 
en in haar plaats begon in 1849 de aanleg van een moderne ringlaan, de 
boulevard, naar een ontwerp van de Brusselse architect Spaak. Aan deze 

a: boulevard ligt de oude gevangenis van Hasselt. w 
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De ringweg werd tussen 1846 en 1855 aangelegd op de vroegere stadswal
len en was volledig beboomd. Door het toenemende autoverkeer werd het 
aantal rijvakken verdubbeld op het einde van de jaren 1950 en verdwenen 
de bomen. Na de aanleg van de Grote Ring nam de druk van het autoverkeer 
terug af waardoor het mogelijk was om het aantal rijvakken op de ring terug 
te halveren. Tussen 1997 en 2000 werd de ring dan ook heringericht en 
omgevormd tot de huidige Groene Boulevard.1 

Hasselt 1841 (met toekomstige gevangenis aangeduid 

1. wikipedia hasselt 

Het massamodel op de volgende pagina laat zien 
hoe men aan de kleine ring momenten creëert. Ac
centen die een route of verblijfplaats aanduiden. 
De in het rood weergegeven bouwvolume naast de 
oude gevangenis markeert de route van de binnen
stad richting hogeschool. 
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Afbeelding: Het plangebied ligt tevens in een concentratiegebied voor zorg. 
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Situering 
Langs de gevangenis vinden we het koekerellenpad. Dit (wandel)pad ver
bind het buitengebied (met o.a. de hogeschool en het sportcentrum) met 
de binnenstad. Het pad ligt verzonken in het maaiveld maar niet zonder re
den. Graaf Arnold IV liet hier in de elfde eeuw een waterloop aanleggen om 
de stadwallen en een molen te voorzien van voldoende waterdebiet Deze 
waterloop, die door de Hasselaren de vuile Demer werd genoemd, bestaat 
intussen niet meer. Het grootste deel ervan is verdwenen onder de Univer
siteitslaan. De bedding is op sommige plaatsen nog terug te vinden zoals in 
het koekerellenpad. 

Schaal 
Om grip te krijgen op het plangebied is een schaalproef gemaakt. Deze test 
geeft inzicht in de 'footprint' van het gebied. Het oude complex heeft slechts 
58 cellen maar teven een 'footprint' die meer bewoning toestaat. Het aantal 
overblijvende kamers na ingrijpen in het bestaand gebouw zal gering zijn 
en om die reden is er ook gekeken naar mogelijkheden voor een extensie 
gelegen aan het koekerellenpad. Deze plek leent zich bij uitstek voor het 
creëren van een moment waar nieuw en oud bijeenkomen. Een plek voor 
een doorbraak door de hoge muren van het oude complex. 



Vertigo, Eindhoven Bergwerkcomplex, EGM, Rotterdam 

Klooster. La Tourette, Ff311klijk KNSM, Jo Coenen 

De Gelderhorst, Ede 

Studentenhuisvesting Tietgen 

en 
0 
:I: 

~ 
ï 
en 
-t c 
0 
m 

41 



a: 
w 
> 
0 

I 

en 
en 
0 a: 
() 

42 

Analyse situatie 

- Het Koekerellenpad met zijn hoogteverschil inzetten om blik te vangen rich
ting het terrein verborgen achter de gevangenismuur. Hiervoor moet een 
doorbraak gemaakt worden door de oude muur. 
- Het pad tevens gebruiken als groeneloper van de buitengebieden richting 
centrum van Hasselt. Het is een veel gebruikte route voor studenten en te
vens een logische route voor bezoekers van Hasselt die parkeren nabij het 
sportcentrum. 
- Benadering van het gebouw en toekomstige functies kan via drie momen
ten (a,b,c). 
- ledere gebouwoksel heeft een eigen karakter, welke bij nieuwe ontwer
pingrepen belicht kan worden. 
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Oude Gevangenis 

DeGreeve KarinDe oude gevangenis langs de Groene Boulevard werd op 
2 februari 1859 in gebruik genomen. Maar het was niet het eerste ar
resthuis in Hasselt. Eind 15 de eeuw deden verschillende stadstorens, in 
het bijzonder de Cattegattoren, dienst als gevangenis. Tijdens het Franse 
regime werden de gevangenen ondergebracht in het cellebroedersklooster 
aan de gelijknamige straat, door de Hasselaren toepasselijk omgedoopt 
tot "Prisonsteegje". Na verloop van tijd bleek het cellenbroedersklooster 
te klein en drong de bouw van een nieuwe, "moderne" gevangenis zich 
op. In 1855 verschenen in het Belgisch Staatsblad de eerste Koninklijke 
Besluiten waardoor het stadsbestuur van Hasselt kon overgaan tot de ont
eigening van een stuk grond op "Den Wijngaert" voor de bouw van die 
nieuwe gevangeins. Vier jaar later, op 2 februari 1859 werd het gebouw 
officieel in gebruik genomen. Het werd een stervormig gebouw met de 
bewakers in het hart en de cellen in de armen van de ster. Gelijkaardige 
gebouwen staan in Gent, Leuven, Bergen, Dendermonde en Antwerpen. 

De oude gevangenis in Hasselt telde 58 cellen. Om de overbevolking aan 
te pakken werd in 41 cellen een tweede bed bijgeplaatst en op piekmo
menten verbleven de gedetineerden zelfs met 3 op de cel, twee bedden 
en één matras op de grond. De bouw van een nieuwe "supergevangenis" 
aan de Zwarte Brugstraat was meer dan welkom. Tegen de gevel van de 

a: oude gevangenis hangt een gedenkplaat voor de vijf slachtoffers van en 
w bevrijdingsactie door het Geheim Leger op 10 juni 1944. 
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Het model op de volgende pagina's geeft een weergave van het huidige 
complex. Door het complex uiteen te rafelen in verschillende bouwlagen 
wordt het mogelijk om te zien volgens welke principes dit gebouw ontwor
pen is. 

De stervormige gevangenis is gebouwd naar voorbeeld van een toenmalige 
trend van overzichtelijke panoptische gevangenissen, Maar in tegenstelling 
tot de panoptische principes van Bentham en Foucault, is de gevangenis van 
hasselt mogelijk wel de minst panoptische die er ooit gebouw is geworden. 
Bentham zelf was van mening dat de vorm en inrichting van dat gebouw 
bruikbaar zijn op alle plaatsen waar mensen · bewaakt' dienen te worden: 
• Ongeacht hoe verschillend of zelfs tegenstrijdig het doel is: of dat nu is het 
straffen van onverbetertijken, het bewaken van de gekken, het verbeteren 

van de kwaadwillenden, het opsluiten van verdachten, het bezighouden van 
de werklozen, het onderhouden van behoeftige, het genezen van ziekten, of 
het onderwijzen van de 'jeugd'. Bentharn's panopticum pretendeert dan 
ook geschikt te zijn voor zowel strafinrichtingen als correctiehuizen, werk
huizen, fabrieken, gekkenhuizen, ziekenhuizen en scholen. 

Het centrum hiervan is een hal, dat als brandpunt fungeert en van waar
uit tevens toezicht wordt georganiseerd. In een panopticum (Iatijns voor 
'alziend') zou het mogelijk moeten zijn om vanuit dit centraal punt alles ge
vangen te overzien (of de suggestie hiervan). Bij dit complex blijkt echter 
dat cellen rug aan rug geschakeld zijn met daaromheen een ontsluitend 
gangpad. Vanuit de centrale hal is niets te zien. Reden waarvoor men niet 
voor een ontsluiting te midden van de cellen heeft gekozen zou kunnen zijn 



dat men het contact tussen onderlinge cellen wilde minimaliseren. 

Een vergeten ruimte is de kelderverdieping, met zijn relatief hoge pla
fonds, metselwerkmassieven en boogvormen. Daglicht toetreding in dit 
gebouwdeel is minimaal waardoor deze unieke ruimte voor vele functies 
onbruikbaar is. Dit niveau kan verbeterd worden door het aanbrengen van 
lichtopeningen en het verlagen van het maaiveld. Daarbij kunnen ook de 
tuinen in de gebouwoksels betrokken worden. 

Naar aanleiding van deze locatie en dit oud complex is er een analyse 
gemaakt van de achterliggende principes van dit complex. 
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Een nieuwe typologie 

Voor de oudere die niet meer in staat is thuis zelfstandig of met hulp te 
wonen reikt het huis met verpleging. Voor huizen met verpleging betekent dit 
dat we modellen moeten zien te ontwikkelen waarin verschillende aspecten 
samengaan: medische behandelingen en hulp krijgen bij dagelijkse bezig
heden zoals wassen, aankleden, eten en naar bed gaan. Op het moment on
derscheid men twee archetypen; het verpleeghuis en het verzorgingshuis. 
Een verzorgingshuis biedt zorg en huisvesting als men door ouderdom of 
ziekte echt niet meer zelfstandig kan wonen en voor zichzelf kan zorgen, ook 
niet met hulp van naasten, mantelzorg of thuiszorg. Verpleeghuizen zijn be
doeld voor intensieve zorg of zware medische behandelingen, die nodig zijn 
in een ver gevorderd dementie stadium. Voor terminale patiënten bestaan er 
hospices waar men tot aan de dood verzorgd kan worden. 

Het concept bij dit project is het verbinden van de verschillende typolo
gieën (verpleging, verzorging en hospice). Deze typologieën zijn geba
seerd op een analyse van de oude gevangenis in Hasselt. 

Voor zo'n combinatie leent zich de gevangenis te Hasselt. Het centrum hier
van is een hal, die als sociaal brandpunt fungeert, maar van waaruit tevens 
toezicht wordt gehouden. Daaromheen bevinden zich informele ruimten, 
nissen en hoeken, waar de bewoners zich kunnen terugtrekken en even aan 
het toezicht kunnen ontsnappen. 

De eisen van het verlenen van 'Care' aan bewoners domineren de architec
tuur van verpleeghuizen en buitenruimten. In plaats van integratie en ge
borgenheid ontstaat daardoor isolement. Het geld dat dit kost zou je ook 
kunnen investeren in het gebouw, in ontmoetingsplekken, ruimten waar ook 
een ander publiek in kan meeparticiperen. Voor een dementerende, die uit 
een zelfstandige en vrije thuissituatie komt, moet het heel verwarrend zijn 
om in een strak georganiseerd klassiek verpleeghuis terecht te komen, om 

maar te zwijgen van het achterlaten van de bekende omgeving. Het brand
punt van het complex in Hasselt werkt oriënterend en geruststellend. Door 
bepaalde openingen te maken die vleugels en hal in contact brengen kunnen 
bewoners immers zien dat zij niet alleen zijn. Deze ruimte krijgt een posi
tieve connotatie doordat het tevens contact (zien en gezien worden) tussen 
bewoners van verschillende vleugels mogelijk maakt. 

Over het koekerellenpad heen wordt een link gemaakt met een toevoeging 
aan het oude complex. De voet van dit gebouw werkt sorterend; het is een 
entree voor verpleegbewoners die op hogere verdiepingen wonen en entree 
voor bezoekers van de medische functies in de eerste twee bouwlagen. De 
gevangenismuur wordt op verdiept niveau ondermijnt waardoor aandacht 
wordt gevestigd op de nieuwe publieke functies onder het oude complex. 

In de volgende hoofstukken wordt de locatie Hasselt geanalyseerd. Volgens 
de principes van het 'Weiterbauen' worden vervolgens ingrepen gedaan zo
dat er nieuwe typen gedestilleerd worden uit het oude. 

(') 
0 
z 
(') 
m 
"tJ 
-f 

53 



a: 
w 
> 
0 

I en 
en 
0 
a: 
(.) 

54 

ï 

rocus r~o~nctiOn 

---~ l~ lg l~ l 
·--·~ 1~ 1~ 1 I 

Ty .. Routv focus functton 

... , ..• ~ 
Typo Focus F'urctlon 

Anatys•d 

~ ~ ~ ~ 

Rl'vlsl'd ~ ~ ~ ~ 

-diJ-
n~ 

Dlo.g,.o.l'l 

Ïl 
f '~ h 

f -m-
PI' 

_ f 

-·JI ·-
q 

De uitkomst van een grondige analyse die in de volgende hoof
stukken wordt toegelicht is een complex dat zich kenmerkt 
door zijn gelaagdheid. Het is een vorm van opeenstapeling van 
typologieën, elke met zijn eigen voor- en nadelen. Bij de onder
ste lagen is de interactie met omgeving van belang. Deze laag 
maakt onderscheid in type gebruiker. ledere gebruiker heeft 
zijn eigen toegangsmogelijkheden. De hogere bouwlagen zijn 
meer onthecht van het maaiveldniveau en daardoor geschikter 
voor bewoner en patiënten die rust behoeven. 



(') 
0 z 
(') 
m 
~ 

55 



(I: 
w 
> 
0 

I 

(/) 
(/) 

0 
(I: 
() 

56 

zorgunits 
Info Centrum/ Steunpunt 

Opslag 

Binnenterrein 



Het programma is nadrukkelijk breed gehouden en is benaderd vanuit de be
hoefte van de dementerende patiënt. De vervreemding van een dementeren
de wordt tegengegaan door de samenleving op een gedoseerde manier naar 
binnen te halen. Door voldoende 'leuk' programma toe te voegen aan het 
complex wordt ook ander publiek uitgenodigd. Naast dit 'leuke' programma 
is het ook belangrijk om de zorg en verpleging soepel te laten plaatsvinden. 

Voor het goed laten verlopen van zorg is belangrijk dat gekeken wordt naar 
de behoeften van een dementerende. Kort door de bocht kan men zeggen 
dat de vergevorderde dementerende een programma behoeft dat is toege
spits op comfort en vaak de bijhorende medische handelingen. Bij lichtere 
vormen van dementie is het juist belangrijk eenzaamheid en vervreemding 
tegen te gaan. Dit kan door de bewoner veel houvast te geven, een duidelijke 
gebouw oriëntatie en het contacten zoveel mogelijk te bevorderen. 

De fase waarin een dementeerde zich bevind bepaald de opbouw van zijn 
woonomgeving. Met opbouw is bijvoorbeeld gekeken naar bijvoorbeeld, 
kamergrootte, oriëntatie, toegang tot buitengebieden, uitzicht, etc. In de vol
gende hoofdstuk zal deze opbouw verder toegelicht worden. ""0 
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Tabe/1 : Gedrag en behoefte van dementerende mensen 

Fase Kenmer1<en Centraal Nood 

1 Het bedreigde 'ik' Achteruitgang van geheugen, taal en Rouwproces + Steun geven 

motoriek verlieservaringen 

Prikkelbaar 

Nerveus 

Gespannen 

Soms depressief 

Onzekerheid I twijfel aan eigen 

mogelijkheden 

Verbloemen en ontkennen van eigen 

achteruitgang 

Façade - gedrag: geen ziekte inzicht 

Vastklampen aan vertrouwde 

2 Het verdwaalde 'ik' - Vervreemding van het gebeuren 

Verdwalen in het gebouw 

Verzamelzucht 

Groeiend 

angstgevoel/ 

paniek; 

Confabuleren Controleverties; 

Loopdrang ldentiteitsverties 

3 Het verzonken 'ik' 

Rommelen op tafel, in de kamer en in 

de kasten 

Alles verhuizen om voor zichzelf 

structuur te maken 

Handelingen herhalen 

Steeds o w zïn naar huis 

Brabbelwoorden of klanken 

In zichzelf gekeerd 

Eindeloos, primitieve 

repeteerbewegingen 

Vaak een foetushouding 

Terugval naar primitieve behoeften: 

eten, drinken, rust en warmte 

Verzonken in zichzelf 

Zullen zelf geen contact zoeken 

Leven in een soort droom 

Kijken dwars door je heen 

Tabel: Raport Dementie, omgeving en welbevinden, EGM 

Isolement: 

Sociaal 

isolement; 

Inwendig 

isolement; 

Houvast 

geven 

Relaxerende 

begeleiding I 

comfortzorg 

- uoor extra hulp van naasten, mantiilzorg at thuiszorg Kan oe pat1ent nog 1n 
ijn vertrouwde omgeving blijven wonen. Het is verstandig zorgvuldig in te 

!SChatten op welk moment naar een verpleeghuis te gaan. 

Een licht-dementeerde patiënt kan bijvoorbeeld al een beetje bekend wor
~en met de locatie door bezoekjes aan de zorgfuncties in het complex andere 
~eorganiseerde evenementen. 

De typologie horende bij deze fase nodigt publiek uit het complex te be
oeken. 

>>Publieke functies 

+ 

- De typologie moet zorgen voor houvast en oriëntatie. Deze bewoner heef 
eel aandacht nodig. De privé-cellen zijn relatief klein tegenover de gemeen

schappelijke ruimte om contact en het gemeenschappelijke te benadrukken. 
>>Typel 

+ 

Hierbij hoor een typologie die medisch verzorgen van de patiënt beter toe
staat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grotere kamers en bredere gangpaden 
i. v.m. met medische apparatuur. 
>>Type 11 

+ 
>> Hosplee 



Dit afbeelding illustreert grofweg hoe het gebouw programmatisch georga
niseerd is. Op de onderste verdiepingen vinden we voomamelijke de publie
ke functies. Hoger in het gebouw vinden we de bewoners die afscherming 
behoeven van te veel prikkels, met op de bovenste verdieping een hospice. 

--+-- Type 111, 9 + 2 units (hospice) 

-+- - Type 111, 20 + 24 units (extra verpleging) 

-+-- Buurtwinkel 

-+--- Publieke functies 

-- Type I, 20 units (dementie) 
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Het ontwerp is aangepakt volgens weiterbauungsprincipen. Zoals het duitse 
woord al zegt wordt er een bestaand gebouw verder gebouwd. Hierbij gaat 
het niet alleen om conserveren en in stand houden maar ook om een nieuwe 
meer vanzelfsprekende laag aan het gebouw toe te voegen. Of volgens eer
dere definitie: 

Het blootleggen van een verstopte ontstaan- en gebruiksgeschiedenis, 
geeft inzicht in de oude opzet. Hiermee kan een opzet worden gemaakt 
van wat mag verdwijnen en wat toegevoegd kan worden. Doel is het 
creëren van een nieuwe eenheid tussen delen die overblijven en nieuw 
toegevoegde delen met behoud van het origineel karakter. 

Dit hoofdstuk zal beginnen met een beschrijving van het ontwerpproces. 
Het maken van studiemodellen van de gevangenis in Hasselt heeft geleid tot 
handvaten voor verder ontwerp. Uit de analyse blijkt dat onderlinge bouw
lagen volgens verschi llende principes ontwikkelend zijn. In deze zin vormt 
iedere bouwlaag een typologie. 

Er is voor het maken van de ontwerpbeslissingen een analyse methode 
ontwikkeld. Deze methode tracht de essentie van de oude opzet van het 
gebouw te vatten in abstracte diagrammen. Deze diagrammen gaan over 
routing, functionele werking en focuspunten. Vervolgens worden deze as
pecten tegen het licht gehouden. Er wordt gekeken door welke ingrepen 
deze typologie verbeterd kan worden. 
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Ontwikkeling gebouwoksels 

a: Aan de hand van modellen is een begin gemaakt met de analyse van de 
W oude opzet van de gevangenis. Een van de voornaamste kwaliteit van het 
~ gebouw op maaiveld niveau is de rigide cellen structuur. De materialiteit van 
eh deze cellen stralen robuustheid uit en de gewelfde planfonds een eenvoudig 
en leesbare constructie. De cellen geven een geborgen gevoel, als een soort 
0 cocon om de mens. De celstructuur is bepalend maar tegelijkertijd ook be
a: per1<end voor het ontwerp. Door te enthousiast de betonzaag in muren te 
ü zetten zou het gebouw namelijk zijn gehele integriteit verliezen. Het is dus 
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zaak om zorgvuldig en subtiel in te grijpen in de cellen structuur. 

Plein als nieuwe entree aan straatzijde 

Uit de bovenstaande modellen kwam naar voren dat de gebouwoksels een 
strategische positie hebben. De oksels zijn ingezet om het kelderniveau en 
maaiveldniveau visueel te verbinnen. Zij brengen licht in de kelderruimten 
en zullen tegelijkertijd het publieke (kelder) programma ontsluiten vanuit het 
groene buitenterrein. Aan de straatzijde (martelarenlaan) is een aanzet ge
maakt voor een verdiept plein. Dit plein vormt de entree voor alle publieke 
functies. Het verpleeghuis zal vanaf maaiveld via het oude kasteelachtig en
treegebouw plaatsvinden. Naar de vorm van dit entreeplein is onderzoek 
verricht via een computermodel (zie afbeelding). De uiteindelijke verschij-



Plein als verbindin tussen oude complex en nieuw hoekgeoouw 

ningsvorm is een verdiept plein dat loopt volgens een rechte lijn richting 
over het koekerellenpad. Daar botst het tegen een nieuw te bouwen uitbrei
ding. Dit hoekgebouw bevat extra zorgunits van een andere typologie. Deze 
uitbreiding kan verder autonoom functioneren maar leunt wel op de extra 
faciliteiten die in de oude gevangenis zijn ondergebracht. 

De volgende pagina's en diagrammen behandelen het ontwerp van binnen
uit. Als opzet is op de linker pagina uiteengezet wat er geanalyseerd is en 
welke ingrepen gewenst zijn. Hierbij wordt ook voor vergelijk de oude situ-

Onderzoek naar vorm van het plein 

~ z 
~ 
~ 

atie getoond. Rechts is vervolgens het resultaat te zien. Op het einde van dit m 
hoofdstuk wordt extra aandacht besteed aan de nieuwbouw, welke in alle Z 
plattegronden zichtbaar is. 0 z 
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Type Route 

Analyseol 

Rev iseol 

Geanalyseerd: De rotonde-vorm. De nadruk ligt op het brandput date tege
lijkertijd ook ontsluitingsruimte voor een loze binnenruimte is. 

Ingreep: Het binnenstebuiten keren van de rotonde zodat er een uitnodigend 
0:: gebaar van buitenaf zichtbaar wordt. 
w 
> 
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Focus Function DiagraM 
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Type Route 

AnCllysed ~ 

Revised 

Geanalyseerd: Vanuit het brandpunt zijn de kamers (cellen) niet zichtbaar. 
Bij deze typologie zien we een nadruk op de buitenruimten die wel in directe 
zich~ijn staan. 

ffi Ingreep: Het organiseren van 'gemeenschappelijke' ruimte waarin zorg la
> tent aanwezig is. En tevens een focus creëren op de luwe gebouwoksels, die 
Ç binnen en buiten aan elkaar koppelen. 
en 
en 
0 a: 
(.) 
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De oorspronkelijke routing welke iedere cel ontsloot wordt deels bij de ge
meenschappelijke ruimte getrokken en deels behouden. Het behouden deel 
verschaft een persoonlijke entree voor iedere cel. 

Focus Function DIClgrClM 
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a: De gebouwoksels en binnenterreinen zijn door de voorgaande ingrepen 
w grondig veranderd van karakter. Een uitkomst van de ingreep gedaan op 
> niveau 0 is dat de gemeenschappelijke ruimten gebundeld zijn richting de 
9 grote binnenterreinen. Terreien die in de oorspronkelijke opzet genegeerd 
en werden. en 
~ Vervolgens is geëxperimenteerd met het linken van deze tuinen aan de 
() woonomgeving binnen, zoals zichtbaar in bovenstaand schema. Dit uitge-

werkte oplossing voorziet uiteindelijk in een getrapte veranda, welke tevens 
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het niveauverschil met de lager gelegen tuin bemiddelt. Natuurlijk zijn trap
pen voor ouderen moeilijker begaanbaar dan bijvoorbeeld een hellingbaan 
of zou men kunnen pleiten voor het vermijden van niveauverschillen. Toch 
is er bewust gekozen voor het tegenovergestelde. De veranda is juist een 
sociaalbindmiddel welke contact tussen bewoners, bezoekers en personeel 
bevorderd. Zo wordt men wellicht verplicht elkaar te helpen met het traplo
pen. Vaardigheden die volgens onderzoekers heel snel verdwijnen in het ge
val een oudere juist alle vormen van inspanning uit handen wordt genomen. 
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Bij de onderdoorgang van de oude gevangenis is 
een gelijk effect beproefd. Het nieuwe corten-stalen 
dak kadert de weg richting het restaurant. Het ge
schaakte dak geeft luchtigheid aan de oorspronke
lijke massieve kelder constructie. 
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Type Route 

Ano.lysecl ~ 

~ 
Geanalyseerd: Conventionele verpleeghuis lay-out met zusterpost aan de 
kop van een gang met kamers. 

Ingreep: De zorg en gemeenschappelijke ruimten worden georganiseerd ffi vanuit de kern. De uitwaaierende gebouwvleugels aan zuidzijde zorgen 
> voor een gedifferentieerde sub van waaruit de blik gericht is op de publieke 
0 ruimte. 
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Focus Functlon 
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Oude situatie 
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Ty pe Route Focus 

~ ~ 

Optopping: De dubbele verdiepingshoogte op niveau 1 wordt benut voor 
het creëren van een extra zorglaag. Deze laag onderscheidt zich door zijn 
korte vleugels waardoor er een intiemere sfeer ontstaat. In deze omge
ving zijn de gemeenschappelijke plekken veelal rondom de centrale kern 
gepositioneerd. Loopafstanden voor de verzorgers zijn kort en door de vele 
doorkijken kan een verzorger snel overzicht. 

a: 
w > De bouwlaag is bedoeld voor terminale bewoners. De grotewoonkamer aan 
0 de zuidzijde bevorderd contact tussen bewoners met onderliggende woon
eh kamer via een gekromde trap. 
(J) 
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Func t io n DiClgrCll'1 
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o 5 10M _.-
II: 
W 
> o Over het koekerellenpad heen wordt een link gemaakt met een toevoeging 
en aan het oude complex. De voet van dit gebouw werkt sorterend; het is een 
(J) entree voor verpleegbewoners die op hogere verdiepingen wonen en entree 
o voor bezoekers van de medische luncties in de eerste \wee bouwlagen. De 
~ gevangenismuur wordt op verdiept niveau ondermijnd waardoor aandacht 

wordt getrokken door de nieuwe publieke luncties onder het oude complex. 
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Bij het ontwerp van de bijbouw is getracht vormelementen van de oude 
gevangenis te laten terugkeren. Zoals de afgeschuinde bewonerskamers. 
Deze zijn gericht op de levendige straatzijde en verschaffen uitzicht op het 
verdiepte plein. 
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De inkeping aan de zuidgevel geeft een doorkijk naar onder- of bovenlig- 0 
gende verdiepingen. Tevens kan men hier de woonkamer/ keuken natuurlijk Z 
ventileren zander ramen aan de drukke straatkant te hoeven openen. ~ 
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Verpleegaders 

Zoals eerder besproken is een deel van de oorspronkelijke routing rondom 
de cellen behouden. Via deze toegangslijnen worden de individuele cellen 
ontsloten. Personeel kan op deze manier zonder overige bewoners te storen 
een bewoner helpen. Maar ook bezoek kan rechtstreeks naar een kamer 
geleidt worden. 

Slimme Cel 

Op iedere twee cellen is een cel geofferd voor ondersteunende functies. In 
deze cel bevindt zich naast een sanitaire ruimte ook ruimte voor een inwen
dige garderobekast en ruimte voor installatie techniek. De cellen beschikken 
over een gewelfd plafond en zijn aan de gemeenschapszijde voorzien van 
glas. Ook boven de voordeur is een raam welke voor voldoende zonlicht 
zorgt. 

Doordat de glazenzijde aan de gezamenlijke woonruimte grenst wordt een 
bewoner zoveel mogelijk uitgenodigd om zich hier te begeven. Door de vorm 
van de gemeenschappelijke ruimte kan een bewoner er voor kiezen om in 
een nis te gaan zitten en zich zo terug te trekken. De nissen zijn ontworpen 
met een speciaal meubel waar men rustig kan zitten maar ook languit kan 
liggen om een dutje te doen. 
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Het afstuderenproject is een belangrijke stap geweest richting het afron
den van mijn studie. Een lange weg met ups and downs. Een project dat 
voortvloeide uit een spannend voortraject met het atelier 'greypower 6' . Het 
afstuderen als slagroom op de taart, zo wordt erover gedacht. Eigenwijs 
als ik was zou en moest de oude gevangenis van Hasselt het onderwerp 
van afstuderen worden. Een locatie waar ik intussen een verliefd mee was 
geworden. 

Terug naar de meesterproef. Een lang en eenzaam gebeuren met een dyna
miek die zo nu en dan zijn eigen weg kiest. iets heel anders dan het normale 
project gebeuren. De regie ligt namelijk voornamelijk bij jezelf en zo is het 
net zo hard stoeien met jezelf als met de opdracht. Achteraf kijkend zie ik de 
periode als een leerweg. Met de kennis van nu zou ik bepaalde punten na
tuurlijk anders aangepakt hebben. Ik heb geleerd hoe belangrijk het is ideeën 
snel helder en duidelijk te maken. Niet alleen voor anderen maar ook om zelf 
tot betere inzichten te komen. Daarbij hebben begeleiders een belangrijke rol 
gespeeld. Maar ook het bijwonen van presentaties van ateliergenoten was 
heel leerzaam. Zo nu en dan trokken begeleiders aan de rem, en moest ik 
terug naar de basis. Op dat soort momenten moest het roer even om. Geluk
kig vond ik het rechte pad waardoor ik snel zelf het plezier in de opdracht 
terug vond. 

Het afstuderen biedt de mogelijkheid tot verdieping, iets waar voorheen 
weinig gelegenheid was. Een verdieping mij instaat stelde het probleem dui
delijker in te kaderen. Vaardigheden die in het toekomstige leven zeker van 
pas komen. Daarnaast is er ook meer tijd geweest om te besteden aan het 
uitwerken van o.a. tekeningen, impressiebeelden en het verslag. Toch moet 
ik erbij concluderen dat de betaalde prijs, namelijk anderhalf jaar misschien 
wel te hoog is. Zelf zou ik afstuderen liever zien in de vorm van snelkook 
projecten. Projecten waar men snel tot de essentie moet komen en dan mis
schien maar wat minder slagroom. 
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ILLUSTRATIEVERANTWOORDING 

Alle illustraties komen uit de boeken/ artikels vermeld in de literatuurlijst of 
zijn zelf gemaakt met uitzondering van: 

- Inleidende hoofdstukafbeelding HB/1 0: Deze afbeelding zis van de teken
kunstenaar Victor Timofeev (http://victortimofeev.com) 

- Foto's interieur oude gevangenis: Deze afbeeldingen zijn van het weblog 
www.urban-travel.org 

- Foto's van referentie werken: Deze afbeeldigen zijn van de fotowebsite 
www.flickr.com 

-Tabellen en grafieken: Raport Dementie, omgeving en welbevinden, EGM! Gegevens CBS 
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