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BSB rOORD 

Dit verslag is gemaakt naar aanleiding 
van mijn afstuderen binnen het 
afstudeeratelier Brabantstad. Het is een 
bewogen jaar geweest met een aantal 
downs, maar vooral heel veel goede 
momenten. 

Mede dankzij de steun en toeverlaat 
van mijn ouders en vrienden zijn alle 
stressmomenten overwonnen en ligt 
hier nu een mooi eindresultaat. In het 
bijzonder wil ik twee mensen bedanken, 
mijn vriend Robert die mij met name 
mentaal heeft bijgestaan en er altijd voor 
mij was als ik hem nodig had. Daarnaast 
mijn vader, die door mijn studie heen 
al mijn teksten van een kristische noot 
heeft voorzien en mij geholpen heeft 
om de 'angst' van het schrijven te 
overwinnen, ondanks mijn dyslectie . 
los daarvan wil ik natuurlijk ook 
mijn begeleiders bedanken voor hun 
feedback, ook al was het niet altijd 
positief het heeft wel tot dit mooie 
eindresultaat geleid. 
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2 1NLEIDING 

"Elke poort, elk object dat in steen 
werd uitgehouwen, symboliseert 
bepaalde rechten. leder brokstuk van 
het verleden vormt een bewijs voor 
vroegere aanwezigheid. Zelfbeschikking 
en monumentenzorg horen bij elkaar. 
Het 'zijn' van een gemeenschap wordt 
mede bepaald door haar 'geweest-zijn', 
door haar bestaan in vroeger tijden, en 
dan nog wel hier op deze heilige plek. 
We tellen mee, als we hier al eeuwen 
wonen." 
Bron: De verboden stad in Tilburg. 

Historische plekken zijn meer dan een 
optelsom van de delen. Ze hebben 
een bijzondere lading, een eigen 
identiteit en een verhaal. Dit verhaal 
gaat over de spoorzone in Tilburg, een 

gebied dat van oorsprong ontwikkeld 
is voor de metaalnijverheid, namelijk 
als werkplaats voor treinen. Op deze 
plaats wordt al 140 jaar op een groot 
terrein in het hart van de stad gewerkt 
aan het ontwikkelen en repareren 
van treinen. De spoorzone heeft een 
ingrijpende transformatie doorgemaakt 
op het terrein van bedrijfsvoering en 
industrialisatie, maar ook fysiek door 
de veranderingen in de bebouwde 
omgeving. 
Nu het gebied voor de stad wordt 
opengesteld, zal het opnieuw een 
transformatie onderdaan, die grote 
gevolgen zal krijgen voor de stad 
Tilburg en zijn inwoners. In deze 
periode ondergaat ook de zorg grote 
veranderingen, wat vraagt om een nieuw 

concept. Voor mijn afstuderen heb ik me 
beziggehouden met deze veranderingen 
en het ontwikkelen van een concept, 
dat uitgaat van het nieuwe zorgaanbod 
en dat bovendien in stedenbouwkundig 
opzicht een verbinding legt tussen 
de nieuw te ontwikkelen wijk in de 
spoorzone en de reeds bestaande 
Theresia-wijk. De spoorzone zal 
hierdoor geen enclave meer zijn in de 
stad en vitale functies krijgen voor zowel 
de nieuwe als de oude bewoners van dit 
deel van de stad. 
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3 SAMENVATTING 

Brabantstad is een alliantie tussen de 
provincie Noord-Brabant en de vijf 
grootste Brabantse steden: Eindhoven, 
Den Bosch, Breda, Tilburg en Helmond. 
Deze steden werken op provinciaal 
gebied samen om te komen tot een 
netwerk, een samenhangend stedelijk 
gebied. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek stelde criteria op voor een 
netwerkregio. Zo moet elke stad een 
eigen specialisatie hebben, die de 
samenwerking versterkt. Dit geldt 
voor de steden van Brabantstad, 
die elk hun kwaliteiten hebben en 
verschillende accenten leggen op de 
eigen ontwikkeling. Eindhoven profileert 
zich bijvoorbeeld als kenniscentrum en 
designstad. Maar wat onderscheidt 
Tilburg nu van de vier andere steden? 
Volgens een onderzoek van NEXT 
architects legt Tilburg zich toe op 
onderwijs, zorg en vrijetijds besteding. 

Het onderwijselement kwam in de 
analysefase duidelijk naar voren. Een 
bijzondere specialisatie op het terrein 
van de zorg is tijdens de analyse 
echter niet gebleken. Gelet op het 
inwoneraantal van de binnenstad is het 
zorgaanbod zelfs klein te noemen. 

De zorg was altijd al in beweging, maar 
in de afgelopen decennia waren de 
veranderingen bijzonder groot. In de 
jaren zeventig nam de centralisatie toe, 
waardoor ziekenhuizen steeds groter 
werden. Door deze schaalvergroting 
hadden de ziekenhuizen steeds meer 
ruimte nodig, die niet altijd in de stad 
was te vinden. Hierdoor moesten ze in 
tal van steden uitwijken naar locaties 
buiten de stedelijke kernen. De laatste 
jaren is sprake van decentralisatie. Het 
aanbod wordt gespecialiseerd en er 
ontstaat in de regio een taakverdeling 

tussen samenwerkende ziekenhuizen. 
Tegelijkertijd ontstaat een nieuw 
soort zorg op buurtniveau, die de 
eerstelijnszorg deels overneemt van de 
ziekenhuizen. Deze nieuwe zorg komt 
cent raal in de wijk te liggen, zodat het 
toegankelijk is voor alle bewoners. 
Om de kosten van de zorg verder te 
beperken wordt steeds meer aandacht 
besteed aan preventie. Preventie heeft 
geleid tot een omslag in het denken 
over de zorg, waardoor niet meer de 
zieke mens centraal staat, maar juist de 
gezonde mens. 
De insteek van de gemeente is ook 
gericht op preventie en beïnvloeding 
van slechte leefgewoonten. Met het 
terugdringen van dat laatste is nog veel 
winst te behalen. Gelet op het huidige 
aanbod zou de spoorzone zich lenen 
voor een multifunctioneel centrum. Voor 
een goede gezondheid is het belangrijk 



om voldoende beweging te krijgen. Die 
verbetert de conditie, zodat mensen 
minder vatbaar zijn voor ziektes. Sport 
heeft bovendien een positieve invloed 
op de sociale interactie en draagt bij tot 
vergroting van burgerparticipatie. 
Het gebied van de spoorzone wordt 
teruggegeven aan de stad en met 
de openstelling kunnen nieuwe 
programma's worden toegevoegd aan 
de wijk. De bewoners van de direct 
aangrenzende wijk Theresia zijn echter 
niet gelukkig met de te verwachten 
toename van verkeersbewegingen in 
hun wijk. Dit is één minpunt in een 
overwegend gunstige ontwikkeling. 
Want dat de buurtbewoners veel baat 
zullen hebben bij de komst van een 
gezondheidscentrum in de spoorzone 
valt niet te betwisten. Voor de spoorzone 
is een stedenbouwkundig plan gemaakt 
waarin ruimte is gemaakt voor een 
centrum voor de buurt. Dit centrum 
fungeert tevens als een overgang van 
het oude naar het nieuwe deel van de 
wijk en is daarmee een centrale schakel 
in het gebied tussen de oude en nieuwe 
bewoners. 
De diverse functies in het gebouw 

zijn met elkaar verbonden door het 
thema gezondheid. Elke functie heeft 
echter zijn eigen wensen en eisen met 
betrekking tot de plaatsing en de ruimte 
in het gebouw. Omdat in de toegepaste 
opvatting van gezondheid ook preventie 
van ziekte een centrale betekenis heeft, 
is veel ruimte gepland voor sport en 
beweging. De overige functies zijn 
gekoppeld aan sport en de plaats in het 
gebouw waarmee zij het meest vandoen 
hebben. Het gebouw draait om de basis 
van sport heen en volgt zo de vorm van 
een slang die zijn prooi insluit. 
In het gezondheidscentrum is de routing 
vormgegeven als een straat die om de 
sportfuncties heenloopt en zo sport 
centraal zet in het gebouw. Doordat de 
functies een open karakter hebben aan 
de routing wordt deze meer dan slechts 
een ontsluiting van een bepaalde functie. 
Het geeft een beeld van wat er allemaal 
in het gebouw zit en de routing brengt 
alle functies met elkaar in verband. 
De functies hebben een verschil in 
openbaarheid. Met het oog hierop is het 
belangrijk om een buffer te ontwikkelen 
die fungeert als overgangszone en het 
tegelijkertijd ook mogelijk maakt om 

deze functies te laten samenkomen in 
één gebouw. De routing dient als buffer, 
maar geeft echter nog steeds een relatief 
harde scheiding tussen openbaar en 
privé aangezien die openbaar is, terwijl 
de zorgfunctie die eraan is gekoppeld 
een privé ruimte wordt. Om tot een 
overgang van openbaarheid te komen is 
gebruik gemaakt van een nis, die direct 
gekoppeld is aan de openbare ruimte 
maar toch besloten aanvoelt doordat 
de opening in de wand niet te groot is 
gemaakt. Daarachter liggen de besloten 
ruimtes van de zorgfunctie. 

Het spel tussen open en besloten komt 
tevens tot uitdrukking in de gevel. Dit 
is gedaan door houten gelamineerde 
kolommen op het raster van de 
constructie te plaatsen en dit raster te 
verdichten of open te laten. Zo worden 
meer besloten ruimtes en open ruimtes 
gecreëerd en wordt het gebouw als één 
geheel vormgegeven. Zo wordt zowel 
binnen als buiten een spel gespeeld 
tussen open en geslotenheid en de 
constante verandering van het beeld 
geeft het multifunctionele karakter weer 
van het gezondheidscentrum. 



[)LioNDERZOEKSVRAAG 

De zorg is altijd al in beweging geweest, 
maar in de afgelopen decennia waren 
de veranderingen uitzonderlijk groot. 
Was er in de jaren '70 sprake van 
centralisatie, waardoor ziekenhuizen 
steeds groter werden en alle 
specialismen omvatten, de laatste jaren 
komt juist de decentralisatie op. Het 
aanbod specialiseert zich steeds meer, 
waardoor een taakverdeling tussen 
een aantal ziekenhuizen ontstaat. 
Tegelijkertijd ontstaat een nieuw soort 
zorg op buurtniveau, die vooral de 
eerstelijnszorg voor zijn rekening neemt, 
om de ziekenhuizen te ontlasten. Dit 
nieuwe type zorg moet toegankelijk 
zijn voor bewoners van een bepaalde 
wijk en krijgt daarom een centrale 
plek in die wijk. Om de kosten van de 

zorg verder te beperken wordt steeds 
meer aandacht besteed aan preventie. 
Ook die preventieve aanpak is gericht 
op de wijken. Preventie heeft geleid 
tot een omslag in het denken over 
de zorg, waardoor niet meer de zieke 
mens centraal staat, maar juist de 
gezonde mens. In dit onderzoek staat 
één gezondheidscentrum centraal, dat 
gezien kan worden als een onderdeel 
van het netwerk van ziekenhuizen. 
De onderzoeksvraag: 

In de volgende hoofdstukken zal door 
middel van onderzoek en een ruimtelijk 
ontwerp een antwoord gegeven 
worden op de onderzoeksvraag. 
Ondanks de gebondenheid aan de 
locatie in Tilburg zal het ontwerp een 
bredere toepasbaarheid hebben, 
aangezien de maatschappelijke 
ontwikkelingen actueel zijn en voor elk 
gezondheidscentrum gebruikt kunnen 
worden. 

Op welke wijze kan een gezondheidscentrum 
dat onderdeel is van het fijnmazige netwerk van 
ziekenhuizen geplaatst worden op een toegankelijke 
plek in de spoorzone en een centrale rol krijgen in 
het dagelijks leven van de buurtbewoners van de 
omliggende wijken? 





DEEL 1 



BRABANTSTAD - NETWERKEN 

Brabantstad is een alliantie tussen de 
provincie Noord-Brabant en de vijf 
grootste Brabantse steden, namelijk: 
Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg 
en Helmond. Deze steden werken op 
provinciaal gebied samen om te komen 
tot een samenhangend stedelijk gebied. 
Zij stellen zich hierbij als doel het gebied 
als kennisregio op de kaart te zetten. 

'De provincie Brabant mag niet worden 
opgeheven. Want daar, in Brabant, 
ligt een kansrijke Europese regio: "een 
mozaïek dat de kracht van steden op 
unieke wijze verbindt met de vitaliteit 
van het platteland." 
Bestuurlijk team Brabant. 
Bron: www.spacemakers.nl 
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Het is de bedoeling dat Brabantstad 
uitgroeit tot een netwerk van steden en 
dorpen, die elk hun eigen specialisme 
en ruimtelijke kenmerken hebben, maar 
desondanks toch één geheel vormen. 
Hoe komt een degelijk netwerk tot 
stand en aan welke kenmerken moet het 
voldoen? 
Het Ruimtelijk Planbureau geeft een 
aantal criteria voor netwerksteden, die 
geformuleerd werden in een studie over 
de Randstad. Hierin staan vier begrippen 
centraal. Het eerste is specialisatie. De 
verschillen tussen de steden worden 
groter, omdat de functie die de stad in 
het netwerk heeft meer wordt aangepast 
aan de omvang, het niveau en de sector 
waarop de stad zich gaat toeleggen. 
Het tweede begrip is integratie. De 

onderlinge vervoersstromen nemen 
toe, waardoor de relaties tussen de 
steden sterker worden. Als derde 
hanteert het Ruimtelijk Planbureau het 
begrip complementariteit. Mede door 
de verbeterde infrastructuur en de 
groeiende samenhang gaan bewoners uit 
een stad gebruik maken van het aanbod 
in één van de andere steden, waardoor 
het aanbod van elk van de participerende 
steden dat van de overige steeds meer 
gaat aanvullen. Dit laatste begrip hangt 
uiteraard weer samen met het eerste 
van de drie genoemden. Tenslotte is er 
nog het begrip symmetrie. Wanneer 
er in de relaties tussen twee steden of 
stadsgewesten sprake is van symmetrie, 
dat wil zeggen dat de betrekkingen 
niet hiërarchisch zijn maar min of meer 



Brabantstad in Nederland 

gelijkwaardig, dan kan dit duiden op een 
overgang naar een netwerkstad. 
Essentieel voor netwerksteden zijn de 
omvangrijke vervoersstromen en de 
sterke relaties tussen de steden. Van 
oudsher is de infrastructuur één van de 
belangrijkste schakels in een netwerk. 
Je kunt wel stellen dat een ruimtelijk 
netwerk zijn bestaansrecht zelfs dankt 
aan de infrastructuur. Kijken we naar 
de stad zelf dan blijkt deze te bestaan 
uit een infrastructureel netwerk dat de 
bebouwing verbindt. In Tilburg staat 
het spoor centraal in de infrastructuur 
en daarmee in de ontwikkeling van de 
stad. Niet verwonderlijk dus dat juist de 
spoorzone een belangrijk vertrekpunt 
is van recente vernieuwende 
ontwikkelingen. Bij het herdefiniëren 
van dit gedeelte van de stad is de 
centrale ligging in de stad belangrijk, 
net als de historische betekenis die de 
spoorzone van oudsher al had voor de 
stad Tilburg. 



5 BRABANTSTAD - NETWERKEN 
Zoals vermeld bij de criteria van het 
Ruimtelijk Planbureau is special isatie 
een be langrijk kenmerk van een 
netwerkstad. Dit geldt . inderdaad 
voor de vijf steden van Brabantstad, 
die elk hun kwaliteiten hebben en 
verschillende accenten leggen op 
de eigen ontwikkeling. Zo profi leert 
Eindhoven zich als kenniscentrum en als 
designstad. Den Bosch is daarentegen 
vooral een bestuurscentrum, niet alleen 
op provinciaal en stedelijk gebied, maar 
ook op kerkel ijk gebied (bisdom) en is 
bovendien een belangrijk centrum voor 
de rechtspraak. Volgens een onderzoek 
van NEXT Architects naar het fenomeen 
Brabantstad, waaraan de kaart op 
deze pagina is ontleend, heeft Tilburg 
zich toegelegd op onderwijs, zorg en 
vrijetijdsbesteding. In de analysefase 
kwam hetonderwijselement, ondermeer 
vertegenwoordigd in de Universiteit 
Brabant en enkele belangrijke MBO
en HBO-opleidingen, inderdaad naar 
voren, maar een nadrukkel ijker dan te 
verwachten specialisatie op het terrein 
van de zorg is niet gebleken. 

Net als stedelijke gebieden vertoont ook 
de zorg samenhang door netwerken. 
Deze bestaan immers niet alleen uit 
ruimtelijke verbanden maar ook uit 
minder tastbare betrekkingen, zoals 
relaties tussen ziekenhuizen of in de vorm 
van het elektronisch patiëntendossier. 
Dit soort netwerken bieden 
verbindingen tussen verschillende 
aspecten van medische zorg. Op het 
gebied van de zorg zijn momenteel 
grote verschuivingen gaande, met 
als belangrijkste verandering de 
decentral isatie. Die leidt ertoe dat 
zorgnetwerken fijnmaziger worden . 
Op welke wijze dit gaat doorzetten is 
nog niet geheel duidelijk. Het kabinet 
Rutte heeft echter al aangegeven 
dat ziekenhuizen zich moeten gaan 
toeleggen op bepaalde behandelingen. 
Doordat op één plaats meervan dezelfde 
behandelingen worden verricht, hoopt 
het kabinet de kosten verder terug te 
brengen. Nevenstaand schema brengt 
de veranderingen in kaart en geeft 
een richting aan de wijze waarop het 
zorgnetwerk vorm zou kunnen krijgen. 
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Zorgnetwerken 
Bron: Zorg voor morgen 



• 
Kapitaal industrie 

• financiele en zakelijke diensverlening 

• Kennisindustrie 

• Groothandel en transport 

• Onderwijs zorg en vrijetijdsbesteding 

• Openbaar bestuur Specialisme brabantstad volgens NEXT Architects 



6.1 VOORONDERZOEK 

Het doel van het vooronderzoek was 
een om een complete atlas van Ti lburg 
te maken. Hiervoor is kaartmateriaal 
gemaakt op drie verschillende 
schaalniveaus; 

1. het gedeelte van het centrum 
van de stad met de spoorzone, 

2. de gemeente Tilburg, 
3. Brabant op euregioschaaL 

Op deze schaalniveaus werden 
verschillende onderzoeken uitgevoerd, 
van de morfologische stadsontwikkeling 
tot een in detail uitgewerkte 
programmakaart van het hedendaagse 
Tilburg. In deze atlas is de ruimtelijke 
en maatschappelijke ontwikkeling 
van Tilburg zichtbaar. De tijdslijn is 
bepaald aan de hand van kenmerkende 
ontwikkelingen in de geschiedenis van 
de stad. Het industriële verleden van de 
stad speelt bij deze ontwikkelingen een 
belangrijke rol. 

Mijn aandeel in dit onderzoek was 
gericht op de sociale structuur van de 
bevolking. Doorgaans wordt dit soort 
gegevens weergegeven in tabellen 
en grafieken, maar voor de atlas 
zijn ze vertaald naar kaartmateriaaL 
Dankzij dit kaartmateriaal wordt de 
sociale structuur van Tilburg ruimtelijk 
zichtbaar. 

Het hoofdstuk ruimtel ijke structuur 
gaat in op de verschillende vormen van 
sociale structuur om onderliggende 
relaties te ontdekken. Door diverse 
deelonderwerpen van één categorie te 
combineren worden relaties vastgelegd. 
Hieruit zijn een aantal conclusies 
getrokken die hebben geleid tot een 
algemene conclusie over de sociale 
structuur in Tilburg. Uit het onderzoek 
bleek dat er in sociale zin een scheiding 
is tussen de Noord- en Zuidkant van de 
stad, met het spoor als scheidingslijn. 

Deze scheiding is zichtbaar in de 
bebouwing van de wijk. In wijken met 
relatief veel sociale huurwoningen, 
wonen meer allochtonen gezinnen. In 
Tilburg liggen deze wijken met name aan 
het Noordelijk deel van de stad, terwijl 
in het stadscentrum voornamelijk 
autochtone 1-persoonshuishoudens 
zijn. 

Deze voorbeelden geven aan dat er 
grote verschillen tussen de stadsdelen 
bestaan, niet alleen in ruimtelijke zin, 
maar vooral ook in de sociale structuur. 
Hierop moet worden ingespeeld bij 
de benadering van het terrein van 
de voormalige werkplaats van de 
Nederlandse Spoorwegen en voor het 
type bebouwing dat daar geïntroduceerd 
wordt. 



conclusiekaart sociale structuur vooronderzoek combinatiekaart huishoudens 



6.2 AANKNOPINGSPUNTEN VOORONDERZOEK 

Uit het onderzoek is naar voren 
gekomen dat de zorg in de binnenstad 
ondervertegenwoordigd is. Er zijn 
enkele huis- en tandartsen en twee 
verzorgingstehuizen. Gelet op het aantal 
inwoners in dit deel van de stad is het 
toegankelijke zorgaanbod klein, zeker 
in vergelijking met de buitenwijken. 
Dat geeft aanknopingspunten om in te 
spelen op dit onderwerp van de zorg. 

De gemeente heeft verschillende 
plannen geschreven over zorg en welzijn 
in de stad en deze maken duidel ijk dat 
aanvulling van het zorgaanbod ook van 
die zijde gezien wordt als wenselijk. In 
het volgende hoofdstuk wordt dieper 
op dit onderwerp ingegaan. Tevens 
wordt er dieper ingegaan op de term 
gezondheid, want hoe gezond zijn de 
bewoners van Tilburg. Deze tabel laat 
wat gezondheidsgegevens zien over de 
inwoners van Tilburg 
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D Opvangcentrum 

kinder(dag)opvang 

• Huisarts/Tandarts 

• Fysiotherapie 

• Rode kruis 

• zorgtehuis voor ouderen 

zo-:anbod in de stad Tilburg 



] .1 GESCHIEDENIS VAN DE ZIEKENHUISZORG 

Lange tijd bestond er een hechte 
relatie tussen godsdienst en de plaats 
van genezing. De eerste gebouwen 
voor ziekenzorg ontstonden ruim 
vijfentwintig eeuwen geleden in het 
oude Griekenland. Ze stonden in de 
nabijheid van tempels en het uiterlijk 
had daar ook iets van weg; niet 
verwonderlijk gezien de rol die in het 
genezingsproces was toegedacht aan 
religie. Ook in de Middeleeuwen en 
de daarop volgende eeuwen was dit 
verband nog vanzelfsprekend, omdat 
monniken en nonnen de belangrijkste 
verplegers waren. Kloosters waren dus, 
lang voordat dit woord ontstond, een 
soort gezondheidscentra. 
De latere ontwikkeling van de 
ziekenhuisarchitectuur in Europa 

kan worden onderverdeeld in een 
vijftal fasen. Tot het midden van de 
19" eeuw herinnerde de architectuur 
van ziekenhuizen nog altijd aan 
het klooster. De voorgevel had een 
monumentale, kerkelijke uitstraling. 
Aan het einde van de 19" eeuw werd 
echter een nieuw concept ontwikkeld 

in de vorm van paviljoens met een 
relatief kleine constructie en omringd 
door veel groenruimte. De gebouwen 
hadden een gezamenlijke ingang, 
die toegang gaf tot aparte mannen
en vrouwenvleugels. Het ziekenhuis 
werd daarmee het eerste gebouw dat 
compleet ontworpen werd vanuit een 

-Städtisches Krankenhaus, Friedrichshain, Berlin, paviljoen als ziekenhuis 



wetenschappelijk, filosofisch concept. 
Dit kan worden gezien als de eerste 
fase van vernieuwing in de geschiedenis 
van de ziekenhuisarchitectuur. Het 
ziekenhuis werd ontworpen als een 
representatief openbaar gebouw, 
bestemd voor het genezen van de 
stedeling. Toch was de sociale functie 
zeker niet minder belangrijk dan de 
medische, omdat het op de eerste 
plaats bedoeld was voor de lagere- en 
de middenklassen. De beter gestelden 
kozen voor kleine privéklinieken 
en meden de grote ziekenhuizen, 
waardoor de laatste vooral een functie 
hadden voor de minder bedeelden. Dit 
veranderde met de ontwikkeling van 
de technologie, die gespecialiseerde 

apparatuur in het ziekenhuis bracht, 
zoals het Röntgenapparaat. Hierdoor 
werd het ziekenhuis een medisch 
en technologisch centrum. Dit is de 
tweede fase van vernieuwing in de 
ziekenhuisarchitectuur. In deze fase 
stonden niet langer de verschillende 
paviljoens centraal, maar werd het 

Städtisches Krankenhaus, Friedrichshain, Berlin, paviljoen als ziekenhuis 

Hospita I Eduoard Herriot, Iyon, een blok ziekenhuis 

ziekenhuis één massief blok, met in 
de kern grote en kostbare apparaten. 
Niet alleen het uiterlijk maar ook het 
karakter van het ziekenhuis veranderde: 
onder invloed van het modernisme 
werd het zelf steeds meer een machine. 
De technologie maakte het tot één 
hoogontwikkeld technisch bedrijf, dat 
steeds kostbaarder werd en daarmee 
juist weer de plaats waar welgestelden 
zich konden laten genezen. 

'No art is more widely misunderstood 
than the art of Architecture, and no 
bui lding illustrates the misunderstanding 
more clearly than the hospita I'. 
J.Hudnut, decaan van Harvard graduate school of 

design 



.1 GESCHIEDENIS VAN DE ZIEK NHUISZORG 
De derde fase viel samen met de 
doorbraak van het modernisme in de 
ziekenhuisarchitectuur en kan worden 
getypeerd als: 'Het ziekenhuis voor 
de massa'. Deze vernieuwing hangt 
samen met de sociale ontwikkelingen 
die deels het gevolg waren van de 
Tweede Wereldoorlog. De ziekenhuizen 
waren immers gebouwen waar de 
kostbare medische technologie het had 
overgenomen en waar vooral de rijkere 
lagen van de bevolking verzorgd werden . 
Daardoor was er een duidelijke sociale 
scheiding te zien . Na de Duitse bezetting, 
waar alle lagen van de bevolking 
onder hadden geleden, en die het 
samenhorigheidsgevoel had versterkt, 
werd sociale scheiding sterk afgekeurd. 
Dit is een zienswijze die ook voor de 
ziekenhuizen grote consequenties zou 
hebben. De ziekenhuizen hadden zich 
ontwikkeld tot massieve, functionele en 
rationele gebouwen zonder overbodige 
elementen of details. De plattegronden 
waren afgeleid van T's, H's of K's en de 
vormentaal representeerde vooral het 
politieke en economische etablissement. 
Tegelijkertijd werd de patiënt niet meer 

_M ____ n.atar....r1a .. wijk..1n._____ 

gezien als een individu, maar als de 
drager van een bepaalde ziekte. De 
medische disciplines kwamen centraal 
te staan en niet langer de individuele 
patiënt. 
Als reactie hierop ontstond de vierde 
fase van vernieuwing, die erop was 
gericht de patiënt in het middelpunt 
te brengen. Dit resulteerde in de 
patiëntgerichte zorg. Er ontstond een 
nieuw type ziekenhuis waarbij een 
neutraal industrieel omhulsel gebruikt 

Het ziekenhuis als T, het streekziekenhuis 

werd als frame waarbinnen individuele 
componenten ingevoegd konden 
worden. Ziekenhuizen werden zo 
anonieme plaatsen in een groot grid . De 
architectuur van het ziekenhuis moest zo 
neutraal mogelijk zijn . De belangrijkste 
functies werden nog steeds uitgedrukt 
in T's, K's of H's, maar ze werden beter 
verweven met het stedelijk weefsel van 
de stad. 
Waar de ziekenhuizen tot lang na de 
oorlogsjaren vooral in de stad geplaatst 



werden, deed zich een verschuiving 
voor als gevolg van de invoering van 
de fusiebonus in de jaren '80. Deze had 
een concentratie van de zorg tot gevolg. 
Voor de overheid was het verlagen van 
de ligduur, en daarmee van het aantal 
vereiste bedden per duizend inwoners, 
een van de belangrijke overwegingen om 
concentratie te stimuleren. Door deze 
concentratie zou ook de continuïteit van 
de zorg gewaarborgd worden. 

De kleine verzuilde ziekenhuizen 
werden te klein om op hoog niveau zorg 
te verlenen, en fuseerden tot grotere 
ziekenhuizen. De instellingen kregen 
zo meer volume in hun zorgaanbod 
om goed te kunnen onderhandelen 
met de zorgverzekeraars. Dit leidde 
tot een grotere financiële basis, 
waarmee beter kon worden voldaan 
aan de toenemende kwaliteitseisen. 
Door de schaalvergroting hadden de 
ziekenhuizen meer ruimte nodig, die niet 
altijd in de stad was te vinden. Daardoor 
waren ze vaak genoodzaakt om uit te 
wijken naar locaties buiten de stedelijke 
kernen. De schaalvergroting leidde ook 
tot grotere gemeenschappelijke ruimten 

voor de verschillende afdelingen van het 
ziekenhuis. Er ontstonden grote centrale 
hallen, lange doorgaande gangen en 
overdekte straten en pleinen. Hierin was 
plaats voor zelfstandige kleine horeca en 
andere commerciële activiteiten, zoals 
kleine winkels. Deze activiteiten binnen 
de nieuwe ruimtelijkheid maakten het 
ziekenhuis tot een kleine stad buiten 
de bestaande stad. Het gehele proces 

van schaalvergroting werd bepaald door 
professionele ziekenhuismanagers, die 
de macht hadden overgenomen van het 
traditionele medische management. 
Dit alles droeg echter slechts ten dele 
bij tot het institutionaliseren, zodat 
het streven om het ziekenhuis terug te 
geven aan de patiënt als mislukt moet 
worden beschouwd. 

schaalvergroting van het ziekenhuis, de hal van het Antoniusziekenhuis te Sneek 



.1 GESCHIEDENIS VAN DE ZIEKENHUISZORG 
Architectuur werd in de jaren '80 -
'90 als iets extra's beschouwd. Voor 
ziekenhuizen zou het niet belangrijk 
zijn hoe ze eruit zien, omdat het om 
zorg draait. Het heeft tot gevolg dat 
veel zorggebouwen een imagoprobleem 
hebben. De gebouwen bevestigen 
eerder de toestand van de patiënt, in 
plaats van deze te relativeren. Ze worden 
meestal niet ervaren als prettig, terwijl 
mensen er juist heen gaan om beter te 
worden. De vormgeving zou dus meer 
aandacht moeten verdienen dan alleen 
het wegzetten van een functie. 
De laatste fase van vernieuwing, het 
privatiseren van de zorg, is nu in volle 
gang. Deze vraagt om een nieuwe aanpak 
en een nieuw soort zorg, die niet meer 
buiten maar juist middenin de stad ligt, 
zodat de bewoners van een bepaalde 
buurt vanuit hun eigen omgeving 
kunnen worden bediend met de zorg die 
ze nodig hebben. Hiermee wordt de zorg 
dus weer gedecentraliseerd, makkelijker 
bereikbaar en, zoals in de jaren voor de 
fusiebonus, weer een onderdeel van het 
stedelijk weefsel van de stad. Daarbij 
gaat het er niet om het hele ziekenhuis 

naar de stad te verplaatsen, maar met 
name de eerstelijns zorg en een deel van 
de huidige polikliniek. 

De polikliniek is de afdeling in 
het ziekenhuis waar mensen voor 
eenvoudige ingrepen komen, zonder 
daarvoor te worden opgenomen. In 
de laatste jaren is deze afdeling in het 
ziekenhuis steeds groter geworden, 
mede dankzij de centralisatie van de zorg 
in de jaren '80. De polikliniek heeft veel 
weg van werk aan de lopende band. De 

inrichting en het meubilair zijn gebouwd 
op intensief gebruik en niet op comfort. 
De poli is daarmee de plek geworden 
waar het architectonische concept voor 
het eerst is aangetast, wat de toon 
heeft gezet voor een waaier van slechte 
oplossingen en noodvoorzieningen die 
helaas zo kenmerkend zijn voor het 
aanzien van veel ziekenhuizen. 
Dit heeft sterk bijgedragen tot het 
negatieve imago van het ziekenhuis 
als de plek die je koste wat koste wilt 
vermijden. 
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Veranderingen in de zorg door de tijd heen 



Het wordt tijd voor aandacht voor de 
positieve kant. De nieuwe zorg in de 
wijk is bij uitstek geschikt voor een heel 
andere benadering, die niet is belast 
met ontwikkelingen uit het verleden. 

Wachtruimte polikliniek St. Anna ziekenhuis 



7.2 ZORGDEELMARKTEN 

In de zorg zijn verschillende sectoren 
te onderscheiden. Eén daarvan is 
samen te vatten met de term 'cure'. 
De beroepen in deze sector hebben te 
maken met het genezen van de patiënt, 
zoals de arts en de verpleger. Daarnaast 
bestaat de sector 'care'. Daarin gaat 
het om het verzorgen van een patiënt, 
bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis 
of in een instelling voor gehandicapten. 
Tussen care en cure, hier gebruikt in de 
oorspronkelijke betekenis van genezen 
en verzorgen, is een overgangsgebied te 
zien. Daar ligt het accent op het trainen 
van vaardigheden en compenseren 
van beperkingen, ook wel aangeduid 
als 'rehabilitatie'. Van oudsher was 
'cure' voorbehouden aan artsen. 
Ontwikkelingen in de wetenschap en in 
de techniek hebben echter bijgedragen 

tot het ontstaan van nieuwe beroepen 
op deelterreinen van de geneeskunde 
of op terreinen die aan de geneeskunde 
verwant zijn. De verschuivingen in het 
beroepenveld zijn gemarkeerd met 
de inwerkingtreding van de wet BIG 
(beroepen individuele gezondheidszorg). 
Door de nieuwe beroepen is de 
geneeskunde niet langer het exclusieve 
domein van artsen. De wet gaat ervan 
uit dat eenieder werkzaam kan zijn in 
de individuele gezondheidszorg, zodat 
medische en paramedische beroepen 
niet langer zijn in te delen volgens de 
scheidslijn tussen 'care' en 'cure'. Elke 
kunstmatige scheiding zou in de praktijk 
alleen maar belemmerend werken en 
bovendien het zicht ontnemen op wat 
de patiënt werkelijk nodig heeft. 

Er is een handzamer indeling, waarbij 
onderscheid wordt aangebracht in 
zorgdeelmarkten gericht op: 

_een potentiële ziekte of stoornis, 
al dan niet voorspelbaar, te voorkomen 
door middel van preventie. 
_een aangeboren, erfelijke stoornis 
al dan niet resulterend in een beperking 
en daaraan gerelateerde handicap. 
_een chronisch verlopende ziekte, 
al dan niet progressief, intermitterend of 
terminaal. 
_een niet acute, levensbedreigende, 
niet chronische ziekte, 
behandelbaar waarbij eventueel nazorg 
nodig is. 
_een acute of levensbedreigende situatie 
al dan niet gevolgd door genezing, 
blijvende beperking of chroniciteit. 



Hoewel nog altijd 'care' of 'cure' 
dominant zijn op de verschillende 
deelmarkten, is steeds vaker sprake 
van een combinatie van beide. In de 
stad Tilburg liggen de ziekenhuizen, 
dus de cure-gebouwen, buiten de stad. 
Met name de care-kant van de zorg 
ligt in de stad. Dit is te zien op een 
kaart van Tilburg, waarop met rood de 
ziekenhuizen (cure) zijn gemarkeerd 
en met donkergroen de zorgtehuizen 
(care). Hier gaat overigens verandering 
in komen. De gemeente wil directe zorg 
in de stad aanbieden, waardoor het 
cure-aandeel in de stad wordt verhoogt. 

Volgens het rapport van NEXT architects 
richt de gemeente Tilburg zich sterk op 
onderwijs, zorg en vrijetijdsbesteding. 
Terwijl gebleken is dat de zorg in de 
stad ondervertegenwoordigd is. De 
Tilburgse ziekenhuizen liggen immers 
aan de rand van de stad. Zoals te zien is 
op de kaart hiernaast is het zorgaanbod 
in de stad gering. De meest omvangrijke 
complexen zijn nog zorgcentra in de 
diverse wijken, elk met slechts enkele 
tandartsen of huisartsen. De grotere 
zorgtehuizen verlenen slechts zorg aan 

bewoners van het betreffende complex 
en hebben daarnaast geen zorgfunctie 
voor de wijk. Een aanvulling op het 
zorgaanbod in de stad zou moeten 
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inzetten op een verbetering van de cure
functie. Met name om het zorgaanbod 
in de wijken rond het stadscentrum te 
vergroten . 
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] .3 GEZOND IN DE WIJK 

Een speerpunt van de gemeente Tilburg 
in de zorg is: 'verbetering van de 
gezondheid in de wijk en versterking van 
de jeugdgezondheid'. 
Bron: Nota gezondheid Telt! 

Volgens de van Dale betekent het woord 
gezondheid : 
"Een toestand van volledig lichamelijk, 
geestelijk en maatschappelijk 
welbevinden en niet alleen de 
afwezigheid van ziekte." 
Gezondheid is inderdaad méérdan alleen 
afwezigheid van ziekte. Aandacht voor 
gezondheid beperkt zich daarom niet 
tot het bestrijden van ziekteverwekkers, 
zoals virussen en bacteriën. Gezondheid 
volgens de ruimere betekenis van het 
woord wordt beïnvloed door een groot 

aantal factoren, waaronder de volgende: 
_Biologische factoren, zoals leeftijd, 
geslacht, aanleg en etniciteit. 
_Leefstijlfactoren, zoals voeding, 
beweging en omgang met alcohol, roken 
en stress. 
_Sociale elementen, voorbeeldgedrag 
van familie en vrienden en de invloed 
van werk, inkomen of opleid ing. 
_Fysieke omgeving zoals de woon
en werkplek, groenvoorziening en 
speel plek. 
_Aanwezigheid van gezondheidszorg, 
bereikbaarheid, toegankelijkheid en 
kosten. 
Enkele van deze kenmerken zijn 
beïnvloedbaar, bijvoorbeeld de 
leefstijl, de fysieke omgeving en de 
beschikbaarheid en toegankelijkheid 

GEZONDHEID 

Factoren die van invloed zijn op gezondheid 

c-c .... ···--··--

De sociale economische status per wijk 
Bron: Gezondheid Telt 



van de gezondheidszorg. In de brochure 
'Kiezen voor gezond leven' van de 
Rijksoverheid worden gemeenten 
aangespoord om vooral in te zetten 
op beïnvloeding van leefstijlfactoren. 
De gemeente Tilburg gaat hierop in 
door gebruik te maken van de ruime 
interpretatie van het begrip: gezondheid 
is meer dan de afwezigheid van ziekte en 
houdt dus ook in dat inwoners gezond 
leven. 

Wat houd deze gezondheid concreet in? 
Hoe gezond is Tilburg? 
Het ziektepatroon in Tilburg wijkt niet 
af van het landelijk gemiddelde, hoewel 
de levensverwachting enkele weken 
korter is dan gemiddeld in Nederland. 
In grotere gemeenten komt vaak 
een lagere levensverwachting voor. 
Binnen de gemeente Tilburg zijn grote 
gezondheidsverschillen te zien. Uit 
onderzoek is gebleken dat mensen met 
een lagere sociaal economische status 
(SES) over het algemeen een slechtere 
gezondheid hebben dan mensen uit de 
hogere sociaal economische lagen van 
de bevolking. Uit het vooronderzoek 
kwam bij de sociale structuur naar 

voren dat de Noordelijke kant van de 
stad andere sociale structuur heeft. Zo 
zijn er meer sociale huurwoningen en is 
daarmee het inkomen lager dan in het 
stadscentrum. Op de kaart van de SES 
is te zien dat de sociaal economische 
status inderdaad lager ligt dan in de 
Zuidelijke buurt. 

'Aanbieders van zorg moeten zich 
meer op de wijk gaan richten met 
hun aanbod vanuit centraa l gelegen 
locaties, al dan niet deel uitmakend van 
multifunctionele centra'. 
Bron: Tilburg, wonen en welzij n, een zorg minder. 

Het beleid van de gemeente is behalve 
op de behandeling ook gericht op 
preventie en de beïnvloeding van 
slechte leefgewoonten. Met het 
terugdringen van het laatste is nog 
veel winst te behalen. De gemeente 
gaat ervan uit dat zorgaanbieders meer 
moeten gaan opereren vanuit centraal 
gelegen locaties. De stad is verdeeld in 
woonzorgservicezones, waarvoor de 
natuurlijke afbakeningen van de wijk zijn 
gevolgd. 



.3 GEZOND IN DE WIJK 
In deze zones wordt onderscheid 
gemaakt in drie soorten zorg die in een 
wijk aangeboden moet worden of in de 
toekomst moeten worden gerealiseerd. 

1. Zorgposten (bereik van 150 m) 
2. Servicecentra(bereik van 300m) 
3. Multifunctionele centra (bereik 

van 500 meter) 

De grootte van de centrahangt sa men met 
de omvang van het verzorgingsgebied 
dat ze bedienen. Uit onderzoek van de 
gemeente kwam naar voren dat in de 
wijk Oud-Noord één multifunctioneel 
centrum dient te verrijzen en vier 
zorgposten. Gelet op het huidige aanbod 
zou de spoorzone zich lenen voor een 
multifunctioneel centrum, oftewel een 
gezondheidscentrum. 
Het gebied van de spoorzone wordt 
teruggegeven aan de stad en met 
de openstelling kunnen nieuwe 
programma's worden toegevoegd 
aan de wijk. Dit lijkt een onverdeeld 
positieve verandering, maar toch 
zijn veel bewoners van de direct 
aangrenzende wijk Theresia er niet 

gelukkig mee. Naar hun verwachting zal 
het aantal verkeersbewegingen in hun 
wijk sterk toenemen. Voor de directe 
omgeving van het gezondheidscentrum 
zal dit ongetwijfeld het geval zijn. Dit 
is één minpunt in een overwegend 
gunstige ontwikkeling. Want dat 
de buurtbewoners veel baat zullen 
hebben bij de komst van een 
gezondheidscentrum in de spoorzone 
valt niet te betwisten. Het centrum zal 
verrijzen op een centrale plek in de 
nieuwe wijk, zodat het zowel voor oude 
als nieuwe bewoners goed bereikbaar is. 
In de analysefase is ook aandacht 
besteed aan strategieën en een 
mogelijke uitwerking daarvan op het 
niveau van een stedenbouwkundig 
plan. Vanuit de strategie genaamd 
'de Noordelijke buurt is leidend' is 
een eerste stedenbouwkundig plan 
ontworpen waarin een zorgfunctie 
een centrale plek in de buurt inneemt. 
Bij deze strategie was het doel om de 
Noordelijke buurt door te zetten in 
het spoorzonegebied en er dus één 
geheel van te maken. Hierbij is tevens 
rekening gehouden met de wensen 

van de bewoners. Het vrijgekomen 
gebied wordt een woongebied met 
faciliteiten voor culturele evenementen 
in de oude NS-Ioodsen en enkele 
bedrijven langs het spoor. De grootste 
verandering is de introductie van een 
centrum in het hart van de wijk, waar 
enkele belangrijke wijkfuncties komen 
te liggen. Het stedenbouwkundige plan 
legt de basis voor de komst van een 
gezondheidscentrum en formuleert 
tegelijkertijd de uitgangspunten voor 
het nader bepalen van de stedelijke 
omgeving. 

Het gezondheidscentrum is de plek 
waar oude en nieuwe bewoners 
samenkomen. Het zou dus een gemiste 
kans zijn om hier alleen zieken bijeen te 
laten komen. De traditionele opvatting 
van de gezondheidszorg is gericht op 
het behandelen van de patiënt, zodat 
het dus bijna per definitie gaat om een 
kwaal die bestreden moet worden. 
Vanuit die gedachte ligt het niet voor 
de hand om de traditionele medische 
functies van het gezondheidscentrum 
te vermengen met functies die 



gericht zijn op de verbetering van de 
gezondheid van mensen die (nog) niet 
ziek zijn. De ruime interpretatie van 
het begrip gezondheidszorg door de 
gemeente Tilburg biedt echter wel 
mogelijkheden om de fu ncties van het 
gezondheidscentrum te verruimen en 
naast medische zorg plaats te maken 

voor praktijken die betrekking hebben op 
de welzijn. Het aanbod voor de wijk zou 
hiermee rijker worden en zou zelfs een 
aanwinst kunnen zijn voor de rest van 
de stad Ti lburg. Met deze opzet komt de 
nadruk te liggen op gezondheid in plaats 
van ziekte. De doelgroep blijft dan niet 
vooral beperkt tot ouderen, die immers 

vatbaarder zijn voor ziekten, maar 
omvat nadrukkelijk alle buurtbewoners. 
Hiermee wordt het gezondheidscentrum 
een ontmoetingsplaats voor jong en 
oud, waar het draait om gezond zijn en 
niet meer uitsluitend worden. 

••• 
BUURTBEWONERS/GEZONDE MENSEN ZIEKE PATIENTEN Doelgroep 

Zorg in de wijk Gezondheid in de wijk 



.3 GEZOND IN DE WIJK 
Voor een goede gezondheid is het 
belangrijk om voldoende te bewegen. 
Daarmee verbetert de conditie en zijn 
mensen mindervatbaarvoor ziektes. Van 
de rijksoverheid krijgt sport steeds meer 
positieve aandacht. In de overheidsnota 
'Wat sport beweegt' wordt gesteld dat 
sport meer is dan een plezierige manier 
van vrijetijdsbesteding. Sport heeft 
invloed op de hele samenleving en draagt 
bij tot vergroting van burgerparticipatie, 
het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen, 
de integratie van minderheden, de 
bevordering van de volksgezondheid en 
de verbetering van de leefbaarheid in 
achterstandswijken. 

'Sport gaat uit van positieve doelen: 
je wilt winnen, je werkt aan je 
gezondheid, je komt in contact met 
andere mensen... Sport heeft eigenlijk 
met alles in de samenleving te maken, 
van gezondheid en armoedebeleid tot 
goede alternatieven voor de jeugd'. 
Jan Hamming- Sportwethouder gemeente 

Tilburg 

Ook de gemeente Tilburg stelt zich 
als doel om het bedrijven van sport 
te stimuleren. Deze ambitie zal alleen 
dan worden verwezenlijkt, wanneer 
de inwoners van Tilburg een geschikte 
vorm van sport aangeboden krijgen die 
makkelij k bereikbaar is. 

'Sporten maakt de stad gezond en 
verdient daarom ook vanuit andere 
beleidsdisciplines alle aandacht.' 
Bron: Niemand buitenspel, sportnota Tilburg 

De inrichting van de openbare ruimte 
in verschillende wijken in Tilburg 
dient de komende jaren meer en 
beter op sport en bewegen te worden 
afgestemd. De vraag naar veilige en 
bereikbare accommodaties dicht bij huis 
groeit immers. Het aanbod van extra 
sportmogelijkheden zal bovendien meer 
mensen stimuleren 'in beweging' te 
komen. Vooral in de oude stadsdelen is er 
eentekort aan sportvoorzieningen, zowel 
aan binnen- als buitensportlocaties. In 
nieuwbouwplannen moet volgens de 
landelijke norm voldoende openbare 
speelruimte worden aangelegd. Dat is 

ook te zien aan het huidige aanbod van 
sport in Tilburg. Buiten de oude stad zijn 
voldoende sportplekken, terwijl er in het 
centrum van de stad weinig te vinden zijn. 
Het toepassen van een meer eigentijds 
concept van het gezondheidscentrum 
pleit ervoor om er een belangrijke plaats 
in te ruimen voor sportfaciliteiten. De 
prominente aanwezigheid van dit soort 
voorzieningen versterkt de leidende 
gedachte, dat het op deze plaats draait 
om gezondheid en niet om ziekte. 
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] .4 CASE-STUDY'S 

Hiernaast is een gezondheidscentrum 
van Tilburg te zien, deze ligt midden 
in de wijk Reeshof (tilburg-Noord). 
Dit is op dit moment het grootste 
gezondheidscentrum, alleen voor een 
groot deel van de inwoners is dit te ver 
weg. Hier gaat verandering in komen. 
Gezondheidscentra zijn in Nederland 
een betrekkelijkjong fenomeen. Tot een 
jaar of dertig geleden hadden de meeste 
artsen, tandartsen, fysiotherapeuten, 
logopedisten en zelfs specialisten nog 
praktijk aan huis. Apotheken waren 
gevestigd in winkelpanden, tussen 
andere winkelpanden. In de jaren 
zeventig begon een jonge generatie 
medici en paramedici, gedreven 
door idealisme, met het opzetten 
van gezondheidscentra met een 

gevarieerd aanbod van eerstelijnszorg. 
Dit vroeg om een omslag in het 
denken over de eigen praktijk, omdat 
de verschillende beroepsgroepen in 
het gezondheidscentrum niet meer 
hun eigen 'winkeltje' hadden, maar 
doorgaans in loondienst kwamen van 
het gezondheidscentrum. Omdat de 
oprichting van een gezondheidscentrum 
in vrijwel alle gevallen voortkwam 
uit particulier initiatief, meestal van 
jonge huisartsen, en de financiële 
consequenties voor werknemers groot 
waren, zijn er grote verschillen tussen 
de Nederlandse gezondheidscentra, 
zowel qua organisatiestructuur als 
qua aanbod van zorgvoorzieningen. 
Het woord gezondheidscentrum is 
dus een verzamelbegrip, zodat niet 

altijd duidelijk is welke lading ermee 
gedekt wordt. Om een beeld te 
krijgen van gezondheidscentra heb 
ik er een aantal onderzocht. Hierbij 
heb ik me niet beperkt tot de zuivere 
gezondheidscentra, maar ook gekeken 
naar buurtcentra en multifunctionele 
complexen. De onderzoeksfase gaf een 
beeld van de mogelijkheden van een 
wijkcentrum Dit bleek zeer vruchtbaar 
bij het formuleren van het programma, 
waarbij uiteraard ook rekening moest 
worden gehouden met de wensen van 
de gemeente en met de vraag naar 
bepaalde functies. 
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] .4 CASE-STUDV'S Gezondheidscentrum IJburg 

Architect: 
Opgeleverd : 
Plaats: 

LEVS architecten 
Januari 2008 
Amsterdam, 2300 m2 

Functies: Jeugdzorg, apotheek, dienstencentrum, maatschappelijk werk, huisarts, OLVG 
polikliniek, verloskundige, fysiotherapie, organisatie welzijn en dienstverlening 

Beschrijving: 
Het gebouw maakt deel uit van het 
stedenbouwkundig masterplan voor Blok 
11 op IJburg. Dit plan bepaalt deels de 
maten, de volumes en de insneden van 
het blok. De plek ligt centraal op IJburg, 
waardoor het gezondheidscentrum 
voor alle bewoners goed bereikbaar 
is. In hetzelfde complex zijn bovendien 
nog dertien woningen opgenomen, die 
zich boven het gezondheidscentrum 
bevinden. 
Het gebouw heeft een complex 
programma door de combinatie 
van uiteenlopende zorgfuncties. 
De bewoners zullen voor veel van 
hun gezondheidsklachten dichtbij 
huis terecht kunnen. Het gebouw 
is opgebouwd uit drie volumes, die 

visueel van elkaar gescheiden zijn door 
hoogteverschillen en insneden in de 
gevel. De bijzondere ruimtes in het 
gebouw zijn in de gevel extra benadrukt 
door witte kaders om grote glasvlakken. 
Elke verd ieping heeft een open 
binnenruimte, waar de functies omheen 
zijn gegroepeerd. De meesttoegankelijke 
functies liggen het dichtst bij de ingang. 
Doordat de zorgfuncties per verdieping 
geclusterd zijn, wordt een sfeer van 
grootschaligheid vermeden. Het 
interieur heeft een warme uitstraling 
door het gebruik van houtaccenten op 
een neutraal wit met grijze ondergrond. 
Dit draagt bij tot een prettige sfeer. 

ligging in Amsterdam 
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7.4 CASE· STUDY'S Gezondheidscentrum St. Jozef 

Architect: 
Opgeleverd : 
Plaats: 

One Architecture 

Juli 2009 

Deventer, 6000 m 2 

Functies: Bloedbank en in het gezondheidscentrum; huisartsen, verloskundigen, 

fysiotherapeuten, logopedisten, psychologen, een laserkliniek en tandartsen 

Beschrijving: 
Een voormalig klooster uit de jaren '50 
is omgebouwd tot gezondheidscentrum. 
De architectonische interventies richten 
zich op een tweetal belangrijke aspecten 
van het gebouw: de opbouw van het 
complex rond enkele groene hoven en 
de baksteen-om-beton-architectuur 
van de jaren '50, die destijds veel is 
toegepast in katholieke gebouwen. 
Naast de twee bestaande tuinen, waarin 
de voormalige kloostertuin zijn centrale 
positie terugkrijgt, biedt het ontwerp 
een nieuwe 'keldertuin' centraal in het 
complex. 
Een blik op het ontwerp onthult wat in 
de jaren '50 werd verhuld: het klooster 
is in wezen een hedendaags gebouw 
gemaakt met moderne technieken. Door 

een harde snede te maken in één van de 
gebouwen komt de eigenlijke betonnen 
kern, die ooit verborgen was achter het 
baksteen, te voorschijn. 
Het tonen van het beton achter 
de bakstenen gevel is ingezet als 
ontwerpmotief in andere delen van 
het gebouw, zoals in de muur van de 
uitbreiding die is gemaakt voor de 
bloedbank en in het betonnen exterieur 
van de wachtruimtes. 
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ligging in Deventer 



Aanzicht 

Plattegrond begane grond Interieur, oude kapel 



] .4 CASE-STUDV'S Groot Klimmendaal 

Architect: 
Opgeleverd : 
Plaats: 

Koen van Velsen 
September 2009 
Arnhem, 13.800 m2 

Functies: Revalidatiecentrum, Ronald McDonaldhuis, een theater, een fitnessruimte, een 
sportzaal, een zwembad en een creativiteitscentrum 

Beschrijving: 
Voor het terrein van het Groot 
Klimmendaal-complex in Arnhem is 
een masterplan gemaakt waarin het in 
de loop der tijd volgebouwde gebied 
op den duur zal transformeren tot een 
parklandschap met drie objecten : de 
revalidatiekliniek Groot Kl immendaal, 
een gebouw voor verschillende 
scholen en een woongebouw. De 
revalidatiekliniek is midden in de natuur 
gesitueerd. Door de gevels met bruin 
geanodiseerd aluminium te bekleden en 
de voetafdruk van het gebouw zo klein 
mogelijk te maken wordt de natuur in 
zijn waarde gelaten. De dubbelhoge 
hoofdverdieping bevat de bijzondere 
programmaonderdelen. Eronder liggen 
kantoren, erboven de kliniek en de 

polikliniek. Op het dak bevindt zich het 
Ronald McDonaldhuis. 
Door grote gaten in het dak dringt het 
daglicht door tot in het hart van het 
dertig meter brede gebouw. Ze dienen 
tevens als visuele verbinding tussen de 
verd iepingen. 

ligging in Arnhem 



Interieur, zicht in de sporthal 



7.4 CASE-STUDV'S BuurtcentrumdeWende 

Architect: 
Opgeleverd : 

MAD Johannes Moehrlein Architecten 
September 2007 

Plaats: Groningen, 590 m2 

Functies: Creativiteitscentrum, vergaderzalen, kinderdagopvang. 

Beschijving: 
Het plan is opgezet om het terrein een 
meer open karakter te geven, waarmee 
een betere sociale controle beoogd 
wordt en tevens gestreefd wordt naar 
zichtbaarheid van het nieuwe gebouw. 
Dit is gerealiseerd met behoud van 
een rij monumentale bomen langs de 
aangrenzende uitvalsweg. 
Het open karakter van het gebouw 
zet zich door in het hoge bouwdeel 
waarin een multifunctionele zaal is 
ondergebracht. De gevel is gemaakt van 
polycarbonaat elementen die in elkaar 
klikken. Het materiaal is half doorzichtig. 
Het plaatoppervlak is krasbestendig, 
maar niet hufterproof. 
De ruimte tussen de gevel en de zaal 
is een gebruiks- en verkeersruimte. 

Deze brede luchtspouw dient als buffer 
tussen de binnen- en de buitenruimten 
beperkt tevens de geluidsoverlast. De 
rechthoekige doos met de grote zalen 
heeft een houten draagstructuur in twee 
richtingen. De kleur van de afgewerkte 
gipsplaten is warmrood. De vele TL
buizen, verwerkt in de muur van de 
rode zaal, zorgen ervoor dat het object 
van buitenaf gezien kan worden als het 
kloppende hart van het gebouw. 



Situatie schets 
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7.4 CASE-STUDY'S 'twijkhuis 

Architect: 
Opgeleverd : 
Plaats: 

Rietvind Architecten BNA 
Oktober 2010 
Den Helder, 1980 m2 

Functies: Buurtcentrum, sporthal, GGZ, activiteitenruimtes, buitenschoolse opvang, 
oefenruimte voor bands, café, filmhuis 

Beschrijving: 
Het multifunctionele gebouw is 
gesitueerd midden in een multiculturele 
wijk. Het centrum wil de cu lturele 
groepen samenbrengen. 
Er lopen twee met lichtstraten overdekte 
passages door het gebouw, deze zorgen 
voor laagdrempeligheid. Aan deze 
passages liggen functies die makkelijk 
toegankelijk moeten zijn. Op de eerste 
verdieping zijn de meer privacygevoel ige 
functies ondergebracht. 
De interieurkleuren zijn geïnspireerd op 
het kleurgebruik van exotische culturen. 
Door de dynamische vormen en het 
mooie eenduidige materiaalgebruik is 
een goede balans gevonden tussen rust 
en dynamiek in de geve ls. De gevels 
en daken zijn uitgevoerd in goudgeel 

gespoten aluminium beplating. 
Aangrenzend aan het percee l ligt een 
speelterrein, dat een groen en sociaal 
hart vormt in de wijk. 

r 

ligging in Den Helder 





7.4 CASE-STUDV'S Dezenneboom 

Architect: 
Opgeleverd : 
Plaats: 

Drost+ van Veen architecten 
2010 
Doetinchem, 3660 m2 

Functies: 2 basisscholen, grand café, multifunctionele ruimte, een sporthal en ru imtes voor 
zorginstellingen. 

Beschrijving: 
De wijk Oosseveld was lange tijd 
verdeeld in twee gedeelten. Het nieuwe 
multifunctionele centrum zou deze delen 
dichter bij elkaar moeten brengen. De 
functies van het gebouw zijn toegankelijk 
vanuit een centrale ontvangsthal, 
die dient als ontmoetingsplaats 
voor de wijkbewoners. Het café, 
de multifunctionele ruimte en het 
speellokaal van de school staan in 
open verbinding met de centrale hal, 
zodat het gehele oppervlak kan worden 
benut bij grote evenementen. Er zijn 
vides gebruikt om de functies van de 
bovenliggende verdiepingen zichtbaar 
te maken op de begane grond. In 
de centrale hal leidt een felgekleurd 
trappenhuis naar de verschillende 

verdiepingen, waarover de functies 
verdeeld zijn. 
Karakteristiek voor de wijk is de 
Oosseldse kap, een dak met donkere 
dakpannen onder een scherpe hoek. De 
helling van dit type dak is teruggebracht 
in de vorm van het gebouw en de gevel 
is bedekt met keramische leien in de 
kleuren van het groen in de wijk. De 
entrees en ramen zijn geaccentueerd 
door grote witte kaders en veranderingen 
in het leienpatroon. 
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Plattegrond begane grond 



] .4 CASE-STUDY'S conclusie 

Bij de meeste van deze voorbeelden is 
de ontsluiting centraal geregeld middels 
een open atrium waaraan alle functies 
zijn geschakeld. Wat opvalt aan de 
onderzochte voorbeelden is dat het 
voornamelijk grote complexen zijn, die 
ondanks de omvang toch midden in de 
wijk staan. Bij het gezondheidscentrum 
van IJburg is het gebouw verweven 
met het bouwblok. Dit komt tevens 
tot uitdrukking in de materialisering 
en uitstraling van het complex. De 
Zonneboom heeft de meest extreme 
vorm en materialisering, waardoor het 
gebouw op zichzelf lijkt te staan en een 
autonome eenheid wordt in een gewone 
wijk. De verschillen tussen de centra 
zijn groot. Er is geen vaste keuze voor 
een soort materiaal aan te wijzen en er 

zijn zelfs geen vormen die veel worden 
toegepast. De gemeenschappelijk 
noemer van de centra blijft voornamelijk 
beperkt tot de veelheid aan functies en 
het feit dat het complex als één geheel 
is ontworpen. 
Omdat het zoveel functies 
moet huisvesten wordt het 
gezondheidscentrum vaak een op 
zichzelf staand gebouw, dat weliswaar 
aansluiting zoekt met de omgeving, 
maar door het bijzondere karakter en 
de eigenheid ook mag opvallen in de 
wijk. Het is duidelijk dat er nog geen 
eigen vormentaal ontwikkeld is voor 
dit type gebouwen, dit in tegenstelling 
met de ziekenhuizen die hetzelfde 
concept alsmaar herhalen. Opvallend is 
dat er geen relatie lijkt te zijn tussen de 

vormentaal van het ziekenhuis en dat 
van een gezondheidscentrum, terwijl 
de functies die er zijn ondergebracht 
sterk verwant aan elkaar zijn. Aangezien 
zowel de schaal als de situering in de 
stad sterk verschillend is met die van 
ziekenhuizen ligt het voor de hand om 
na te denken over een eigen vormentaal. 
Interessant in dit verband is de vraag 
wat het meest bepalend moet zijn bij 
het zoeken naar die vormen: de functies 
van het gezondheidscentrum óf- gezien 
de situering in de wijk- de omgeving. 





DEEL 2 



8.1 STRATEGIE Buurtfunctie is leidend 

De strategie omvat de gedachte achter 
het ontwerp en geeft aanleiding tot 
ingrepen in de bestaande omgeving. Er 
zijn diverse mogelijkheden onderzocht 
en zo is het stedenbouwkundige plan 
tot stand gekomen. In de meeste opties 
vormde de binnenstad de leidraad 
voor het plan, terwijl er nooit vanuit 
de noordelijke buurt (Theresia} wordt 
ontworpen. Deze grenst echter wel 
direct aan de spoorzone. De Theresia
buurt heeft zelf initiatief ondernomen 
door een boekje uit te geven over wat 
er volgens hen moet gebeuren met de 
spoorzone. Dit gaf een aanleiding om 
het nu eens vanuit het perspectief van 
de bewoners te bekijken en een plan 
te maken dat aansluit bij wensen van 
de buurt. Bij dit plan is gekeken naar 

belangrijke lijnen in deze wijk en zijn 
deze doorgetrokken in het deel dat aan 
de wijk wordt toegevoegd. 
De belangrijkste uitgangspunten bij dit 
plan waren: 
• Theresia behouden als 

woonwijk 
• Aandacht voor de structurele 

verbinding Noord-Zuid 
• De Lange nieuwstraat blijft een 

rustige weg. 
• Het parkeren wordt 

ondergronds opgelost. 
• Veiligheid en leefbaarheid als 

rode draad 
• Realiseren van een cult ureel 

lint in groenruimte. 
• Spoorbarrière opheffen, door 

het spoor te verlagen Uitgangspunten vertaald in een conceptschets 



Pfanftaart strategie 

Doorsnede 
buurtwonen Roombeek 



8.1 STRATEGIE opwaarderen centrumfunctie 

Vanuit een heel andere invalshoek is • 
een plan gemaakt waarin de spoorzone 
wordt gezien als het tweede centrum • 
van Tilburg. Hiervoor is de stad letterlijk 
gespiegeld om antwoord te krijgen op • 
de vraag of dit een interessant plan 
opleverde. Dat leverde een plan op wat • 
een grotere allure uitstraalde, namelijk 
van een stedel ijk stadscentrum. Bij dit • 
plan zijn dan ook de uitgangspunten van 
de gemeente overgenomen: • 

• 
• 

Versterken van de zakelijke 
dienstverlening 
Knooppunt van het openbaar 
vervoer 
Terugdringen van het barrière
karakter van het spoor 
Spoorlaan als boulevard/ 
entree van de binnenstad 
Substantiële uitbreiding 
stedelijk wonen 
Grootstedelijke allure met 
hoogwaardige uitstraling 
Complementair stadscentrum 
Groen als geledingszone en 
verrijking openbare ruimte 

Uitgangspunten vertaald in conceptschets 



Referentie Stedelijk plein, 
Ceramique Maastricht 

---"1;1 nlr<l<!>l't strategie 

Doorsnede 



0 8.1 STEDENBOUWKUNDIGPLAN combi 

Een combinatie van beide voorgaande 
strategieën leidt tot het meest krachtige 
stedenbouwkundige plan. De sterkte in 
dit plan ligt in de tweezijdige benadering 
van het gebied. Het gebied wordt niet 
alleen vanuit de stad bekeken, maar zorgt 
ook voor een versterking van de wijk. De 
toevoeging van een wijkcentrum draagt 
bovendien bij tot een betere integratie 

van het oude en nieuwe gedeelte van de 
wijk Theresia. 

Het combinatieplan waarin de 
plannen vanuit de buurt en vanuit de 
gemeente worden samengebracht 
vormt de basis voor de plaatsing van 
het gezondheidscentrum. In het plan is 
ruimte gemaakt voor een wijkcentrum 

dat centraal ligt in het oude en nieuwe 
gedeelte van de wijk. Door in dit centrum 
van de wijk een gezondheidscentrum te 
plaatsen wordt het een plek waar oude 
en nieuwe bewoners samenkomen. Het 
samenkomen van de bewoners zorgt 
voor integratie tussen het oude en 
nieuwe deel, zodat de wijk één geheel 
wordt. 

Doorsnede stedenbouwkundig plan 





8.2 INBEDDING OMGEVING 

Het gezondheidscentrum ligt centraal 
in het nieuwe buurtcentrum. Om 
aansluiting te zoeken bij de bestaande 
wijk en het groene veld wordt het groen 
als het ware het gebouw ingetrokken. 
Daardoor ontstaat een toegankelijke en 
prettige openbare ruimte. Deze ruimte 
biedt de omgeving een blik in het 
gebouw en zorgt voor een minder harde 
scheiding tussen binnen en buiten. 

Aan de stedelijke zijde zoekt het 
gezondheidscentrum aansluiting bij het 
stedelijke plein. Deze aansluiting mondt 
uit in een kleinere openbare ruimte 
vóór het gebouw. Deze ruimte wordt 
begrensd door een geleidelijke opbouw 
van appartementen. 

Basketbar Utrecht, sporttoestellen Bilbao 



Inbedding in de omgeving 



8.3 PLEINEN MET EIGEN KARAKTER 

Het stedelijke plein wordt bepaald 
door verschillende bestaande lagen 
over elkaar te leggen. De visuele laag 
is de zichtrelatie van het plein naar het 
gebouw en tussen de gebouwen. Door 
een poort te maken ter plekke van de 
ingang wordt het plein doorgetrokken 
naar het plein vóór het gebouw. De 
verbindende laag wordt gevormd door 
voor de hand liggende looproutes 
tussen de verschillende gebouwen. Dit 
zorgt voor directe verbindingen . De 
structurerende laag is de inverse van de 
verbindende en visuele laag en bestaat 
uit vlakken die hoger en lager liggen, 
waardoor plekken worden gecreëerd 
op het plein. Door de structuur van de 
plekken worden de looppaden gevormd 
De hoger gelegen plekken vormen 
zitplekken met groene binnenruimtes. 

Het lager gelegen gedeelte is bestemd 
voor de sportfunctie, die door de ligging 
goed zichtbaar is en toch afgesloten is 
van de doorgaande routes. Het aanzien 
van de sportplekken wordt bepaald door 

visuele laag 

stedelijk plein 

sporttoestellen in de open lucht, die 
bestemd zijn voor zowel volwassenen 
als kinderen. De toestellen maken deel 
uit van het sportlint dat leidt naar de 
hoofdingang van het gebouw. 

verbindende laag structurerende laag 



Materialisering hoger gelegen plekken 

f. t ~ 

Materialisering visuele pad 

Materialisering verbindende paden Overzicht gehele plein 



.3 PLEINEN MET EIGEN KARAKTER stedelijkplein 

De verbindende paden met de structurerende laag 



Zicht vanaf de rode loper naar het gebouw 



0 8.3 PLEINEN MET EIGEN KARAKTER Groenpark 

Deze ruimte zoekt aansluiting bij het 
bestaande openbare groen dat er 
bijna direct aan grenst. Door heuvels 
te maken van het groen wordt 
de ruimte meer besloten, wat de 
binnenruimte enigszins afschermt van 
de buitenruimte. De binnenruimte is wel 
te zien, maar ligt half verscholen achter 
de heuvels, waardoor de interesse van 
de voorbijgangers wordt opgewekt. De 
heuvels krijgen een aantal zitplekken 
die meebuigen met het natuurlijke, 
glooiende landschap. Door gebruik te 
maken van open bestrating voor de 
stoep die de groene ruimte begrenst , 
wordt het groene gebied opgerekt. De 
ruimte in de heuvels wordt gebruikt 
voor de installaties van het zwembad 
van het gezondheidscentrum. 

Groene heuvels 

Open bestrating, waartussen gras groeit 
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Doorsnede ter plaatse van de groene heuvels 



9.1 PROGRAMMA 

In het vooronderzoek werd duidelijk 
dat het centrum meer dan alleen een 
zorgfunctie krijgt. Bij de bepaling van de 
grootte van de functies is gekeken naar 
de case-study's en naar het programma 
dat de gemeente Tilburg heeft opgesteld 
voor de grotere multifunctionele centra 
op wijkniveau. Zoals de afbeeldingen 
laten zien, zijn de functies verdeeld 
over het hele complex, met de routing 
als verbindend element er doorheen 
geweven. 

Medische faciliteiten 

Gezondheidscentrum: 
Huisarts 3 beh.k 
Fysiotherapeut 4 beh.k 
logopeed 2 beh.k 
Psycholoog 2 beh.k 
Audioloog 3 beh.k 
verloskundige 2 beh.k 
Diëtiste 2 beh.K 
Homeopaat 2 beh.K 

Bloedbank: 
Apotheek: 

Beweging 
Zwembad: 
Sportzaal: 

Fitness: 
Douches/kleedkamers: 

Welzijn 

Sauna: 
Massageruimte: 
Beautysalon: 
Laserkliniek: 
Buurtcentrum: 
Vergaderzalen 4 zalen 
activiteiten 2 zalen 
knutselruimte 3 zalen 

aanvullend programma 
Horeca: 
39 woningen: 
Parkeren: 

1400 m2 

200m2 

150m2 

350m2 

1300 m2 

80m2 

60m2 

400m2 

50m2 

80m2 

80m2 

500m2 

300m2 

2730 m2 

4400 m2 





9.2 FUNCTIONEEL CONCEPT 

De diverse functies in het gebouw 
zijn met elkaar verbonden door het 
thema gezondheid. Elke functie heeft 
echter zijn eigen wensen en eisen 
met betrekking tot de plaatsing en de 
ruimte in het gebouw. Omdat in de 
toegepaste opvatting over gezondheid 
ook preventie van ziekte een centrale 
betekenis heeft, is veel ruimte gepland 
voor sport en beweging. De overige 
functies zijn gekoppeld aan sport en de 
plaats in het gebouw waarmee zij het 
meest van doen hebben. Zo zal voor de 
sauna veel gebruik worden gemaakt van 
het zwembad en zal het buurtcentrum 
waarschijnlijk meer gebruik maken van 
de sporthal. Daarnaast krijgt elke functie 

een eigen ingang, zodat de straatwand 
levendig wordt en doelgerichte 
bezoekers niet het hele gebouw door 
hoeven. 

• • 

• • 

Sporthal 

Zorgfunctie 

Buurtcentrum 

Hoofdingang 

Zwembad 

Welzijns functies 

Woningen 

Routing 



l .De basis van het gebouw Is sport 2. De overige functies krijgen hun plek door de func
tie waarmee ze het meest te maken hebben 

.. 

3. De routing loopt om de sport heen en maakt het 
daarmee heel openbaar, terwijl de andere functies 
een meer besloten karakter hebben. 



9.2 FUNCTIONEEL CONCEPT medisch 

Het gezondheidscentrum ligt aan het 
openbaar groen en heeft daarmee 
een rustig uitzicht en karakter. De 
eerstelijnszorg is ondergebracht in 
overwegend kleine behandelkamers, die 
afgesloten liggen van de meer openbare 
functies. Voorfysiotherapie is een fitness 
ruimte in het gebouw geplaatst op de 
derde verdieping, die meer besloten is 
zodat mensen er kunnen werken aan hun 
fysieke problemen zonder zich bekeken 
te voelen. Het gezondheidscentrum is 
direct gekoppeld aan de sporthal, die 
te zien is vanuit de wachtkamers aan 
de routing en de hal, zodat men bij het 
wachten enige afleiding heeft door de 
blik op de sporters. 



Zicht In de wachtruimte van de bloedbank 



9.2 FUNCTIONEEL CONCEPT beweging 

De sporthal en het zwembad vormen de 
basis van het gebouw. Het zijn de meest 
openbare functies en om die reden zijn 
ze in de routing altijd zichtbaar. Dit maakt 
dat - zoals we al eerder zagen bij de 
wachtende patiënten - beweging altijd 
zichtbaar is in het gebouw en de directe 
omgeving. De onderste drie meter van 
de sporthal dienen gesloten te zijn en 
kunnen geen ramen bevatten, zodat er 
vrijuit en zonder zorg over kwetsbare 
ramen gesport kan worden. Om te 
zorgen dat de sporthal toch een open 
karakter krijgt is hij drie meter verdiept 
in het bouwblok, zodat vanaf de begane 
grond een open inkijk mogelijk is en 
er geen dode gevel ontstaat. Hierdoor 
ligt de sporthal op dezelfde hoogte als 
de parkeergarage onder het complex, 
waarmee hij in verbinding staat. Plaats van de sportfuncties in het gebouw 





9.2 FUNCTIONEEL CONCEPT welzijn 

Welzijn wordt vertaald in de meest 
ruime betekenis van het woord. Het gaat 
om welbevinden van de gebruikers, in 
zowellichaam als geest. 
Het saunacomplex is bestemd voor de 
reiniging van het lichaam en grenst 
vanwege de logica van het concept 
aan het zwembad. Toch heeft de sauna 
een eigen zwembad, omdat deze 
functie heeft privé karakter heeft en 
het zwembad openbaar is. Het privé 
karakter geldt ook voor de beauty- en 
de laserkliniek, die beiden zowel vanuit 
de sauna als vanuit de centrale route te 
bereiken zijn. 
De groene ruimte die grenst aan het 
zwembad wordt verder doorgezet op 
het dak van het zwembad, waar kleinere 
plekken groen komen als buitenruimte 

voor de sauna. 
Het buurtcentrum zorgt voor geestelijke 
welzijn. Er is ruimte voor het geven van 
workshops en cursussen, zodat het een 
plek wordt voor de buurtbewoners om 
samen te komen. 

Plaats van de welzijns functies in het gebouw 





9.2 FUNCTIONEEL CONCEPT aanvullendprogramma 

De woningen in het complex worden 
zorgappartementen, waar ouderen 
en zieken die normaal gesproken in 
een verzorgingstehuis zitten een plek 
midden in de wijk kunnen krijgen, zodat 
ze dichtbij alle faciliteiten zitten en de 
zorg krijgen die ze nodig hebben. 
Ondergronds worden 377 
parkeerplekken gerealiseerd, 238 voor 
de verschillende functies, 63 voor 
de woningen en 76 extra plaatsen 
voor bezoekers van de woningen 
of het centrum. Bij de technische 
tekeningen staat de plattegrond van de 
parkeergarage. 
Het restaurant is gelegen op de eerste 
verdieping en heeft uitzicht op het 
zwembad. 

Plaats van de woningen In het gebouw 





9.3 RUIMTELIJK CONCEPT 

Het symbool van de geneeskunde 
bestaat uit de staf met Asclepios, de 
Griekse halfgod voor de genezing, en 
een slang die zich om die staf kronkelt: 
de esculaapslang. Omdat de slang 
vervelt, staat hij symbool voor herstel 
van het lichaam en verjonging. De 
routing van het gebouw draait om 
de sportfaciliteiten heen en vormt zo 
het EsculaapsymbooL De sport- en 
geneesfuncties worden door dit symbool 
onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Symbool van de gezondheidszorg 





9.4 ROUTING 

Door de brede definitie die in het concept 
is gegeven aan het begrip 'gezondheid' 
kunnen de sporthal en het zwembad 
daadwerkelijk in het gebouw worden 
geïntegreerd. Het centrum is meer dan 
een vermenigvuldiging van hokjes en 
ontsluitingsgangen. Het wordt een plek 
voor ontmoetingen. Om deze sociale rol 
te kunnen vervullen zullen de ruimtes 
en de relatie tussen de verschillende 
programmaonderdelen aan bepaalde 
eisen moeten voldoen . Bovendien zijn 
de schaal en de eisen met betrekking tot 
het gebruik van de functies verschillend. 

Eén theorie over de sociale rol die 
gebouwen kunnen spelen voor de 
omgeving is de 'Social condensator', 
een constructivistische theorie uit de 

Sovjet Unie. Volgens deze theorie heeft 
architectuur de mogelijkheid om invloed 
uit te oefenen op sociaal gedrag. Dit 
kan worden gedaan door de bestaande 
hiërarchie te doorbreken en plaatsen 
te creëren waar mensen aan elkaar 
gelijk zijn, zodat er interactie plaats 
kan vinden. Deze theorie wordt bij het 
ontwerpen van een gebouw meestal 
vertaald naar het vrijhouden van de 
begane grond en het creëren van straten 
waar de gemeenschappelijke ruimtes 
aan gekoppeld zijn. 

In dit gezondheidscentrum is het 
gebruikt door de routing vorm te gegeven 
als een straat die om de sportfuncties 
heen loopt en zo sport centraal zet in 
het gebouw. Doordat de functies een 

open karakter hebben wordt de routing 
meer dan slechts een ontsluiting van 
een bepaalde functie. Het geeft een 
beeld van wat er allemaal in het gebouw 
gebeurd. Bovendien brengt de routing 
alle functies met elkaar in verband. 



30 -beeld routing door het gebouw 



9.5 GRADATIE VAN OPENHEID 

'Een ruimtelijk gebied, een vertrek of 
plek, is als meer of minder privé dan 
wel openbaar op te vatten afhankelijk 
van de mate van toegankelijkheid, de 
beheersvorm, wie het gebruikt, wie het 
verzorgt, en de verantwoordelijkheden 
van de gebruikers en verzorgers.' 
- Herman Hertzberger 

In een ziekenhuis is elke kamer privé 
ten opzichte van de voor alle kamers 
gemeenschappelijke hal. De hal is zoals 
het hele ziekenhuis privé ten opzichte 
van de straat buiten. Het gaat hier om 
een gradatie in openbaarheid. Hoewel al 
deze ruimtes in meer of mindere mate 
openbaar zijn, voel je je in sommige 
ruimtes meer een indringer of bezoeker 
dan in andere ruimtes. Hoe komt dit? 

Wordt dit bepaald door de openheid 
van de ruimte of juist de geslotenheid 
ervan? 

'Daar waar individuen of groepen in 
staat worden gesteld, gedeelten van 
het openbare gebied te gebruiken voor 
eigen belangen, slechts indirect ook 
ten behoeve van de anderen, ontstaan 
tijdelijk of permanent door dat gebruik 
relativeringen van het openbare.' 
- Herman Hertzberger 

De functies hebben een verschil 
in openbaarheid en daarom is het 
belangrijk om een buffer te ontwikkelen 
die fungeert als overgangszone en het 
tegelijkertijd mogelijk maakt om deze 
functies te laten samenkomen in één 

gebouw. De routing dient al als een 
buffer doordat deze de verbinding 
vormt tussen de verschillende soorten 
functies. De routing heeft bovendien 
zijn eigen ruimtelijke kenmerken, die als 
een soort tussengebied gezien kunnen 
worden. Het geeft echter nog steeds 
een relatief harde scheiding tussen 
openbaar en privé aangezien de routing 
openbaar is, terwijl de zorgfunctie die 
eraan is gekoppeld een privéruimte is. 
Om tot een overgang van openbaarheid 
te komen is gebruik gemaakt van een nis, 
die direct gekoppeld is aan de openbare 
ruimte, maar toch besloten aanvoelt 
doordat de opening in de wand niet te 
groot is gemaakt. Aan de nis liggen de 
besloten ruimtes van de zorgfunctie. 



SOlLOPEN OPEN 

De nis als bufferrumte 



.5 GRADATIE VAN OPENHEID 
Een nis is een uitsparing in de wand, 
bestemd om iets in te plaatsen. De 
nis heeft een lange geschiedenis, 
waarin de betekenis en functie ervan 
nog al eens wisselde. In de Klassieke, 
maar ook in de Romaanse bouwkunst 
werden nissen bijvoorbeeld toegepast 
voor het plaatsen van beelden. In 
middeleeuwse kerken werd bovendien 
gebruik gemaakt van reeksen nissen, 
die dienden als muurgeleding. In 
het gezondheidscentrum worden 
nissen daarentegen toegepast 
voor het scheppen van een soort 
overgangsruimtes van volledig openbaar 
naar privé. De nissen kunnen tevens 
dienst doen als wachtruimte voor de 
zorgfunctie. 

De nissen krijgen een omranding 
van hout, om zo de snijlijn extra te 
benadrukken en de nis eruit te laten 
springen. Dit in contrast met de muren 
die wit worden afgestuct en daarmee 
een neutraal karakter in het gebouw 
krijgen. 



1------ De muur 

De muur 

L De nis 

( 

Traditionele nis 



Centrl!Je routi g met de nis al$ overgang naar pr vé 





9.6 GEVEL concept 

Het ruimtelijke concept vormt de basis 
van de gevel. De slangbeweging moet 
duidelijk worden in de gevel en het 
gebouw is ontworpen als één geheel. 
Het gebouw staat op een strak raster 
van 3,6 x 3,6 waarop de constructie is 
gebaseerd. 
Het spel tussen openbaar en privé wordt 
in de gevel doorgezet. Dit is gedaan door 
houten gelamineerde kolommen op het 
raster van de constructie te plaatsen 
en dit raster te verdichten of open te 
laten. Zo worden meer besloten ruimtes 
en meer open ruimtes gecreëerd en 
wordt het gebouw als één geheel 
vormgegeven. Bij het verdichten van 
het raster wordt de diepte van de kolom 
bovendien groter, zodat het dichter 

maken nog meer versterkt wordt en de 
gevel slangachtige kronkels maakt. De 
gevel verandert op die manier constant 
als je er langs loopt. 

Gesloten Semi-open 

v900 v900 v900 900 1200 1200 1200 
I I I / I 

3600 3600 

I 

Open 

v 1800 v 1800 

3600 

v 

Gevelconcept 









9.6 GEVEL materialisering 

In de gevel zijn houten gelamineerde 
lamellen opgenomen. Deze geven een 
warme uitstraling, die past bij de beoogde 
uitstraling van het gezondheidscentrum. 
De gelamineerde kolommen dragen de 
gevel en in de kolommen wordt het glas 
gezet, zodat een extra kozijn tegen de 
kolommen aan niet nodig is. De keuze 
voor het soort hout is bepalend voor 
de duurzaamheid en de uitstraling van 
het gebouw. Er is voor Spintvrij Inlands 
Lariks hout gekozen. Dit is een type 
hardhout dat voldoende sterk is, buiten 
toegepast kan worden en een geringe 
werking heeft. 





9. 7 CONSTRUCTIE 

De basisconstructie van het gebouw 
wordt gevormd door stalen HEA160 
profielen op een grid van 7,2 bij 7,2 
meter. Hierop komt een staalbetonvloer 
te liggen met geïntegreerde liggers 
(zoals is te zien op het vloerdetail). 

De constructie van het zwembad 
en de sporthal staan los van de 
basisconstructie. Dit past bij het 
ruimtelijk concept van de slang als 
basis van het gebouw. Daarbij worden 
namelijk de sporthal en het zwembad 
als aparte vormen gezien die omringd 
worden door het lichaam van de slang. 
De sporthal wordt geconstrueerd door 
een enkellaags geschoord portaal. Het 
portaal heeft een hoogte van 9 meter en 
bestaat uit een HE200B kolom. Hierop 
komen de gordingen te liggen die het 
dak dragen. 
De constructie van het zwembad 
bestaat uit houten gelamineerde liggers, 

die passen bij de uitstraling van het 
zwembad, en zijn minder hard dan het 
portaal van de sporthal. Ze hebben een 
lengte van 20 meterwaardoor de hoogte 
met een hoogte van 6 meter. 

De verschillende constructies zijn 
op elkaar afgestemd doordat ze 
op hetzelfde grid zijn geplaatst, zo 
versterken ze elkaar en zijn er vrijwel 
geen windverbanden p~ 



Constructie plattegrond, schaal 1:1000 Principe doorsnede, schaal 1:100 



9.8 TECHNISCHE TEKENINGEN plattegronden 
Schaal 1: 1000 .. -·~. 

d Parkeergarage 
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9.8 TECHNISCHE TEKENINGEN plattegronden 
Schaal1:1000 
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9.8 TECHNISCHE TEKENINGEN ooorsnedes 
Schaall:SOO 
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. 9.8 TECHNISCHE TEKENINGEN Aanzichten 
Schaall:SOO 

Noordgevel 

Zuidgevel 
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0 REFLECTIE 

Waar de rest van mijn projectgenoten 
bijna allemaal voor herbestemming 
kozen wilde ik graag een nieuw gebouw 
ontwerpen op een plek centraal in de 
wijk. Dit bleek in het begin lastiger dan 
ik had gedacht. Vanuit de stedenbouw 
kwam al snel een logische plek naarvoren 
maar dat was zo'n groot bouwkavel dat 
ik op een slimme manier om moest gaan 
met het programma en dit tevens moest 
uitbreiden. De vorm van het gebouw en 
de inbedding in de omgeving hebben 
wat tijd gekost, maar uiteindelijk is het 
gebouw er sterk uitgekomen. 
Door de grootte van het gebouw kon ik 
niet alles helemaal uitwerken zoals ik 
dat in eerste instantie in gedachten had. 
Als ik meer tijd had gehad, was ik het 
liefste nog dieper ingegaan op het 

ontwerpen van de nissen (wachtruimtes) 
en de detaillering. 
Uiteindelijk is het een mooi en vooral 
ruimtelijk gebouw geworden. 





1 CONCLUSIE 

Mijn afstudeerproject gaat over zorg op 
buurtniveau en hoe deze het beste in 
de wijk is te plaatsen en tegelijkertijd 
onderdeel kan zijn van een groter 
netwerk van zorginstellingen. Het 
onderwerp bleek meer impactte hebben 
dan ik verwachtte op het moment dat 
ik aan mijn onderzoek begon. Aan 
deze opdracht bleek veel meer vast te 
zitten dan alleen het introduceren van 
zorgcomplex in de wijk. Het was boeiend 
om kennis te maken met en bij het zoeken 
naar vormen uit te gaan van een nieuwe 
zienswijze op bestaande zorg, waarbij 
het niet meer uitsluitend gaat om zieke 
mensen. Deze benadering kan grote 
gevolgen hebben en zou de zorg kunnen 
bevrijden van een negatief imago. 
Architectuur zou hierin een belangrijke 

rol kunnen spelen, want bouwkunst is 
meer dan een speels accent of anders 
geformuleerd: een toefje slagroom op 
de taart. Een nieuw concept beïnvloedt 
onze manier van leven en heeft gevolgen 
voor de manier waarop wij tegen 
bestaande voorzieningen aankijken. Het 
bouwen van zorgfaciliteiten is te 
lang bepaald vanuit een te beperkte 
visie op functionalisme, waarbij het 
gebouw niet veel meer was dan de kale 
verpakking van de erin ondergebrachte 
voorzieningen. In dit verband is het 
opvallend dat de vormentaal voor 
ziekenhuizen veel beperkter, kaler en 
fantasielozer is dan bijvoorbeeld die voor 
culture voorzieningen als concertzalen, 
theaters en bioscopen, maar zelfs die 
van bestuurlijke gebouwen. 

Een tweede uitdaging in dit project was 
het zoeken naar een nieuwe verbinding 
met de buurt. De spoorzone was een 
enclave in de stad: een vreemde eend 
in de bijt. Door de ontsluiting van de 
spoorzone is niet alleen ruimte ontstaan 
voor het hier beschreven complex, maar 
is het tevens mogelijk om te komen 
tot een betere integratie van de dit 
gedeelte van de stad Tilburg. Het nieuwe 
centrum kan een belangrijke rol spelen 
in het verbinden van de spoorzone 
en de Theresia wijk, die hiermee niet 
alleen een nieuw hart krijgen, maar 
tevens goed bereikbare voorzieningen 
die zijn toegesneden op de zorg- en 
welzijnsfuncties van deze wijken. 
De verouderde sportvoorzieningen 
zijn doorgaans op zichzelf staande 



sporthallen, die door de dichte, hoge 
wanden een gesloten karakter hebben 
en bij duisternis een nog geïsoleerdere 
en daarmee onprettige uitstraling 
hebben. Het nieuwe complex maakt 
dit soort donkere eilandjes in de wijken 
overbodig. Oude en nieuwe bewoners 
van deze wijken krijgen met het nieuwe 
complex een natuurlijk trefpunt dat 
goed is gesitueerd middenin hun wijken. 
Hiermee krijgen deze wijken nieuwe 
impulsen, die stimulerend zullen werken 
op de sociale samenhang. 
Het concept is niet gebonden aan één 
plek, al is de uitwerking gelinkt aan deze 
specifieke locatie in Tilburg. Het centraal 
stellen van sport is in multifunctionele 
centra met de functies van een 
gezondheidscentrum ook toepasbaar 
op andere plaatsen. Ook op andere 
locaties kan dit complex de positieve 
werking hebben die bij het ontwerpen is 
nagestreefd. 
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