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De focus van dit afstudeerproject is 
gelegd op menselijk gedrag en hoe dit 
gedrag te beïnvloeden is door middel van 
architectonische middelen en beperkingen. 
De nadruk ligt voornamelijk op macht en 
controle. Zo kunnen, bijvoorbeeld, muren 
een beschermende of juist onderdrukkende 
invloed hebben. Hetzelfde geldt voor 
deuren, portieken, ramen maar ook voor 
de circulatiepatronen en de tektonische 
expressie in een gebouw. In ziekenhuizen en 
gevangenissen blijkt dit sterker aanwezig 
dan in andere gebouwen. Hier draait alles 
om het controleren en in de gaten houden 
van mensen. Het zijn dan ook bij uitstek 
geschikte gebouwfuncties om de invloed van 
architectuur op het gedrag van mensen te 
onderzoeken.

In dit afstudeerproject is een kliniek 
ontworpen voor kinderen met autisme. 
Autisme is een aangeboren stoornis 
waarbij de zintuigelijke waarneming niet 
goed functioneren. Grote hoeveelheden 

zintuigelijke waarnemingen of prikkels 
kunnen er voor zorgen dat normaal 
functioneren in het dagelijks leven 
bemoeilijkt wordt of slechts beperkt mogelijk 
is. Het gedrag van mensen met autisme 
wordt dus zeer sterk beïnvloed door de 
zintuigelijke prikkels in hun (gebouwde) 
omgeving.

In de kliniek, die gedurende dit afstudeer-
project is ontworpen, worden de kinderen 
(tijdelijk) opgenomen als thuis hun ont-
wikkeling stagneert en ze niet goed kunnen 
functioneren in het dagelijks leven. Door 
middel van trainingen en therapieën leren 
zij omgaan met hun beperking, met als doel 
dat ze na een periode van ongeveer 2 jaar 
weer thuis kunnen wonen. De omgeving 
en het gebouw zijn zodanig ontworpen dat 
ze het leerproces op een positieve wijze 
ondersteunen.

Om dit te kunnen bereiken, is er een 
stabiele, veilige en geborgen omgeving 
ontworpen waarin de kinderen goed 
kunnen functioneren. Om een veilige en 
beschermende thuisbasis te bieden, dient 
deze omgeving prikkelarm te zijn. Dit 
wordt bereikt met een goede akoestiek en 
verlichting, een duidelijke en ruimtelijke 
rangschikking van functies, een duidelijke en 
overzichtelijke routing, een variatie aan grote 
en kleinere ruimten, veiligheid, eenvoudige 
detaillering en eenvoudig kleurgebruik. 

Vervolgens is er de verleiding gecreëerd 
om buiten deze comfortzone te treden, om 
zodanig met meer prikkels in aanraking te 
komen, zodat de kinderen leren omgaan 

Dit rapport beschouwd het onderzoek en 
ontwerp waarmee de master Architecture, 
Building and Planning afgerond wordt. 
Dit afstudeerproject is uitgevoerd binnen 
twee leerstoelen, namelijk Architecture en 
Structural Design. Het individuele gedeelte 
van het project zal beschreven worden in 
twee delen, waarvan dit het eerste deel 
is. In dit eerste deel wordt het project 
beschouwd dat uitgevoerd is voor de 
leerstoel Architecture. Het tweede verslag 
bevat de constructieve uitwerking van dit 
project.
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met prikkels die ze in het dagelijks leven 
tegenkomen. Zodoende worden de 
kinderen voorbereid op de prikkels die ze 
tegen zullen komen als ze niet meer in de 
kliniek wonen. De verleiding om buiten hun 
comfortzone te treden, wordt gecreëerd 
door op plekken waar verschillende groepen 
samenkomen en waar meer prikkels 
aanwezig zijn, aantrekkelijke functies, zoals 
een spelletjesruimte, knutselruimte of een 
(buiten)speelruimte aan te bieden. 

Door het gehele complex ontstaat zo een 
sequentie waarbij het aantal gebruikers (en 
de sociale prikkels die hiermee gepaard gaan) 
toenemen, evenals de hoeveelheid prikkels, 
die voortkomen uit de (gebouwde) omgeving.

Een verdiepend onderzoek is gedaan naar het 
creëren van geborgenheid. Uitgangspunten 
werden gevonden bij Aldo van Eyck in de 
vorm van ‘tussenruimten’ en het verenigen 
van ‘tweelingfenomenen’. Aldo van Eyck is 
van mening dat men niet langer een drempel 
tussen binnen en buiten moet creëren, maar 
een ‘tussenruimte’; een zone waarin relaties 
worden gelegd tussen beide ruimtes. 

In het ontwerp is dan ook gestreefd om 
de overgangen, bijvoorbeeld tussen 
binnen en buiten, of privé en openbaar tot 
‘tussenruimten’ te maken, zodat men niet 
direct met het overgaan in een andere ruimte 
blootgesteld wordt aan alle prikkels die hierbij 
komen kijken. Deze benadering ten opzichte 
van het bereiken van geborgenheid biedt een 
concrete aanleiding voor de uitgangspunten 
met betrekking tot de te gebruiken 
architectonische middelen.

De kliniek zal gelegen zijn in Eindhoven. 
Een rustige, landelijke locatie is gevonden 
in het noorden van Eindhoven, in de wijk 
Blixembosch, in de nabijheid van een school 
voor speciaal onderwijs, openbaar vervoer 
en gunstig ten opzichte van omliggende 
ontsluitingswegen. Door het toewijzen van de 
nieuwe functie aan dit groene gebied, krijgt 
de directe omgeving de mogelijkheid om 
zich weer met de omliggende bebouwing te 
verbinden, wat het hele gebied ten goede zal 
komen.

De kliniek wordt als een houten sculptuur 
gepositioneerd in het landschap, waarbij 
het haar eigen geborgen landschap en 
buitenruimten creëert. De kliniek bestaat 
enerzijds uit het behandelgebouw met de 
behandel-, kantoor en sportruimten, welke 
aansluiting zoekt bij de naast gelegen 
woonwijk, en anderzijds uit het woongebouw 
met verschillende wooneenheden, welke 
het gehele complex afschermt van de 
naastgelegen boerderijcomplexen. Beide 
vleugels worden verbonden door een 
overdekte verbinding via het buitenterrein.

Er bevinden zich zes woongroepen, voor 
drie verschillende leeftijdsgroepen, in het 
complex. Binnen de woongroep bevinden 
zich de slaapkamers, badkamers en de 
woonkamer. Deze woongroep vormt de 
veilige en beschermde thuisbasis en is 
daartoe ontworpen als prikkelarm. De 
slaapkamers zijn de meest geborgen ruimtes, 
vervolgens zullen zich in de andere ruimtes 
meer uitdagingen, in de vorm van prikkels, 
voordoen. Zo zijn de twee woongroepen 
voor dezelfde leeftijdsgroep aan elkaar 
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gekoppeld door middel van een gedeelde 
multifunctionele ruimte. 

Vervolgens zijn er in het behandelgebouw 
mogelijkheden gecreëerd om met alle 
groepen samen activiteiten te doen, 
bijvoorbeeld kan gebruik worden gemaakt 
van de centrale entree of de sportzaal. 

Ook in de buitenruimte is differentiatie 
aangebracht, zo zijn er direct in de nabijheid 
van de afzonderlijke wooneenheden, 
afgeschermde, prikkelarme zitplekken. 
Hiernaast zijn er speelruimten met 
bijvoorbeeld klim- en glijtoestellen of 
een voetbalveldje waar de kinderen met 
de andere woongroepen samen kunnen 
spelen. Deze buitenruimten zijn aan elkaar 
gekoppeld door middel van het entreeplein, 
een moestuin en kinderboerderij, welke 
gesitueerd zijn in de centrale zone van het 
complex. Deze zone heeft een meer openbaar 
karakter, hier komen de kinderen met meer 
prikkels in aanraking en worden ze zodoende 
gestimuleerd en voorbereid op het leven 
buiten de kliniek.

Het sculpturale karakter is in de 
technische uitwerking verder uitgediept. 
Dit heeft geresulteerd in een synergie 
waarbij de constructie deel uit maakt 
van de architectuur. Zo is de constructie 
opgebouwd uit dragende (en niet-
dragende) houtskeletbouwelementen, 
breedplaatvloerelementen en zichtbare 
houten spanten, welke de dakconstructie 
zullen dragen. Om het contrast met de 
sculptuur op te zoeken, zijn stalen kolommen 
toegepast, welke de sculptuur ter plaatse van 

de overstekken of de verhoging dragen.

Verder is uit bodemonderzoek bleek dat op 
slechts twee meter diepte een draagkrachtige 
laag aanwezig is, welke voldoende sterk is 
om een gebouw van enkele verdiepingen 
te kunnen funderen. Door een verdiepte 
kelderbak aan te leggen, ontstond de 
mogelijkheid om hier gebruik van te maken 
met het aanleggen van de geborgen 
buitenruimte.
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This graduation project concentrates on 
human behavior and the possibility to 
influence this behavior with architectural 
means and restrictions. The focus accentuates 
on power and control principles. In that way, 
for example, walls could have a protective 
or suppressive influence. Same questions 
can be applied to doors, porches, windows, 
circulation patterns and the tectonic 
expression of a building. Hospitals and 
prisons seem building functions, wherein this 
finds more expression than in other buildings. 
Here, everything is about the control and 
monitoring of people. Therefore these 
building functions are suited pre-eminently to 
research the influence of architecture on the 
behavior of people.

In this final project a clinic for children with 
autism is designed. Autism is a congenital 
disorder, whereby the sensory perception 
does not function properly. Large amounts of 
sensory perceptions or stimulants could effect 
that living a normal daily life will be difficult 
or that this is only possible in a limited way. In 
this way, the behavior of people with autism 

is very strong influenceable by the sensory 
perceptions, which are produced by their 
(build) environment.

The clinic is designed for children of which 
the developments stays behind and for those 
who cannot function in a right way in daily 
life. The children that are placed in this clinic 
get 24-hours care, so in fact they will live 
their daily life in the clinic. The period of stay 
will take approximately two till two-and-a-
half years. The children will get training and 
therapies to learn how to deal with their 
restriction, so that they can live at home with 
their parents again. The environment and the 
building are designed in such way that these 
support this learning process positively.

To achieve this, a constant, secure and 
protected environment is designed, in 
which the children could function properly. 
To provide a safe and protective home, 
the building should give rise to as little as 
possible sensory perceptions. This is obtained 
with a good acoustic and lighting design, 
but also with a clear spatial arrangement 
of the different building purposes, and an 
explicit and accessible routing, and variation 
of big and smaller rooms, and security, 
straightforward detailing and serene use of 
color. 

Further, with attractive functions, such as a 
soccer play, pool table, an indoor playground, 
the seduction is created to leave this comfort 
zone with his minimal sensory input, in order 
to learn how to deal with more sensory 
perceptions. Through the whole complex, a 
sequence is arise, whereby both the number 

This report contains the result of the 
graduation project for the master 
Architecture, Building and Planning. This 
graduation project is carried out within two 
specialisations of this master, Architecture 
and Structural Design. The individual part 
of the project will be described in two 
reports, of which this is the first. This first 
report describes the project, that is done 
for Architecture. The second report contains 
the elaboration of the structural design of 
the project.
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of users (and the associated social stimulants) 
and the amount of (non-social) stimulants 
increase. In such way, the environment will 
be part of the learning process and also a 
transition from an isolated, minimal sensory 
environment to the daily life situation. 

This study is extended with a research of 
the creation of protected spaces (‘geborgen 
ruimten’).  Guidelines are found with Aldo van 
Eyck. Aldo van Eyck describes “in-between-
spaces” and the uniting of “twin phenomena”. 
Here, one no longer finds a threshold 
between the inside and outside, but an in-
between-space; a zone in which relationships 
are established between both areas. 

In the design of the clinic is sought to 
accommodate these transitions in the form 
of in-between spaces, for example between 
the inside and outside spaces and private and 
public places. By creating the in-between-
space one is not directly exposed to all 
incentives when entering the new room. This 
approach to achieve a protected environment 
offers a concrete reason for the use of 
architectural resources.

The clinic will be located in Eindhoven. 
A peaceful, rural location is found in the 
North of Eindhoven, in the neighborhood 
of Blixembosch, in the vicinity of a school 
for special education, public transport and 
easy access to surrounding access roads. By 
assigning the new function to this green area, 
the immediate vicinity is getting the ability 
to reconnect itself to the surrounding build 
environment, which will benefit the entire 
area.

The clinic is like a wooden sculpture 
positioned in the landscape, where it creates 
its own protected landscape and protected 
outdoor spaces. The clinic consists on the 
one hand of a wing with the treatment, office 
and sport spaces, which is reaching out to the 
adjacent residential area, and on the other 
hand, the clinic consists of a second wing with 
residential units. This wing shields the entire 
complex from the adjacent farm complexes. 
Both wings are connected by a covered 
outdoor connection.

There are six living groups, for three different 
age groups, in the complex. Each group 
has there own living room, bedrooms and 
bathrooms. These spaces form the safe 
and protected home base and is therefore 
designed to cause a minimal sensory 
perception. 

The bedrooms are the most secure areas, 
in other areas more challenges, in the form 
of incentives occur. For example, two living 
groups of the same age group are linked 
together through a shared multifunction 
space. This is also valid for the outside spaces.

In the second wing, activities can be done 
with multiple groups. The central entrance 
or sports hall, for example, can be used at 
the same time with multiple groups. Also in 
the outdoor area differentiation is created. 
In the direct proximity of the individual living 
units, shielded, incentive seating areas are 
designed. Besides these “safe” places, play 
areas are created, with among others, climb 
and slide sets and a soccer field. Here children 
can play with the children of other living units. 
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These outdoor spaces are linked to each other 
through the entrance square, a vegetable 
garden and petting zoo, which are situated 
in the central zone of the complex. This zone 
has a more public character, here the children 
are confronted with more incentives and 
they are so stimulated and prepared for life 
outside the clinic.

The sculptural character of the complex is 
further explored in technical elaboration. 
This has resulted in a synergy in which the 
bearing structure is part of the architecture. 
The bearing structure exists of bearing wood-
frame elements, wideslab floors and visible 
wooden rafters, which will carry the roof. A 
contrast with the sculpture is created by using 
steel columns at the location of cantilevers 
and the raising of the building.

Soil mechanic research showed that just 
two meters from the surface level a bearing 
stratum is present. This layer has enough 
bearing capacity to be able to foundate 
a building of several stories. By creating 
a deepened cellar floor, the possibility 
raised to use this layer of bearing stratum 
as foundation level with the design of the 
salvaged outdoor space.
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Dit afstudeerverslag vormt de afsluiting van 
mijn opleiding, waarbij ik me heb toegelegd 
op de afstudeerrichtingen Architecture en 
Structural Design, binnen de masteropleiding 
Architecture, Building and Planning aan de 
Technische Universiteit Eindhoven.

Na het collectieve onderzoek vanuit het 
afstudeeratelier, heeft mijn individuele 
onderzoek zich gericht op het ontwerp van 
een kliniek voor kinderen met autisme. Hierbij 
heb ik me verdiept in autisme, bestaande 
behandelhuizen en de architectonische 
vertaling van geborgenheid. Zodoende zijn 
goede en sterke uitgangspunten verkregen 
om voor deze kinderen een kliniek te 
ontwerpen die hen een veilige en beschermde 
leer- en leefomgeving kan bieden. Hierbij is 
ernaar gestreefd om in dit project onderzoek 
en ontwerp tot een geheel samen te brengen.

Ik hoop dan ook dat het gebruikt kan 
worden als inspiratie- en discussiemateriaal 

voor iedereen die zich bezig houdt met 
kinderen, autisme of architectuur, en 
vooral voor degenen die zich met alle drie 
de onderwerpen bezighouden. Het kan 
bijvoorbeeld gebruikt worden bij het ontwerp  
en inrichting van nieuwe voorzieningen voor 
mensen met autisme. 

Om te beginnen wil ik graag Jeannette 
Schoenmakers (Kentalis), Dineke Hartman 
(Autismehuis) en Kees Vink (Amares) 
bedanken voor de kennis, waarvan ze mij 
gedurende mijn individuele onderzoek 
hebben voorzien en in het bijzonder voor de 
indruk die ze mij hebben gegeven van hun 
kliniek; hoe kinderen met autisme bij hun 
wonen en behandeld worden.

Daarnaast wil ik mijn afstudeercommissie 
bedanken voor de kritieken en adviezen 
tijdens deze afstudeerperiode, maar ook mijn 
ateliergenoten voor een leuk en leerzaam 
jaar. Daarnaast dank ik alle anderen die 
mij op welke manier dan ook geholpen, 
gesteund en gemotiveerd hebben. Als laatste 
wil ik Steven nog extra bedanken voor zijn 
onvoorwaardelijke steun, zijn opbeurende en 
motiverende woorden en zijn inzet om me op 
alle mogelijke manieren te helpen.

Ik wens u veel leesplezier toe.

Linda Verschuren
Eindhoven, augustus 2014

Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Autisme 
in vorm en gedrag’. Dit afstudeerverslag is 
het resultaat van het onderzoek dat haar 
oorsprong vindt in het vooronderzoek van 
het afstudeeratelier ‘Behavior in shape’ 
vormgegeven door Prof. ir. J.D. Bekkering, 
Prof. dr. B.J.F. Colenbrander en Arch. 
J.J.P.M. van Hoof. 
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0.0 INLEIDING

In dit hoofdstuk zal het onderzoek 
kort ingeleid worden. Aan de hand van 
de doelstelling van het gezamenlijke 
M3-onderzoek. Dit is de aanleiding 
geweest voor het individuele onderzoek. 
Vervolgens wordt het individuele 
onderzoek beschreven aan de hand van de 
onderzoeksvraag, de relevantie en opbouw 
van dit verslag.

Dit project is tot stand gekomen binnen het 
afstudeeratelier ‘Behavior and Shape’. Binnen 
dit afstudeeratelier heeft onderzoek zich 
geconcentreerd op menselijk gedrag en hoe 
dit gedrag te beïnvloeden is door middel van 
architectonische middelen en restricties. 
De focus lag hierbij voornamelijk op het 
controleren van gedrag en het fenomeen 
‘macht’. Zo kunnen muren een beschermende 
óf juist onderdrukkende invloed hebben, 
hetzelfde geldt voor architectonische 
elementen, zoals deuren, portieken, ramen 
maar ook voor de circulatiepatronen en de 
tektonische expressie in een gebouw. 

In ziekenhuizen en gevangenissen blijkt dit 
sterker aanwezig dan in andere gebouwen. In 
beide gevallen bevinden mensen zich in een 
gebouw of ruimte, waar ze liever niet zouden 
zijn en draait alles om het controleren en 
observeren van deze mensen. Dit zijn dan ook 
bij uitstek geschikte gebouwfuncties, waar de 
invloed van architectuur op het gedrag van 
mensen onderzocht en toegepast kan worden 
(B. Colenbrander, 2014).

Het gezamenlijke M3-onderzoek van het 
atelier heeft zich gericht op het samenstellen 
van een taxonomie met een klein dertigtal 
aan ziekenhuizen en gevangenissen, waarbij 
de karakteristieke correctieve, instructieve, 
ondersteunende en onderdrukkende 
(architectonische) elementen onderzocht en 
beschreven zijn. De hieruit voortgekomen 
kennis vormde de basis voor het voortgezette 
individuele onderzoek.

Naast dit verslag van het afstudeerproject 
maakt dan ook het gezamenlijke werk 

Afbeelding 01| Boven
Interieur  van La Tourette, 
ontworpen door Le Corbusier
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’Behavior in Shape’ (Bax, A.J.B., et.al., 2014) 
deel uit van het totale afstudeerwerk. Het 
individuele project is uitgevoerd binnen 
twee leerstoelen, namelijk Architecture en 
Structural Design. Daarom zal het individuele 
project in twee delen beschreven worden. 
Dit boekje vormt het eerste deel en zal 
beschrijven wat er is gedaan voor de leerstoel 
Architecture.

0.1 Het individuele onderzoek
“Iedereen, gezond of ziek, gehandicapt of 
niet, ondervindt een positieve uitwerking 
van een prettige en op zijn of haar behoeften 
afgestemde fysieke omgeving dan wel een 
negatieve van een omgeving die zijn of haar 
behoeften miskent “ (Schrameijer 2013, p.16). 

Uit voorgaand citaat blijkt dat de architectuur 
naast het controleren van menselijk gedrag, 
ook invloed heeft op hoe iemand zich in een 
bepaalde ruimte voelt en volgens de theorie 
van ‘healing environment ‘ is het daardoor 
mogelijk dat mensen sneller genezen. 

Het individuele onderzoek heeft zich gericht 
op deze positieve uitwerking en heeft 
zich toegelegd op het ontwerpen van een 
ziekenhuisfunctie. Uiteindelijk heeft dit geleid 
tot het ontwerp van een kliniek voor kinderen 
met problemen in het autistisch spectrum. 
Deze keuze is gemaakt omdat bij autisme het 
gedrag vrij direct beïnvloedt wordt door de 
(ruimtelijke) omgeving.

Om gericht onderzoek uit te kunnen voeren is 
de volgende onderzoeksvraag opgesteld:

“Hoe kan architectuur voorzien in een veilige en 
beschermde (gebouwde) leer- en leefomgeving 
voor kinderen met autistische beperkingen? 

Het onderzoek zal zich specifiek richten 
op het vinden van architectonische 
uitgangspunten waarmee het mogelijk is om 
een veilige en geborgen omgeving te creëren 
voor kinderen met autisme. Het onderzoek is 
gestructureerd aan de hand van een tweetal 
deelonderzoeken. 

Op de eerste plaats richt een deel van het 
onderzoek zich op autisme en betreft het 
onderzoeken van deze stoornis, welke invloed 
deze stoornis heeft op de ruimtelijke beleving 
en welke specifieke randvoorwaarden 
mensen met deze stoornis stellen aan een 
veilige en beschermde omgeving.

Vervolgens is een tweede deelonderzoek 
uitgevoerd naar geborgenheid en 
architectonisch middelen om een veilige en 
beschermende omgeving voor kinderen te 
kunnen creëren. Dit onderzoek richt zich op 
Aldo van Eyck. 

Aldo van Eyck ontwierp meerdere projecten 
specifiek voor kwetsbare kinderen, zoals het 
Burgerweeshuis en het Hubertushuis. Deze 
projecten laten zien hoe ‘geborgenheid’, 
menswaardigheid, vriendelijkheid, 
gastvrijheid en een ‘thuis’ tot stand worden 
gebracht. Een belangrijke rol wordt 
hierin ingenomen door het toepassen 
van zijn theorie over ‘tussenruimten’ en 
‘tweelingfenomenen’. 
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0.2 Het ontwerp
Het onderzoek wordt afgesloten met het 
ontwerpproces. Hier is met de uitkomsten 
van het literatuur onderzoek en analytisch 
onderzoek, ontwerpend onderzoek gedaan 
naar hoe een veilige en beschermde 
omgeving voor kinderen met autistische 
problemen ontwikkeld kan worden. Het 
uiteindelijke ontwerp vormt dan ook het 
antwoord op de gestelde onderzoeksvraag.
 
De ontwerpopgave is het ontwikkelen van 
een huisvesting en behandelruimten voor 
kinderen met autisme. In de ontworpen 
kliniek worden de kinderen (tijdelijk) 
opgenomen als thuis hun ontwikkeling 
stagneert en ze niet goed meer kunnen 
functioneren in het dagelijks leven. Door 
middel van trainingen en therapieën leren 
zij omgaan met hun beperking, met als doel 
dat ze na ongeveer 2 jaar weer thuis kunnen 
wonen. Het uitgangspunt is dat de omgeving 
en het gebouw zodanig ontworpen worden 
dat ze het leerproces op een positieve wijze 
ondersteunen.

De kliniek zal gelegen zijn in Eindhoven. Er 
is een rustige, landelijke locatie gevonden 
in het noorden van Eindhoven, tussen de 
wijken Blixembosch Oost en West. Deze 
locatie heeft een gunstig ligging ten opzichte 
van een school voor speciaal onderwijs, 
openbaar vervoer en van omliggende 
ontsluitingswegen. 

0.3 Relevantie
De relevantie van dit onderzoek ligt daar waar 
architectuur en gedrag elkaar beïnvloeden. 
Het speelt namelijk in ieder gebouw een 

belangrijke rol, maar er is, voor zover bij de 
auteur bekend, nog weinig concreet, tastbaar 
onderzoek naar gedaan en het heeft ook 
nog niet geleid tot een ontwerptool. Dit 
onderzoek zal hier echter slechts een aanzet 
voor verder onderzoek vormen, aangezien zij 
zich op een zeer specifieke doelgroep richt.

Men begint steeds meer te weten te 
komen over de oorzaak en kenmerkende 
gedragingen van autisme, er is echter maar 
weinig bekend over de mogelijke, (positieve) 
invloed die architectuur op het gedrag van 
mensen met autisme kan hebben. Hier is 
nog maar weinig onderzoek naar gedaan. 
De huidige stand van zaken is, zoals Rachna 
Khare en Abir Mullick1 stellen: 

“… ondanks het gigantische aantal 
mensen dat autisme heeft, is het over het 
algemeen door architecten en ontwerpers 
onopgemerkt gebleven als een aandoening 
die het bouwkundig ontwerp beïnvloedt. 
Dientengevolge wordt autisme uitgesloten uit 
alle bouwverordeningen en ontwerprichtlijnen” 
(Schrameijer 2013, p.18).

Uiteindelijk zal dit project met zijn onderzoek 
(en ontwerp) een goed beeld geven van 
de huidige stand van zaken van de kennis 
omtrent autisme en hoe de gebouwde 
omgeving en architectuur hier een positieve 
en stimulerende rol in kan spelen. Tevens zal 
het laten zien waar de kansen liggen voor 
toekomstig (architectonisch) onderzoek. 

Het ontwerp is bedoeld als inspiratie bij het 
ontwikkelen van nieuwe voorzieningen voor 
mensen met autisme. Maar het is ook een 

1.  Rachna Khare is verbonden aan het National Institute of Design in Ahmedad, India. Abir Mullick is directeur 
van het Industrial Design Program van het College of Architecture bij het Georgia Institute of Technology in 
Atlanta, VS.
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denkoefening en inspiratiebron voor anderen 
om na te denken over hoe architectuur kan 
bijdragen in een behandelproces in algemene 
zin. Daarmee is het als inspiratiebron bedoeld 
voor zorgverleners, architecten, en andere die 
er interesse voor hebben. 

0.4 Opbouw
Dit afstudeerrapport is op te delen in 
verschillende delen. Het eerste deel 
bevat het individuele onderzoek dat 
voortgekomen is uit het onderzoek in het 
atelierverband ‘Behavior in Shape’ (Bax A.J.B., 
et al., 2014) en vormt de uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor het ontwerp dat deel 
twee vormt. 

In dit eerste deel worden in verschillende 
hoofdstukken de deelonderzoeken 
uitgewerkt. Het eerste hoofdstuk zal ingaan 
op het onderzoek naar autisme, wat in 
hoofdstuk twee uitgebreid wordt met een 
beschouwing naar de invloed van architectuur 
op autisten. Vervolgens zal in het daarop 
volgende hoofdstuk het onderzoek naar 
Aldo van Eyck beschreven worden, om af 
te sluiten met hoofdstuk vier, waarin deze 
twee deelonderzoeken samenkomen, een 
conclusie beschreven wordt en (ontwerp)
uitgangspunten beschreven worden.

In het tweede deel zal het ontwerp toegelicht 
worden aan de hand van verschillende 
deelaspecten. In hoofdstuk vijf wordt het 
programma en de bijbehorende functionele 
eisen besproken. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk zes, de context beschreven 
en de manier waarop het ontwerp hierin 
zijn plaats heeft gevonden. Hoofdstuk 

zeven gaat in op het uitgewerkte concept 
en de architectonische uitwerkingen van 
het ontwerp. Tot slot wordt in het laatste 
hoofdstuk de technische uitwerking van het 
ontwerp besproken. Hier wordt ingegaan 
op de constructieve haalbaarheid van het 
ontwerp, de bouwfysische opzet en de 
detaillering.
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Autisme is het eerste hoofdstuk van het 
verslag. In dit hoofdstuk zal in ingegaan 
worden op de kenmerken van autisme, 
hoe autisme gediagnosticeerd wordt en 
hoe deze stoornis gekarakteriseerd wordt. 
Vervolgens zal de behandeling van autisme 
en het behandelhuis aangehaald worden.

Autisme is een aangeboren stoornis in 
de hersenen, waardoor de hersenen 
anders functioneren en alle zintuigelijke 
waarnemingen, zoals ruiken, proeven, horen, 
en zien, op een andere manier verwerkt 
worden. Kinderpsychiater Van der Gaag 
legt dit uit als het niet goed functioneren 
van de mechanismen die de binnenkomende 
zintuigelijke waarnemingen, of prikkels, 
normaal gesproken zouden ‘filteren’, waardoor 
de hersenen overspoeld raken door grote 
hoeveelheden prikkels (Schrameijer 2013, 
p.17). Het is echter nog niet met zekerheid 
vastgesteld welk deel van de hersenen anders 
functioneert. In recente hersenonderzoeken 
wordt een sterk accent gelegd op de 

connectiviteit, de verbindingspatronen in de 
hersenen (Vermeulen 2013, p.41).

De kenmerken waarmee autisme zich uit, 
komen bij autisten in zeer verschillende 
mate naar voren. Er zijn dan ook geen 
twee personen met autisme hetzelfde. De 
verschillen en de ernst zijn voornamelijk 
afhankelijk van intelligentie, karakter 
en omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de 
opvoeding). Experts gebruiken dan ook de 
term ‘autismespectrumstoornis (ASS)’, welke 
sinds mei 2013 nu ook officieel gebruikt wordt 
in DSM-51. 

Een spectrum impliceert immers 
verschillende verschijningsvormen. Naast het 
(klassiek) autisme en atypisch autisme, vallen 
ook PDD-NOS2, het syndroom van Asperger, 
het syndroom van Rett en het syndroom 
van Heller hieronder. De gelijkenissen 
tussen deze verschillende diagnoses zijn 
groter dan de verschillen en het ontbreekt 
aan argumenten in termen van oorzaken, 

1.0 AUTISME

Afbeelding 02| Boven
Karakteristieken autisme 
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ondersteuningsnoden en prognose om ze van 
elkaar te scheiden (Vermeulen 2013, p.40). 

Of zoals Peter Vermeulen (2013, p.11) stelt: 
“Ik ben er van overtuigd dat de typische 
informatieverwerkingsstijl de essentie vormt 
van autisme. En dat op dat vlak, de binnenkant 
dus, er geen onderscheid is tussen begaafde 
en minder begaafde mensen met autisme. 
Dat is ook de reden geweest waarom ik nooit 
warm gelopen ben voor het onderscheiden van 
verschillende vormen van autisme”.

Het is lastig om een autismespectrumstoornis 
te diagnosticeren, vanwege grote 
overeenkomsten met ADHD en 
gedragsstoornissen. Dit geldt dus nog sterker 
voor het verschil tussen klassiek autisme en 
Asperger. Het gevolg is dat de term ‘autisme’ 
voor verwarring kan zorgen. Zo roept het 
woord autisme vaak het beeld op van een 
ernstig gehandicapt kind, terwijl veel van die 
kenmerken hebben echter vooral te maken 
met de verstandelijke beperking, soms zelfs 
meer dan met autisme. 

Het wordt nog complexer, doordat er naast 
de verschillende namen, ook nog termen 
gebruikt worden om een indeling te maken 
in een aantal sociale subtypen binnen 
het autismespectrum, om de aard van de 
(sociale) problemen globaal te kunnen 
plaatsen. Bij deze indeling worden vier types 
onderscheiden, namelijk het afzijdige of 
inalerte type, het passieve type, het actief-
maar-bizarre-type en het stijf-formalistische 
of hoogdravende type (Vermeulen 2013, 
p.102-106). 

 - Het afzijdige of inalerte type. Hieronder 
valt de klassieke autist, bij hem of haar gaat 
autisme vaak gepaard met een verstandelijke 
beperking. Kenmerkend is dat ze onverschillig 
staan tegenover vreemden, maar lichamelijke 
toenadering aanvaarden door personen die 
ze vertrouwen. De meeste personen van het 
afzijdige type praten nauwelijks of zelfs niet. 
Ook wanneer ze aangesproken worden, kan 
een reactie uitblijven. Het kost veel energie 
om met een afzijdig type in contact te komen.

- Het passieve type. Deze personen nemen 
zelf geen initiatief, maar zijn wel bereid om 
te doen wat anderen aan hen vragen. Door 
de passiviteit vallen de kinderen niet zozeer 
op en daarmee valt ook het autisme niet op 
jonge leeftijd op. De problemen vallen pas 
op als meer initiatief van ze verwacht wordt, 
waardoor de diagnose bij hen vaak pas op 
latere leeftijd wordt gesteld. 

- De actief-maar-bizarre groep. Zij 
nemen wel heel actief initiatief tot sociaal 
contact. Maar de wijze waarop is echter 
naïef, onaangepast en eenzijdig. Ze praten 
eindeloos over hun eigen interesses, gaan 
alleen van zichzelf uit en kunnen eindeloos 
dezelfde vragen stellen. Hun sociale gedrag 
lijkt zodanig op het eerste gezicht complex 
en van hoog niveau, waardoor vaak een 
verkeerde diagnose gesteld wordt. Ze worden 
dan ook wel bestempeld als koppig, asociaal, 
gedragsgestoord of als ADHD’er.

- Het hoogdravende type. Bij hen lijken de 
sociale problemen heel subtiel. Ze gedragen 
zich (overmatig) beleefd en vormelijk. 

1. DSM-5: Diagnostical and Statical Manual of Mental Disorders.
2. PDD-NOS: Pervasive developmental disorder - not otherwise specified
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Dit subtype is het vaakst terug te vinden 
bij hoogbegaafde mensen met autisme. 
Vaak hebben deze mensen als kind grotere 
problemen met sociale interacties en zullen 
dan ook in eerste instantie onder een ander 
subtype vallen. Zij leren echter gaandeweg 
door hun intelligentie heel wat problemen 
te camoufleren en compenseren. Ze zullen 
alleen de intuïtie blijven missen om de 
subtiliteiten van de interactie te begrijpen. 

Deze verschillende subtypen binnen het 
autismespectrum laten verscheidene 
karakteristieke kenmerken van autisme zien. 
Deze kenmerken komen bij de verschillende 
typen in verschillende mate naar voren. De 
belangrijkste kenmerken van autisme zijn 
kwalitatieve beperkingen op het gebied van 
sociale interacties, kwalitatieve beperkingen 
op het gebied van communicatie en als 
laatste een beperkt, repetitief of stereotiep 
gedragspatroon. 

Zo hebben autisten moeite met het kunnen 
verplaatsen in de gedachte van andere 
mensen, in de emoties. Mensen met autisme 
missen inlevingsvermogen. Daarnaast 
hebben ze verstoringen in de controle- en 
besturingsfuncties. Deze verstoringen zorgen 
ervoor dat er moeilijkheden ontstaan in de 
denkprocessen die van belang zijn voor het 
plannen, (bij)sturen, en controleren van 
handelingen en gedachten (Vermeulen 2013, 
p.72-74). Als laatste is er vaak sprake van een 
zwakke samenhang of centrale coherentie. 
Hierdoor hebben mensen met autisme 
moeite om informatie te integreren in een 
groter geheel of in de gehele samenhang. 

In het bijzonder dit niet laatste, het niet 
kunnen plaatsen van de context, ook 
wel contextblindheid, lijkt voor veel 
moeilijkheden te zorgen. Dit leidt ertoe 
men gefocust is op onderdelen in plaats 
van gehelen. Hierdoor moeten de hersenen 
veel extra werk doen, wat leidt tot de 
sociale terugtrekking en stereotypische 
gedragspatronen. 

In relatie tot ruimtelijkheid zorgt deze 
contextblindheid ervoor dat ruimtes groter 
lijken, zodanig dat een enkele kamer door 
een persoon met autisme op eenzelfde 
wijze ervaren wordt als een heel huis voor 
iemand zonder autisme. Autisten voelen zich 
comfortabel ik kleine ruimtes, terwijl ze zich 
in grote omgevingen vaak verloren voelen, 
vanwege de grote hoeveelheiden prikkels die 
hier aanwezig zijn (Schrameijer 2013, p.33).

Wat de oorzaak ook mag zijn, het is wel 
duidelijk dat de stoornis zorgt voor allerlei 
beperkingen in het dagelijks leven. Deze 
beperkingen hebben vooral betrekking op 
moeilijkheden met sociaal begrip, sociale 
intuïtie en sociale interactie, maar ook met de 
samenhang tussen dingen en het niet kunnen 
plaatsen van context. 

Voor personen in de naaste omgeving van 
een autist vallen voornamelijk de sociale 
problemen op, omdat de omgeving hier ook 
last van heeft. Hierdoor zijn de zintuigelijke 
problemen lange tijd onderschat gebleven. 
Mensen met autisme hebben dan ook, 
meer dan verwacht werd, last van bepaalde 
prikkels, zoals geluiden en tactiele prikkels, 
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maar soms ook van bepaalde kleuren en licht 
(Vermeulen 2013, p.137). Vermeulen (2013, 
p.141) stelt dan ook dat mensen met autisme 
niet moeilijk zijn, maar het moeilijk hebben. 

 ‘Mensen met autisme worden zeer boos, 
omdat de frustratie, van niet in staat te zijn 
de wereld goed te begrijpen, zo vreselijk is – 
soms wordt het te veel en dan zeggen mensen 
verrast te zijn wanneer ik boos wordt.’ (Jolliffe, 
Lansdown, & Robinson, 1992).

1.1 De behandeling
Autisme is in de kern ongeneeslijk. Er 
bestaat dan ook geen behandeling om 
het te verhelpen. Het is wel mogelijk om 
de problemen die erdoor ontstaan te 
beperken. Behandeling en therapie richten 
zich dan ook op het leren omgaan met 
autisme en het vinden van evenwicht met 
zijn eigenaardigheden in zijn omgeving. Dit 
kan bereikt worden door het verbeteren 
van de communicatieve vaardigheden, 
het inperken van stereotiep gedrag, het 
stimuleren en optimaliseren van sociale 
interactie en als laatste door het leveren van 
opvoedingsondersteuning. 

Men kan zich echter maar beperkt leren 
aanpassen. Daarom zijn vaak aanpassingen 
van de omstandigheden en de omgeving 
nodig. Confrontatie met de beperkingen 
is gedurende het leerproces, in mindere of 
meerder mate, belangrijk, zodat slechts 
beperkte aanpassingen gewenst zijn en niet 
alles aan te passen en de confrontatie weg te 
nemen. Daarbij is het wel van belang dat er 
niet voortdurend spannende en stressvolle 
situaties aanwezig zijn. Bij het doen van de 

aanpassingen, moet dan ook altijd overwogen 
worden, bij welke mate van aanpassing een 
optimale oplossing bereikt wordt. In het geval 
van behandelhuizen wordt er vaak voor een 
middenweg gekozen, ook omdat de variatie 
in cliënten erg groot is (Schrameijer 2013, 
p.127).

Er zijn verschillende behandeltrajecten 
voor mensen met een stoornis in het 
autistisch spectrum. Zo zijn er verschillende 
behandel- en verblijfhuizen, waar 24-uurs 
zorg geboden wordt. De kinderen wonen 
dan in het behandelhuis. Daarnaast bestaan 
er ook verschillende vormen van ambulante3 
zorgverlening, waarbij de cliënt thuis woont 
en ouders en cliënt naar een polikliniek 
komen voor behandeling. Maar er zijn ook 
mogelijkheden om begeleid zelfstandig of in 
het ouderlijk huis te wonen. 

Een behandelteam is vaak multidisciplinair 
en wordt samengesteld afhankelijk van 
de hulpvraag en de setting. Daarbij is niet 
bij iedere instelling of organisatie het 
behandelteam even specialistisch. Afhankelijk 
van deze factoren bestaat een behandelteam 
uit groepsleiders, psychologen, een 
orthopedagoog, een behandelcoördinator, 
een maatschappelijk werker en een 
kinderpsychiater. Daarnaast kunnen er allerlei 
trainers, coaches en therapeuten, zoals 
leraren, een logopedist, een ouderbegeleider, 
een persoonlijke (traject)begeleider en een 
activiteitenbegeleider, bij de behandeling 
worden betrokken.

De behandeling heeft een integraal karakter. 
Zij omvat alle levensgebieden (wonen, werk, 

3. Ambulante zorg is zorg waarbij de patiënt zich voor behandeling verplaatst naar de zorgverstrekker, zoals een 
arts, medisch specialist of een polikliniek. Hierbij vindt geen overnachting plaats. 
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school, dag- en vrijetijdsbesteding) binnen 
een geïntegreerd milieu. Het hoofddoel is 
het kind of de jongere goed zicht te geven 
in zijn kwetsbaarheden en zijn capaciteiten, 
de onderliggende oorzaken en de rol van 
de autismestoornis hierin, maar ook om 
zijn capaciteiten optimaal tot hun recht te 
laten komen. Op die manier wordt een zo 
groot mogelijke maatschappelijke integratie 
te bewerkstelligen. Hiertoe worden in 
de behandeling haalbare, realistische en 
concrete doelen gesteld. Daarbij is het 
belangrijk dat de cliënt zich kan verbinden 
met zijn eigen doelen. Daarnaast richt de 
behandeling zich niet alleen op de cliënt 

met autisme, maar ook op de ondersteuning 
en begeleiding van zijn directe omgeving 
(ouders, gezin, school, studie, wonen, werken 
en vrije tijd), om ook bij hun begrip en een 
goede omgang met de problematiek te 
bewerkstelligen. 

De vorm van de behandeling en het specifieke 
behandelplan hangen af van de ernst van de 
stoornis. De ernst wordt in kaart gebracht aan 
de hand van een matrix. Deze matrix wordt 
gevormd door de mate van functioneren 
met de autistische beperking en door de 
persoonlijke egosterkte, of het functioneren 
van de ik-functies. 
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Egosterkte zwakker 

 

Egosterkte sterker 

 

Zeer Intensief Groepsgericht 

Gestructureerde groep wordt gebruikt 
als oefenruimte. Hulpego hoeft niet 
continu in groep te zijn, wel nabij. 

Zeer Intensief Individueel 

Nadruk op individuele leefruimte. Zeer 
gestructureerde groepsmomenten ( 3 
personen) om te leren in kleine groep te zijn. 

Intensief Individueel  

Zeer gestructureerde groep ( 6 personen) 
wordt gebruikt als oefenruimte. In de 
groep is continu een hulpego aanwezig. 

Intensief Groepsgericht 

minder gestructureerde, meer 
therapeutische groep. Hulpego is 
nabij. Exploreren buiten de groep 
met ‘oproepbaar’ hulpego. 

Afbeelding 03| Onder
Matrix om de ASS problematiek te kunnen categoriseren. In deze afbeelding wordt bedoeld met ‘func-
tioneren op ASS sterker’ dat de invloed van het autisme minder sterk bepalend is voor het functioneren en 
‘egosterkte zwakker’ houdt in dat de egofuncties minder goed ontwikkeld zijn.
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Informatie over deze dimensies geeft inzicht 
in de mate waarin een cliënt in staat is te 
functioneren op sociaal-communicatief 
niveau en de mate waarin hij in staat is 
om informatie te verwerken en prikkels te 
reguleren. Aan de hand van deze gegevens 
kan het behandelplan opgesteld worden en 
tevens kan zijn plaats en rol in een leefgroep 
bepaald worden. De uitkomst geeft namelijk, 
zoals in de afbeelding op pagina 26 te zien is, 
inzicht in de gewenste groepsgrootte en mate 
van begeleiding. Een grote egosterkte zorgt 
er namelijk voor dat plaatsing in een grotere 
groep mogelijk is, waarbij begeleiding minder 
intensief noodzakelijk is. Een geringere 
egosterkte vraagt echter om een kleine, 
gestructureerde groep, waarin intensieve 
begeleiding aanwezig is.

1.2 Het behandelhuis
Opname en wonen in een behandelhuis 
is nodig, als kinderen vanwege ernstige 
ASS-problematiek (tijdelijk) niet meer 
thuis kunnen wonen. Hier is sprake van als 
de ontwikkeling van het kind op diverse 
gebieden stagneert door de autistische 
problematiek, of als het gehele gezinsleven 
stagneert, doordat ouders niet meer in staat 
zijn om voor de dagelijkse opvoeding te 
zorgen.

Het uitgangspunt van de behandeling is dat 
de kinderen door het bereiken van hun doelen 
weer terug thuis kunnen wonen. Daarbij 
wordt ernaar gestreefd dat de kinderen zo 
snel mogelijk in de weekenden naar huis 
kunnen. Gebruikelijk is de behandelduur 
maximaal twee jaar.

Naast de cliënt kunnen ook ouders (en 
eventuele andere gezinsleden) in de periode 
van de opname ondersteund worden door 
het behandelteam van de kliniek. Gedurende 
trainingen worden de vaardigheden vergroot 

om met de problematiek van het kind om 
te gaan. Zo wordt de thuissituatie ook 
op de beperking aangepast en daarmee 
eenvoudiger en begrijpelijker voor het kind 
met autisme. Dit zal ervoor zorgen dat de 
terugkeer naar huis ook makkelijker wordt 
(Dr. Leo Kannerhuis 2013).

De behandeling in een behandelhuis vindt 
plaats vanuit leefgroepen. De leefgroep is 
een soort vervangend thuis. Het is de plek 
waar de jongeren in een kleine groep samen 
eten, slapen, hun huiswerk maken, en waar ze 
allerlei praktische dingen leren, zoals koken, 
budgetteren, hun kamer onderhouden. Maar 
vooral de vaardigheden op het gebied van 
sociale en communicatieve vaardigheden 
leren ze binnen de leefgroep.

Vanuit de leefgroep volgt de cliënt een 
dagprogramma, dat is afgestemd op de 
opgestelde doelen en op de noodzakelijke 
begeleiding. Het programma bestaat, zoals 
hierboven beschreven, deels uit modules 
die in de leefgroep uitgevoerd worden, 
maar ook uit behandelingen en gesprekken 
die plaatsvinden in het trainings- en of 
scholingscentrum en uit verschillende 
trainingen (sociale vaardigheidstraining, 
training zelfbeeld, psycho-educatie).

Indien nodig zijn er ook aanvullende 
therapiemogelijkheden, waaronder 
systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie 
en psychomotorische therapie.
Als het mogelijk is wordt onderwijs (speciale 
onderwijs) in het programma opgenomen, 
evenals stage en/of dagbesteding. Ook 
vrijetijdsbesteding vindt plaats binnen 
en vanuit de behandelgroepen. Voor 
alle opgenomen cliënten geldt, dat 
de behandeling veel inzet, energie en 
tijdsinvestering vraagt (Dr. Leo Kannerhuis 
2012).
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2.0 AUTISME EN ARCHITECTUUR

Na de algemene inleiding met betrekking 
tot autisme, wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op de rol die architectuur speelt 
en kan spelen voor mensen met autisme. 
In eerste instantie wordt ingegaan op 
relevante literatuur, wat uitgebreid wordt 
met resultaten uit een aantal beschouwde 
case studies, waaronder het Kentalis 
Diagnostisch en Orthopedagogisch 
Behandelcentrum in Eindhoven, Het 
Autismehuis in Zwolle en Amares in Goes

Volgens Hubert Froyen (2008) heeft 
architectuur zich eeuwenlang gericht op 
een gemiddelde bewoner of gebruiker. 
Ingrepen voor speciale gebruikersgroepen 
beperkten zich tot kleine aanpassingen aan 
algemene ontwerpen. Sinds halverwege 
de twintigste eeuw richt men zich meer 
op speciale behoeften. Hedendaags 
zijn in het Bouwbesluit extra eisen 
opgenomen met betrekking tot speciale 
gebruikersgroepen, zoals eisen ten 
behoeve van rolstoeltoegankelijkheid. Het 

resultaat is echter vaak nog beperkt en de 
maatregelen worden vaak geassocieerd met 
onaantrekkelijke en achteraf toegevoegde 
minimale voorzieningen, exclusief bedoeld 
voor specifieke doelgroepen. 

Eind twintigste eeuw werd een nieuwe 
aanpak geïntroduceerd, namelijk ‘Universal 
Design’ of ‘Ontwerpen voor iedereen’. In de 
Nederlandse zorginstellingen wordt dit steeds 
meer gekoppeld aan het begrip ‘healing 
environment’, waarbij de ruimtes zodanig 
worden vormgegeven en ingericht dat deze 
de gezondheid en genezing bevorderen. 
Hiermee komt het accent te liggen op 
veilige en comfortabele omgevingen en niet 
langer op grootschaligheid en efficiëntie 
(Schrameijer 2013, p.46).

Een dergelijke aanpak geld in Nederland nog 
niet voor mensen (en kinderen) met autisme. 
Zo is men nog niet bezig met wat architectuur 
voor autisme kan betekenen. Men is zich 
ervan bewust dat mensen met autisme deels 

Afbeelding 04| Boven
Casa OchoQuebradas, 
Chili, Rory Stott, 2014
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een andere ruimte ervaring hebben en dat 
bepaalde architectonische middelen ervoor 
kunnen zorgen dat ze beter functioneren, 
maar daar blijft het bij. De kennis en ervaring 
die er is, wordt in de praktijk opgedaan 
door experts en betrokken architecten, en 
deze kennis wordt niet maatschappij breed 
gedeeld. 

Opdrachtgevers en autismeorganisaties 
richten zich voornamelijk op het creëren 
leeromgevingen voor autisten en beperken 
zich tot de akoestiek en verlichting. Daarbij 
wordt vergeten dat mogelijk meer aspecten 
in de (gebouwde) leefomgeving, waaronder 
architectonische middelen, invloed hebben 
op mensen met autisme. Onderzoek naar de 
rol van architectuur en de toepassing ervan 
wordt in Nederland dus nog maar weinig 
of niet uitgevoerd, in het buitenland is men 
echter verder. 

Enkele architecten en onderzoekers uit het 
buitenland die voorop lopen met onderzoek 
naar ‘Architectuur en Autisme’ zijn Temple 
Grandin (1989), Magda Mostafa (2008), 
Iain Scott (2009), Teresa Whitehurst (2006), 
Christopher Beaver (2006, 2004), Simon 
Humpreys (2008) en Rachna Khare & Abir 
Mullick (2009).

In het kader van de mogelijke rol van 
architectuur, stelt Temple Grandin: 
‘Handhaaf een stabiele, geordende en veilige 
omgeving. Het autistische kind kan gewoon 
niet functioneren als er teveel dagelijkse 
veranderingen zijn. Het autistisch kind is 
niet in staat om orde in de wereld aan te 
brengen. Men moet die orde in zijn omgeving 
aanbrengen (…)’. Ze beweert verder dat naast 

deze solide thuisbasis ook de verleiding 
aanwezig moet zijn om het comfort van deze 
veilige, stabiele, geordende omgeving te 
verlaten, om functioneren in het dagelijks 
leven mogelijk te maken (Schrameijer 2013, 
p.52).

Verder suggereert Simon Humpreys dat: ‘The 
human condition is such that it will respond 
positively to good quality and with architecture 
it will respond positively to correct scale 
and proportion, natural ingredients such as 
light, air and materials as well as thoughtful 
construction that will encompass structure 
and fabric, how a building is put together’ 
(Humpreys, 2005).

Op basis van onderzoek naar en evaluatie 
van bestaande ontwerpen komen eerder 
genoemde architecten en onderzoekers 
tot een aantal algemene architectonische 
kenmerken, die erg belangrijk zijn in een 
ontwerp voor mensen met autisme: een 
goede akoestiek, een duidelijke ruimtelijke 
rangschikking van functies, een duidelijke 
en overzichtelijke routing, gevarieerde grote 
en kleinere ruimten, veiligheid, eenvoudige 
detaillering en eenvoudig kleurgebruik.

Het is dus mogelijk om architectonische 
maatregelen in te zetten om tot een ontwerp 
te komen waar mensen met autisme zich 
veilig en geborgen voelen en zodanig 
voor hen een comfortabel leefklimaat te 
creëren. Een voorbeeld hiervan is het nieuwe 
woongebouw van Sunfield School, welke in 
de volgende paragraaf als eerste case studie 
wordt behandeld. In het ontwerp is speciale 
aandacht besteed aan de vormgeving, de 
circulatieruimte en de buitenruimte.
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2.1 Sunfield’s Rowan and Oak House

Architect: GA architects
Jaar van realisatie: 2004
Locatie: Stourbridge, Engeland
Capaciteit: 2 behandelgroepen; 12 kinderen

Het Rowan and Oak House is één van 
de woongebouwen van Sunfield school. 
Sunfield school biedt kinderen met autisme 
zowel onderwijs, als een woonomgeving 
met passende zorg. Daarvoor zijn op het 
schoolterrein tien huizen opgezet waar 
de kinderen in groepen met 5 of 6 andere 
kinderen samenleven. De groepen zijn 
gebaseerd op leeftijd en behoeften. Het 
ontwerp het van recentelijk gebouwde  
Rowan and Oak house bestaat uit twee 
vleugels met de slaapkamers van de twee 
groepen, gemeenschappelijke ruimten 
en overige ruimten. De ruimten zijn 
georganiseerd rondom een gedeelde 
binnenplaats. 

Het Rowan and Oak House heeft slechts één 
verdieping, dit is vanwege de veiligheid en 
overzichtelijke binnen het gebouw. Dit zorgt 
er meteen voor dat beide groepen zich op de 
begane grond bevinden en direct toegang 
hebben tot de speelplaats.

De speelplaats is omsloten en er zijn 
overdekte gebieden, waar ook met slecht 
weer gespeeld kan worden. Het is een 
veilige buitenomgeving, waar de kinderen, 
door de centrale en besloten ligging, vrij 
kunnen spelen, terwijl ze vanaf een afstand 
in de gaten worden gehouden. Hierdoor 
kunnen ze op nagenoeg ieder moment dat 
ze buiten willen spelen, ook daadwerkelijk 
buitenspelen. Er hoeft namelijk niet 
voortdurend een medewerker beschikbaar 
te zijn. 

Ieder kind heeft een eigen slaapkamer. 
Dit is om ze privacy en een persoonlijke 
ruimte te bieden. Privacy is een erg 

Afbeelding 05| Onder
Karakteristieke doorsnede 
Rowan and Oak House
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belangrijk thema voor autisten. Zodoende 
verspringen de kamers aan de buitengevel 
ten opzichte van elkaar, opdat ieder kind 
naar buiten kan kijken, zonder dat anderen 
naar binnen kunnen kijken. Maar ook de 
slaapkamerdeuren, grenzend aan de brede 
gang, zijn teruggelegd, zodat ze zorgen voor 
privacy, zodanig dat de kinderen niet meteen 
de drukte van de gang instappen. 

Waar bij andere tehuizen, kinderen vaak 
elkaars privé ruimte binnengaan en conflicten 
veroorzaken, gebeurt dat in dit gebouw niet. 
De reden hiervoor is hoogstwaarschijnlijk dat 
de kinderen het blijkbaar niet nodig hebben 
om de kamer van een ander te betreden. 
Er zijn namelijk andere ruimten, waar ze 
elkaar kunnen opzoeken, zoals in de gang of 
woonkamer.

De entreezone wordt vormgegeven met 
gekromde wanden. Sommige kinderen met 
autisme hebben moeite met rechte hoeken, 

door toepassing van gebogen wanden 
worden ze begeleid in hun beweging en 
kunnen ze zich zodoende makkelijker door 
het gebouw bewegen. De gebogen wanden 
zorgen tevens, in combinatie met de schuine 
plafonds, voor een goede akoestische 
kwaliteit van de ruimte.

De brede gang biedt naast de functie als 
circulatieruimte ook de mogelijkheid om 
gebruikt te worden als speel- en zitruimte. 
Het is niet exact aan te wijzen waardoor 
het komt, maar de gang blijkt een ruimte 
te zijn waar de kinderen zich comfortabel 
voelen. Een mogelijke verklaring is dat dit 
komt, doordat het gevoel van nabijheid 
en huiselijkheid versterkt wordt, door het 
vertrouwen dat er iemand in de buurt is als er 
iets aan de hand is.

De kinderen gedragen zich in dit gebouw 
zelfstandiger dan in vergelijkbare instellingen 
en dat komt voornamelijk door de lay-out. 
De lay-out van het gebouw geeft de kinderen 
meer vrijheid en meer keuzes. Ze kunnen 
ronddwalen en zich mengen met andere 
kinderen of zich terug trekken in hun eigen 
ruimte, als ze geen sociale contacten wensen. 

Dit laatste geeft kinderen, die moeite 
hebben met de nabijheid van andere 
kinderen, de mogelijkheid om zich terug te 
trekken als ze daar behoefte aan hebben. 
Hierdoor is angst, stress en agressief gedrag 
gereduceerd en zijn de mogelijkheden voor 
het verbeeldingsspelen van de kinderen 
toegenomen.

Afbeelding 06| Linksonder
Plattegrond Rowan and 
Oak House
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Waar geen zicht nodig of gewenst is, zijn 
hooggeplaatste ramen toegepast, zodat er 
wel voldoende natuurlijk licht binnenvalt 
en ruim voldoende ventilatie mogelijk is, 
zonder dat de mogelijkheid bestaat dat 
kinderen uit het raam kunnen klimmen. Ook 
bij de kantoren zijn hooggeplaatste ramen 
toegepast, dit is gedaan opdat het voor 
de begeleiders mogelijk is om de gang en 
slaapkamervleugel in de gaten te houden, 
zonder dat de kinderen het gevoel hebben 
constant in de gaten te worden gehouden. 
Daarnaast kunnen de kinderen ook niet 
binnen kijken in de kantoren en zodoende is 
de privacy van een kind, dat daar begeleiding 
krijgt, ook gegarandeerd.

Ook laaggeplaatste ramen zijn erg belangrijk. 
Hierdoor krijgen de kinderen namelijk zicht 
op de ruimtes die ze niet kunnen betreden, 
waardoor de mogelijkheid om zich te 
oriënteren verbetert. 

Wat betreft het kleurgebruik is gekozen voor 
positieve, niet te felle kleuren, zoals roze 
en paarse tinten, waarbij de consequente 
toepassing erg belangrijk is. Daarnaast 
wordt grijs veelvuldig gebruikt omdat die 
een neutrale en niet-reflecterende kleur is 
gebleken, welke noch een positieve noch een 
negatieve reactie veroorzaakt.

Het tapijt, de hoge plafonds en akoestische 
isolatie zijn de sleuteloplossingen om het 
geluid te reduceren, waardoor er over het 
algemeen een rustige, kalme sfeer heerst in 
het gebouw.

Geconcludeerd kan worden dat het bieden 
van ruimte waarin kinderen onafhankelijk 
kunnen zijn en waar de veiligheid 
gegarandeerd wordt door onopvallende 
controle, ervoor zorgt dat sociale interactie 
aangemoedigd wordt (Whitehorst 2006, 
p.31-38).

Afbeelding 07| Linksonder
Interior Sunfield’s Rowan and 
Oak House, GA Architects

Afbeelding 08| Rechtsboven
Interior Sunfield’s Rowan and 
Oak House, GA Architects
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2.2 Kentalis Diagnostisch en 
Orthopedagogisch Behandelcentrum 
Eindhoven (voorheen Sint Marie)

Architect: Onbekend
Jaar van realisatie: 1985
Locatie: Castiliëlaan 8, Eindhoven, Nederland
Capaciteit: 10 behandelgroepen; 100 kinderen

Het Kentalis Diagnostisch en Ortho-
pedagogische Behandelcentrum onderzoekt 
en behandelt kinderen en jongeren die 
problemen hebben met communicatie, 
vanwege een ernstige spraak- of taal-
beperking, een sterk verminderd gehoor 
of een vorm van autisme. Er wordt op 
deze locatie op diverse wijze begeleiding 
geboden. Zo kan behandeling plaatsvinden 
gedurende de dag, na school of werk, 
slechts voor een paar uur of in de vorm van 
24-uursbehandeling, waarbij de kinderen 
‘wonen’ bij Kentalis.

Het behandelcentrum bestaat uit een aantal 
paviljoens. Deze paviljoens hebben elk een 
eigen functie. De meeste zijn in gebruik als 
behandelingsruimten. Oorspronkelijk zijn 
deze paviljoens grotendeels gebouwd voor 
de 24-uursbehandeling, maar tegenwoordig 
zijn de meeste paviljoens in gebruik voor 
ambulante zorg. Een paviljoen biedt plaats 
aan een groep van ongeveer tien kinderen, 
welke gebaseerd op leeftijd, met elkaar 
samen. 

Daarnaast zijn er paviljoens waarin de 
overige faciliteiten, zoals een kantine en 
keuken, kantoorruimten en vergaderruimten, 
gehuisvest zijn. 

De paviljoens zijn gelegen in een groene 
omgeving. Tussen en rondom de paviljoens 
zijn verschillende buitenspeelruimtes 
gecreëerd. Naast een eigen, afgeschermde 
buitenruimte per wooneenheid, is er 
een groot gezamenlijk voetbalveld, 
een volleybalveld, een straatvoetbal/
basketbalpleintje, verscheidene 
speeltoestellen en een visvijver. Voorheen was 
er ook een klein dierenverblijf, dit is echter 
door steeds strenger wordende regelgeving 
niet langer mogelijk. Het terrein zelf wordt 
op natuurlijke wijze omsloten door een kleine 
sloot, zodat het speelterrein voor de kinderen 
ook duidelijk afgebakend is.

De paviljoens verschillen in het aantal 
verdiepingen. Zo zijn er paviljoens die slechts 
één verdieping hebben, maar die paviljoens 
twee verdiepingen hebben. Dit komt omdat 
sommige kinderen niet boven durven te 
slapen, terwijl voor anderen het boven slapen 
juist vertrouwd is doordat ze het kennen van 
thuis. Schrameijer (2013, p.159) merkt op 
dat het hebben van meerdere verdiepingen 
als positief ervaren wordt, vanwege deze 
keuzemogelijkheid. 

De slaapkamers zelf zijn niet erg groot. Het 
belangrijkste is echter dat de kinderen een 
eigen plekje hebben, de ruimte hoeft dan ook 
niet heel erg groot te zijn. Een te grote kamer 
wordt bij geringe egosterkte als onveilig 
ervaren, zodanig biedt een kleinere kamer 
meer geborgenheid (Schrameijer 2013, p.130). 

De slaapkamers hebben een raam met 
uitzicht op de buitenruimte en zijn verder 
voorzien van een wastafel en een kleine tafel 
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om aan te spelen. Medewerkers kunnen 
niet in de slaapkamer kijken, maar controle 
wordt uitgevoerd, vooral ’s nachts, door een 
centraal elektronisch systeem, dat opmerkt 
als er een deur opengaat en de cliënt zijn 
kamer verlaat. Daarbij zijn op de gangen 
camera’s geplaatst, om deze in de gaten te 
kunnen houden. 

De muren van de slaapkamers en overige 
ruimten zijn wit geschilderd en er is kleur 
aangebracht door middel van de meubels. 
Daarnaast mogen de cliënten spullen van 
thuis meenemen om een eigen plek van hun 
slaapkamer te maken.

De lay-out van de paviljoens heeft grote 
overeenkomsten met die van traditionele 
huizen. Zo is de entree via een hal, waaraan 
alle ruimtes liggen, eventueel voorzien 
van een trap naar de bovenverdieping. 
Hierdoor is de circulatieruimte minimaal 
en zijn verschillende ruimtes achter elkaar 
doorgeschakeld, wat ervoor zorgt dat de 
cliënten vanuit de verschillende ruimtes geen 
overzicht hebben over hun paviljoen. 

Op de begane grond zijn een paar grote 
ruimten, zoals de woon- en speelkamer. Deze 

grote ruimten zijn echter opgedeeld door 
middel van kasten en kamerschermen, zodat 
er kleinere delen ontstaan die elke een eigen 
functie hebben. Medewerkers zouden graag 
een groter aantal, kleinere ruimtes hebben. 
Daarmee zou de akoestiek tegelijkertijd ook 
veel verbeterd worden.

Daarnaast zouden de medewerkers ook 
graag de gevelopeningen aanpassen. Op de 
beneden verdieping zijn de ramen over het 
algemeen groot, waardoor er veel (zon)licht 
binnenvalt en er ook buiten van alles te zien 
valt. Dit is vaak ongewenst in verband met de 
vele prikkels en afleiding die erdoor ontstaat. 
De ramen zijn dan ook grotendeels, continu 
afgeschermd door middel van gordijnen en 
allerlei kamerschermen.

Al met al is het gebouw van Kentalis 
behoorlijk verouderd. Aan de hand van 
huidige ervaring, zouden de nodige 
verbeteringen aangebracht kunnen worden, 
zoals het creëren van meerdere, kleinere 
ruimtes, het verbeteren van de akoestiek en 
de optimalisatie van de gevelopeningen. De 
medewerkers van Kentalis raden verder een 
rustig kleurgebruik aan.

Afbeelding 09| Onder
Het complex van Kentalis in 
Eindhoven in vogelperspectief 
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2.3 Het Autismehuis

Architect: Bureau B + O Architecten
Jaar van realisatie: 2011
Locatie: Westenholte, Zwolle, Nederland
Capaciteit: 2 behandelgroepen; 14 kinderen

Het Autismehuis is opgericht omdat het bij 
de meeste buitenschoolse opvang ontbreekt 
aan de kennis, structuur en mogelijkheden 
om met autisme om te gaan. Het Autismehuis 
biedt dan ook plaats voor naschoolse opvang 
en opvang in de weekenden en vakanties. 

Vanwege eisen van de gemeente is er maar 
één verdieping, met uitzondering van een 
kleine optopping die plaats biedt aan het 
kantoor en informatiecentrum. Door deze eis 
is een langgerekt gebouw ontstaan. 

In het gebouw is ruimte voor twee groepen 
van ieder zeven kinderen. Daartoe zijn er 
twee vleugels, waar ieder kind zijn eigen 
slaapkamer heeft en in de kern van het 
gebouw bevinden zich de gezamenlijke 
ruimtes, zoals de woonkamers, 
knutselruimte, keuken, doucheruimten, 
zachte ruimte en snoezelruimte.

Bij het ontwerp is ook zodanig aansluiting 
gezocht bij het landschap, dat de kinderen bij 
wijze van spreken zo het landschap in kunnen 
rennen. Om dit te bereiken gaat het gebouw 
niet alleen op in de geluidswal, maar loopt het 
gebouw ook door de eikenhouten veranda’s 
naadloos over in de omgeving. Het gebruik 
van eikenhout refereert naar de ligging van 
het gebouw aan het Eikenlaantje.

Door de locatie van de slaapkamervleugels, 
de geluidswal en toepassing van 
beukenheggetjes ontstaan er een afgesloten 
terrein met twee besloten tuinen, zodat de 
kinderen hier veilig en vrij kunnen spelen. 
Daartoe kunnen de begeleiders vanuit de 
woonkamers en gangen toezicht houden op 
de tuinen. Een van deze tuinen is ingericht 
als relaxtuin. Hier kunnen de kinderen zich 
terugtrekken, als ze daar behoeften aan 
hebben. In de andere tuin wordt actiever 
gespeeld, zo is er een trampoline, glijbaan, 
schommels, zandbak en ruimte om rond te 
fietsen.

Bij het interieurontwerp is rekening gehouden 
met de bewoners, die voornamelijk behoefte 
hebben aan rust, regelmaat en ruimte. Het 

Afbeelding 10| Linksonder
Binnentuin Autismehuis 
Zwolle

Afbeelding 11| Rechtsonder
Binnentuin Autismehuis 
Zwolle



36|

interieur is daarom basic gehouden, met 
weinig kleur, slechts groene accenten en de 
toepassing van natuurlijke materialen, zoals 
eikenhout. Zodanig heeft het een rustige 
uitstraling. Ook alle meubels zijn basic, zodat 
ze hufterproof zijn, aangezien de kinderen 
nog wel eens een woede-uitbarsting krijgen. 
Er hangt nergens iets aan de muren en de 
inrichting bestaat uit een beperkt aantal 
objecten. Zo staat er in de slaapkamer slechts 
één object, waar bed, kast en bureau in zijn 
verwerkt.

Het geheel neigt door deze maatregelen naar 
een klinische uitstraling. Gelukkig wordt dit 
verzacht door de grote ramen waar veel licht 
door naar binnen komt en door het gebruikte 
hout waardoor het gebouw vriendelijke oogt. 
Dit gebruikte hout heeft echter nog wel het 
nadeel dat de kinderen graag overal aan 
voelen, en zodoende wel eens splinters in hun 
handen krijgen. 

Over het algemeen zijn de ervaringen binnen 
het gebouw heel er positief. Kinderen voelen 
zich er thuis en vinden het prettige ruimten. 
Zo worden de grote ramen waar veel licht 
binnen komt, als erg prettig ervaren.

De locatie waar ouders momenteel 
ontvangen worden en de locatie van het 
kantoor zouden beter op elkaar afgestemd 
kunnen worden. Nu komen ouders binnen en 
zoeken hun kind op, terwijl het kind hierdoor 
nog met een activiteit bezig is. Hierdoor 
wordt de rust  binnen de groep verstoord. Dit 
zou opgelost kunnen worden door de ouders 
centraal in het kantoor te ontvangen, echter 
dient het kantoor dan een logische locatie 
bij de entree te hebben, bij voorkeur meer in 
relatie tot de gezamenlijke ruimtes. Hierdoor 
zou het geheel meer gecentreerd worden om 
de belangrijke ruimten.

Afbeelding 13| Linksonder
Gezamenlijke woonkamer 
Autismehuis Zwolle

Afbeelding 14| Rechtsonder
Uiteinde van de centrale gang 
met zicht op de relaxtuin

Afbeelding 12| Boven
Centrale gang, Autismehuis 
Zwolle
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2.4 Emergis Amares Goes

Architect: Buro Bas interieurarchitecten
Jaar van realisatie: 2011
Locatie: Oostmolenweg Goes, Nederland
Capaciteit: 3 behandelgroepen

Emergis Amares is een centrum voor 
kinderen en jongeren met een lichte 
verstandelijke beperking en psychiatrische 
problematiek. Hieronder vallen ook kinderen 
en jongeren met problemen in het autistisch 
spectrum. Emergis Amares verzorgt zowel 
ambulante zorgverlening, als 24-uurszorg, 
daartoe bestaat hun gebouw uit twee 
losse delen, namelijk een behandel- en een 
woongedeelte. 

Het ontwerp voor deze kliniek is ontstaan aan 
de hand van ervaringen uit het voorgaande 
gebouw. Het ontwerp heeft zich voornamelijk 
gericht op het interieurontwerp. De kliniek 
bestaat uit drie verschillende delen, die 
zich over één verdieping uitstrekken en 
die onderling aan elkaar geschakeld zijn. 
Zodoende biedt ieder deel plaats aan één 
behandelgroep en heeft een eigen ingang. 
De schakeling zorgt ervoor dat medewerkers 
zich eenvoudig van de ene naar de andere 

groep kunnen verplaatsen. Daarbij wordt 
de ruimte tussen de verschillende delen 
door de verschillende groepen gezamenlijk 
gebruikt om allerlei activiteiten te doen, zoals 
tafeltennissen of tafelvoetballen.

De kern van de verschillende delen worden 
gevormd door de keuken, woonkamer en 
teamruimte. Belangrijk was een centrale 
ligging van de teamruimte, zodat de 
groepsleiders vanuit deze ruimte zicht 
hebben op de gangen met slaapkamers, de 
woonkamer en de eigen buitenruimte. De 
woonkamer is een prettige ruimte, doordat 
deze ruim is, het plafond hoger gelegen is dan 
dat van de gangen en er nog extra daglicht 
binnenvalt door ramen net onder het dak. 

In deze ruime woonkamer bevindt zich 
ook een ruime keuken, waar samen met 
de kinderen gekookt kan worden en waar 
een huiselijke sfeer heerst. Achter de 
teamruimte is een gedeelte, dat door middel 
van een schuifdeur af te sluiten is, maar ook 
betrokken kan worden bij de woonkamer of 
de teamruimte. Dit wordt als een erg prettige 
ruimte ervaren, omdat deze qua inrichting en 
gebruik op de groep aangepast kan worden 
en omdat kinderen zich er terug kunnen 

Afbeelding 15| Onder
Emergis Amares te Goes
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trekken als ze willen. Vanuit de centrale kern, 
met de teamruimte en de woonkamer zijn 
er twee gangen, de ene vormt de verbinding 
met het volgende woongedeelte en aan de 
andere zijn de slaapkamers en de sanitaire 
ruimten gelegen.

Al deze ruimten zijn voorzien van 
gevelopeningen, echter lijkt hier geen sterke 
filosofie achter te zitten. In de woonkamer 
zijn een aantal grotere gevelopeningen, 
maar een groot deel van het daglicht komt 
via de ramen net onder de dakrand. Het 
uitzicht vanuit de woonkamer is gericht op 
het achtergelegen landschap, waardoor de 
binnenkomende prikkels minimaal zijn.

Ook de gangen zijn voorzien van grotere 
glazen oppervlakten. Waar, net als in de 
woonkamer, geen gordijnen aanwezig zijn om  
prikkels buiten te kunnen sluiten.
De slaapkamers zijn echter voorzien kleinere 
ramen en zijn ook door middel van gordijnen 
af te schermen, zodat hier een geborgen sfeer 
gecreëerd kan worden.

Wat betreft de buitenruimte, zijn er zowel 
plekken met een privaat als met een meer 
openbaar karakter gecreëerd. Het complex 

is zo gestructureerd dat er een plein is 
gecreëerd dat de L-vormige kliniek met het 
behandelgebouw verbindt. Dit plein heeft een 
openbaar karakter en is speelruimte voor alle 
kinderen van de verschillende groepen. Ze 
hebben hier de ruimte om allerlei spelletjes 
te doen, maar er is bijvoorbeeld ook een 
trampoline en ruimte om te voetballen. De 
kliniek zelf is niet gericht op dit plein. De 
woonkamers kijken uit op de andere kant, 
waar afzonderlijke, private buitenruimten zijn 
gecreëerd. Deze ruimten zijn voornamelijk 
ingericht om buiten te kunnen zitten, eten 
en kletsen. Op deze buitenruimte is altijd 
toezicht. De teamruimte kijkt namelijk ofwel 
via de woonkamer, ofwel via de gang op 
deze ruimte uit. Deze ruimten zijn van elkaar 
gescheiden door middel van hekken, om 
hiermee weg lopen te kunnen voorkomen. 
Er is geprobeerd om deze hekken minder 
nadrukkelijk in het beeld aanwezig te laten 
zijn door de tuinen verdiept te leggen ten 
opzichte van de omgeving (zodat minder 
hoge hekken noodzakelijk zijn).

Zoals al beschreven ging er speciale aandacht 
uit naar het interieur van het complex. Het 
interieur is hufterproof, waardoor aanvullende 
manieren zijn gezocht om het interieur aan 

Afbeelding 16| Linksonder
Centrale receptie in het behandelge-
bouw van Emergis Amers te Goes

Afbeelding 17| Rechtsonder
Toegepaste dierenfiguren in de verbindings-
gang, Emergis Amares te Goes
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te kleden. Zo zijn er kleuren toegepast, die 
kinderen ook zouden gebruiken. Daarbij zijn 
dierfiguren door het gehele gebouw heen 
gebruikt als oriëntatiepunten. Zo vervangen 
ze de reguliere bewegwijzering: en moet 
men bijvoorbeeld “bij de gele giraffe linksaf”. 
De ervaring is dat het goed werkt voor de 
jongere kinderen, terwijl de ouderen het vaak 
maar kinderachtig vinden.

De kleuren van het interieur kunnen tezamen 
met de buitengevelafwerking (geïnspireerd 
op de met zwart hout gepotdekselde 
Zeeuwse boerderijen) echter niet voorkomen 
dat de lichte constructie doet denken aan 
tijdelijke, modulaire gebouwunits. Het 
ontwerp heeft dan ook al met al vooral geleid 
tot een functionalistisch gebouw, waar een 
nog wat huiselijkere sfeer aan toegevoegd 
zou kunnen worden.

2.5 Conclusie
De casestudies vertonen dus zowel 
overeenkomsten als verschillen. Wat betreft 
de overeenkomsten, wordt er bij alle klinieken 
gewerkt met leeftijdsgroepen, aangepast op 
de leeftijd en behoeften van de cliënten.

Daarnaast speelt de buitenruimten in alle 
gevallen een belangrijke rol. De aanwezige 
buitenruimte is ruim en voorzien van een 
duidelijke afbakening, daarbij worden 
verschillende zones aangemerkt. Door de 
afbakening wordt het tegelijkertijd mogelijk 
dat de kinderen buiten kunnen spelen, zonder 
dat er intensieve controle nodig is. Verder is 
opgemerkt dat het positief is om ook met 
slecht weer de mogelijkheid te bieden voor de 
kinderen om buiten te spelen. 

In alle klinieken hebben de kinderen verder 
een eigen slaapkamer. Naast de slaapkamer 
zijn er vaak ook nog andere plekken waar de 
kinderen zich even terug kunnen trekken als 
ze daar behoefte aan hebben. 

De overeenkomsten aangaande het 
kleurgebruik en materialisatie komen niet 
zo duidelijk naar voren, maar in feite geldt 
in iedere kliniek een neutraal en consequent 
gebruik van kleuren. Emergis Ameres 
springt eruit door felle kleuren te gebruiken, 
door deze echter als oriëntatiepunten in te 
zetten, heeft dit een positieve uitwerking 
op de kinderen. De materialisatie is over het 
algemeen eenvoudig (basic) en hufterproof.

Verder zijn er een aantal verschillen op 
te merken tussen de onderzochte case 
studies. Het grootste verschil is te zien in 
de toegepaste gevelopeningen. Waar het 
Autismehuis bewust gekozen heeft voor een 
open gevel, heeft men bij Emergis Ameres 
en het Rowan and Oak House gekozen voor 
kleinere gevelopeningen afgewisseld met op 
specifieke plaatsen grotere openingen. Uit de 
ervaring blijkt dat deze grote open gevel bij 
het Autismehuis als positief ervaren wordt. 
In tegenstelling tot bij Kentalis, waar men de 
ramen bijna permanent heeft verduisterd om 
ervoor te zorgen dat de kinderen niet afgeleid 
raken.

Er kan dus geen concrete richtlijn voor de 
gevelopeningen gesteld worden. Het is wel 
belangrijk om ervoor te zorgen dat er niet 
teveel direct zonlicht binnen kan komen. 
Het Autismehuis is daarom voorzien van de 
eikenhouten veranda’s.
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3.0 Aldo van Eyck

In dit hoofdstuk wordt het architectonisch 
onderzoek naar ‘geborgenheid’ 
toegelicht. Als eerste wordt Aldo van 
Eyck ingeleid, evenals een schets van 
het architectuurdiscours tijdens zijn 
hoogtijdagen, om vervolgens in te gaan 
op zijn theoretische opvattingen en de 
wijze waarop hij deze in de praktijk (in zijn 
architectuur) tot uitdrukking brengt. Dit 
laatste is uitgewerkt aan de hand van een 
tweetal case studies van Aldo van Eyck, het 
Burgerweeshuis en het Hubertushuis, beide 
in Amsterdam.

Aldo van Eyck is geboren in 1918 in 
Driebergen, maar groeide op in het Engelse 
Golders Green nabij Londen. Gedurende zijn 
jonge jaren ontwikkelde hij een passie voor 
literatuur en poëzie. Daarnaast ontwikkelde 
hij ook een interesse voor de muziek en 
schilderkunst, wat hem later in Zürich in 
contact brengt met de avant-garde, het 
kubisme, het realisme en verscheidene 
archaïsche culturen. 

Zijn belangstelling voor architectuur maakte in 
eerste instantie deel uit van de culturele waaier 
waarin hij zich verdiepte. Het was dan ook 
dankzij zijn vader, die afging op de beeldende 
aanleg van zijn zoon, dat Aldo uiteindelijk 
architectuur aan de Eidgenössische Technische 
Hochschule (ETH) van Zürich ging studeren. 

Aldo van Eyck is vooral bekend geworden 
door zijn invloedrijke rol in het Nieuwe 
Bewustzijn en door het doen herleven van 
de architectuurdiscussie. Hij pleitte voor 
het herontdekken van humane architectuur 
en het vinden van een antwoord op de 
complexiteit van de hedendaagse bouwvraag. 
Hij liet zich inspireren door onder andere de 
avant-garde en ontwikkelde een eigentijdse 
architectuurtaal. De ontwikkeling van 
deze taal ging gepaard met de opbouw 
van een belangwekkend begrippenkader, 
met begrippen zoals identiteit, reciprociteit, 
tweelingfenomenen, ‘de gestalte van het 
tussen’, configuratie, contravorm, ‘place’ en 
‘occasion’. 

Afbeelding 18| Boven
Speelplaats in de Laurierstraat, 
Amsterdam, Aldo van Eyck
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In eerste instantie gebruikte hij de 
congressen van het Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne (CIAM) om zijn 
gedachtegoed te ventileren. Later boden zijn 
plaats in Team 10 en zijn rol als redacteur van 
het architectuurtijdschrift Forum (1950-1963) 
de perfecte manier om zijn denkbeelden 
verder de wereld in te brengen. Later 
werd dit nog versterkt door zijn rol in het 
architectuuronderwijs.

Hiernaast was Van Eyck in staat om zijn 
ideeën op een goede manier in de praktijk 
toe te passen, zodoende dat verhaal en 
gebouw nauwkeurig bij elkaar aansluiting 
vonden. Zo vormt een gebouw een eenheid 
op zichzelf, die zichzelf toelicht, maar wordt 
het tegelijkertijd ook toegelicht door de 
wederkerigheid, die er bestaat tussen vorm 
en inhoud. 

Zijn gebouwen waren echter functioneel niet 
altijd even succesvol. De tekortkomingen 
kunnen echter gezien worden als 
resultaat van eerdere of onvoorspelbare 
gebeurtenissen in de directe omgeving en 
door menselijk gedrag waar architectuur 
minder direct invloed op kan uitoefenen 
(Hertzberger, Van Roijen-Wortmann & 
Strauven 1982, p. 8).

3.1 Het Nieuwe Bewustzijn
De kerngedachte die Aldo van Eyck door 
de jaren heen ontwikkelde, draaide vooral 
om de begrippen relativiteit en wederkerige 
polariteiten. Hij zag de relativiteit als de 
kerngedachte van het Nieuwe Bewustzijn. 
Een nieuwe werkelijkheid waarin men 
op zoek was naar een meer menselijke 

architectuur en waaraan de gelijkwaardigheid 
tussen mens en ding en tussen mensen 
onderling ten grondslag lag. Maar ook een 
werkelijkheid waar de identiteit van de 
gebouwde omgeving bepaald wordt door 
de wisselwerking en de wederkerige relatie 
tussen bewoner en zijn gebouwde omgeving 
(Strauven 1994, p.344-349).

De basis van deze gedachte was ontstaan 
na de vondst van parallelle uitingen in de 
beeldende kunst, poëzie en wetenschap, 
zoals de tijdsfilosofie van Bergson en de 
relativiteitstheorie van Einstein. Zodoende 
ontdekte Aldo van Eyck dat het idee van 
de relativiteit zich rond de eeuwwisseling 
zowel in de kunst, als in de wetenschap 
manifesteerde, en volgens Van Eyck bleef de 
architectuur hierin achter (Strauven 1994, 
p.87).

‘De kunstenaar is een vergaarbak voor emoties 
van waar dan ook: van de hemel, van de 
aarde, van een stuk papier, van iemand die 
voorbijkomt, van een spinnenweb. Daarom 
moet het ene ding niet boven het andere 
gesteld worden. Ze zijn alle even edel.’ 
(Ligtelijn 1999, p.24). 

In het kader van de parallelle uitingen 
wordt hier bovenstaande zin van Picasso 
aangehaald, welke gezien kan worden 
als samenvatting van wat Van Eyck wilde 
bereiken: het bereiken van gelijkwaardigheid 
tussen mensen (en dingen) door de aandacht 
te verschuiven.

3.2 Relativiteit
Relativiteit1 gaat ervan uit dat verschillende 

1. Relativiteit moet niet verward worden met relativisme. Relativisme houdt in dat de werkelijkheid wordt 
opvat als een samenvoeging van afzonderlijke systemen die alle, zonder enig onderling verband, aan hun eigen 
wetmatigheden  onderworpen zijn. 
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entiteiten (of dingen) een eenheid vormen, 
doordat deze entiteiten (of dingen) onderling 
relaties ondergaan. Om echter tot een 
eenheid te komen dienen deze relaties zuiver 
wederkerige betrekkingen te zijn. Deze 
betrekkingen dienen tevens even belangrijk 
te zijn als de entiteiten zelf ( Strauven 1994, 
p.420-421).

De werkelijkheid is dus een complexe 
samenhang, waarin dingen, hoewel 
autonoom, allen hecht met elkaar verbonden 
zijn als volstrekt evenwaardig erkende 
componenten, verbonden door zuiver 
wederkerige relaties. Zo ontstaat een 
samenhang waarin deze relaties in feite 
even belangrijk zijn als de dingen zelf. Hierin 
zullen ook tegendelen (tegenstellingen zoals 
open en gesloten) een evenwaardige relatie 
moeten aangaan. Zo kun je niet spreken over 
‘open’ als er niet bekend is wat er geopend is 
(en wat dus eerst gesloten was). 

Als deze tegendelen dus verbonden worden 
door een zuiver wederkerige relatie zullen ze 
elkaar niet uitsluiten, maar juist door elkaar 
tot hun recht komen en zich verenigen tot 
een dynamische harmonie (Strauven 1987, 
p. 13). Ze zullen elkaar niet uitsluiten, want 
het ene aspect draagt het andere aspect in 
zich, het ene aspect leidt daardoor naar de 
ander, het een helpt het ander te bereiken (of 
begrijpen) en zodoende is er eerder sprake 
van insluiting dan van uitsluiting (Ligtelijn 
1999, p.188).

Er is dus géén sprake van een onderschikking 
aan een centraal, dominant principe, 
oftewel er bestaat geen (onderschikkende) 

hiërarchische structuur. In feite is er sprake 
van een polycentrische structuur. Deze 
hele structuur is daardoor niet te begrijpen 
vanuit één (centraal) standpunt, maar pas 
na verschillende standpunten in genomen te 
hebben (Strauven 1994, p.209-211). Hierdoor 
lijkt de structuur dan ook verschillende 
verschijningsvormen te hebben.

In de architectuur heerste de traditie om 
tegendelen op te splitsen, te nivelleren, 
neutraliseren of op te heffen (Strauven 1987, 
p.11). Een voorbeeld hiervan is het idee dat in 
de moderne architectuur alles van glas moet 
zijn. Maar doordat men deze glaswanden 
niet weet te beëindigen, te omsluiten, 
ontstaat er geen ruimte. De ervaring van 
de ruimte ontbreekt. Dit komt omdat in dit 
geval de wederkerigheid, “sluit wat open is” 
niet geldt. Er valt niets te openen, doordat 
openheid, maar ook beslotenheid, niet tot 
stand kan komen. Men moet dus juist openen 
wat zich anders zou sluiten en zodoende de 
ruimte binnen laten. Er moet dus van zowel 
openheid, als van geslotenheid sprake zijn. 
En zo kan er juist zonder veel glas sprake zijn 
van openheid. Deze wordt dus juist mogelijk 
gemaakt door de beslotenheid (Hertzberger, 
Van Roijen-Wortmann & Strauven 1982, p.25).

Aldo van Eyck pleitte dus om, net zoals in 
de beeldende kunst, poëzie en wetenschap, 
tegendelen weer simultaan aanwezig te gaan 
stellen, zodat ze elkaar als tegendelen, juist 
door hun onderlinge contrast, weer ten volle 
kenbaar kunnen maken (Strauven 1987, p.11). 
Hierdoor worden er niet langer individuele 
plekken gecreëerd, maar er ontstaat een 
ruimtelijk continuïteit. Een continuïteit die 
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steeds teweeg wordt gebracht door een 
schakeling van verschillen, van tegendelen, 
door de geleding van plek tot plek (Strauven 
1994, p.220).

Concreter gesteld, het samenbrengen 
van deze wederkerige polariteiten heeft 
steeds eenzelfde basisintentie, namelijk 
de intentie om verschillende onderdelen – 
zoals klein en groot, licht en massief – als 
gelijkwaardige elementen tot elkaar te 
relateren, waardoor er een netwerk ontstaat. 
Een betekenisnetwerk waaruit niets los 
te maken is zonder dat de betekenis prijs 
gegeven wordt of zonder betekenisloos te 
worden (Hertzberger, Van Roijen-Wortmann 
& Strauven 1982, p.42). Maar ook waarin 
de wederkerige polariteiten verhelderende 
betekenissen kunnen aangaan, zich 
voortdurend kruislings koppelen en in 
elkaars licht van betekenis veranderen, of er 
betekenis bij krijgen (Hertzberger, Van Roijen-
Wortmann & Strauven 1982, p.44). Zodoende 
kan een ruimte zich ontwikkelen tot een 
plek met een eigen karakter, een eigen 
gezicht. Een plek waar de door de onderdelen 
afgebakende ruimte even belangrijk zijn als 
de onderdelen op zichzelf (Strauven 1994, 
p.154).

Dit alles omdat volgens Van Eyck, de mens 
zich beter thuis voelt in een ruimte als deze 
ruimte meer tegendelen samen brengt. Of 
zoals Van Eyck dat zelf op meer poëtische 
manier heeft verwoord:
 “Hoe meer polariteiten ze in haar gestalte tot 
verzoening brengt, des te beter het menselijk 
gemoed er zich in thuis voelt” (Strauven 1987, 
p.12).

Hij sprak daarbij dus niet over 
tegenstellingen, maar over polariteiten, of 
over tweelingfenomenen2. Van Eyck stelde 
dus dat men, door het tot stand brengen van 
relativiteit in de architectuur, in staat is om 
een meer humane architectuur te creëren. 
Dit aangezien (humane) maat slechts kan 
ontstaan in ruimtes, waarmee de mens zich 
kan identificeren. Dit wordt bereikt als er in 
de ruimte plaats is voor het intermenselijke, 
de wederkerige relaties tussen mensen, of om 
Van Eyck te citeren:

‘Wat maat heeft is tegelijkertijd zowel groot 
en klein, veel en weinig, dichtbij en verweg, 
eenvoudig en complex, ordelijk en chaotisch, 
constant en veranderlijk, open en gesloten. 
Wat maat heeft, omvat bovendien gelijktijdig 
eenheid en verscheidenheid en zal steeds zowel 
onderdeel als geheel zijn […]. Maat bloeit 
veelkleurig zodra de milde raderen van de 
reciprociteit gaan werken – in het klimaat van 
alle tweelingfenomenen, in het landschap van 
de relativiteit’ (Strauven 1994, p.375).

3.3 Tussenruimte
Relativiteit ontstaat dus als verschillende 
entiteiten een eenheid gaan vormen, 
doordat ze onderling zuiver wederkerige 
relaties aangaan. Daartoe worden 
tweelingfenomenen tot stand gebracht door 
het samenbrengen van de twee polariteiten. 
De meest voor de hand liggende manier 
om een de polariteiten samen te brengen, 
is het aanleggen van een ‘tussen’. Een 
‘tussen’ of ‘drempel’ is het moment waarop 
de ontmoeting tussen twee polariteiten 
concreet gestalte krijgt. Een plaats waar 
ze tot wisselwerking worden gebracht en 

2. Tweelingfenomenen. Van Eyck zijn verwoordig voor twee aan twee voorkomende complementaire of 
tegengestelde aspecten of kwaliteiten (Ligtelijn 1999, p.188).
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hun tegengestelde krachten zo op elkaar 
worden afgestemd dat ze als het ware in 
elkaar grijpen, in elkaar vervlechten. Zodanig 
wordt een tussenruimte een fundamentele 
plaats (Strauven 1994, p.356 en 362 en 375). 
Aangezien het gaat om het samenbrengen 
van twee polariteiten mag een tussenruimte 
niet eenduidig open of gesloten zijn, ruimte 
of massa, maar het moet paradoxaal genoeg 
beide tegelijk zijn; open én gesloten, ruimte 
én massa (Strauven 1994, p.361).

Het meest vanzelfsprekend voorbeeld van 
een tussenruimte is ‘de deur’. Hier komen 
binnen en buiten bij elkaar, maar ook andere 
vergelijkbare polariteiten zoals individueel-
collectief, materiaal-emotioneel, deel-geheel, 
bestendigheid-verandering (Strauven 1994, 
p.356 en 362 en 375). Een ander voorbeeld is 
een raam. Een raam dient niet een zo groot 
mogelijke opening te zijn, om zoveel mogelijk 
licht te laten intreden of om zo breed 
mogelijk uitzicht te geven. Het dient een 
plek te zijn waar de andere kant verschijnt. 
De plek die de buitenwereld iets laat zien van 
de wereld die erachter, die binnen, ligt en 
omgekeerd (Strauven 1994, p.362).

Om een menswaardige architectuur 
te creëren, moet men in dit tussen de 
gelegenheid krijgen om er zichzelf en zijn 
medemens te ontmoeten. Zodoende dient er 
zorg deze ruimte aan te worden besteed en 
mag deze drempel geen continue overgang of 
abrupte scheiding vormen. Het mag ook geen 
neutrale zone zijn, waar binnen en buiten 
geleidelijk en onmerkbaar in elkaar overgaan. 

Het dient zich uit te breiden tot een plek, 

een plek die zowel tot het binnen als tot het 
buiten behoort, een plek die aan elk van beide 
kanten van betekenis is en welke simultaan 
aanwezig wordt gesteld. Het is de plaats 
waar de ontmoeting tussen twee werelden 
gestalte krijgt, de plaats waar twee gebieden 
die volkomen in hun eigenheid gehandhaafd 
blijven, elkaar overlappen, simultaan aanwezig 
zijn (Strauven 1994, p.360-363).

Dit mag geen neutrale zone of geleidelijke 
overgang zijn, omdat dan de betekenis van de 
ruimte ontbreekt. Als het ware ontstaat er dan 
‘geen ruimte’. Deze ruimte zal dan ook geen 
menselijk karakter hebben, men kan zich er niet 
mee identificeren, waardoor het niet tot een 
comfortabele en prettige ruimte wordt. Een 
goed voorbeeld, waarin de nauwe grenslijnen 
opgelost worden, is de kustlijn. Daar waar het 
zand voortdurend wordt overspoeld door het 
wegtrekkende en terugkerende water, een 
ruimte die noch zee noch land is, waar geen van 
beide aan je trekt (Ligtelijn 1999, p.10).

Het netwerk van in elkaar grijpende 
tweelingfenomenen en tussenruimten dient 
op alle schaalniveaus ondersteund te worden. 
Zo ontstaat er een ruimtelijk weefsel van 
telkens onderling verschillende gebieden 
en tussengebieden, waarbij elk van deze 
gebieden als een volwaardige plek op zichzelf 
beschouwd kan worden, als een ergens, maar 
evenzeer als een ‘tussen’ (Hertzberger, Van 
Roijen-Wortmann & Strauven 1982, p.100). Zo 
ontstaat er een ‘landschap van relativiteit’, een 
gebouwde samenleving waarin het gemoed 
een plaats krijgt. Een gebouwde samenleving 
met een menselijk karakter (Strauven 1994, 
p.423).
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3.4 Tot stand brengen 
Aldo van Eyck vertaalt zijn theorie naar de 
gebouwde praktijk door in zijn ontwerpen 
onderling verschuivende referentiekaders 
aan te leggen, evenwaardige standpunten te 
markeren, (onbewuste) verschuivingen van 
een accent aan te brengen en de ruimtelijke 
hiërarchie te relativeren door excentrische 
centra en symmetrieën te vestigen (Strauven 
1987, p.10). 

Als hier iets verder op ingegaan wordt, 
kan gesteld worden dat Van Eyck, door op 
verschillende schaalniveaus verschuivingen 
en rotaties toe te passen er een orde ontstaat 
waarin deel en geheel een wederkerige 
relatie aangaan. Binnen deze verschillende 
schaalniveaus zijn meerdere en verschillende 
centra, assen en aandachtsrichtingen, 
gelijkwaardig, aanwezig om dit mogelijk te 
maken (Ligtelijn 1999, p.17). 

Een andere methode is het aanbrengen van 
een focus. Door deze focus echter niet in 
het geometrisch centrum van een plek aan 
te brengen, ontstaat er een asymmetrische 
situatie, die er samen met de plaatsing van 
andere elementen voor zorgt dat er een 
dynamisch evenwicht ontstaat. Hierbij dient 
het brandpunt niet zover verschoven te 
worden dat de aandacht buiten de ruimte 
wordt gevestigd (Strauven 1994, p.154).

Dit is bijvoorbeeld toegepast bij de 
binnenplaats van het Burgerweesthuis, in 
Amsterdam. Hier bevindt zich het centrum, 
dat gecreëerd wordt door een verlaging in 
het bestratingspatroon, een zitcirkel en twee 
lantaarns, niet in geometrisch centrum van 

deze ruimte, maar is ten opzichte daarvan 
verschoven (Strauven 1994, p. 295-296).

Het is ook mogelijk om juist vanuit een 
symmetrische situatie te werken. De 
symmetrieas werkt dan als verbindend 
element. Hierdoor ontstaat een lineaire 
schakeling van plekken en wordt een 
duidelijke bewegingsrichting opgeroepen.
Door echter ook plekken te creëren die 
naast deze symmetrieas liggen en eventueel 
objecten centraal op de as, wordt de centrale 
symmetrieas steeds gerelativeerd. Er kan 
ook door middel van diagonale elementen 
een ander referentiekader ingesteld worden, 
om zo de langwerpige, symmetrieas te 
relativeren (Strauven 1994, p.158).

Francis Strauven: Aldo van Eyck – Shaping the New Reality
From the In-between to the Aesthetics of Number / 16

CCA Mellon Lectures

Fig. 21  The village of Nagele, general plan (1948-54) and 
ground-plan of a school (1954-56). © Aldo van Eyck Collection

concept of Van Eyck’s, stems from the insight that real polarities (such 
as subject and object, inner and outer reality, small and large, open and 
closed, part and whole) are not conicting, mutually exclusive entities 
but distinctive components, two complementary halves of one and the 
same entity, while conversely a true entity is always twofold. Their in-
between should not be considered a makeshift or a negligible margin but 
something as important as the reconciled opposites themselves. Being 
the moment where contrary tendencies come into balance, it constitutes 
a space lled with ambivalence, and thus space that corresponds to the 
ambivalent nature of man. The in-between is ‘space in the image of man’, 
a place that, like man, ‘breathes in and out’.

As to the shaping of number, Van Eyck elaborated on the principle he had 
evolved in his design for the village of Nagele (1948-54): the association 
of part and whole through structural analogy. He had conceived the 
village as an open centre surrounded by a housing belt, which was in 
turn made up of housing units, each consisting of dwellings around a 
centrifugal square. In a similar way the village’s schools were organized 
around small centrifugal squares, both internally and externally. In fact, 
this way of structuring marked the start of Van Eyck’s ‘congurative’ 
approach, a design method aimed at the development of new urban 
fabrics. And the Amsterdam orphanage constituted, among the other 
things described above, a further exploration of this approach. He 
consciously conceived this building as a little city.

Van Eyck expounded his new approach in an elaborate essay entitled 
‘steps towards a congurative discipline’, published in 1962.6 Starting 
from the idea that ‘a house must be like a small city if it’s to be a real 
house, a city like a large house if it’s to be a real city,’ he proposed to 
evolve new cities based on a structural similarity of the successive urban 
scale levels, more specically, to conceive urban components on the 
basis of a ground pattern susceptible of multiplying into a cluster of a 
similar pattern. These components would be formed in such a way that 
their identity does not disappear in the process of repetition but, on the 
contrary, is conrmed and enriched in the very shape of the cluster they 
compose. The concept also implied that such clusters should similarly 
be able to be combined into a larger cluster in which their identity was 
again recovered and intensied. Moreover, the chosen ground pattern 
had to include room for common facilities in order to allow these to 
nestle organically at every level of association. The superposition, the 

Afbeelding 19| Rechtsonder
Van Eyck zijn Plan voor het dorp Nagele (1948-54)



46|

Hiernaast werkt Van Eyck vaak ook met 
een centrifugaal3 patroon. Dit komt omdat 
het patroon tegelijkertijd openheid en 
geslotenheid inhoudt, deel en geheel 
verenigd door middel van een structurele 
analogie, maar ook telkens een plaats 
markeert, zonder deze te fixeren op een 
vastliggend centrum. 

Het gehele patroon schept daarnaast een 
contextueel verband, door beweging op 
te roepen naar de plekken die het ontsluit 
(Strauven 1994, p.286). Een voorbeeld 
hiervan is te vinden in Van Eyck zijn plan voor 
het dorp Nagele (1948-1954). Hij had het 
dorp gedacht als een open centrum omringt 
door een gordel van woningen. Deze gordel 
was daarbij opgebouwd uit woningen rond 
een centrifugaal plein (zie afbeelding 19). Op 
vergelijkbare manier werden ook de scholen 
van het dorp georganiseerd rond kleine 
centrifugale pleinen (zie afbeelding 20).

Als het om interne ruimten gaat, is het 
belangrijk, voor de maat van de ruimte, 
dat er sprake is van verticale articulatie 
(articulatie van de hoogte). Van Eyck brengt 
een zogenaamde ‘binnenhorizon’ aan, om zo 
een horizontaal aandachtsveld te creëren. Dit 
referentieveld komt voort uit de gelaagdheid 
van de gebouwstructuur en versterkt Van 
Eyck door de lichtinval hierop af te stemmen. 
Dit zorgt ervoor dat de aandacht binnen het 
gebouw op verschillende niveaus rond wordt 
geleid (Hertzberger, Van Roijen-Wortmann & 
Strauven 1982, p.80). 

Zoals de lateien in het Burgerweeshuis. 
Die overal in het gebouw, zowel binnen als 
buiten, waarneembaar zijn als een soort 
horizon, een verticale referentie van de 
hoogte. Hierdoor wordt het mogelijk om 
buiten en binnen te relativeren. Zo dringt 
de buitenruimte naar binnen en andersom 
(Hertzberger, Van Roijen-Wortmann & 
Strauven 1982, p. 12-13).

Hierboven zijn een aantal algemene 
architectonische middelen genoemd 
waarmee relativiteit gecreëerd kan worden. 
Deze en andere zullen in het verder toegelicht 
worden aan de hand van een tweetal 
casestudies, namelijk het Burgerweeshuis, 
in Amsterdam en het Hubertushuis, in 
Amsterdam. Verder wordt gekeken hoe de 
architectuur in deze projecten bijdraagt aan 
het creëren een ‘thuis’ voor kinderen die 
(tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
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3. Centrifugaal. Middelpuntvliedend, vanuit het 
centrum naar buiten toe ontwikkelend.

Afbeelding 20| Rechtsonder
Plattegrond van een school in Nagele 
(1954-56)
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Afbeelding 21| Linksonder
Burgerweeshuis vanuit 
vogelpespectief

3.4.1 Burgerweeshuis

Jaar van realisatie: 1960
Locatie: IJsbaanpad 3, Amsterdam
Capaciteit: ±125 kinderen en medewerkers

Het Burgerweeshuis aan het IJsbaanpad, 
te Amsterdam is gebouwd ter vervanging 
van de locatie in het Sint Luciënklooster. De 
opdracht aan Aldo van Eyck stelde een huis 
te creëren, welke een wereld in het klein zou 
zijn, waar de kinderen onttrokken zijn van 
de drukte van de stad. Een wereld voorzien 
van gezonde lucht, zonlicht en groen, als 
basis van waaruit de kinderen zich veelzijdig 
zouden kunnen ontplooien. Daarnaast 
moest het ook een thuis zijn voor kinderen, 
vriendelijk, met een vriendelijke verschijning, 
zodat de kinderen uitnodigd worden om 
binnen te komen (Strauven 1987, p. 4-7). 

Het huis bestaat uit een personeelsvleugel, 
acht kinderafdelingen voor de verschillende 
leeftijdsgroepen, een ziekenafdeling, 
feestzaal en een toneel- en gymnastiekzaal. 
De afdelingen voor de jongere kinderen 
zijn beschut en afgeschermd, terwijl de 

afdelingen voor de oudere jeugd juist in 
verbinding staan met buiten. Iedere afdeling 
heeft een eigen sfeer en inrichting, terwijl 
ze eenzelfde basis hebben, die bestaat uit 
een eigen woon- en speelruimte, eethoek, 
keukentje en de slaapruimtes. 

De verschillende ruimtes zijn verschillend 
qua afmetingen en hoogte. Zo hebben 
de kinderafdelingen een grote vierkante 
speelruimte, herkenbaar aan zijn grote 
koepel. Het was belangrijk om deze ruimte 
niet te groot aan te laten voelen en toch 
optimaal te benutten. Zodoende heeft Aldo 
van Eyck deze ruimte op de eerste plaats 
in zichzelf betrokken en vervolgens sterk 
sferisch omsloten. Daarna zijn excentrische 
plekken gecreëerd door een centraal element 
aan te brengen, een speelhuisje, dat net 
verschoven is geplaatst ten opzichte van het 
geometrische centrum. 

Vervolgens wordt de aandacht verlegd 
door secundaire assen aan te brengen, 
die samen met het excentrisch geplaatste 
huisje ervoor zorgen dat er een diagonale 
richting in de ruimte ontstaat. Hierdoor 

Afbeelding 22| Rechtsonder
Detail kleine en grote 
koepeldaken
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Afbeelding 23| Boven
Plattegrond Begane Grond, 
Burgerweeshuis, Van Eyck

Afbeelding 25| Rechtsonder
Plattegrond kinderafdeling

Afbeelding 24| Linksonder
Plattegrond jongerenafdeling
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Afbeelding 26| Linksonder
Het begin van de zuidelijke 
binnenstraat vanaf de centrale 
hal

Afbeelding 27| Rechtsonder
De loggia die binnen met haar 
pui inhaakt op de straat

wordt de speelkamer verbonden met de 
verblijfsruimte/woonkamer (Ligtelijn 1999, 
p.98). 

Ondanks deze naar buiten gerichte diagonaal 
behoudt de grote speelruimte haar besloten 
kwaliteit, maar zorgt tegelijkertijd voor de 
nodige ruimtelijke continuïteit (Van Eyck, 
Cannon & Strauven 1986, p.4). Zoals eerder 
beschreven is, kunnen kinderen met autisme 
sterker ervaren dat een ruimte te groot 
aanvoelt. De speelruimte zal door kinderen 
met autisme als prettig ervaren worden, 
omdat deze ruimte, ondanks zijn grootte, 
toch een geborgen karakter heeft.

De afdelingen zijn ten opzichte van elkaar 
versprongen om de zon zowel ’s ochtends 
als ’s middags in de afdelingen te laten 
schijnen en om beschutte en beschermde 
buitenruimten te laten ontstaan. Bij de 
afdelingen voor de 4- tot 6-jarige zijn 
zogenaamde ‘binnenpleinen’ gecreëerd. 

De binnenpleinen worden aan de ene kant 
van de buitenwereld afgezonderd door het 
verglaasde volume van de uitspringende 

woonkamer, terwijl ze aan de andere 
kant worden begrensd door de hoek die 
gevormd door de gesloten zijde van de 
belendende eenheid en de loggia (Strauven 
1994, p. 299-300). Zodoende is er een 
afgeschermd buitenterrein gecreëerd waar 
de kinderen veilig kunnen spelen, zonder 
dat er direct toezicht nodig is. Kinderen 
met autisme zullen zich hier zelfstandiger 
en vrijer gedragen, waardoor ze zich ook 
comfortabeler voelen in de ruimte.

De verspringende afdelingen vormen een 
zigzagpatroon. Dit patroon is ook terug te 
vinden in de circulatieruimte. De primaire 
circulatieruimten vormen als het ware 
twee straten die in tegengestelde richting 
zigzaggen, met in de ene richting de 
afdelingen van de jongere kinderen en in de 
andere richting de afdelingen van oudere 
jeugd. Door deze vorm is het niet mogelijk 
om vanuit een centraal punt te overzien 
wat er in de straten gebeurd. Tegelijkertijd 
ontstaan er wel verschillende ‘plekken’, 
welke naast de vorm van de straat ontstaan 
door de aanleg van niveauverschillen en 
plaatselijke verbredingen/versmallingen. 
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Afbeelding 28| Linksonder
De zandbank in de patio van 
de kinderafdeling (4-6jr.)

Afbeelding 29| Rechtsonder
Afgeschuinde hoeken van de binnen-
straat, articulatie van de hoekzuil

Zodanig worden er plekken gecreëerd 
waar het opzoeken van sociale contacten 
gestimuleerd wordt, maar ook waar gespeeld 
kan worden. Als deze ruimten door kinderen 
met autisme gebruikt worden, zullen de 
vrijheid en de keuzenmogelijkheden als 
positief ervaren worden. Dit komt doordat 
de kinderen zelf kunnen kiezen of ze elkaar 
opzoeken of contact met anderen juist willen 
mijden. Hierdoor wordt de spanning en 
stress die bij het sociale contact komt kijken, 
vermeden. Een nadeel is echter wel dat de 
circulatieruimtes niet overzichtelijk zijn, 
waardoor de kinderen niet kunnen overzien 
wat er verderop gebeurd.

Op verschillende plaatsen wordt het overzicht 
verbeterd doordat de bocht van de straat 
diagonaal is opengebroken. Dit is niet alleen 
gedaan om de hoek af te snijden, maar 
ook om de relatie met buiten te versterken 
en zodanig binnen-buiten in elkaar over 
te laten gaan, dat de circulatieruimte een 
tussenruimte wordt. De relatie met buiten 
wordt gelegd door de grote glazen pui, 
die diagonaal op de orthogonale structuur 
staat. De orthogonale structuur blijft echter 

aanwezig door de vrijstaande kolom, die 
samen met twee hoekarchitraven een soort 
inpandige portiek vormt (Strauven 1994, p. 
296-297). 

Om deze circulatieruimte sterker als 
‘tussenruimte’ vorm te geven, heeft Aldo van 
Eyck de materialiteit van buiten naar binnen 
doorgetrokken. Door het ruige materiaal 
van het exterieur, bestaande uit klinkers, 
metselwerk en beton, ook toe te passen 
in de inpandige circulatieruimte, wordt er 
gesuggereerd dat dit een buitenruimte is. 
Voor kinderen met autisme kan hierdoor 
onduidelijkheid ontstaan en daarnaast 
kan de sfeer in plaats van vriendelijk, ook 
eerder onhartelijk overkomen, wat beide 
niet ten goede komt aan een comfortabele 
leefomgeving.

Via de ‘straten’ zijn de verschillende 
afdelingen te bereiken. De entrees tot deze 
afdelingen zijn zodanig gesitueerd dat 
deze niet in de loop van de ‘straten’ liggen. 
Hierdoor is een overgang gecreëerd en is er 
geen directe confrontatie met de eventuele 
drukte van de ‘straat’. Dit wordt door 
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Afbeelding 30| Linksonder
Entreezone, met het door de lantaarns 
en verlaging ontstane centrum

Afbeelding 31| Rechtsonder
Entreezone, het voorplein als 
overgangsruimte tussen stad en entree

kinderen met autisme als erg prettig ervaren. 
Bij het betreden van een afdeling, stapt men 
binnen in speelruimte. Deze ruimte opent 
zich en zodoende bereikt men de naar buiten 
geopende woonkamer of kan men doorlopen 
naar achteren, naar de gesloten en besloten 
slaapruimten. De afdeling in zijn geheel vormt 
door de compositie van zijn verschillende 
open en meer gesloten ruimten een besloten 
geheel. Dit is prettig, men verblijft er in de 
geborgenheid van zijn eigen groep en kan 
contact zoeken met andere kinderen als dat 
verkozen wordt.

Ter plaatse van de binnenpleinen wordt 
de relatie binnen-buiten verder versterkt 
door het toepassen van loggia’s. De loggia’s 
ontstaan doordat de glaswand naar binnen 
springt, terwijl de koepeldaken wel worden 
doorgezet volgens het patroon. Zodanig 
ontstaat er een overdekte buitenruimte, 
die in verbinding staat met zowel buiten, 
de interne circulatieruimte en een van de 
afdelingen. Deze ruimte is niet echt binnen, 
maar ook niet echt buiten, en zorgt er zo 
voor dat er een differentiatie in ruimtes 
ontstaat. Daarnaast biedt het de kinderen 

de mogelijkheid om ook bij regen buiten te 
kunnen spelen (Brouwers 2013, p.76). Ook 
dit zal de onafhankelijkheid en vrijheid van 
kinderen met autisme vergroten. Daarnaast 
wordt hierdoor voorkomen dat een kind 
direct midden in de drukte en onrust van 
het buitenspelen komt en de mogelijkheid 
ontstaat om de situatie even te overzien. 
Als de ruimte bij regen gebruikt wordt, zal 
deze mogelijkheid echter beperkt zijn. De 
kinderen kunnen dan slechts vanuit de gang 
of de speelruimte de situatie overzien en 
zullen directer geconfronteerd worden met 
de drukte. Dit zal door autisten dus bij droog 
weer als positief ervaren worden, bij regen 
geldt dit echter niet.

Het gebouw is dus opgebouwd als een 
opeenvolging van gedifferentieerde 
ruimten. In het centrum van het gebouw, 
waar zich tevens de entree bevindt, 
komen al deze verschillende ruimten 
samen, zoals de ontvangstruimten, de 
medewerkersvertrekken, de dienstruimten, 
de grote hal en overdekte binnenplaats, van 
waaruit de twee interne straten verbonden 
zijn met de afdelingen.
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De entree van het gebouw is vorm gegeven 
als een grote open binnenplaats, waar 
verschillende plekken zijn gecreëerd 
zodat het plein de overgang (en dus een 
tussenruimte) vormt van de openbare ruimte 
van de stad naar de private ruimte binnen 
in het gebouw (Ligtelijn 1999, p.21). Dit is 
bereikt door een haakvormige vleugel (de 
administratievleugel) te creëren, die zodanig 
naar voren is gelegd dat het gebouw inhaakt 
op de publieke ruimte. Tegelijkertijd ontstaat 
er hierdoor een deels afgeschermd plein, 
een semi-openbare ruimte, dat zich uitstrekt 
tot in het hart van gebouw. Verder zijn hier 
verschillende plekken gecreëerd, door het 
plein onder de personeelsvleugel door te 
laten lopen, waardoor het meer afgeschermd 
wordt en zo een steeds meer privaat karakter 
krijgt. 

Wat betreft het kleurgebruik heeft Van Eyck 
in het Burgerweeshuis naast de materialen 
en hun texturen slechts beperkt kleur 
toegepast. Hij heeft dit slechts gedaan bij de 
inrichting van de afdeling en zodanig dat het 
kleurgebruik niet datgene is dat opvalt. Door 

autisten zal het positief ervaren worden dat 
Aldo van Eyck in het gebouw verschillende 
nissen heeft gecreëerd, waar de kinderen zich 
terug kunnen trekken. Dit wordt versterkt 
doordat de nissen duidelijk herkenbaar zijn 
aan hun consequent toegepaste paarse kleur.

Er kan dus gesteld worden dat het 
Burgerweeshuis een gebouw een vriendelijk, 
open tehuis is door zijn speelse uiterlijke 
vorm, de verschillende uitzichten, 
doorzichten en inkijkjes en de inwendige, 
proportionele indeling, welke afgestemd is op 
het gebruik door kinderen en zorgt voor een 
gevoel van geborgenheid. 

Er een leefklimaat ontstaan, waarin sociale 
interacties gestimuleerd worden, maar waar 
ook de mogelijkheid bestaat om je terug 
trekken en privacy op te zoeken. Het gevoel 
dat kinderen met autisme binnen dit gebouw 
hebben, zal over het grote geheel positief 
zijn. Dit gevoel zou nog versterkt kunnen 
worden door de overzichtelijkheid van de 
ruimtelijke structuur te verbeteren.

Afbeelding 32| Linksonder
De grote koepelruimte in de een-
heid voor de kinderen van 2-4jr

Afbeelding 33| Rechtsonder
Nogmaals de koepelruimte, ditmaal 
vanuit een andere hoek
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3.4.2 Hubertushuis

Jaar van realisatie: 1981
Locatie: Plantage Middenlaan 31-35
Capaciteit: ±78 kinderen, 16 ouders en 65 
medewerkers

Het Hubertushuis, ook wel ‘moederhuis’ 
is ontworpen in opdracht van de 
Hubertusvereniging. Deze instelling bood 
bescherming en opvang voor alleenstaande 
ouders, voornamelijk ongehuwde moeders, 
en hun kinderen, die tijdelijk niet in staat 
waren om zelfstandig te functioneren. In 
het huis konden de ouders en hun kinderen 
tijdelijke verblijven en er desgewenst gebruik 
maken van deskundige hulp. Momenteel 
staat het pand grotendeels leeg en de 
Hubertusvereniging bestaat niet langer.

Om een passend leefklimaat te kunnen 
bieden aan deze mensen moest het gebouw 
veiligheid, bescherming en beslotenheid 
bieden. Maar tegelijkertijd ook openheid ten 
opzichte van de maatschappij, opdat men 
wordt voorbereid op het teruggaan naar 

de maatschappij (Strauven 1994, p.577). 
Daarnaast bedroeg de opdracht aan Aldo 
van Eyck om twee historische panden te 
renoveren en het gat tussen de panden in de 
negentiende-eeuwse straatwand in te vullen 
met nieuwbouw.

In de bestaande panden zijn de stafruimtes, 
woon- en slaapkamers van de ouders 
gecreëerd. De nieuwbouw is aan de 
straatzijde hoog en bevat een kantine, 
keuken, berging, dagverblijven voor de 
kinderen en de entree en het centrale 
trappenhuis. Aan de achterzijde is een 
uitbouw van twee verdiepingen gerealiseerd, 
waar plaats is voor woonruimten voor de 
kinderen en baby’s. 

In totaal zijn er in deze achteruitbouw vijf 

Afbeelding 34| Linksonder
Gang over bovenverdieping 
naar de kinderwoningen

Afbeelding 35| Rechtsonder
Opnieuw de gang met zicht 
op de entree van een woning



54|

Afbeelding 36| Boven
Plattegrond Begane Grond, 
Hubertushuis, Van Eyck

Afbeelding 38| Rechtsonder
Technische doorsnede 
kindervleugel

Afbeelding 37| Linksonder
Schematische doorsnede 
kindervleugel



55|

woningen, in elke woning is er plaats voor tien 
kinderen. Eén woning bevat een slaapruimte, 
sanitair, keuken en woonkamer met veranda. 
Door een passage op de verdieping zijn deze 
woningen via het centrale trappenhuis en 
het dakterras verbonden met de woon- en 
slaapkamers van de ouders.

Het ontwerp van de nieuwe invulling 
heeft Aldo van Eyck afgestemd op de 
bestaande bebouwing met betrekking tot 
de bouwhoogte, de verticale indeling en de 
toepassing van een plint (onderbouw). De 
nieuwe invulling wordt echter gekenmerkt 
door de inham die hier gecreëerd is, een 
grote ‘tussenruimte’. Dit is bereikt door de 
bestaande gebouwen aan beide zijden als 
het ware naar elkaar toe te beëindigen en 
een deel van de invulling terug te leggen. Het 
teruggelegde deel wordt versterkt doordat 
het gedeelte links van de inham hoger is dan 
de uitbouw van de bestaande panden aan de 
rechterkant.

De nadruk ligt hierdoor zowel op elk van 
de bouwdelen, als op de inham ertussen. 

Zodoende is de nieuwbouw geen op zichzelf 
staand of ondergeschikt pand geworden. 
Door het materiaal- en kleurgebruik zijn de 
verschillende bouwdelen tot een eenheid 
geworden. Daarnaast zorgt het kleurgebruik 
ervoor dat de verticale gelaagdheid van het 
gebouw gearticuleerd wordt (Strauven 1994, 
p.588) en dat de metalen puien de kwaliteit 
krijgen om de achterliggende ruimten te 
kunnen begrenzen en er ‘plekken’ te laten 
ontstaan (Brouwers 2013, p.82).

In de inham is een scharnier gecreëerd waar 
de verschillende panden, oud en nieuw, en de 
in hoogte verspringende verdiepingsvloeren 
aan elkaar verbonden worden. Dit scharnier 
is geen harde scheiding tussen oud en nieuw, 
maar het nieuwe deel loopt over in het oude 
en respecteert tegelijkertijd de bestaande 
structuur (Brouwers 2013, p.81). 

Wil men in het oude pand van verdieping 
wisselen dan zal dit altijd plaatshebben via 
een omweg door het centrale trappenhuis 
in het nieuwe gedeelte. Deze omweg komt 
echter de rust en de geborgenheid ten 

Afbeelding 39| Linksonder
Entree met de trapopgang

Afbeelding 40| Rechtsonder
Entreezone met inpandige 
portiek
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goede. Daarnaast vormt het scharnier een 
visuele verbinding tussen de straat en het 
achterterrein, waar de kindervleugel gelegen 
is (Strauven 1994, p.579). Zodoende heeft 
men na het betreden van het gebouw zicht 
op het achtergelegen terrein. Het scharnier 
is echter verticaal onoverzichtelijk door al de 
verspringende vloeren.

In eerste instantie valt te verwachten dat 
de hoofdingang op dit scharnier ligt, des 
te verrassender is het dat de nieuwbouw 
slechts te betreden is via het bestaande pand. 
Het ‘tussen’ wordt hier gecreëerd door de 
spanning die ontstaat tussen het verwachte 
en het werkelijke accent, ‘een syncope’.
De ingang wordt zodoende, net zoals bij het 
Burgerweeshuis, ingeleid door een opgerekte 
overgang tussen binnen en buiten, een 
‘tussen’. 

De voordeur is vier meter naar binnen 
gelegd, achter de huidige gevel, waardoor 
er als vanzelf een open, achter de rooilijn 
gelegen, overdekte portiek is ontstaan. Deze 
portiek is te betreden via de oorspronkelijke 

deuropening en via een opening in de 
bestaande scheidingswand, dwars op de 
gevel (zie afbeelding 40). Deze tweede 
doorgang zorgt hierdoor voor overgang 
van nieuw naar oud (Ligtelijn 1999, p.189). 
Een dergelijke overgang tussen privé en 
openbaar wordt door autisten als erg prettig 
ervaren. Het geeft ze namelijk de kans 
om van een afstand de situatie te kunnen 
overzien, zonder direct overspoeld te worden 
door allerlei prikkels. De hoogteverschillen 
versterken de overgangen, waardoor er 
binnen het scharnier verschillende zones 
gecreëerd worden en waardoor het zodanig 
mogelijk is om op meerder plekken de situatie 
te overzien. Voor kinderen met autisme is 
deze overzichtelijkheid erg prettig. Deze 
entree is echter zodanig teruggelegd dat 
er ook onduidelijkheid door ontstaat. Men 
moet namelijk kiezen om het gebouw te 
betreden via de deur links of de trap aan de 
rechterkant, en zo lijken het op twee aparte 
gebouwen met een eigen entree.

Ook de ingangen van de kinderwoningen via 
de centrale binnenplaats zijn bewust naar 

Afbeelding 41| Linksonder
Zicht op de straat vanaf het 
portiek 

Afbeelding 42| Rechtsonder
Entreezone, trapopgang en 
inpandige portiek
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binnen gelegd. Hierdoor is er over die diepte, 
een ‘tussenzone’, een soort overdekte steeg 
ontstaan. Doordat er gekozen is de deur uit te 
voeren op een manier dat het een binnendeur 
zou kunnen zijn en de steeg voorzien is van 
een glazen dak, behoort deze ruimte zowel bij 
binnen als bij buiten. Hetzelfde geldt voor de 
serre, die over dezelfde diepte voorzien is van 
een glazen dak, waardoor ook hier de relatie 
met buiten versterkt wordt. Deze zone maakt 
daardoor dat de diepte van het interieur en 
de breedte van het exterieur als min of meer 
gelijk wordt ervaren (zie afbeelding 45). 
Daarnaast vestigen de L-vormige speeltafels 
in de serres de aandacht diagonaal op het 
speelterrein en niet op de hoge wand van het 
belendende pand. Hierdoor wordt de breedte 
van het speelterrein ook opgerekt (Strauven 
1994, p.189). 

Als deze ruimten door kinderen met autisme 
gebruikt zouden worden, wordt, op de eerste 
plaats, de teruggelegde ingang, net als bij 
de hoofdentree, als prettig ervaren. In de 
transparante, op buitengerichte serre zouden 
de kinderen, echter, te veel afgeleid worden 

door alles wat buiten gebeurd, waardoor ze 
niet meer aan hun eigen spel toekomen. 

Het speelterrein verkrijgt een geborgen 
karakter door zijn ligging ten opzichte van 
de belendende panden, maar ook door de 
verschillende afgescheiden speelplekken, 
die er gecreëerd zijn. Hetzelfde geldt voor 
het terras boven op de kinderafdelingen, 
waardoor ook hier de mogelijkheid is om te 
spelen. Zodoende ontstaat een gevarieerde, 
veilige en geborgen buitenruimte.

De kinderwoningen zijn ook via de gang op 
de eerste verdieping te bereiken, ook hier 
zijn de deuren teruggelegd. Maar er zijn 
ook speelnissen gecreëerd waardoor de 
gang betrokken wordt bij het gebruik als 
speelruimte. Zodanig worden hier sociale 
interacties gestimuleerd, maar is het ook 
mogelijk om er individueel te spelen en zo 
gewenst terug te trekken, wat door autisten 
als prettig ervaren wordt. Deze gang staat 
echter niet direct in verbinding met de 
overige leefruimten van de kinderen, hierdoor 
is de toegankelijkheid beperkt.

Afbeelding 43| Linksonder
De keuken en trap centraal 
in een kinderwoning

Afbeelding 44| Rechtsonder
De slaapruimte van een 
kinderwoning
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Vanuit de gang op de eerste verdieping 
is het voor begeleiders mogelijk om 
toezicht te houden op de slaapruimtes. De 
slaapruimtes liggen achter in de woningen, 
tegen de achterwand van het naastgelegen 
pand. Zodoende zijn het verborgen en 
besloten ruimten en het enige licht komt 
via daklichten. Kinderen ervaren deze 
slaapruimtes dan ook als besloten en veilig. 
Het grote nadeel is dat ze de slaapruimte 
delen en dus geen eigen plekje hebben. Dit is 
voor kinderen met autisme een groot nadeel.

Zowel het interieur als de gevels wordt 
gekenmerkt door een bont kleurgebruik, 
wat veel prikkels oplevert en hierdoor voor 
autisten oncomfortabel is. Daarnaast wordt 
het interieur gekenmerkt door een heldere 
indeling. Deze helderheid wordt bereikt met 
een ordening van cirkelachtige, achthoekige 
en rechthoekige vormen, maar ook door een 
veelvuldig gebruik van ruimtelijke elementen 
zoals terrassen, trappen en passages.

In het interieur wordt verder op meerdere 
plekken gebruik gemaakt van gebogen 
wanden, zoals in de kinderwoningen en de 
keukenwand. Hierdoor wordt de beweging 
door het gebouw en de ruimten gestimuleerd, 
wat door autisten als erg prettig ervaren 
wordt, omdat het de beweging door het 
gebouw stimuleert.

Het Hubertushuis is dus een gebouw 
geworden waar veel aandacht is besteed 
aan het creëren van ‘tussenruimten’ en 
gelaagdheid. Het wordt door autisten als 
positief ervaren dat het in staat om zowel het 
gevoel van geborgenheid en als van openheid 
op te roepen. Daarnaast  is er de mogelijkheid 
om je terug te trekken in een van de 
verscheidene, comfortabele terugtrekruimte, 
of om contact  met iemand anders op te 
zoeken. Om het een comfortabele omgeving 
voor mensen met autisme te laten zijn, zou de 
routing, de oriëntatiemogelijkheden en het 
kleurgebruik aangepast dienen te worden. 

Afbeelding 45| Linksonder
Overgangszone tussen binnen en 
buiten, met de serres en inhammen

Afbeelding 46| Rechtsonder
Zicht op de serres, inhammen 
en de buiten(speel)plaats
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In dit hoofdstuk wordt kort teruggeblikt 
op de onderzoeken naar autisme en Aldo 
van Eyck, waarbij de architectonische 
middelen onderzocht zijn die ervoor zorgen 
dat een gebouw of ruimte comfortabel en 
prettig wordt, specifiek voor kinderen met 
autisme. Deze middelen vormen daarmee 
de uitgangspunten voor het ontwerp van de 
kliniek voor kinderen met autisme.

4.1 Ontwerp uitgangspunten
Autisme is een aangeboren stoornis in 
de hersenen, waardoor alle zintuigelijke 
waarnemingen binnenkomen en niet alleen de 
belangrijkste informatie eruit gefilterd wordt. 
Hoewel autisme niet te genezen is, is het 
mogelijk om de problemen die erdoor ontstaan 
te beperken. Dit is mogelijk door te leren 
omgaan met de beperking, dit wordt bereikt 
aan de hand van behandeling en therapie. 
Behandeling in een tehuis vindt plaats vanuit 
een leefgroep en is zodoende integraal, dat 
ze zich richt op alle levensvaardigheden zoals 
plannen, kiezen, boodschappen doen, koken 
en werken. 

Een gebouwde omgeving die in het leerproces 
ondersteund, is in eerste instantie prikkelarm, 
zodat men zo min mogelijk beperkt wordt 
door het autisme. Of zoals Temple Grandin 
(Schrameijer 2013, p.52) het omschrijft, er is 
een solide thuisbasis, van waaruit de verleiding 
wordt gecreëerd om buiten deze comfortzone 
te treden. Buiten deze comfortzone bevindt 
zich een ruimtelijke omgeving waar meer 
prikkels zijn, een situatie waar kinderen met 
autisme stap-voor-stap mee om moeten leren 
gaan, om uiteindelijk weer in een dagelijkse 
thuissituatie te kunnen functioneren.

Om een perfecte thuisbasis te creëren zou 
deze op verschillende individuen afgestemd 
moeten worden. Omdat de verschillen 
tussen kinderen met autisme groot zijn, is 
dit praktisch niet mogelijk. Er zal dus een 
middenweg gekozen moeten worden, welke 
in de basis prikkelarm is. Er kunnen een 
aantal algemene architectonische middelen 
onderscheiden worden, die ervoor zorgen dat 
de zintuigelijke input geminimaliseerd wordt. 

4.0 Aldo van Eyck & Autisme

Afbeelding 47| Boven
Speelplaats aan het Zaanhof, 
Amsterdam, 1948, Aldo van Eyck
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Dit zijn onder ander een goede akoestiek, 
een duidelijke ruimtelijke rangschikking van 
functies, een duidelijke en overzichtelijke 
routing, oriëntatie hulpmiddelen, gevarieerde 
grote en kleinere ruimten, veiligheid, 
eenvoudige detaillering en eenvoudig 
kleurgebruik.

Door differentiatie in de ruimtes aan te 
brengen, wordt het mogelijk dat ieder kind 
de ruimte op kan zoeken waarin hij of zij zich 
prettig voelt. Dit geldt zowel voor de binnen- 
als de buitenruimten. Daarbij moet vermeden 
worden dat het allerlei flexibel te gebruiken 
ruimtes worden, aangezien kinderen met 
autisme dan niet goed weten wat ze moeten 
doen in deze ruimtes. Verder moet men zich 
bij het ontwerpen ervan bewust zijn dat 
autisten ruimte op andere wijzen ervaren. 
Zo ervaren ze ruimtes vaak groter dan ze 
daadwerkelijk zijn. Autisten voelen zich 
daardoor meestal comfortabeler in kleine 
ruimtes. In grote omgevingen voelen ze zich 
vaak verloren, omdat er dan veel meer prikkels 
op hen af komen. Ruimtes dienen echter wel 
altijd groot genoeg te zijn, zodat er afstand 
genomen kan worden van andere mensen in 
dezelfde ruimte.

Hiertoe creëert Aldo van Eyck gelaagdheid 
en ruimtelijkheid door polariteiten samen te 
brengen. Proportionele indeling berust op een 
gelaagdheid met een consequente geleding 
van grote en compacte ruimten. Deze 
geleding stopt niet op het gebouwniveau, het 
gaat door tot in de zorgvuldig ontworpen, 
kleine details, zoals de meubels. Hierdoor 

ontstaan binnen de grote ruimtes een 
differentiatie van verschillende ‘plekken’ en 
voelt de ruimtes niet te groot aan. 

Uit de casestudies is verder gebleken dat 
het erg goed werkt als een gebouw de 
onafhankelijkheid van kinderen stimuleert, 
doordat ze vrij kunnen bewegen en spelen 
zonder dat medewerkers direct toezicht 
moeten houden en zodanig ook de veiligheid 
gegarandeerd is. Hierdoor kunnen de kinderen 
zelf op onderzoek uitgaan. Ze kunnen ook 
zelf kiezen of ze sociale interacties opzoeken 
of dat ze juist even afstand van alle prikkels 
nemen en zich terugtrekken om privacy op te 
zoeken. 

Door de ontstane keuzemogelijkheid wordt 
sociale interactie aangemoedigd, wat erg 
belangrijk is in het behandel- en leerproces. 
Deze keuzemogelijkheid en vrijheid wordt 
bereikt door differentiatie in de ruimten aan 
te brengen, maar bijvoorbeeld ook door een 
besloten speelplaats te creëren, waardoor er 
niet altijd een medewerker beschikbaar hoeft 
te zijn om toezicht te houden. 

De principes waarmee Van Eyck dergelijke 
differentiatie tot stand brengt, zijn onder 
andere het verschuiven van het accent, het 
aanbrengen van onderling verschuivende 
referentiekaders, het markeren van 
evenwaardige standpunten en het aanbrengen 
van meerdere excentrische centra, assen 
en aandachtsrichtingen. In het verdere 
onderzoek zullen de voorbeelden van deze 
principes van Van Eyck als inspiratie gebruikt 
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worden. Daarbij verdient het de aandacht om 
voornamelijk de overzichtelijkheid van en de 
oriëntatiemogelijkheden binnen het gebouw 
in de gaten te houden. 

Het is hoe dan ook belangrijk dat er 
voldoende speelmogelijkheden zijn, zowel 
binnen als buiten, zodat ook met slecht weer 
gespeeld kan worden. Hierdoor kan het 
weer bijvoorbeeld de vaste (dag)planning 
niet ontregelen. Daarbij is het goed als het 
gebouw de kinderen mee begeleidt in een 
vrije beweging door het gebouw, waardoor 
ontdekkingstochten gestimuleerd worden. Dit 
kan bereikt worden door ronde en golvende 
wanden toe te passen.

Het is ook belangrijk dat de groepsleiding 
altijd en overal toezicht kan houden, zonder 
nadrukkelijk aanwezig te zijn.  Een goede 
centrale ligging van de teamruimte zorgt 
er bijvoorbeeld voor dat de groepsleiding 
de gangen, de woonkamer, keuken en 
buitenruimte in de gaten kan houden, zonder 
nadrukkelijk in deze ruimten aanwezig te zijn. 
Dit zelfde kan bereikt worden door een slimme 
plaatsing van ramen, bijvoorbeeld net zo hoog 
dat volwassenen er wel doorheen kunnen 
kijken, maar kinderen niet.

Verder is het belangrijk dat er voldoende 
ramen aanwezig zijn die zorgen voor 
voldoende lichtinval en ventilatie. Maar 
ook laaggeplaatste ramen om zodoende de 
kinderen inzicht te geven in ruimten die zij niet 
kunnen betreden, zodat ze het idee hebben 
het gehele gebouw te kunnen overzien.

In de beschouwde casestudies wordt verder 
gewerkt in leefgroepen. Dit is om de sociale 
prikkels en onverwachte veranderingen te 
beperken. Hiertoe hebben de verschillende 
leefgroepen vaak hun eigen ingang. Er komen 
zodoende alleen bekenden door de ingang en 
zo ontstaat een vertrouwde eigen ruimte, een 
‘thuis’. 

Uit het onderzoek naar Aldo van Eyck en zijn 
architectonische opvattingen, blijkt het belang 
van architectuur met een humaan karakter. Dit 
kan bereikt worden door relativiteit tot stand 
te brengen, door wederkerige polariteiten 
samen te brengen in een gevestigd ‘tussen’. 

Dergelijke tussenruimte worden door autisten 
als positief ervaren. Bij grotere of prikkelrijke 
ruimten, zoals ruimten waar veel kinderen 
zijn of waar druk gespeeld wordt, krijgen 
ze daardoor de mogelijkheid om de situatie 
even van de zijkant in zich op nemen. Dit 
voorkomt dat ze direct overvallen worden 
door veel prikkels, en ze kunnen ervoor kiezen 
de situatie uit de weg te gaan door zich elders 
terug te trekken.





 DEEL B| ONTWERP
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5.0 PROGRAMMA

Alvorens het ontwerp te introduceren zal 
eerst ingegaan worden op het programma 
van de kliniek voor kinderen met autisme. 
Eerst zal ingegaan worden op het 
Programma van Eisen, om vervolgens toe 
te lichten hoe dit programma is vertaald en 
toegepast in het ontwerp.

Het programma bestaat uit een kliniek voor 
kinderen met autisme. Het autisme is de 
belangrijkste beperking. In het programma 
is dan ook geen rekening gehouden met 
speciale eisen met betrekking tot een 
lichamelijke of verstandelijke beperking. Bij  
een lichamelijke of verstandelijke beperking 
zal zorg en behandeling zich voornamelijk 
richten op de handicap. Het autisme wordt 
bij hen vaak als bijzaak. Zij kunnen dan ook 
goede, passende zorg vinden in een kinder- 
en jeugdpsychiatrisch ziekenhuis. Voor 
kinderen met autisme (zonder lichamelijke 
of verstandelijke beperking) zijn er minder 
locaties, die specifiek voor hen zorg en 
behandeling aanbieden. 

In dit ontwerp is dan ook getracht voor deze 
specifieke doelgroep, de architectuur in te 
zetten om zo een optimale, specialistische 
zorg aan deze doelgroep te kunnen 
bieden. De cliënt met zijn hulpvraag is het 
uitgangspunt voor de verdere ontwikkeling 
van het zorgaanbod: hij staat centraal in het 
proces.

5.1 Programma van Eisen
De kliniek zal plaatsbieden aan kinderen 
die in een kliniek wonen en tegelijkertijd 
behandelingen en therapiën volgen. 
Het  programma zal daarom bestaan uit 
twee onderdelen, te weten de functionele 
eisen en wensen voor het behandelen van 
cliënten en de eisen en wensen voor het 
onderbrengen van de cliënten. Daarnaast 
wordt het programma aangevuld met de 
ondersteunende diensten die nodig zijn. 
Het uitgewerkte Programma van Eisen met 
functieomschrijving en oppervlakte is terug te 
vinden op pagina 66-67.

Afbeelding 48| Boven
Het ontdekken van natuur
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De voorziening zal plaatsbieden aan 
36 kinderen, dit geldt zowel voor de 
capaciteit van de woongelegenheid als de 
behandelplaatsen.

Voor de behandeling van de cliënten is het 
noodzakelijk dat  er ruimvoldoende spreek- en 
behandelruimtes aanwezig zijn, maar ook de 
juiste ondersteuning voor de medewerkers.  
Ten behoeve van de ondersteuning van 
de medewerkers, is ook ruimte voor het 
managementteam, secretariaat, pantries  en 
toiletten opgenomen.

De leeftijd van de opgenomen kinderen 
ligt tussen de 4 en 18 jaar.  Aangezien 
verschillende leeftijdsgroepen afwijkende 
voorzieningen behoeven, is het programma 
afgestemd op de verschillende leefgroepen 
die in de kliniek gehuisvestigd zullen worden. 
Zo is bijvoorbeeld voor de jongeren een ruimer 
oppervlak aangenomen, voor de slaapkamer 
en sanitaire voorzieningen.

Functionele voorzieningen die benodigd 
zijn in de wooneenheden zijn: slaapkamers, 
sanitaire ruimten, een woonkamer, een 
multifunctionele ruimte, keuken, teamruimte 
en een prikkelarme ruimte.

Om het behandelaanbod compleet te 
maken en de kinderen zo goed mogelijk te 
kunnen behandelen zijn ook een gymzaal, 
fiitnessruimte, moestuin en dierenweide 
in het programma opgenomen. Daarnaast 
dient er nog rekening te worden gebouden 
met parkeerplaatsen, fietsenstallingen, 
opslagruimtes en technische ruimten.

5.2 Programma vertaald naar het 
ontwerp
De kliniek zal bestaan uit twee verschillende, 
onderling gekoppelde gebouwen, te weten 
een ‘Woongebouw’ en een ‘Behandelgebouw’, 
met daarnaast verschillende faciliteiten zoals 
een sporthal, een dierenweide en moestuin.

Het ontworpen woongebouw biedt plaats aan 
zesendertig kinderen in de leeftijd van vier 
tot achttien jaar. Om de kinderen in kleine, 
vertrouwde groepen met leeftijdsgenoten 
te laten samenwonen, worden de leeftijden 
geclusterd (4-8, 9-13 en 14-18 jaar). Er 
zal voor elk cluster twee wooneenheden 
gecreëerd worden. Zo zullen in totaal zes 
wooneenheden gecreëerd worden, welke 
allemaal over een ruime woonkamer, keuken, 
sanitaire en overige faciliteiten beschikken. 
Hiernaast zullen alle kinderen binnen deze 
wooneenheden over een eigen (slaap)kamer 
beschikken. Iedere woongroep beschikt ook 
over een eigen buitenruimte. De groepen op 
de begane grond zijn voorzien van een tuin, 
terwijl de groepen op de verdiepingen zijn 
voorzien van een ruim terras.

De verschillende wooneenheden zullen naar 
aanleiding van de te huisvesten leeftijdsgroep 
van elkaar verschillen. Zo zullen de twee bij 
elkaar horende wooneenheden aan elkaar 
geschakeld worden.  Hierdoor is het mogelijk 
om onderling enigszins in groepsgrootte te 
kunnen variëren. 

Daarnaast beschikken hierdoor twee 
groepen samen over een multifunctionele 
ruimte, welke leeftijdsspecifiek ingericht 
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Functie/omschrijving

Kliniek met 36 cliënten en 22 medewerkers

Behandel- en kantoorruimtes [1]
Groep 1: Verblijfsvoorziening kinderen 4 - 8 jaar  [2]
Groep 2: Verblijfsvoorziening kinderen 4 - 8 jaar  [2]
Groep 3: Verblijfsvoorziening kinderen  9 - 13 jaar  [2]
Groep 4: Verblijfsvoorziening kinderen  9 - 13 jaar  [2]
Groep 5: Verblijfsvoorziening jongeren 14 - 18 jaar  [3]
Groep 6: Verblijfsvoorziening jongeren 14 - 18 jaar  [3]
Ondersteunende diensten [4]

 Totaal met b/n factor
 Totaal functioneel

Oppervlakte

645 m2

332 m2

332 m2

332 m2

332 m2

404 m2

404 m2

1932 m2

4713 m2

3140 m2

Verblijfsvoorzieningen (kinderen)

Zit/slaapkamer
Sanitaire cel
Extra toilet
Woonkamer
MF ruimte (acticiteiten/trainingsruimte)
Keuken
Bijkeuken/garderobe
Teampost
Prikkelarme ruimte

 Totaal
 met b/n factor 1,5

90 m2

15 m2

4 m2

40 m2

30 m2

15 m2

15 m2

12 m2

10 m2

221 m2

332 m2

6*15 m2

3*5 m2

2*2 m2

Verblijfsvoorzieningen (jongeren)

Zit/slaapkamer
Sanitaire cel
Woonkamer
MF ruimte (acticiteiten/trainingsruimte)
Keuken
Bijkeuken/garderobe
Teampost
Prikkelarme ruimte

 Totaal
 met b/n factor 1,5

120 m2

27 m2

40 m2

30 m2

15 m2

15 m2

12 m2

10 m2

269 m2

404 m2

6*20 m2

3*9 m2

Behandel- en kantoorruimtes

Spreek/behandelruimtes
Multifunctionele/crearuimte
Pantry
Kantoor management
Secretariaat
Toiletten

 Totaal
 met b/n factor 1,5

300 m2

60 m2

10 m2

30 m2

10 m2

20 m2

430 m2

645 m2

20*15 m2

Ondersteunende diensten

Gymzaal
Fitnessruimte
Kleedruimtes
Entree + receptie
Parkeerplaatsen
Fietsenstalling
Moestuin
Dierenweide
Centrale opslag linnen
Slaapdienst + sanitair
Bezoekerstoiletten
Werkkast schoonmaker
Voorraadruimte
Afvalberging

 Totaal
 met b/n factor 1,5

500 m2 

75 m2 

90 m2 

100 m2 

400 m2

50 m2

-
-

6 m2

18 m2

20 m2

8 m2

15 m2

6 m2

1288 m2

1932 m2

2

3

1 4

Tabel 01| 
Programma van Eisen. Gebaseerd op gegevens van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, 
Woongebouw Concept Programma van Eisen. Nieuwbouw 30 behandelplaatsen Tilburg, 
Tilburg, 20 mei 2008
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Functie/omschrijving

Kliniek met 36 cliënten en 22 medewerkers

Behandel- en kantoorruimtes [1]
Groep 1: Verblijfsvoorziening kinderen 4 - 8 jaar  [2]
Groep 2: Verblijfsvoorziening kinderen 4 - 8 jaar  [2]
Groep 3: Verblijfsvoorziening kinderen  9 - 13 jaar  [2]
Groep 4: Verblijfsvoorziening kinderen  9 - 13 jaar  [2]
Groep 5: Verblijfsvoorziening jongeren 14 - 18 jaar  [3]
Groep 6: Verblijfsvoorziening jongeren 14 - 18 jaar  [3]
Ondersteunende diensten [4]

 Totaal met b/n factor
 Totaal functioneel

Oppervlakte

645 m2

332 m2

332 m2

332 m2

332 m2

404 m2

404 m2

1932 m2

4713 m2

3140 m2

Verblijfsvoorzieningen (kinderen)

Zit/slaapkamer
Sanitaire cel
Extra toilet
Woonkamer
MF ruimte (acticiteiten/trainingsruimte)
Keuken
Bijkeuken/garderobe
Teampost
Prikkelarme ruimte

 Totaal
 met b/n factor 1,5

90 m2

15 m2

4 m2

40 m2

30 m2

15 m2

15 m2

12 m2

10 m2

221 m2

332 m2

6*15 m2

3*5 m2

2*2 m2

Verblijfsvoorzieningen (jongeren)

Zit/slaapkamer
Sanitaire cel
Woonkamer
MF ruimte (acticiteiten/trainingsruimte)
Keuken
Bijkeuken/garderobe
Teampost
Prikkelarme ruimte

 Totaal
 met b/n factor 1,5

120 m2

27 m2

40 m2

30 m2

15 m2

15 m2

12 m2

10 m2

269 m2

404 m2

6*20 m2

3*9 m2

Behandel- en kantoorruimtes

Spreek/behandelruimtes
Multifunctionele/crearuimte
Pantry
Kantoor management
Secretariaat
Toiletten

 Totaal
 met b/n factor 1,5

300 m2

60 m2

10 m2

30 m2

10 m2

20 m2

430 m2

645 m2

20*15 m2

Ondersteunende diensten

Gymzaal
Fitnessruimte
Kleedruimtes
Entree + receptie
Parkeerplaatsen
Fietsenstalling
Moestuin
Dierenweide
Centrale opslag linnen
Slaapdienst + sanitair
Bezoekerstoiletten
Werkkast schoonmaker
Voorraadruimte
Afvalberging

 Totaal
 met b/n factor 1,5

500 m2 

75 m2 

90 m2 

100 m2 

400 m2

50 m2

-
-

6 m2

18 m2

20 m2

8 m2

15 m2

6 m2

1288 m2

1932 m2

2

3

1 4
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kan worden, bijvoorbeeld als speelkamer 
of als gameshoek, als een ruimte om te 
tafeltennissen, spelletjes te doen, muziek te 
maken, etc. Dit aangezien doe-activiteiten 
belangrijk zijn, zodat de kinderen hun energie 
kwijt kunnen en eventueel ook agressie van 
zich af kunnen zetten. Tevens worden, in de 
schakeling, speciale plekken ingericht waar 
ruimte is om aan een computer te werken of 
spelen, waarbij de afleiding geminimaliseerd 
is, zodat de aandacht gefocust blijft op de 
computer. Ook zijn er speciale speel- en 
doe-hoekjes waar de cliënten zich kunnen 
terugtrekken.

Iedere geclusterde woongroep is voorzien 
van een teampost. In deze ruimte kunnen de 
teams zich terugtrekken en deze ruimte doet 
tevens dienst als kantoorruimte en als ruimte 
voor de slaapwacht. Deze ruimte is zodanig 
gesitueerd dat men overzicht heeft over de 
gehele wooneenheid en  een nadrukkelijk 
goed zicht op de entree en de gang met 
deuren van de slaapkamers.

Per twee wooneenheden is er ook een prikkel 
arme ruimte en/of snoezelruimte aanwezig, 
waar de cliënten tot rust kunnen komen. Deze 
ruimten zijn daartoe ingericht met matrassen 
of zitzakken, maar tevens wordt er rekening 
gehouden met een molestbestendige 
inrichting.

Voor de verschillende wooneenheden is het 
belangrijk dat de ruimtelijke voorzieningen 
per groep gelijkvloers zijn en zoveel mogelijk 
op de begane grond. Voor de ‘kindergroepen’ 

is het wenselijk dat ze op de begane gelegen 
zijn. Ook is het belangrijk dat elke groep 
beschikt over een eigen entree.

Naast de wooneenheden bestaat het 
complex uit een behandelgebouw, waar 
ruimte is om de kinderen specifieke en 
individuele trainingen en therapieën te 
kunnen geven. De verschillende personen 
van het behandelteam, met uitzondering van 
de groepsleiders, hebben hier dan ook hun 
werkruimte. Daarnaast is er ook ruimte voor 
de administratieve medewerkers. 

Om de wooneenheden zoveel mogelijk 
een geborgen karakter te geven, worden 
ouders en andere bekenden ontvangen in 
het behandelgebouw. Hier bevindt zich dan 
ook de eigenlijke entree van het complex. 
Deze entree biedt tevens toegang tot de 
bijbehorende sportfaciliteiten. Om ook met 
slecht weer over speelruimte te beschikken 
is het complex voorzien van een sporthal, 
vanwege de haalbaarheid zal deze sporthal 
op gereguleerde tijden beschikbaar zijn 
als buurtfaciliteit, om zo de kosten met 
meerdere organisaties en verenigingen te 
kunnen dragen. Daarnaast is er ook een kleine 
fitnessruimte, welke zowel voor de oudere 
kinderen als voor de buurt beschikbaar is.

Er kan gebruik gemaakt worden van de nabij 
gelegen school De Taalbrug voor speciaal 
(voortgezet) onderwijs. Daar waar mogelijk 
of wenselijk, vormt school onderdeel van de 
behandeling. Is dit echter niet mogelijk dan 
zullen de kinderen hiervoor in het complex 
worden opgevangen en ondersteund.
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Ten slotte wordt het complex aangevuld 
met een variatie aan buitenruimte. Deze 
buitenruimte is belangrijk omdat de nodige 
bewegingsruimte gedurende vrije tijd 
gewenst is. Daarbij zijn een dierenweide en 
moestuin waardevol omdat het de vrije tijd 
van de kinderen een doel geeft, aangezien 
ze zelf vaak niet weten wat ze willen doen. 
Daarnaast blijkt het vaak een goed werkende 
therapie te zijn. Zo kunnen kinderen met 
een autistische stoornis een bijzondere band 
met dieren hebben. Vaak zijn juist dieren 
beter in staat om (echt) contact te maken 
met kinderen met een autistische stoornis. 
Daarnaast kan de omgang met dieren leuk 
zijn voor een kind en het is in ieder geval bij 
elk kind goed voor de ontwikkeling.

Het globale dagprogramma van een dag in 
de week (geen weekend of vakantieperiode) 
is globaal beschreven, in onderstaande tabel. 
Daarbij is aangegeven op welke plaatsen de 
diverse activiteiten plaatsvinden.

Dit dagprogramma zal zoveel mogelijk aan 
de individuele cliënten worden aangepast. 
Daarbij is begeleiding en ondersteuning ten 
allen tijde gewenst dan wel noodzakelijk. 
Hierom zullen groepsleiders aanwezig 
zijn in de wooneenheden en zij zullen bij 
alle huishoudelijke en dagactiviteiten een 
intensieve rol hebben.

Globaal dagprogramma

Opstaan/douchen/aankleden  Eigen zit/slaapkamer
Ontbijten    Woonkamer
Volgen onderwijs   School/Behandelgebouw
Lunchen    School/Behandelgebouw
Volgen onderwijs   School/Behandelgebouw
Ontspanning/activiteit  Woonkamer/Multifunctionele ruimte, crearuimte of eigen zit/slaap- 
    kamer/Behandelgebouw of elders op het terrein (buiten)
Avondeten   Woonkamer/Multifunctionele ruimte van groep
Ontspanning/activiteit  Woonkamer/Multifunctionele ruimte, crearuimte of eigen zit/slaap- 
    kamer/Behandelgebouw of elders op het terrein (buiten)
Voorbereiding voor de nacht  Eigen zit/slaapkamer 
Slapen    Eigen zit/slaapkamer
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6.0 CONTEXT

Na het programma zal in dit hoofdstuk 
de context, waarin de ontworpen kliniek  
gelegen is, beschouwd worden. Eerst 
worden de eisen gegeven die aan de 
omgeving gesteld zijn, om zodanig een 
geschikte locatie te kunnen vinden. 
Daarna zal een karakteristiek beeld van 
de omgeving geschetst worden, wat de 
aanleiding is geweest voor de ontwikkelde 
stedebouwkundige visie, welke daarna 
wordt besproken.

6.1 De locatie 
Voor de locatie is gezocht naar een rustige, 
veilige en prikkelarme omgeving, waar 
de ruimte is om buiten te spelen. Daarom 
is gekozen voor een groene omgeving, 
gelegen aan de rand van de stad, in de 
nabijheid van voldoende voorzieningen, 
zoals (speciaal) onderwijsvoorzieningen, 
vrije tijdsvoorzieningen, openbaar vervoer 
en een goede bereikbaarheid en voldoende 
parkeergelegenheid voor ouders, bezoekers 

Afbeelding 49| Boven
Beekdallandschap bij de 
Aanschotse Beemden

De volgende kenmerken zijn als eis gesteld aan de locatie

- De locatie bevindt zich in de nabijheid van een (kleine) stad of andere voorzieningen.
- De locatie is gelegen in een rustige omgeving, zonder drukke verkeerssituaties.
- De locatie is goed bereikbaar vanaf de naastgelegen wijken en verdere omgeving.
- Het terrein is groot genoeg om ruime wooneenheden en behandelruimte neer te zetten.
- Op het terrein is voldoende ruimte om voldoende (buiten)speel mogelijkheden te bieden.
- De locatie is vanaf verschillende kanten benaderbaar en niet aan meerdere zijden ingesloten.
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en begeleiders (Schrameijer 2013, p.129).

Een geschikte locatie is gevonden in 
Eindhoven. Deze locatie bevindt zich 
in het noorden van Eindhoven, gelegen 
tussen de wijken Blixembosch-Oost en 
-West. Ter plaatse bevindt zich een oude 
verbindingsweg, waar de stad overgaat in het 
beekdallandschap. In de nabijheid bevinden 
zich verschillende scholen, De Beemden, 
De Horst en Ekkersbeek voor speciaal 
(voortgezet) onderwijs voor kinderen met 
communicatieve en auditieve beperkingen. 
Maar daarnaast is deze locatie ook gunstig 
gelegen ten opzichte van omliggende 
ontsluitingswegen en het openbaar vervoer 
richting het centrum van Eindhoven.

6.2 De Aanschotse Beemden
De locatie is gelegen aan het ‘Aanschot’ en 
het kruisend fietspad, het ‘Blixemboschpad’, 
die een verbinding vormt tussen de wijk 
Blixembosch en de aan de Castilliëlaan 
gelegen maatschappelijke instellingen. In 
het plangebied zijn verder verscheidene 

onverharde wandelpaden aanwezig.  De 
bebouwing bestaat voornamelijk uit (grote) 
boerenbedrijven en de laatste rij vrijstaande 
woningen van de wijk Blixembosch-West.  
Verder is een groot volkstuinencomplex 
gelegen aan het Aanschot.  Dit 
volkstuincomplex kenmerkt zich door veel 
verspreide gebouwtjes en bouwwerken. 
Vanaf de weg is het complex echter aan het 
zicht onttrokken door een gesloten groene 
haag.

Het Aanschot is een verbindingsweg die 
dateert van voor 1900, welke het centrum van 
Eindhoven verbond met de kern van het dorp 
Son. De aanduiding –schot verwijst naar een 
strook zandgrond die in een moerasgebied 
inspringt, zo werd het gehucht oorspronkelijk 
omgeven door heide. Op deze strook 
vruchtbare zandgrond ontstond het gehucht 
Aanschot, dat oorspronkelijk bestond uit 
een aantal hoeven1, hier was landbouw 
de belangrijkste bron van inkomsten. 
Zodanig werd het landschap bepaald door 
de akkers, weilanden en hooibeemden. De 
boerenhoeven lagen verscholen tussen de 
akkers en de bomen. Tevens kenmerkend, de 
eiken en populieren die men langs de wegen 
heeft geplaatst, om het hout ervan te kunnen 
verkopen. Het stuk Aanschot tussen de wijken 
Blixembosch Oost en West wordt nog steeds 
gekenmerkt door dit stukje historie. 

Zo zijn de bestaande boerenbedrijven 
ontstaan uit de oude hoeven. Door de tijd 
heen hebben de oude hoeven plaatsgemaakt 
voor modernere, metselwerk boerderijen en 
zijn verscheidene schuren en bijgebouwen 
toegevoegd. De oude wegenstructuur is voor 

Afbeelding 50| Linksboven 
Ligging locatie ten op zichte van 
het centrum van Eindhoven

1. Met een hoeve wordt een groot boerenbedrijf 
aangeduid
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een groot deel nog terug te vinden in het 
landschap, herkenbaar aan de bomenlanen. 
Deze bomenlanen, ook langs het Aanschot, 
bepalen, naast de grote boerenbedrijven, 
voor een groot deel het huidige landschap.

6.3 Stedebouwkundige visie
Met de aanleg van de wijken Blixembosch-
Oost en -West  is het nog bestaande stukje 
Aanschot geïsoleerd komen te liggen en 
heeft de oude verbindingsweg zijn functie 
nagenoeg verloren. Aankomend over het 
Aanschot lijkt de weg ter hoogte van de 
wijkrand op te houden. Met het toewijzen 
van een nieuwe functie ter plaatse van de 
overgang wijk – groengebied, wordt ernaar 
gestreefd om de directe omgeving de 
mogelijkheid te bieden om zich weer met 
de omliggende bebouwing te verbinden, 
wat het gehele gebied ten goede komt. 
Daarbij dienen de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarde behouden te 
blijven.

Concreet betekend dit dat het nieuwe plan bij 
moet dragen om de verbindende functie van 

het Aanschot terug te brengen. Het Aanschot 
moet de verbinding gaan vormen tussen 
Blixembosch-Oost en -West. Daarnaast zal 
het de agrarische functie steeds meer plaats 
maken voor een recreatieve functie. Hierbij is 
het belangrijk om het gebied deel uit te laten 
blijven maken van de grotere groenstructuur 
binnen Eindhoven. Dit betekent dat het plan 
een plek moet krijgen in de groene uitloper 
van dit stedelijk gebied. Hierbij vormt de 
locatie de overgang van stedelijk groen, in 
de vorm van het stadspark Aanschot, naar de 
vrije natuur van het beekdallandschap.

Het doorlopen van de groenstructuur 
wordt bewerkstelligd door het groen op het 
terrein door te trekken in de vorm van een 
groen plein, groene speelplekken en tuinen. 
Door het gebouw slechts aan twee zijdes 
van deze buitenruimten te situeren, is de 
groene zone fysiek als groene verbinding 
aanwezig. Om het complex af te schermen 
van het omliggende gebied en een rustige 
en beschermde omgeving voor de kinderen 
te creëren, zijn het groene plein, de 
speelplekken en tuinen verdiept aangelegd.

Afbeelding 51| Linksonder
Groenstructuur, overgang van 
stedelijke naar landschappelijke 
omgeving

Afbeelding 52| Rechtsonder
Bebouwingsstructuur en het 
hedendaagse residue van de 
historische verbindingsweg ‘t 
Aanschot

Afbeelding 53| Pagina 72-73
Situatietekening schaal 1:2000



Om de bebouwing aan te sluiten op zowel 
de woonwijk als de boerenbedrijven, sluit de 
gebouwvleugel aan de zijde van het fietspad 
aan op de (kleinschalige) bebouwing van de 
woonwijk, terwijl de vleugel aan de kant van 
de boerderijen, als het ware het complex 
afschermt van de naast gelegen boerderij. 
De twee gebouwenvleugels zorgen voor een 
orthogonale structuur en tezamen maken ze 
van het complex een geheel, dat past in de 
(orthogonale) structuur van de naastgelegen 
boerenbedrijven.
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7.0 ONTWERP

In dit hoofdstuk zal het ontwerp toegelicht 
worden. Dit zal gedaan worden aan de hand 
van het ontwikkelde concept. Waarna het 
het gebouw geïntroduceerd worden aan 
de hand van 3D-beelden, plattegronden en 
doorsnedes. Vervolgens zal het ontwerp 
verder worden uitgediept aan de hand van 
verschillende thema’s, zoals het concept, 
functie-inderling, de gebouwvorm, gevels 
en materialisatie.

7.1 Het concept
Het concept is gebaseerd op de uitkomsten 
van het vooronderzoek en een aantal 
thema’s, welke belangrijk zijn bij het 
ontwerpen kinderen met autisme in het 
bijzonder. 

Het belangrijkste uitgangspunt is dat deze 
kliniek zich richt op de ontwikkeling van de 
kinderen die er verblijven, zodat zij weer 
thuis kunnen wonen, daartoe moeten zij 
leren omgaan met prikkels uit hun omgeving. 
Gebleken is dat ze zich ontwikkelen en 

stappen in de ontwikkeling zetten door 
zichzelf te overwinnen en dat zodanig door 
een trotsgevoel hun egosterkte toeneemt. 
Voordat kinderen zich kunnen ontwikkelen 
en ze in staat zijn om zichzelf te overwinnen, 
moeten de kinderen op hun gemak zijn en 
zich thuis voelen in de kliniek. 

Om dit te bereiken zal op de eerste plaats een 
veilige en beschermde omgeving gecreëerd 
moeten worden, waar de kinderen zich thuis 
voelen. Hierbij zijn de thema’s huiselijkheid, 
kleinschaligheid en leefgemeenschap van 
belang. 

Aangezien de kinderen voor een aanzienlijke 
periode in het complex verblijven, is het 
belangrijk dat ze zich er thuis voelen en dat er 
een huiselijke sfeer aanwezig is. Maar daarbij 
is het ook belangrijk dat ieder kind zijn eigen 
plek in het gebouw kan vinden. Om dit te 
bereiken worden er verschillende openbare 
en private ruimten gecreëerd, zodat ze 
elkaar op kunnen zoeken als ze er behoefte 

Afbeelding 54| Boven
Sfeerbeeld van de ontworpen kliniek, 
zicht vanaf het centrale plein
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aan hebben, maar dat ze zich terug kunnen 
trekken als ze meer rust nodig hebben.

Daarbij kunnen (onverwachte) veranderingen 
grote impact hebben op kinderen met 
autisme. Daarom wordt ernaar gestreefd om 
met kleinschalige groepen te werken, waarin 
de kinderen elkaar goed kennen, waardoor 
ze dus op hun gemak zijn en de kans op 
onverwachtheden beperkt wordt. Deze kleine 
groepen krijgen dan ook elk een eigen plek 
binnen het gebouw. 

Het is belangrijk (ook voor een huiselijke 
sfeer) dat de kinderen zich kunnen 
identificeren met hun eigen plek, dat ze 
deze plek hun thuis kunnen noemen en dat 
ze hun eigen deel kunnen herkennen, bij 
wijze van spreken, kunnen aanwijzen als ze 
erover vertellen. Om dit te kunnen bereiken, 
moet voorkomen worden dat het gebouw, 
ondanks het grote, benodigde bouwvolume, 
een massaal karakter krijgen. Daarom zal 
in het ontwerp gezocht worden naar een 
architectuur en sfeer waardoor het gebouw 
toch klein en behapbaar aanvoelt.

Hiernaast is kleinschaligheid belangrijk, 
omdat kinderen met autisme een gebouw 
of ruimte groter ervaren dan dat deze 
daadwerkelijk is, dit wordt versterkt doordat 
de kinderen kleiner van lengte zijn en dat 
daardoor de ruimtelijke beleving anders is 
dan bij volwassenen. 

Het ontwerp gaat zodoende uit van een 
gemeenschap, die op te delen is in kleinere 
deelgemeenschappen (leefgroepen), welke 
op hun beurt weer bestaan uit een aantal 

individuen. Om dit goed te laten functioneren 
en het gebouw helder qua structuur (en 
ook qua routing) te laten zijn, moet het 
gebouw deze structuur ondersteunen. 
Zodanig is het gebouw opgedeeld in een 
behandel- en woongebouw en vervolgens 
nog verder verdeeld zodat er verschillende 
ruimtes ontstaan voor deze verschillende 
deelgemeenschappen en waarbinnen ieder 
individu zijn eigen plek heeft en kan vinden.

Een veilige en beschermde thuisbasis 
wordt, naast huiselijkheid, kleinschaligheid 
en gemeenschap, gecreëerd door 
de aanwezigheid van slechts kleine 
hoeveelheden prikkels. Buiten de 
comfortzone zullen er meer zintuigelijke 
prikkels zijn. Door aantrekkelijke functies 
(zoals een zandbak, tafelvoetbalspel of 
nieuwe speelmaterialen) zullen de kinderen 
verleidt worden om deze prikkels op te 
zoeken en te overwinnen. 

Deze prikkels zullen voornamelijk veroorzaakt 
worden doordat er meer mensen, of meer 
kinderen gebruik van maken, waardoor hier 
meer sociale interactie plaats vindt. Ook 
zullen de prikkels toenemen doordat het 
onder meer grotere ruimtes zijn, er meer 
gebeurd, de ruimte minder geordend is, er 
meer met kleur gewerkt wordt. 

De hoeveelheid prikkels wordt in dit geval 
gekoppeld aan het begrip ‘geborgenheid’. Zo 
wordt met een geborgen ruimte, een ruimte 
bedoeld waar weinig prikkels zijn en waar 
de kinderen zich dus veilig en beschermd 
voelen. In minder geborgen ruimtes zijn meer 
zintuigelijke prikkels en zullen de kinderen 
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zichzelf moeten kunnen overwinnen en 
ontwikkelen om met deze prikkels om te 
kunnen gaan. 

Voor de kinderen met autisme en het 
ontwikkelproces is het belangrijk dat ze 
kunnen kiezen waar ze op elk moment 
behoeften aan hebben. Zodoende is het 
wenselijk om verschillende de ruimtes te 
laten variëren in geborgenheid (hoeveelheid 
prikkels). Zoals al gezegd worden de 
hoeveelheden prikkels beïnvloed door de 
aanwezigheid van andere kinderen en sociale 
interacties, de verschillende thema’s komen 
hier zodoende samen. 

De mate van geborgenheid is gekoppeld 
aan verschillende activiteiten. Gezamenlijke 
activiteiten, die in groepen plaatsvinden 
(zoals ‘voetballen of samen eten’), zullen 

gepaard gaan met een mindere mate van 
geborgenheid. Terwijl individuele activiteiten 
(bijvoorbeeld ‘terugtrekken’) vaker zullen 
vragen om meer geborgenheid. 

Dit kan geïllustreerd worden door middel 
van een spiraal, met in de kern de veilige, 
beschermende thuisbasis waarin weinig 
zintuigelijke prikkels aanwezig zijn en 
weinig sociale interacties verlangt zijn. 
Deze thuisbasis wordt daartoe met weinig 
anderen (of niet) gedeeld. Vervolgens komen 
er allerlei zintuigelijke prikkels en sociale 
interacties bij, tot er een situatie ontstaat, 
welke vergelijkbaar is met een thuissituatie. 
Deze ruimtes zullen daartoe met steeds 
meer anderen gedeeld worden. Deze spiraal 
gaat bestaat dus in de kern uit private, zeer 
geborgen ruimten en gaat over in steeds 
openbaardere, minder geborgen ruimten. 

12-36x1x 6x 12x >36x

TOENAME PRIKKELS

GROEP 1
4 -8 JAAR

GROEP 2
8 - 12 JAAR

GROEP 3
12 - 18 JAAR

SLAAPKAMER WOONKAMER MULTI FUNCTIONELE 
RUIMTE

TUIN PLEIN

Afbeelding 55| Onder
Conceptueel diagram verschillende 
ruimten met toenemende prikkelintesiteit
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Zodanig dat de kinderen gestimuleerd en 
uitgedaagd worden om ook deze ruimten 
te betreden en zo stukje-bij-beetje hun 
beperking te overwinnen en met de prikkels 
om te leren gaan.

7.2 Masterplan
Het bouwvolume bestaat uit twee 
langwerpige gebouwen, waarvan er één 
meervoudig geknikt is. Door de langwerpige 
vorm wordt er optimaal gebruik gemaakt 
van de uitzichtmogelijkheden op het 
eigen buitenterrein. Het volume is zodanig 
geknikt dat er samen met de plaatsing van 
de dierenweide en verbindende pergola 
verschillende buitenruimten ontstaan. 
Vervolgens is het voorste gedeelte van 
het geknikte volume opgetild, zodat de 
buitenruimten direct met elkaar verbonden 
blijven. 

Om het gehele buitenterrein een besloten 
ruimte te laten zijn, waar de kinderen veilig 
kunnen spelen, is het gehele complex 
verdiept aangelegd. Binnen het ontstane 

kader zijn verschillende buitenruimten 
ontstaan die duidelijk afgebakend worden 
en zodanig besloten zijn. De centrale zone, 
die van de straat naar het achterliggende 
landschap loopt, is echter opgenomen in een 
glooiend landschap, zodat op deze wijze het 
omliggende landschap doorgetrokken wordt 
in de buitenruimte van het complex.

Bij de plaatsing van de verschillende functies 
is onder andere rekening gehouden met de 
oriëntatie van de bebouwing, de bezonning 
en de benodigde bouwhoogte. Vanwege 
duidelijke functiescheiding, de hoeveelheid 
prikkels en gewenste rust zijn de twee 
gebouwen ontstaan. Het rechte volume is 
het zogenaamde behandelgebouw, waarin 
zich onder andere de kantoorruimten, 
therapieruimten en ontvangstruimte 
bevinden. Hieraan is ook de sporthal en 
fitnessruimte gekoppeld. De sporthal is een 
relatief hoog en gesloten volume, daarom 
wordt deze achteraan het kavel en verder 
verdiept aangelegd ten opzichte van het 
binnenplein.

Het bouwvolume met de meervoudig 
geknikte vorm, is het woongebouw. Hier 
bevinden zich zes verschillende leefgroepen. 
Op de begane grond, aan de achterzijde van 
het complex zijn de leefeenheden voor de 
jongste kinderen (4-8 jaar) gesitueerd. Deze 
twee leefeenheden zijn volledig gelegen op 
de beneden verdieping en daardoor direct 
verbonden met het buitenterrein, dat speciaal 
voor hen is ingericht. Op de bovenverdieping 
zijn twee afdelingen gecreëerd die bedoeld 
zijn voor kinderen tussen 9 en 13 jaar. Zij 

OPENBAAR
VEEL PRIKKELS

GEBORGEN, 
PRIVÉ
WEINIG 
PRIKKELS

Afbeelding 56| Linksboven
Conceptueel diagram, overgang 
openbaar naar geborgen en privé
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hebben een eigen buitenterras en hebben via 
een galerij toegang tot het buitenterrein. Aan 
de voorzijde, in het gedeelte dat opgetild is 
komen de afdelingen voor de oudere jeugd 
(14–18 jaar). Deze afdelingen zijn verdeeld 
over twee verdiepingen en zijn te bereiken via 
het centrale gedeelte van het buitenterrein. 
Via de gallerij is het buitenterrein te bereiken 
dat op basis van hun behoeften ingericht is.

De woon- en kantoorfuncties zijn zodanig 
geplaatst dat ze een geborgen karakter 
hebben en uitkijken op het omliggende 
landschap. De verkeersruimten zijn 
daarentegen geöriënteerd op het 
groene binnenterrein en vormt zo een 
overgangszone. Door middel van overstekken 
en de plaatsing van andere functies wordt 
ervoor gezorgd dat in de verschillende 
ruimtes nooit teveel direct zonlicht kan 
binnenvallen.

Een ‘pergola’ verbindt beide gebouwen, 
zodat in combinatie met overdekte galerijen, 
het altijd mogelijk is om droog vanaf de 
leefeenheid het behandelgebouw te bereiken.

7.3 Entree
De entree van het complex bevindt zich aan 
straatzijde. Fietsers en voetgangers bereiken 
het complex via een centrale gelegen oprit. 
Voor het personeel en bezoekers is aan de 
voorzijde een parkeerplaats aangelegd. Deze 
parkeerplaats heeft een eigen oprit parallel 
aan de centrale oprit. Ook de personenbusjes, 
die kinderen komen ophalen of wegbrengen, 
kunnen gebruik maken van de parkeerplaats 
om te stoppen. Vanaf de parkeerplaats is een 
pad aangelegd vanwaar de centrale oprit 
bereikt wordt.

De hoofdentree van het terrein loopt als een 
flauwe helling omlaag, totdat het niveau 
van het centrale plein bereikt is. Hier op het 
centrale plein kronkelt het hoofdpad zich 
tussen gras- en bloemborders door. Deze 
borders zijn zodanig aangelegd dat er een 
glooiend landschap ontstaat. De borders 
worden omkaderd door betonnen elementen 
die tegelijkertijd gebruikt kunnen worden 
als zitelementen. Het hoofdpad vertakt 
zich in een aantal paden, welke naar de 
wooneenheden en de kantoren leidden, zie 
afbeelding 60 op pagina 84-85.

Afbeelding 57| Linkerpagina
Situatieschets met een overzicht van de locatie 
van  de verschillende functies op het kavel

Afbeelding 58| Onder
Pleinconcept met kronkelende looproute te 
midden van verschillende gras- en bloemborder



Afbeelding 59| 
Centrale entree van het complex in het 
behandelgebouw met zicht op de fitness-
ruimte die de bovenverdiepeing is gelegen







Afbeelding 60| 
Plattegrond 1:500 
Contextuele inbedding en 
inrichting van  de buitenruimten
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Afbeelding 61| 
Het zicht vanaf het terras op de eerste 
verdieping van het woongebouw met 
uitzicht op het plein





Afbeelding 62| 
Doorsnede over woongebouw, overdekt 
gedeelte plein en behandelgebouw





7.4 Plein en buitenruimte
Het hoofdpad loopt door tot aan de 
pergola. Hier bevindt zich de hoofdentree 
met de ontvangstruimte en de receptie 
van het gebouw, deze is gelegen in het 
behandelgebouw. Vervolgens loopt het pad 
door naar achteren, waar zich de moestuinen 
bevinden. Hier loopt het landschap van 
het binnenterrein weer glooiend op om 
vervolgens op te gaan in het achterliggende 
beekdallandschap.

Volgt men het pad verder, zie 
situatietekening op pagina 84-85, dan 
wordt aan de rechterhand de dierenweide 
gepasseerd. Hier zijn konijnen, kippen, geitjes 
en schapen te vinden. Vervolgens bereikt 
men een meer afgeschermd gedeelte van het 
terrein. Het landschap van het binnenterrein 
glooit hier alleen in het midden, zodat er 
een heuvel ontstaat, van waarvandaan de 
kinderen het achterliggende landschappen 
kunnen ontdekken (overzien). Terwijl het 
landschap aan de randen vlak  is en door 
het hoogteverschil een wand ontstaat, 

waardoor de kinderen hier het achterliggende 
beekdallandschap niet kunnen bereiken. 

Dit besloten gedeelte is ingericht met 
een grasveld om spelletjes te doen en 
speeltoestellen voor de jongste kinderen (4-8 
jaar), zoals een zandbak, glijbaan, trampoline 
etc.

De ontworpen buitenruimten voldoen aan 
de drie functies van een buitenruime zoals 
Schrameijer dit beschrijft: Er worden drie 
functies van een buitenterrein onderscheiden: 
‘ontspanning’, ontmoeting en oefenen. 
Ontwerp binnen en buiten zo dat ze direct 
de tuin in kunnen rennen, buiten dient in één 
oogopslag en ongehinderd te bereiken te 
zijn, door gebruik te maken van een duidelijk 
grondplan en brede gangen en deuropeningen. 

Ontwerp de tuin zo dat ze naar een beschutte 
wegloopplek kunnen gaan. Maar ook open 
plekken zodat ze ruimte ervaren doordat 
ze verder weg kunnen kijken. Maak in de 



afgrenzing naar de straatkant of openbaar 
terrein openingen in de begrenzing, zodat de 
openbare wereld te zien en te ervaren is. Het 
draait om oriëntatie! (Schrameijer 2013, p.137).

Als men vooraan het plein, een van de paden 
gekozen had richting de leefeenheden, had 
men onder het gebouw door kunnen lopen 
om zo het gedeelte te bereiken, dat speciaal 
is ingericht voor de oudere kinderen. Hier zijn 
voorzieningen gecreëerd zoals een sportveld, 
zonneterras en verschillende zithoeken. 

7.5 Behandelgebouw
Zoals gezegd bereikt men door het centrale 
pad te volgen vanzelf de hoofdentree met 
de ontvangstruimte en de receptie. Deze 
ruimten hebben een centrale plaats gekregen 
binnen het complex en het behandelgebouw, 
zie plattegrond op pagina 90 t/m 93. De 
entreeruimte is een dubbelhoge ruimte, 
vanwaar men het gehele centrale binnenplein 
kan overzien. 

Tevens kan men vanuit deze ruimte uitkijken 
op de jongeren die op de bovenverdieping 
aan het fitnessen zijn. De ruimte is als 
ontvangstruimte ingericht met een aantal 
zitjes. Zodanig kan deze ruimte ook gebruikt 
worden als wachtruimte, pauzeruimte en 
eventueel kunnen hier ook gesprekken 
gevoerd worden met de kinderen, om zo 
te trainen in een natuurlijke setting met de 
aanwezigheid van allerlei prikkels. Daarnaast 
kan de ruimte ook gebruikt worden als 
feestzaal of toneelruimte bij interne 
evenementen. 

Direct aan deze centrale ruimte, liggen de 
kantoorruimten van de administratieve 
medewerkers (achter de receptie). Aan de 
zijkanten van de centrale ruimte bevinden 
zich de trapopgangen naar de eerste 
verdieping. Vervolgens kan men vanuit de 

Afbeelding 63| 
Doorsnede over het behandelgebouw
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Afbeelding 66| 
De verdiept aangelegde sportzaal met boven 
de fitnessruimte en uitzicht op de buitenruimte





Afbeelding 67| 
Sfeerbeeld van het kantoorgedeelte van 
het behandelgebouw. Hier zicht op de 
gang met spreekruimtes
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centrale entree de spreekkantoren op de 
begane grond bereiken of de sporthal met 
kleedruimten aan de andere kant. 

Door de toepassing van binnendringende 
buitenruimten (aan fietspadzijde) krijgen de 
verschillende functies een eigen plek in het 
gebouwvolume. Tevens wordt hierdoor het 
groene karakter van het complex versterkt.

Op de eerste verdieping bevindt zich de 
fitnesszaal en een extra kleedruimte. Vanuit 
de fitnesszaal heeft men zicht op de sporthal, 
de entree en het binnenplein. Aan de andere 
zijde bevinden zich nog meer spreekkantoren.

7.6 Wooneenheden
De wooneenheden zijn, binnen het 
gebouwvolume, als het ware achter elkaar 
geschakeld. Op de begane grond, achteraan 
het kavel, bevinden zich de leefeenheden 
voor de jongste kinderen (4-8 jaar). Deze 
twee leefeenheden zijn volledig gelegen op 
de beneden verdieping en daardoor direct 
verbonden met het buitenterrein, dat speciaal 
voor hen is ingericht. Op de bovenverdieping 
zijn twee afdelingen gecreëerd die bedoeld 

zijn voor kinderen tussen 9 en 13 jaar. Zij 
hebben een eigen buitenterras en hebben via 
een galerij toegang tot het buitenterrein. 

Aan de voorzijde, in het gedeelte dat opgetild 
is komen de afdelingen voor de oudere jeugd 
(14–18 jaar). Deze afdelingen zijn verdeeld 
over twee verdiepingen en zijn te bereiken via 
het centrale gedeelte van het buitenterrein. 
Alle verschillende eenheden hebben 
een eigen entree, woonkamer, keuken 
en slaapkamers. Als men de entree is 
gepasseerd, bevindt men zich in de gang, 
de circulatieruimte van elke eenheid. Direct 
aan het begin van deze gang, ter hoogte van 
de entree, bevinden zich de open keuken 
en de woonkamer. Er is gekozen voor een 
open keuken, zodat er een huiselijke sfeer 
ontstaat, de kinderen mee kunnen koken en 
de kokende groepsleiders tegelijkertijd ook 
de kinderen in de woonkamer in de gaten 
kunnen houden. 

Koken als een gemeenschappelijke activiteit 
met een zichtbare en directe functie haalt de 
realiteit van de samenleving in huis en vormt 
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een belangrijk kader voor onderlinge interactie 
(Schrameijer 2013, p.149).

De woonkamer en keuken zijn daarnaast 
zo ontworpen dat er verschillende plekken 
ontstaan. Zo is er de mogelijkheid om een 
klein gedeelte van de woonkamer af te 
sluiten door middel van een schuifdeur. 
Kinderen kunnen zich hier terugtrekken als 
ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast is 
er een meer besloten en geborgen gedeelte 
en een gedeelte dat zich meer opent naar 
het binnenplein. Over het algemeen is de 
keuken met de eettafel gepositioneerd in dit 
meer geborgen gedeelte, dit omdat bij het 
gezamenlijk eten al zoveel prikkels komen 
kijken en het dus niet gewenst is als er nog 
prikkels van buiten aan toegevoegd worden.

De gang met de slaapkamers is zodanig 
ontworpen dat de slaapkamerdeuren nooit 
tegenover elkaar liggen. Zo vermijdt men het 
risico dat men ongewild en onverwacht oog 
in oog komt te staan met een medebewoner, 
waarbij wegens een te korte verwerkingstijd 
spanningen kunnen ontstaan. 

Slaapkamerdeuren dienen naar buiten 
te openen opdat bezoek niet pardoes in 
de privéruimte staat (Schrameijer 2013, 
p.130-131).  Om dit effect te versterken zijn 
de deuren ook in een inham gelegd. Deze 
inham ontstaat door de positionering van 
de sanitaire ruimten, zoals bij de jongste 
kinderen te zien is, of door het gebruik van 
zitelementen.

Bij kinderen gaat het veeleer om een duidelijke 
scheiding tussen slapen, spelen en rust. Een te 
grote kamer wordt bij geringe egosterkte vaak 
als onveilig ervaren en een kleinere biedt dan 
meer geborgenheid (Schrameijer 2013, p.130).

De slaapkamers hebben allemaal dezelfde 
afmeting en zijn ongeveer tien vierkante 
meter groot. Alleen de slaapkamers van 
de oudere jongeren zijn extra hoog, zodat 
het mogelijk is om een loft te creëren. De 
slaapkamers zijn niet heel ruim, hiermee 

Afbeelding 68| 
Doorsnede over het woongebouw
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wordt voorkomen dat ze te groot aanvoelen. 
Het belangrijkste dat met de slaapkamers 
gecreëerd wordt, is dat de kinderen een 
eigen plekje hebben. De kamers zijn voorzien 
van standaard meubels, zoals een bed, kast 
en bureau, maar de kinderen mogen wat 
spulletjes van thuis meenemen om er een 
eigen plek van te maken.

De twee eenheden die dezelfde leeftijdsgroep 
huisvesten zijn aan elkaar gekoppeld. 
Hierbij ontstaat er een gezamenlijke ruimte, 
waar extra faciliteiten voor de kinderen 
aangeboden worden. Doordat hier meer 
kinderen samen komen, zijn er in deze ruimte 
meer prikkels. Vanwege de mogelijkheden die 
deze ruimte biedt, zoals een tafeltennistafel, 
een voetbaltafel, of grote knutselruimte, 
willen kinderen hier graag heen, echter zullen 
ze dan moeten leren omgaan met de prikkels, 
waardoor deze ruimte het ontwikkelings- en 
leerproces zal ondersteunen. Hetzelfde geldt 
vervolgens voor de buitenruimten en de 
ruimten in het behandelgebouw.

De teamruimte bevindt zich ook in de 
schakeling tussen de twee leefeenheden. 
Door de koppeling wordt het mogelijk, om 
vooral in de avond en nacht, met minder 
groepsbegeleiders de kinderen in de gaten 
te houden. Deze teamruimten zijn zo 
gepositioneerd dat vanuit deze ruimten zowel 
de gang met slaapkamers, als de entree en de 
gezamenlijke ruimte in de gaten kan worden 
gehouden.

Afbeelding 69| Links
Interieurafbeelding van de woonkamer op de eerste verdieping met 
uitzicht op het achtergelegen beekdallandschap
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Afbeelding 72| 
Sfeerbeeld van de multifunctionele 
ruimte voor de jongste kinderen. Een van 
de ruimtes waar meer prikkels  zullen zijn





Afbeelding 73| 
Aanzicht vanaf de weg  Aanschot met 
links het behandelgebouw en rechts het 
woongebouw





7.7 Gevels
Om het gebouw te laten passen in zijn 
omgeving, heeft het een sculpturale 
uitstraling gekregen. Het sculpturale gebouw 
wordt door zijn vorm in het landschap 
opgenomen. Tegelijkertijd wordt het 
landschap het binnenterrein in getrokken 
om vervolgens ook in de binnenruimten 
aanwezig te zijn. De relatie met de landelijke 
omgeving is versterkt door het toepassen van 
plaatselijke hout als gevelmateriaal.

Om de sculpturale vorm extra te 
benadrukken, is in de architectuur gekozen 
voor een abstracte en monolithische 
uitstraling. Zowel de gevels als de dakvlakken 
zijn met hetzelfde materiaal, hout, bekleed, 
waardoor de nadruk op de sculpturale, 
langwerpige vorm komt te liggen.

De raamopeningen die zijn toegepast, 
moeten het monolithische en sculpturale 
karakter versterken. De openingen zijn 
daartoe uitgevoerd als abstracte perforaties 
met relatief diepe neggen, zowel vanuit 
het exterieur als vanuit het interieur. De 
raamopeningen zijn zo gedetailleerd dat 
van buiten enkel een perforatie te zien is die 
volledig gevuld is met glas.

Bij de slaapkamers zijn kleine ramen 
toegepast omdat dit de meest geborgen 
ruimten zijn. Deze ruimten zijn in zichzelf 

gekeerd en vragen dus niet om zicht naar 
buiten. Het gebruik van grote gevelopeningen 
zou de geborgenheid, de beslotenheid van 
deze ruimten teniet doen en zou de kans op 
inkijk doen toenemen. 

Daarbij dienen de raamopeningen wel 
zodanig van grote te zijn dat er voldoende 
daglicht binnenkomt, zodat het comfortabele 
ruimten zijn. Zo zijn, bijvoorbeeld, de extra 
hoge slaapkamers van de oudere jeugd nog 
voorzien van ramen ter plaatse van de sprong 
in de daknok om extra daglicht toe te laten. 
Daarnaast blijven bij het toepassen van kleine 
gevelopeningen grote gesloten gevelvlakken 
over, waardoor het monolithische karakter 
gewaarborgd blijft.

De slaapkamerramen in het opgetilde, 
schuin oplopende gedeelte zijn horizontaal 
geplaatst en niet, zoals misschien verwacht 
zou worden, in dezelfde schuine lijn. Dit 
is gedaan omdat anders de beleving van 
binnenuit vreemd is, aangezien hier plateaus 
zijn aangebracht waardoor de vloer gewoon 
horizontaal loopt. Aangezien de slaapkamers 
prikkelarm dienen te zijn, is de beleving van 

Afbeelding 74| 
Aanzicht vanaf de zijkant, het Blixemboschpad 
(fietspad). Met op de voorgrond het 
behandelgebouw en daarachter het woongebouw.



binnenuit belangrijk dan die van buitenaf. 
Daarbij ontstaat er ook een schuine lijn 
door de horizontaal geplaatste ramen over 
dezelfde afstand, zowel in de breedte als in 
de hoogte, te laten verspringen.

De ramen in de slaapkamers zijn zo geplaatst 
dat de kinderen staand of zittend aan het 
bureau uit het raam kunnen kijken. Gaan ze 
echter op de grond zitten spelen, dan kunnen 
ze niet meer door het raam kijken. Hierdoor 
kunnen ze niet afgeleid worden van hun spel. 

Ter plaatse van de woonkamers en keukens 
worden aan de pleinzijde glazen gevels 
toegepast. Deze gevels liggen echter terug 
en worden de galerij, die ervoor loopt, 
grotendeels aan het zicht onttrokken. Dit 
zorgt ervoor dat hier veel glas toegepast kan 
worden zonder dat het afbreuk doet aan het 
sculpturale karakter. Hetzelfde geldt voor 
de kopgevels, waar de grote glaspartijen het 
sculpturale gebaar juist op passende wijze 
beëindigen. Door deze grote ramen komt er 
veel licht binnen in de woonkamers en wordt 
ook een mooi uitzicht op het binnenterrein 
mogelijk. Zodanig ontstaan comfortabele 
ruimten, waarin de omgeving een belangrijke 
rol inneemt. Ook bij het behandelgebouw 
wordt gebruik gemaakt van kleine 
raamopeningen en grote glaspartijen. 

Aan de kant van het binnenplein worden 
voornamelijk grote glaspartijen toegepast 
om zo de buitenruimte als het ware naar 
binnen te halen. Hierdoor wordt het mogelijk 
om vanaf binnen het buitenterrein te 
overzien, maar ook andersom, om te kunnen 
zien wat er binnen gebeurd. Dit komt de 
overzichtelijkheid van het complex ten goede. 
Naast de grote glaspartijen blijven er nog 
grote gesloten gevel- en dakvlakken over, 
waardoor het karakter behouden blijft. 

De gevel aan de andere kant van het 
behandelgebouw, oftewel de gevel die langs 
het fietspad ligt, is daarentegen voorzien 
van de kleine gevelopeningen. Voornamelijk 
omdat hier de kantoren liggen, waar een 
meer privaat karakter gewenst is. Maar ook 
omdat het gebouw zich aan deze zijde meer 
wil afkeren van zijn omgeving.

Afbeelding 75| 
Aanzicht vanaf de achterkant, links het 
woongebouw en rechts het behandelgebouw



Afbeelding 76| 
Sfeerbeeld van de benadering van het 
complex vanuit het Westen
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7.8 Materialisatie
Er is naar gestreefd om een sculpturaal 
gebouw neer te zetten. Door zowel de gevels 
als de dakvlakken van hetzelfde materiaal 
te voorzien, is de nadruk op de vorm komen 
te liggen. Vanwege de inpassing in een 
landelijke omgeving is ervoor gekozen om 
het natuurlijke materiaal hout te gebruiken. 
Daarnaast zorgt het gebruik van hout voor 
een vriendelijke uitstraling en nodigt het uit 
tot aanraken, wat kinderen (met autisme) 
graag doen. 

Om een sculpturaal gebouw neer te zetten 
komt de detaillering erg nauw (zie hoofdstuk 
technische uitwerking - detaillering, vanaf 
p.128). Deze dient namelijk strak uitgevoerd 
te worden, zoals in afbeeldingen 69 en 70 
te zien is. Het is bijvoorbeeld erg belangrijk 
dat de dakranden en daknok strak in elkaar 
overgaan. De gevelopeningen worden 
uitgevoerd als perforaties van de sculptuur. 
De ramen zullen daartoe verder terugliggen 
en de neggen zullen ook met hout afgewerkt 
worden (zie afbeelding 77).

De omgeving wordt gekenmerkt door 

populierenlaatjes en populierenbossen. 
Echter zullen deze karakteristieke bomen 
voor een groot deel vervangen worden door 
inlandse boomsoorten (Gemeente Eindhoven 
2013, p.15). Om deze karakteristieke 
houtsoort in de omgeving te behouden, 
kan het hout van de te kappen bomen 
gebruikt als gevelbekleding. Hiervoor dient 
de duurzaamheidsklasse van het hout door 

Afbeelding 77| Boven
Raamdetails, terugliggende met hout af-
gewerkte neggen (Rue Royale Architects)

Afbeelding 79| Rechtsonder
Hoekdetail Huis Bierings

Afbeelding 78| Linksonder
Strakke houten gevelbekleding Huis 
Bierings, Utrecht door Rocha Tombal 
Architecten
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middel van een thermische behandeling, 
verhoogt te worden (ThermoWood of Plato 
Hout) (Hekhuis 1996, p.142-144).

Het hout komt ook terug in het interieur. Hier 
wordt het toegepast vanwege de vriendelijke 
uitstraling. Het interieur bestaat daarnaast, 
voor het grootste gedeelte, uit wit, strak 
stucwerk, afgewisseld met kleuraccenten. 
Door middel van deze combinatie ontstaat er 
een strak, misschien soms wat klinisch, maar 
een bovenal vriendelijk interieur. Als ook hier 
de detaillering strak wordt toegepast  worden 
er ruimten gecreëerd waar in de basis de 
zintuigelijke input minimaal wordt gehouden 
(zie onderstaande afbeeldingen, 80 en 81). 

Afbeelding 80| Linksonder
Interieur van Bw Volgerlanden van De Jong 
Gortemaker Algra architecten en ingenieurs

Afbeelding 81| Rechtsonder
De elegante, ingetogen sfeer gecreëerd door de 
aandacht voor schaal, materiaal en detail
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8.0 TECHNISCHE UITWERKING

Na de beschouwing van het ontwerp, 
zal in dit laatste hoofdstuk nog een 
toelichting gegeven worden op de 
technische details die verder uitgewerkt 
zijn. Achtereenvolgens zullen thema’s als 
het constructief ontwerp, de bouwfysische 
uitwerking, detaillering en bouwvolgorde 
beschouwd worden.

8.1 Constructie
Een belangrijk constructief 
uitgangspunt voor het hele ontwerp 
vormde de grondgesteldheid en de 
funderingsmogelijkheden. Al in een vroeg 
stadium was bekend dat de ondergrond 
gedurende de Middeleeuwen aanzienlijk 
is opgehoogd door het opbrengen van 
potstalmest. Dit heeft ertoe geleid dat de 
landbouwgronden en graslanden geleidelijk 
zijn opgehoogd en er dikke humushoudende 
bovengronden (en keergronden) zijn 
ontstaan (Gemeente Eindhoven 2013, p.11). 
Een humushoudende grond heeft weinig 
draagkracht en het was daarom belangrijk 

op welke hoogte de draagkrachtige lagen 
gesitueerd zijn.

Uit verkregen sonderingen blijkt dat op 
ongeveer 1,3m onder maaiveld zich een 
draagkrachtige laag bevindt. Hier wordt een 
conusweerstand gevonden van meer dan 6 
MPa. Deze laag is wisselend van dikte, maar 
zal voldoende zijn om er een gebouw van 
enkele verdiepingen op te kunnen funderen. 
De meest voor de hand liggende manier om 
het gebouw te kunnen funderen was dan ook 
het verlaagd aanleggen van het maaiveld, 
om vervolgens een fundering op staal toe te 
kunnen passen. Door deze verlaging van het 
maaiveld is tevens de mogelijkheid ontstaan 
om het verdiepte, besloten plein aan te 
leggen, wat een belangrijk element in het 
complex is geworden.

Op basis van pijlbuisgegevens op nabij 
gelegen locaties kan de maximale 
grondwaterstand worden bepaald op circa 
0,5m onder (het niet-verlaagde) maaiveld. 

Afbeelding 82| Boven
Een ambachtelijke houtverbinding
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Hierdoor zal een opwaartse waterdruk 
op de bak werken, welke gecompenseerd 
moet worden om opdrijven te voorkomen. 
Vanwege de afmeting van de bak en geringe 
bebouwing ter plaatse van het centrale plein, 
is het lokaal niet mogelijk om de benodigde 
neerwaartse kracht  ter compensatie van de 
grondwaterdruk uit de massa van het gebouw 
te halen. Er zullen dan ook trekankers 
toegepast worden om het opdrijven van de 
bak te voorkomen.

De hoofddraagconstructie van 
de bebouwing is opgebouwd uit 
dragende houtskeletbouwelementen, 
breedplaatvloeren en houten dakspanten 
in het zicht, welke de dakconstructie zullen 
dragen. Door deze keuze versterkt de 
constructie het sculpturale karakter van het 
gebouw en gaat de constructie deel uitmaken 
van de architectuur.

Er is gekozen voor betonnen 
breedplaatvloerelementen en niet voor 
hout, zoals misschien verwacht zou worden, 
omdat de massa van het beton thermische 
voordelen biedt. Deze thermische massa 
maakt het namelijk mogelijk om een stabiel 

binnenklimaat te creëren. Dit is voordelig 
in combinatie met de vloerverwarming en 
– koeling die in deze vloeren toegepast zal 
worden. Ook akoestisch kan met de massa 
directe geluidsoverdracht beperkt worden.

Door het toepassen van deze vloeren wordt 
eveneens massa aan het gebouw toegevoegd 
wat opdrijven van de bak voorkomt.

Ter plaatse van het schuine, opgetilde 
bouwvolume zijn stalen kolommen 
toegevoegd om het gebouw te dragen. Er is 
gekozen voor stalen kolommen omdat deze 
de momenten kunnen opnemen die ontstaan 
door de scheefstand waaronder ze komen te 
staan.

De stabiliteit van de constructie wordt 
gewaarborgd door verscheidene 
stabiliteitswanden. Horizontaal wordt 
schuifwerking verzorgd door de vloeren en 
de dakvloer. Ter plaatse van het opgetilde 
gedeelte wordt het eerste stuk van de helling 
dichtgezet, om de horizontale krachten naar 
de fundering te leiden. Hierdoor kan er ook 
meteen geen rommel meer onder dit nauwe 
gedeelte komen.
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Afbeelding 83| 
Constructieve plattegrond begane 
grondvloer van het gebouw
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Afbeelding 84| 
Constructieve plattegrond eerste verdie-
pingsvloer van het woongebouw
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Afbeelding 85| 
Constructieve plattegrond dakvloer 
van het woongebouw
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Afbeelding 86| 
Constructieve plattegrond eerste verdie-
pingsvloer van het behandelgebouw
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Afbeelding 87| 
Constructieve plattegrond dakvloer 
van het behandelgebouw
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8.2 Bouwfysica
Zoals uit het onderzoek naar autisme blijkt 
is het erg belangrijk dat er in de ruimten 
spraken is van een goede akoestiek en 
verlichting, om zo te voorkomen dat de 
kinderen overladen worden door prikkels, die 
zij als vervelend ervaren.

Een goede akoestiek wordt verkregen door 
op bepaalde plekken wanden, vloeren of 
plafonds te voorzien van een akoestische 
houten afwerking. Dit zorgt naast een goede 
akoestiek ook voor een vriendelijke uitstraling 
van de binnenruimten. Daarnaast zullen in de 
ruimten voldoende zachte materialen, zoals 
gordijnen, meubels en mensen aanwezig zijn 
om ervoor te zorgen dat geluid geabsorbeerd 
wordt.

Een goede verlichting voor kinderen met 
autisme betekent dat de lichtintensiteit in de 
ruimten aanpasbaar is en dat er niet teveel fel 
direct (zon)licht in de ruimtes kan vallen. Om 
dit te voorkomen, zullen alle ramen, die niet 
op het noorden georiënteerd zijn, voorzien 
worden van een zonwerende constructie. 

Zo is het opgetilde gedeelte op de 
bovenverdieping voorzien van een hellende 
gevel, waardoor de gevel zelf als zonwerende 
constructie werkt. De onder gelegen 
verdieping is zodanig teruggelegd dat er 
een overstek ontstaat, waardoor de zon 
weggehouden wordt van deze gevel. Ook ter 
plaatse van de afdelingen voor de leeftijden 
4-8 en 9-13 jaar, wordt de zon weggehouden 
door de overstekken, die gecreëerd zijn door 
de gevel terug te leggen. Daarnaast zullen de 
ramen voorzien zijn van regelbare zonwering. 

Dit om de ruimtes desgewenst nog verder te 
kunnen verduisteren.

Natuurlijke ventilatie wordt gewaarborgd 
door de toegepaste ramen. De kinderen 
kunnen zelf het klimaat in hun kamer regelen 
door de roosters of het raam open te zetten. 
Door de ramen slechts te laten kiepen, 
ontstaat hierbij niet het gevaar op vallen. 
Alleen de sanitaire ruimten en keukens zullen 
voorzien worden van mechanische ventilatie, 
omdat uitsluitend natuurlijke ventilatie hier 
ontoereikend is. De ramen in de sanitaire 
ruimten zijn namelijk minimaal qua grootte 
om ongewenste inkijk te voorkomen.

Het is belangrijk om qua temperatuur 
een constant binnenklimaat te creëren. 
Dit wordt bereikt door de toepassing van 
massa in de betonnen breedplaatvloeren. 
Deze thermische massa zorgt ervoor dat de 
ruimten minder snel afkoelen of opwarmen. 
Daarnaast wordt in de breedplaatvloeren 
een vloerverwarmingssysteem opgenomen 
om het gebruik van deze thermische massa 
optimaal te benutten. Dit zorgt ervoor dat 
de ruimten verwarmd of gekoeld kunnen 
worden, maar ook dat het comfortabel is om 
op de grond te spelen.

8.3 Detaillering
Om ervoor te zorgen dat het gebouw een 
sculpturale uitstraling heeft, is het belangrijk 
dat de detaillering strak uitgevoerd wordt. 
Om dit te benadrukken lopen de gevels en 
dakvlakken bijna geheel naadloos in elkaar 
over. Ter plaatse van de dakrand en nok zijn 
de planken daartoe schuin afgezaagd. Dit 
zorgt er meteen voor dat de kopse kanten 
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niet in het zicht zijn en niet direct in contact 
komen met regenwater, zie details op pagina 
130 t/m 143.

Om een naadloze overgang te creëren, is 
de noodzakelijke regenwaterafvoer, die 
normaal aan de dakranden wordt bevestigd, 
weggewerkt in de gevel-dakaansluiting, zodat 
deze aan het zicht onttrokken worden. Hierbij 
is ervoor gezorgd dat er geen koudebrug 
(onderbreking van de isolatie) is ontstaan. 
De planken van het dakvlak lopen tot aan de 
gevelbekleding door over deze goot en zijn 
plaatselijk voorzien van een scharnierende 
klep, om zo nodig vuil en bladeren uit de 
regenwaterafvoer te kunnen verwijderen.

De raamopeningen zijn zo gedetailleerd dat 
van buiten uit enkel de opening te zien is die 
volledig gevuld is met glas. De relatief diepe 
neggen zijn afgewerkt met hout om het 
beeld van de perforatie te versterken. Om dit 
beeld, dat het sculpturale karakter versterkt, 
te bereiken, is het kozijn weggewerkt 
in de gevel. In het interieur is het kozijn 
wel zichtbaar, zodat het glas kan worden 
vervangen en de ramen naar binnen toe 
kunnen worden geopend. 

8.4 Bouwvolgorde
Als eerste zal bij de bouw van het complex 
een bemalingssysteem worden aangelegd, 
om vervolgens de grond af te kunnen graven. 
Ter plaatse van de sporthal zal extra grond 
worden weggegraven, omdat dit gedeelte 
nog verder verdiept komt te liggen. 
Vervolgens zal de keldervloer gestort worden, 
welke tevens de fundering van het complex 
vormt. Daarna zal de bekisting aangebracht 

worden om de buitenwanden van het plein 
te kunnen storten. De keldervloer en de 
-wanden zullen ter plaatse van de gebouwen 
voorzien worden van isolatiemateriaal.

Zodra dit gereed is kunnen de dragende 
houtskeletbouwelementen en de stalen 
kolommen aangebracht worden. De 
bevestigingsdelen voor deze kolommen 
worden in de fundering opgenomen. De 
dragende houtskeletbouwdelen zijn in een 
fabriek geprefabriceerd. Hierbij is eerst een 
raamwerk gebouwd van stijlen en regels, 
waartussen vervolgens isolatie is geplaatst. 
In dit raamwerk is rekening gehouden met de 
gevelopeningen, zodat ook de kozijnen al in 
de fabriek gemonteerd kunnen worden. 

Na de constructieve wandelementen 
kunnen de breedplaatverdiepingsvloeren 
gelegd en afgestort worden. Hierna 
worden de constructieve elementen van de 
bovenverdieping aangebracht, zodat daarna 
de houten dakspanten en de dakplaten 
kunnen worden aangebracht. 

Zodra het constructieve skelet opgebouwd 
is kunnen de niet-dragende wanden, de 
vliesgevels, en dergelijke aangebracht 
worden. Om vervolgens alle wanden en 
vloeren bouwkundig af te werken.

De volgende stap is om alle dak- en 
gevelbekleding aan te  brengen en het glas 
van de ramen en de glazen gevels te plaatsen. 
Als laatste wordt het terrein en het gebouw 
ingericht met bestrating, speeltoestellen, 
meubels en groen.



132|

6650 +P

5500 +P

5300 +P

5000 +P

4400 +P

1350 +P

1020 +P

  500 +P

  600 -P

1600 -P

2050 -P

PEIL = 0

Afbeelding 88| 
Technische doorsnede schaal 1:50 
met aangegeven details 01 t/m 08
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Afbeelding 89| 
Schaal 1:10. Detail 01 en 02: De dakrand  en de 
verspringing in de daklijn met dakgoot
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Afbeelding 90| 
Schaal 1:10. Detail 03: Strakke detaillering 
van de dakrand  met de verborgen dakgoot
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Afbeelding 91| 
Schaal 1:10. Detail 04 en 05: Aansluitind onderkant kozijn en HSB-
wandelement en de aansluiting ter plaatse van de verspringing in de daklijn
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Afbeelding 92| 
Schaal 1:10. Detail 06 en 07: Boven- en onderaansluitind kozijn 
en tevens aansluiting betonnen(kelder)wand op maaiveld



137|

2050 -P

1600 -P

Afbeelding 93| 
Schaal 1:10. Detail 08: Hoekdetail in het werk 
gestorte pleinvloer enopgaande wand
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Afbeelding 94| 
Schaal 1:10. Horizontaal detail 01: Zijaansluitingen kozijnen, 
met  in hout uitgevoerde, diepliggende neggen
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Technische doorsnede  schaal 1:50 
met aangegeven details 09 t/m 14
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Afbeelding 96| 
Schaal 1:10. Detail 09: 
Aansluiting ter plaatse van de daknok
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Afbeelding 97| 
Schaal 1:10. Detail 10: Aansluiting dakrand met schuin 
gevelelement  en voorzien van verborgen dakgoot
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Afbeelding 98| 
Schaal 1:10. Detail 11: Onderaansluiting van de schuine 
wand, ter plaatse van het opgetilde bouwdeel
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Afbeelding 99| 
Schaal 1:10. Detail 12: Aansluiting terugliggende glazen 
gevelelement en doorlopende breedplaatvloer
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Afbeelding 100| 
Schaal 1:10. Detail 13: Aansluiting galerijplaat en deurkozijn
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Afbeelding 101| 
Schaal 1:10. Detail 14: Constructieverbinding (in het 
zicht) stalenkolom en in het werk gestorte pleinvloer
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Het ontwerp van de kliniek uit dit 
afstudeerproject is ontwikkeld om de 
behoeften van kinderen met autisme zo 
goed mogelijk te kunnen accommoderen. Dit 
verslag laat zien hoe de ontwerpbesluiten zijn 
genomen en wat de overwegingen waren. Bij 
alle aspecten zoals vorm, ruimtelijkheid en 
materialisatie, is de invloed van autisme en de 
invloed op kinderen met autisme als leidraad 
genomen om de besluiten te nemen.

Dit heeft geleidt tot een gebouw waarin 
kinderen met autisme zich thuis kunnen 
voelen en zich ondanks én met hun autisme 
verder kunnen ontwikkelen. Daarbij zijn 
uitgangspunten zoals ‘kleinschaligheid’, 
‘huiselijkheid’, ‘leefgemeenschap’ en 
‘geborgenheid’ centraal gesteld, waardoor 
een leefbaar gebouw is ontstaan dat aansluit 
bij de menselijke maat van kinderen. Een 
gebouw waar elk kind zijn eigen veilige plek 
heeft en waarin ze gestimuleerd worden om 
op (zintuigelijke) ontdekkingstocht te gaan.

Zodanig formuleert het gebouw 
het antwoord op de eerder gestelde 
onderzoeksvraag: 
“Hoe kan architectuur voorzien in een veilige en 
beschermde (gebouwde) leer- en leefomgeving 
voor kinderen met autistische beperkingen?

Gesteld kan worden dat het antwoord in 
hoofdzaak ligt in het ontwikkelde concept, 
namelijk een differentiatie in ruimten en 
gradaties van geborgenheid. Het ontworpen 
gebouw is daarbij een verbeelding van dit 
concept, waarbij andere uitgangspunten, 
zoals de context zijn meegenomen. Dit 
betekend dat op een andere locatie het 
concept in een ontwerp geïmplementeerd 
kan worden, terwijl het resulterende gebouw 
een andere vorm zal hebben.

In dit geval was de context versnipperd en 
is met het ontwerp het gebied langs het 
Aanschot verbeterd. Door de toevoeging 
van de nieuwe functie worden de 
verschillende omliggende gebieden, zoals 
de woonwijken en het landelijke gebied, 
aan elkaar verbonden. Daarbij is binnen 
het complex gestreefd om de sfeer van het 
beekdallandschap te behouden en optimaal 
te benutten.

Informatie over een dergelijke kliniek en 
over kinderen met autisme is verzameld in 
onder meer gesprekken met verschillende 
mensen, die in dergelijke klinieken werken 
en door de observatie van kinderen met 
autisme gedurende deze bezoeken. Daarbij 
zijn praktische richtlijnen gevonden, welke 
toegepast zijn in het ontwerp van de kliniek. 

Gedurende het ontwerpproces zijn deze 
gesprekken voortgezet en is gediscussieerd 
over verscheidene ontwerpbeslissingen. 
Zodoende hebben deze gesprekken 
bijgedragen om de kwaliteit van het ontwerp 
te verhogen. 

In dit afstudeerverslag is het uitgevoerde 
onderzoek en het ontwerp dat hieruit 
volgde toegelicht. Alle informatie die 
gedurende het project verzameld is 
toegepast om een kliniek voor kinderen 
met autisme te ontwikkelen. Een kort 
overzicht en een terugblik op het gehele 
proces zal hier worden gegeven.
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Het literatuuronderzoek met betrekking tot 
Aldo van Eyck is uiteindelijk verder van het 
ontwerp en het geheel komen te staan. Dit 
komt voornamelijk doordat de link met het 
ontwerp (het programma) minder sterk was. 
Het ontwerp kreeg voornamelijk input uit 
de invloed van, én op, autisme en vanuit de 
stedebouwkundige context. 

Het individuele onderzoek kostte aanzienlijke 
meer tijd dan gepland. De omvang van het 
programma en de vele vraagstukken die 
opgelost diende te worden, zorgde voor een 
moeizame omschakeling naar het ontwerpen, 
zoals er teveel aandacht en energie verloren 
ging aan onnodige, kleine details en het grote 
geheel uit het oog werd verloren.

Vanuit de interactie tussen architectuur 
en constructief ontweren is een ontwerp 
gemaakt, waar beide in samengaan en elkaar  

versterken. Dit project boodt de kans om 
ruimdenkend om te gaan met ‘architectuur’ 
en ‘constructief ontwerpen’, zodanig dat in 
beide disciplines uitdagingn zijn gezocht. 
Waar deze vaak gezocht wordt in grootse 
gebaren, was het in dit geval strijdig met de 
functie. Zodanig was het een uitdaging om de 
kansen van een integraal architectonisch en 
constructief ontwerp te benutten. 

In de vervolgstudie zullen de constructieve 
uitdagingen, die in dit onderzoek zijn 
ontstaan, kwalitatief en kwantitatief 
uitgewerkt worden. Deze uitwerking is niet 
gelijk tijdig uitgevoerd om voldoende tijd en 
aandacht aan het individuele onderzoek, het 
ontwerp en de architectonische uitwerking 
te kunnen besteden. Op dezelfde wijze zal 
de constructieve uitwerking ook de aandacht 
krijgen die het verdiend.
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