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Voorwoord

Na een periode van 11 maanden ligt hier voor u het resultaat van mijn 
afstudeerproject aan de Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit 
Eindhoven. Dit onderzoek bevat de uiteenzetting van het proces en de studie 
dat heeft geleid tot het uiteindelijke ontwerp van een zorghotel in Parijs: hôtel 
des soins.

Onderdeel uitmakend van het afstudeeratelier ‘A kind of space‘ is er in 
groepsverband onderzoek gedaan naar verschillende filosofische concepten 
met betrekking tot de productie van ruimte.

Na dit groepsonderzoek ben ik een verdiepend onderzoek gestart naar 
zorghotels. Met behulp van case studies is er een beeld gevormd van een 
zorghotel, in welke vormen zij bestaan en hoe zij functioneren.

Vervolgens is er een studie gedaan naar hoe het zorghotel kan gaan werken 
op de locatie in het 11e arrondissement in Parijs. Door middel van schetsen, 
3D-modellen en referenties is er gekomen tot een concept van een drie-
eenheid: wellness, hof en straat. De uitwerking van deze drie-eenheid hebben 
geleid tot het definitieve ontwerp.

Graag wil ik hierbij mijn afstudeerbegeleiders Ir. Sjef van Hoof, Dr. Jacob 
Voorthuis en Prof. Ir. Juliette Bekkering bedanken voor hun adviezen en 
begeleiding. Ook wil ik mijn ateliergenoten bedanken voor hun steun en 
positiviteit in het leuke, maar toch ook zware jaar. Mijn speciale dank gaat 
uit naar mijn ouders en Lin Luu voor hun steun, motivatie en hulp bij het 
afronden van mijn afstudeerproject.
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Summary

Ageing of the population is a trend in today’s Paris. Accompanied by the effects 
of ageing the health care system is also changing. A new strategy to facilitate 
this change is to create small temporary living spaces. (Rodwin, 2006) The need 
for temporary dwellings combined with care can be provided by a care hotel. 
A care hotel is a facility, which is mainly designed to accommodate people 
who need a smooth transition between the hospital and their homes. Besides 
furnishing common hotel services, care can also be provided 24 hours a day.

The site in the 11th arrondissement of Paris is characterized by a unique 
materiality of its neighboring building. The quality of this materiality can be 
exploited best by the design of a courtyard building.

By doing case studies of existing care hotels a program of demands has been 
developed, which is achievable on the specific location. This research suggests 
that the appearance of public functions, such as a restaurant and common 
living room, have a positive impact on the visitors. The restaurant can form a 
link between the guests and its surroundings, the city of Paris, countering any 
isolation that guests may encounter on their stay. The restaurant draws people 
from the outflow of a nearby open-air market, which is held twice a week. 
By doing this, activity is generated in the protected area of the hotel and its 
courtyard. The courtyard will have its own atmosphere.

The level of the courtyard and the restaurant is elevated, creating space for a 
wellness. At the wellness one can escape from the every day life and provides a 
place for tranquility and contemplation. Zumthor’s Therme Vals served as an 
inspiration.

The exterior facades is the result of research through sketching. The facades 
of Hans Kollhoff served as an inspiration. The contrast of dark and light 
is enhanced by using relief. This design in combination with the material 
limestone resulted in a character matching the city’s.

The trinity of wellness, courtyard and street forms the care hotel deeply: a true 
hôtel des soins.
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Samenvatting

Vergrijzing is aan de orde van de dag in Parijs. Met deze vergrijzing gaan 
een aantal zaken gepaard zoals veranderingen in de voorzieningen van 
gezondheidszorg. Een nieuwe strategie om deze verandering te faciliteren is 
het aanbieden van kleine tijdelijke woningen. (Rodwin, 2006) Deze vraag aan 
tijdelijke woonruimte in combinatie met zorg kan geboden worden door een 
zorghotel. Een zorghotel is een hotel waar zorg verleend kan worden in geval 
van een (plotseling) ontoereikende thuissituatie of in geval van revalidatie en 
herstel.

De planlocatie in het 11e arrondissement wordt gekenmerkt door de unieke 
materialiteit van zijn naburig gebouw. De kwaliteit van deze materialiteit 
kunnen het beste uitgebuit worden door middel van een eigen ontwerp in de 
vorm van een hofgebouw.

Met het doen van case studies van bestaande zorghotels is een programma 
ontwikkeld dat realiseerbeer is op de locatie. Bij dit onderzoek blijkt dat het 
hebben van collectieve functies zoals een restaurant of gemeenschappelijke 
woonkamer als positief ervaren wordt. Met behulp van een openbaar restaurant 
kan een verbinding met zijn omgeving worden gelegd, in dit geval de stad 
Parijs. Het restaurant is een functie die gekoppeld wordt aan de uitstroom 
van de markt die twee keer per week gehouden wordt. Zo wordt er activiteit 
gegenereerd binnen de beschermde omgeving van het hotel en binnen het hof. 
De binnenplaats krijgt dan ook een ander karakter.

Het niveau van het hof en het restaurant wordt opgetild, zodat er ruimte 
ontstaat voor een wellness. In de wellness kan er ontsnapt worden aan de 
dagelijke sleur van de stad. Deze biedt ruimte voor rust en contemplatie. 
Zumthor’s Therme Vals heeft hiervoor als voorbeeld gediend.

Door middel van schetsend onderzoek is een studie gedaan naar de 
buitengevel. Een inspiratie hiervoor zijn de gevels van Hans Kollhoff geweest. 
Door middel van reliëf is er een spel van schaduw en licht te spelen. In 
combinatie met het gebruikte materiaal kalksteen heeft dit voor een karakter 
gezorgd dat past bij de stad.

De drie-eenheid van wellness, hof en straat maakt het zorghotel sterk in 
karakter: een waar hôtel des soins.
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Aanleiding

Vergrijzing is aan de orde van de dag in Parijs. Het aandeel mensen van 60 jaar 
en ouder ten tijde van het jaar 2000 zal groeien van 15 procent naar 20 procent 
in het jaar 2015 (Rodwin, 2006). Dit is een significante stijging. Met deze 
stijging gaan een aantal zaken gepaard zoals veranderingen in de voorzieningen 
van gezondheidszorg, en het groeiende aantal mensen dat alleen komt te 
wonen door verschillende omstandigheden, bijvoorbeeld door overlijden van 
een partner of de afwezigheid van een mantelzorger. De stad Parijs heeft dit 
probleem gesignaleerd en al in 1999 heeft de gemeente een masterplan voor 
zorg op de lange termijn ontwikkeld: Long-Term Care Master Plan of 1999. 
Eén van de strategieën is het aanbieden van kleine tijdelijke woningen. Het 
doel van deze woningen is om vroegtijdige en onnodige institutialisering van 
ouderen tegen te gaan. De woonruimtes functioneren als verbinding tussen het 
ziekenhuis en de eigen woning om het thuiskomen te faciliteren. Zij kunnen 
ook dienen als tijdelijke oplossing bij de afwezigheid van een (mantel)zorger. 

“They are considered a valuable link in the continuum of care for older 
persons” (Rodwin, 2006, p. 247) 

Deze vraag aan tijdelijke woonruimte, zoals beschreven, kan geboden worden 
door een zorghotel. 

Bij het bezoeken van de planlocatie in het 11e arrondissement viel gelijk één 
zaak op: de unieke materialiteit van zijn naburig gebouw. De kwaliteit van 
deze materialiteit lijkt het beste uitgebuit te kunnen worden door middel 
van een eigen ontwerp in de vorm van een hofgebouw. Dit brengt mij op het 
formuleren van de volgende onderzoeksvraag.
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Onderzoeksvraag

Aangenomen dat een unieke eigenschap van de locatie in een hofgebouw 
het beste tot zijn recht komt, kan deze typologie ingezet worden voor een 
zorghotel om een gemeenschappelijke plaats te bieden voor zowel zijn 
gasten als de inwoners van Parijs en op welke wijze?

Om deze vraag te beantwoorden is er theoretisch en ontwerpend onderzoek 
gedaan naar verschillende aspecten. Deze methodes zijn ingezet om tot het 
uiteindelijke ontwerp te komen van een zorghotel in Parijs.

Allereerst wordt er onderzoek gedaan naar het principe van een zorghotel. 
Deze komen in verschillende vormen en maten voor. Er zijn casestudies 
gedaan naar drie zorghotels, om deze verschillen en overeenkomsten in kaart 
te brengen. Uit deze analyse wordt een principe gedestilleerd, die als blauwdruk 
moet gaan dienen voor het ontwerp.

Vervolgens is er een stedebouwkundig onderzoek gedaan naar de locatie aan 
de Rue de Ménilmontant. Daarbij is gekeken naar de activiteiten die rond de 
locatie plaatsvinden en wordt er bekeken of in termen van functies hier een 
aansluiting op gemaakt kan worden. Daarna zal er bekeken worden hoe het 
hofgebouw programmatisch ingezet kan worden op de betreffende locatie.Ook 
is er een verkennend onderzoek gedaan naar hofgebouwen in Parijs met een 
vergelijkbare functie.

Uit deze verschillende deelonderzoeken zal een concept ontstaan, dat zal 
beantwoorden aan de opgave gesteld in de onderzoeksvraag. Dit concept zal 
verder worden verfijnd en uitgewerkt worden aan de hand van vormstudies 
en referenties om uiteindelijk tot het uiteindelijke ontwerp van het zorghotel 
te komen. Ten slotte zal er een reflectie plaatsvinden op het ontwerp met de 
ruimtelijke concepten, zoals die gesteld zijn in de M3-fase.



17  

Gezondheidszorg in Parijs

Het Long-Term Care Master Plan of 1999, zoals Parijs beschreven heeft, 
bestond uit vier hoofdpunten:

 1. The city as a center of medical care excellence versus a  
 provider of medical care for the community 
 2. The city as a catalyst for coordinated strategies to assist frail  
 older persons 
 3. The city as a vehicle for giving voice to older persons,  
 particularly the frail 
 4. The city as the authority responsible for identifying where  
 vulnerable older persons reside and developing an emergency  
 preparedness strategy.

Zoals gezegd is een strategie van het tweede speerpunt het aanbieden van 
kleine tijdelijke woningen. Een zorghotel kan voorzien in deze vraag.
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Een zorghotel is een relatief nieuw begrip in de gezondheidszorg en duikt 
steeds vaker op. Deze vorm van zorgverlening kan echter in vele verschillende 
gedaantes voorkomen.  Om toch duidelijkheid te bieden is er onlangs door het 
Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) een overkoepelende definitie van een 
zorghotel vastgesteld: “Om te kunnen spreken van ‘zorghotel’, dient er in onze 
optiek sprake te zijn van de kenmerken van een hotel in combinatie met zorg. 
Dat betekent:

1. De cliënt/gast verblijft tijdelijk in het zorghotel en gaat in principe  
 terug naar huis. 
2. In het hotel is er de mogelijkheid van 24uurs zorg- en   
 dienstverlening. 
3. Het verblijf is in een hotelachtige setting, wat inhoudt:  
a. Een servicegerichte organisatie, 
b. met een comfortabele accommodatie en diverse faciliteiten. 
4. Het zorghotel staat open voor een brede doelgroep.”  
(Bolscher, 2006, p. 4)

Verder in dit onderzoek zal er meer ingegaan worden op de verschillen tussen 
zorghotels en op de vorm die voor dit onderzoek gekozen is. 

Een zorghotel is, eenvoudig genoeg, een hotel met zorg en verschilt op het 
eerste gezicht niet veel van een gewoon hotel. Ze bieden beide kamers aan, 
waar mensen kunnen overnachten. Ze kunnen beide voorzien zijn van een 
eetgelegenheid. Eventueel kunnen ze beiden wellness- of sportfaciliteiten 
aanbieden. In aanwezige functies hoeven een zorghotel en een hotel bijna 
niet van elkaar te verschillen. Toch is er één wezenlijk verschil. Laten we 
eens kijken naar de definitie van het woord hotel (http://www.vandale.nl/
opzoeken?pattern=hotel&lang=nn).

    ho•tel (het; o; meervoud: hotels; verkleinwoord: hotelletje) 
 1. gebouw waarin reizigers tegen betaling op 
 een kamer kunnen overnachten
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Het woord reiziger geeft eigenlijk al aan dat hotels ‘tijdelijke’ verblijfsplekken 
zijn en simpelweg een mogelijkheid bieden om te overnachten wanneer men 
‘op reis’ is. Zelden is het verblijven in een hotel een doel op zich. Het doel is 
over het algemeen het bezoeken van de omgeving van het hotel. Vaak bezoeken 
mensen hotels met landelijke ligging juist vanwege het verkennen van de 
omgeving. Dit werkt hetzelfde in het geval van een stad, in dit geval Parijs. 
Mensen gaan op meerdaagse reis naar Parijs, met als gevolg dat zij een kamer 
nodig hebben om te overnachten. Vervolgens gaan ze op zoek naar een hotel of 
andere slaapgelegenheid. In het geval van een zorghotel ligt dit anders.

Een zorghotel wordt voornamelijk bezocht vanwege de noodzaak. In bepaalde 
gevallen kunnen mensen nog niet naar huis wanneer zij worden ontslagen uit 
het ziekenhuis. Dit kan een aantal redenen hebben, namelijk: de woning van de 
persoon is (nog) niet aangepast aan de verminderde lichamelijke capaciteiten 
van die persoon, of een persoon heeft persoonlijke hulp nodig die op dat 
moment niet beschikbaar is. Een zorghotel biedt hiervoor een uitkomst. Het 
doel van het verblijf is het herstel van een lichamelijk ongemak. Dit herstel 
vindt plaats binnen het zorghotel. Dat is ogenschijnlijk het verschil met het 
hotel: de doel van verblijven.

Een hotel is een gebouw dat expliciet genoemd wordt in één  van de ruimtelijke 
begrippen bestudeerd in de M3-fase. Het wordt namelijk door Marc Augé 
beschreven als een typische non-lieux. In de reflectie zal onder andere op dit 
begrip teruggegrepen worden.





2. het zorghotel
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Het zorghotel

Aan de hand van casestudies van twee zorghotels en verschillende 
documentatie is er onderzoek gedaan naar het Programma van Eisen dat voor 
het betreffende zorghotel in Parijs geschikt is. Dit programma is echter nog 
niet bindend in termen van functionaliteit. Na de locatie- en typologische 
analyse wordt er pas een definitief programma opgesteld, zowel ruimtelijk als 
functioneel.

Wat is een zorghotel nu eigenlijk? Steeds vaker duikt de term op. Het begrip 
‘zorghotel’ is echter geen uitgekristalliseerd begrip. Zorghotels zijn onder 
te verdelen in verschillende categorieën. Doelgroepen, aanbod en locatie 
kunnen hierin uiteenlopen. Sommige hotels zijn gevestigd bij ziekenhuizen, 
anderen zijn aangesloten bij een zorginstelling, maar er zijn ook zorghotels die 
zelfstandig opereren. Deze verschillen zijn gevolgen van wensen van gasten, 
alsmede zorginstellingen en ziekenhuizen. Voor het begrip zelf verwijs ik terug 
naar pagina 15.

Zorg wordt steeds vaker gezien als voorziening die niet enkel in instellingen 
zoals ziekenhuizen wordt bedreven, maar ook met name thuis. Voor de 
zorg in een instelling, ook wel intramurale zorg genoemd, en de thuiszorg 
bestaan er al diensten. Deze kunnen echter niet altijd aan bepaalde wensen 
voldoen.  Mensen willen langer zelfstandig blijven wonen, maar hebben toch 
soms de behoefte om ergens te verblijven waar men verzorgd kan worden. 
Dit kan het geval zijn als de zorgbehoefte van het ene op het andere moment 
intensiever wordt, of de mantelzorg tijdelijk afwezig is. Mantelzorg is een 
belangrijke spil in het geheel en wordt volgens de Thesaurus Zorg en Welzijn 
als volgt gedefinieerd: “Zorg die mensen vrijwillig en onbetaald verlenen aan 
mensen met fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen in hun familie, 
huishouden of sociale netwerk; het gaat om zorg die meer is dan in een 
persoonlijke relatie gebruikelijk is; betaling van mantelzorg is mogelijk vanuit 
een persoonsgebonden budget.” (http://www.thesauruszorgenwelzijn.nl/tr6116.
htm)
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Ook de veranderingen in de aanpak van ziekenhuizen spelen een grote rol 
hierin. “Ziekenhuizen willen de duur van het verblijf van een patiënt in een 
ziekenhuis beperken tot de diagnostische en behandelfase.” (Bolscher, 2006, p. 
2) Met het oog op deze ontwikkelingen kan een zorghotel die eerder genoemde 
rol als brugfunctie vervullen.

Om toch een beter beeld te krijgen van wat een zorghotel precies is en hoe het 
werkt is er een globale verkenning gedaan naar verschillende zorghotels in 
Nederland. Een zorghotel kan zichzelf zorghotel noemen nadat het is erkend 
door de Stichting Nederlandse Herstellingsoorden en Zorghotels (SNHz). Dit is 
een stichting die erop toeziet dat het betreffende hotel aan de eisen voldoet die 
zij heeft gesteld. De eisen bestaan uit een vijftal elementen: 

1. Identiteit 
2. Kwaliteit van zorg 
3. Continu verbeteren 
4. Faciliteiten 
5. Patiëntveiligheid

Als aan deze eisen is voldaan wordt het label ‘Erkend Zorghotel’ toegekend aan 
het betreffende zorghotel. In dit onderzoek zal voornamelijk ingegaan worden 
op de aspecten Faciliteiten en Patiëntveiligheid. De overige zaken hebben 
vooral te maken met de daadwerkelijke zorg die wordt geïmplementeerd, 

Figuur 2.1: 
auditcriteria SNHz
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alsmede het bureaucratische gedeelte zoals certificering en administratieve 
zaken. Deze zaken zullen verder niet worden opgenomen in dit onderzoek.

Tot nu toe zijn er vijftien zorghotels in Nederland met het keurmerk 
‘Erkend Zorghotel’. Deze hotels kunnen uitgesplitst worden in verschillende 
categorieën. Drie zorghotels worden hier uitgelicht en aan de hand van een 
schema worden de verschillen nader toegelicht.

1. Een zorghotel gekoppeld aan een ziekenhuis (Hotel Udens   
 Duyn) 
2. Een zorghotel gekoppeld aan een zorg- en behandelinstelling  
 op het gebied van personeel, maar opererend op zichzelf   
 (Zorghotel Merlinde in Breda) 
3. Een zelfstandig zorghotel (De Palatijn in Alkmaar)

Voor Hotel Udens Duyn is gekozen vanwege het korte bestaan van dit hotel. 
Het hotel is nieuwbouw en is opgeleverd in 2013. Er kan dus worden uitgegaan 
van een passend programma toegespitst op de huidige tekortkomingen en 
kansen in de zorg. Ook is er een case study gewijd aan dit hotel. Zorghotel 
Merlinde en De Palatijn zijn gekozen om hun ligging. Beide hotels zijn gelegen 
in een stedelijk gebied, dat direct relevant is voor een locatie in het stedelijke 
Parijs. Er is een case study gewijd aan Hotel Merlinde. De gegevens van het 
onderzoek naar De Palatijn in Alkmaar zijn ontleend aan een eerder onderzoek 
(Bolscher, 2006). Ook zijn de drie hotels gekozen vanwege hun verschillende 
aanbod aan zorg, en deze zo te vergelijken zijn.
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Figuur 2.2 toont de verscheidene categorieën in combinatie met de 
verschillende zorghotels. Een aantal overeenkomsten zijn in dit schema te 
zien, zoals de primaire voorziening. Hierin komt duidelijk de hoofdtaak van 
het zorghotel naar voren. Ziekenhuisverplaatste zorg wil zeggen: de zorg die 
direct nodig is na een operatie of behandeling in een ziekenhuis. Verplaatste 
thuiszorg houdt in dat de thuiszorg niet (meer) toereikend is om verschillende 
redenen, zoals besproken in het voorafgaande deel. Zorgtoerisme is een vorm 
van toerisme, waarbij zorg kan of moet worden verleend aan de gast tijdens zijn 
of haar vakantie. 

De verschillen zijn vooral in de overige voorzieningen te vinden. Dit zijn 
de voorzieningen waarin de hotels zich kunnen onderscheiden, dus enig 
verschil was hier al te verwachten. Terwijl Udens Duyn zich vooral probeert te 
onderscheiden in een grotere hoeveelheid aan zorgfuncties, nemen Merlinde 
en De Palatijn een andere invalshoek. Zij proberen juist door de implementatie 
van een commercieel en (semi-)openbaar toegankelijke functie zich te 
onderscheiden, respectievelijk door het aanbieden van een te huren ruimte of 
een openbaar restaurant. Op deze manier proberen zij een koppeling te bieden 
met hun omgeving. Na deze gegevens te hebben geïndexeerd zijn er case 
studies gedaan naar Hotel Udens Duyn en Zorghotel Merlinde.
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Hotel Udens Duyn Zorghotel Merlinde De Palatijn

Aanbieder BrabantZorg, 
BrabantWonen, 
Bernhoven, Tolbrug 
Revalidatie

Stichting Elisabeth De Palatijn, 
vennootschap met 
Integra Zorggroep

Locatie Zorgboulevard 
Uden, gekoppeld aan 
ziekenhuis Bernhoven; 
landelijke ligging

Zelfstandige locatie; stedelijke 
ligging in Breda

Zelfstandige locatie; 
stedelijke ligging in 
Alkmaar

Primaire 
voorziening

Ziekenhuisverplaatste 
zorg; verplaatste 
thuiszorg; 
zorgtoerisme; 
revalidatie

Ziekenhuisverplaatste 
zorg; verplaatste thuiszorg; 
zorgtoerisme; revalidatie

Ziekenhuisverplaatste 
zorg; verplaatste 
thuiszorg; 
zorgtoerisme; 
revalidatie; zorg 
voor mensen met 
geestelijke beperking

Overige 
voorzieningen

Kraamzorg; 
palliatieve/terminale 
zorg; nierdialyse; 
fitness- en oefenzaal

Zaal voor commerciële 
uitbuiting; wellness/massage; 
salon

Wijkfunctie, bijv. 
restaurant, 
bloedprikdienst

Zorgaanbod Verzorging en 
verpleging 24u per dag

Verzorging en verpleging 24u 
per dag

Verzorging en 
verpleging, 24u per 
dag; scala aan services

Startjaar 2013 2010 2004

Aantal kamers 55 49 56

Gemiddelde 
verblijfsduur

1,5 – 2 weken 11 dagen 1 – 2 weken

Figuur 2.2: vergelijkingstabel zorghotels 
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Zorghotel Merlinde

Hotel Merlinde is een zorghotel, gelegen in Breda. Het hotel wordt gekenmerkt 
door de stedelijke ligging en is deels gesitueerd in een monumentaal pand. 
Het gebouw is deels gerenoveerd, deels nieuwbouw, en is in 2010 opgeleverd. . 
Het ontwerp van de nieuwbouw en de herbestemming van het monumentale 
pand is gedaan door het Bredase bureau Architecten HMV. Het zorghotel is 
daadwerkelijk geëvolueerd tot wat het nu is. 

Vanaf 1997 heeft het naastgelegen zorg- en behandelcentrum Elisabeth 
een rol gespeeld in het ontstaan van het begrip zorghotel. De stichting 
Elisabeth merkte op dat er een gat bleek te bestaan tussen het ziekenhuis en 
de thuissituatie. Zij zijn hierin gesprongen en hebben toentertijd al de eerste 
ruimtes aangeboden als tijdelijke overbruggende woonruimte waar zorg 
aanwezig was. Zij begonnen met zes kamers en groeide naar zestien kamers in 
het jaar 2001. Dit bleef een lange tijd stabiel, totdat zij merkten dat de oplossing 
die zij boden niet direct aansloot op de vraag vanuit het zorgstelsel en vanuit 
de cliënten. Hierop besloten zij om een apart zorghotel op te gaan zetten. 
Het zorghotel is gelegen naast het zorg- en behandelcentrum, maar opereert 
desondanks volledig zelfstandig

Ik sprak met de hotelmanager Chris Opgenoort (persoonlijk interview, 7 
augustus, 2014) om meer te weten te komen over het betreffende hotel en 

Figuur 2.3: 
Hotel Merlinde
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om de kwaliteiten en tekortkomingen te bespreken. Volgens hem kenmerkt 
het concept van een zorghotel zich door een aantal zaken. Wegens zijn 
werkzaamheden in andere hotels, bijvoorbeeld bij Bastion Hotels en NH-
hotels, kan hij goed deze verschillende concepten naast elkaar leggen en ze 
beoordelen. 

Het grootste verschil tussen reguliere hotels en dit zorghotel is volgens 
Opgenoort de mate van collectiviteit. Dat wil zeggen dat de gasten in Hotel 
Merlinde elkaar daadwerkelijk opzoeken en hier ook behoefte aan hebben. In 
andere hotels is dit minder het geval. Mensen komen en gaan, maar zijn toch 
vooral op zichzelf aangewezen en prefereren ook om weinig contact te hebben. 
Omdat de meeste mensen met dezelfde reden naar het hotel gaan, namelijk om 
te herstellen of revalideren, lijken de gasten meer een verbinding met elkaar te 
hebben: 

“Zij streven allemaal naar hetzelfde doel, namelijk herstel.” 

Binnen het hotel is hier ook aandacht aan besteed om deze samenkomst te 
bevorderen. Eén van de grootste valkuilen is volgens de manager het creëren 
van te grote ruimtes. Te grote ruimtes geven te veel lawaai dat op zijn beurt 
niet goed is voor het huiselijke en knusse gevoel dat het hotel zou moeten 
hebben. Een ander belangrijk punt  is de logistiek. In een hotel, en vooral in 
een zorghotel, is logistiek erg belangrijk. Zorgbehoevende gasten moeten snel 
geholpen kunnen worden, mocht dit nodig zijn. Hierom moeten de afstanden 
tot een minimum beperkt worden. Ook moet er goed overzicht zijn over de 
gasten. Het is namelijk niet gewenst dat er op elke willekeurige plaats in het 
hotel een alarmknop zit om personeel te waarschuwen. Voor het personeel en 
de werkzaamheden die zij uitvoeren is eveneens een goede logistiek vereist. 
Als voorbeeld noemt Opgenoort de plaatsing van de bar ten opzichte van de 
keuken. Omdat de bar zich aan de andere kant van de ruimte bevindt dan 
de keuken, moet het personeel onnodige meters maken om bijvoorbeeld 
bestellingen op te nemen of om af te ruimen. Dit is een kleinigheid die tot grote 
ergernis kan gaan in de toekomst. 
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Een kwaliteit van zijn hotel vindt de manager de twee woonkamers. Dit zijn 
knusse ruimtes met een huiselijke sfeer. Hier kunnen de gasten samenkomen 
om televisie te kijken, te biljarten of in elkaars aanwezigheid een boek te lezen. 
Deze gelegenheid van samenkomst verbindt de gasten met het hotel en met 
elkaar.  

Opgenoort zegt dat er een grote verscheidenheid is in mate van privacy die 
gasten prefereren. Zo waardeert de één de rust en privacy van het op zichzelf 
zijn op zijn of haar kamer zijn, terwijl de ander het liefst zelfs een gedeelde 
slaapkamer zou hebben. De meeste gasten bevinden zich tussen deze twee 
uitersten. Een ander belangrijk punt is de verscheidenheid aan kamers. Elke 
gast heeft zijn of haar eigen zorgbehoevendheid en budget. Door verschillende 
soorten kamers aan te bieden kan het zorghotel inspelen op de verschillende 
eisen van de gasten. Merlinde biedt in zijn basisvorm drie verschillende soorten 
kamers aan:

• 41 standaard eenpersoonskamers 
• 4 luxe eenpersoonskamers 
• 4 tweepersoons suites

De luxe kamers en de suites zijn gesitueerd in het gerestaureerde gedeelte 
van het hotel, terwijl de standaard kamers in de nieuwe vleugel gehuisvest 

Figuur 2.4: 
woonkamer
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zijn. Juist op dit gedeelte van het hotel is het een en ander aan te merken. 
Vanaf het moment dat je in de nieuwe vleugel komt bekruipt dat 
eerdergenoemde “gangetje-gangetje-gevoel”. Lange gangen met daaraan 
gelegen hoogstwaarschijnlijk identieke kamers strekken zich uit. Enig gevoel 
van oriëntatie wordt direct verloren. Licht komt weliswaar naar binnen, maar 
translucente gordijnen verbieden het zicht naar buiten, waardoor contact met 
activiteit uit de omgeving niet mogelijk is. Ook de kwaliteit van het uitzicht 
van de kamers naar buiten is vrijwel nihil. Enkele kamers hebben uitzicht 
op de binnenplaats, maar het overgrote deel richt zich op achterkanten van 
naastgelegen gebouwen. Dit zijn knelpunten die zeker nadelig zijn voor de 
kwaliteit van dit hotel naar mijn mening en roepen een gevoel van anonimiteit 
op. 

lobby/receptie
woonkamer

hotelkamers
revalidatie/wellness

restaurant

Figuur 2.5: 
Merlinde 
begane grond
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De binnenplaats vormt echter wel een kwaliteit. Deze wordt omsloten aan 
drie zijden door de U-vorm van het monumentale gebouw en aan één zijde 
door de nieuwe vleugel. De plint van de nieuwe vleugel aan de binnenplaats 
wordt gevormd door een glazen pui met houten ribben ervoor geplaatst. Dit 
is mogelijk gedaan om het harde karakter van het glas te verzachten en een 
vriendelijker beeld te willen uitstralen. Door de geringe bouwhoogte is er een 
overvloed aan licht, dat als positief ervaren wordt. Toch ontbreekt hier een 
gevoel van knusheid. De afmetingen van de binnenplaats lijken te groot te zijn 
voor het volume dat het omringt, waardoor een tamelijk anonieme ruimte 
ontstaat. Dit kan ook juist zijn door die geringe bouwhoogte. Dit is een gemiste 
kans naar mijn mening. De binnenplaats is alleen toegankelijk voor hotelgasten 
en is dus niet openbaar.

Figuur 2.6: 
binnenplaats
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Hotel Udens Duyn

Hotel Udens Duyn is een zorghotel gelegen in Uden. Het maakt onderdeel 
uit van de zogeheten Zorgboulevard Uden. Dat is een verzameling gebouwen 
gelegen aan één straat, allen gericht op de medische sector. Aan deze straat 
is het nieuwe Ziekenhuis Bernhoven in maart 2013 opgeleverd en uit een 
initiatief van verschillende instanties zoals BrabantZorg, Tolburg Revalidatie 
en het ziekenhuis zelf is het idee voor een aangesloten zorghotel ontstaan. 
Het is ontworpen door het Rotterdamse bureau De Jong Gortemaker Algra 
(dJGA). Udens Duyn is geopend in september 2013 en is dus een relatief jong 
gebouw. Juist omdat het hotel nog maar zo kort geopend is, is het interessant 
om te onderzoeken tegen welke problemen een nieuw zorghotel aan loopt, hoe 
zij bepaalde zaken hebben opgelost of hoe aspecten binnen het ontwerp beter 
hadden gekund.

Udens Duyn is een zorghotel dat direct gekoppeld is aan een ziekenhuis. 
Hierdoor kan het hotel een aantal unieke functies aanbieden, zoals kraamzorg, 
nierdialyse en terminale zorg. Specialisten van het ziekenhuis kunnen snel 
aanwezig kunnen zijn mocht dit nodig blijken, en daardoor biedt de koppeling 
een extra functie voor de gasten.

Figuur 2.7: 
Hotel Udens Duyn
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Het hotel ligt vlak buiten de kleine stad Uden en is vrij landelijk gelegen. 
Het natuurgebied De Maashorst ligt vlakbij Udens Duyn ten noorden van de 
locatie. Het hotel richt zich dan op gasten met voorkeur voor het natuurgebied. 
Volgens het beeldkwaliteitplan van de zorgboulevard zijn de gebouwen aan de 
straatzijde gemetselde volumes. dJGA heeft het hotel ontworpen als een volume 
waarbij de focus van de bezoeker naar de binnenwereld wordt getrokken. Een 
centraal atrium in een vloeiende vorm doorsnijdt alle niveaus en refereert aan 
een canyon waarbij licht van boven en gladde lijnen de ruimte vormgeven. In 
het dak zitten openingen die daglicht diep in de ruimte brengen. 

Ik sprak met de hotelmanager van Hotel Udens Duyn Cindy van der Walle over 
het hotel en het ontwerp (persoonlijk inteview, 25 augustus, 2014). 

“Gasten van het hotel ervaren de entree en het atrium als een zeer warm 
welkom.” 

— advertorial

58 — architectenweb

Het theatraal vorm-
gegeven atrium heet 
de gasten in het 
herstelhotel van harte 
welkom.
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Figuur 2.8 en 2.9: 
atrium en receptie

Figuur 2.10: 
woonkamer
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Op dit punt spreken de managers van Merlinde en Udens Duyn elkaar 
tegen. Terwijl Opgenoort het hebben van hoge ruimtes en grote ruimtes als 
anoniem en lawaaierig bestempelt, beschrijft Van Der Walle het als prettig en 
verwelkomend. Toch voelt het atrium voor mij persoonlijk als anoniem. Door 
de aanzienlijke ruimte van zes verdiepingen hoog voel je je als bezoeker klein. 
Hiermee wordt een bepaalde anonimiteit en statigheid opgeroepen, die naar 
mijn idee onwenselijk is in een zorghotel.

Als de gasten voor het eerst het hotel binnenkomen hebben zij een 
intakegesprek met het zorg- en hotelpersoneel over hoe zij hun verblijf willen 
vormgeven en wat het beste is voor hun eventuele revalidatie. Bij de reservering 
kan de reden van verblijf al aangegeven worden, zodat dit het proces van 
voorbereiding van de kamer en faciliteiten makkelijker maakt. “Dit ervaren 
mensen als een zeer goede service,” aldus Van Der Walle. Niet alleen voor 
revaliderende of herstellende mensen is het hotel bedoeld, ook recreatieve 
gasten kunnen hier overnachten.

De begane grond bestaat uit drie delen. Een gedeelte is openbaar voor gasten 
en biedt het restaurant, de leeshoek, de lounge en de collectieve woonkamer. 
Ook bevindt de front office zich in dit deel. Het tweede gedeelte is het 
personeelsgedeelte. Deze beslaat een groot deel van de begane grond en 
bevat de kantoren, keuken met berging en de servicelift. In het derde gedeelte 
bevinden zich de kamers voor hotelgasten, de collectieve woonkamer en een 
commerciële uit te buiten ruimte voor bijvoorbeeld een kapsalon. In overleg is 
hier ook de dienstingang te gebruiken voor bijvoorbeeld familie, in het geval 
van een gast met terminale zorg. Naar aanleiding van de positieve effecten van 
de collectieve woonkamers in Hotel Merlinde rees de vraag of dit ook bij Udens 
Duyn als positief ervaren werd door de gasten. Van Der Walle vertelt: 

“Nee, van de afgesloten collectieve woonkamer wordt niet veel 
gebruikgemaakt.” 

In het bijzonder één reden kan hiervoor aangevoerd worden. Naar mijn 
mening is de ruimte te sterk afgezonderd van de andere collectieve ruimtes, 
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waardoor het niet prettig is om die ruimte te verblijven. Ook om bekenden 
van gasten te ontvangen wordt de ruimte nauwelijks gebruikt. De ruimte is 
met dezelfde zorg en aandacht ontworpen en gematerialiseerd als de andere 
ruimtes, maar toch wordt hij niet als extra kwaliteit voor het hotel ervaren. Dit 
kan komen door de ligging van de ruimte. Door deze ligging en het afgesloten 
karakter van de ruimte wordt hij niet als collectief ervaren, maar juist als privé. 
Het aanbieden van een collectieve functie, is dus niet genoeg om deze functie te 
laten slagen. Hij moet ook een juiste ligging en openheid bieden.

De leeshoek daarentegen wordt wel als prettig ervaren. Door de ligging 
op gepaste afstand van het hoge atrium, maar toch in de openheid van de 
openbaarheid voelt de leeshoek als een knusse ruimte. De hoek is onderdeel 
van een zeer grote ruimte, maar door het zodanig inrichten van de hoek 
door middel van verschillende materialen en lichtkoven wordt hij toch als 
afzonderlijke ruimte ervaren.

woonkamer atrium leeshoek Figuur 2.11: 
Udens Duyn
begane grond
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Het restaurant biedt een ontbijt- en lunchbuffet aan en er kan à la carte 
gedineerd worden. Dit is gangbaar voor een zorghotel. De materialisatie en 
meubilair laat echter wel wat te wensen over volgens Van Der Walle. Vanwege 
rolstoeltoegankelijkheid, maar zeker ook vanwege onderhoud in een restaurant, 
is er gekozen voor een leistenen vloer. Deze vloer is niet te glad, dat de 
toegankelijkheid bevordert. Echter, door het soms onafgewerkte oppervlak van 
de vloer blijven rolstoelen hangen in de tegels. Dit is een ongewenst resultaat 
en hier had in de ontwerpfase beter op gelet kunnen worden. Ook de keuze 
van meubilair is opvallend. Lage kuipstoelen voeren de boventoon, terwijl die 
voor fysiek beperkte mensen toch redelijk moeilijk in en uit te komen zijn. Het 
lijken kleine zaken, maar een positieve ervaring kan hierdoor sterk beïnvloed 
worden.

Op de eerste verdieping bevinden zich de oefen- en fitnesszaal. Ook is de 
behandelruimte van de externe fysiotherapeut op deze verdieping gehuisvest. 
Deze praktijk is niet alleen voor de revalidatie van de hotelgasten, maar ook 
voor de mensen uit de omgeving van het hotel. Door het groeperen van deze 
voorzieningen voelt het overzichtelijk aan.

Op de bovenliggende verdiepingen bevinden zich de kamers. Het hotel telt 55 
identieke kamers. Dit zijn tweepersoonskamers, die aangepast kunnen worden 
met hulpvoorzieningen aan het bed of in de badkamer, naar gelang de wensen 

Figuur 2.12: 
leeshoek
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van de gasten. Op deze manier kunnen mensen, indien gewenst, ook hun 
partner of anderen meenemen om hen te vergezellen tijdens hun verblijf. In 
contrast met Hotel Merlinde is de keuze voor een bepaald type hotelkamer hier 
niet aanwezig: de grootte en voorzieningen liggen voor een zeer groot deel al 
vast. De keuze voor deze uniformiteit draagt in mijn beleving voor een gedeelte 
bij aan een bepaalde anonimiteit die in het hotel heerst.

Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen de beide zorghotels klein: 
zij bieden een bijna gelijk aantal kamers aan en de voorzieningen voor de 
hotelgasten lijken op papier min of meer gelijk. Toch heersen er verschillende 
atmosferen in de beide gebouwen. Terwijl Hotel Merlinde zijn collectieve 
ruimtes uitbuit, worden deze in Hotel Udens Duyn als minder prettig ervaren. 
Dit resulteert dan ook in een minder gebruik van die ruimtes. 

In beide gevallen overheerst de uniformiteit en de vaak daarmee gepaard 
gaande anonimiteit in de delen waar de hotelkamers gevestigd zijn. Het 
typische gevoel dat je bekruipt als je aan een willekeurige hotelgang denkt 
komt hier dan ook sterk naar boven. Dit is een negatief punt, waar tijdens het 
ontwerpen van het eigen zorghotel op gereflecteerd zal moeten worden.
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3. de locatie
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Figuur 3.1: 
locatie in Parijs
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Omgeving

De locatie van het zorghotel is gelegen aan de Boulevard Ménilmontant 
in het 11e arrondissement van Parijs. Het 11e arrondissement bevindt 
zich temidden van de pleinen Nation, République en Bastille. De wijk is 
veruit het dichtstbevolkte arrondissement van Parijs en zelfs het meest 
dichtbevolkte stedelijke gebied van Europa (http://fr.wikipedia.org/wiki/11e_
arrondissement_de_Paris). Het district is echter  minder toeristisch dan andere 
delen van de stad. Dat het bruisende Parijse leven hier misschien minder 
zichtbaar is, zou daarvan een reden kunnen zijn. Toch is het er zeker wel. 
Dit is onder andere te zien aan de markt die twee keer per week gehouden 
wordt: de Marché Père-Lachaise op de Boulevard Ménilmontant die naadloos 
overgaat in de Marché Belleville, die plaatsvindt rond de kruising van vier 
arrondissementen. Dit kruispunt is de samenkomst van de wegen Rue de 
Ménilmontant en de Boulevard de Belleville. Door de naadloze overgang voelt 
de markt als één uitgestrekte straat van kramen aan. Marjorie Williams (2012) 
beschrijft de aaneengesloten markt als volgt: 

“Four arrondissements – the 10th, 11th, 19th, and 20th – come together 
at the northern end of this market, creating a hectic hub where different 

cultures mingle. (…) Belleville is an exciting place to experience an outdoor 
market at full tilt and to buy inexpensive items in bulk. But don’t expect to 
find a comfortable spot on the sidelines or to engage with vendors in small 

talk. Instead you’ll be swept into a surging stream of shoppers, elbows jostling 
as you pass. ” (p. 148) 

Figuur 3.2:
Marché 
Père-Lachaise
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Deze beschrijving komt overeen met de eigen ervaring. Je wordt opgeslokt 
door het begin van de markt om als het ware aan het einde weer uitgespuugd 
te worden, onderweg vergapend aan alle producten die deze markt te bieden 
heeft. Zoals Williams ook aangeeft is er vanaf het moment dat men de markt 
betreedt geen moment van rust waar men even een bakje koffie kan doen of 
een hapje kan eten. Dit kan mogelijkheden bieden, vooral ook omdat de locatie 
aan het begin (of einde) van de markt ligt. Deze ligging kan een mogelijkheid 
bieden tot een openbare gelegenheid.

Op de dagen dat de markt niet plaatsvindt is er een groot contrast te zien. Half 
afgebroken marktstallen domineren het straatbeeld in het middenpad van de 
boulevard, mensen lopen af en aan, auto’s rijden op hoge snelheid voorbij. 
Terwijl de Marché Père-Lachaise-Belleville een echte bestemming is voor 

Figuur 3.3:
overzicht 
omgeving



45  

mensen, is de straat een doorgangsweg als de markt niet gaande is.

Uit de analyse van de verschillende zorghotels blijkt dat het aanbieden van 
een collectieve functie als prettig wordt ervaren. Deze functie heeft echter 
wel een passende omgeving nodig. De onaangename sfeer van de Boulevard 
Ménilmontant als doorgangsweg is niet die passende omgeving. Een parallel 
kan getrokken worden met de situatie zoals bij Hotel Merlinde. Door de 
stedelijke ligging heeft het een eigen hof gecreëerd, waaraan de collectieve 
functies gelegen zijn. Op deze manier kan het hotel profiteren van zijn eigen 
wereld en hier de controle over houden. Dit is een aanknopingspunt waar zeker 
van geleerd kan worden. Biedt de locatie echter wel genoeg ruimte voor deze 
typologie?

Locatie

De locatie is gelegen op een hoek van de straten Boulevard Ménilmontant 
en Rue des Nanettes. Boulevard Ménilmontant is een tamelijk brede straat 
met aan de oostelijke zijde van de straat een breed trottoir met de meeste 
voorzieningen, zoals eetgelegenheden en cafétjes. Daarnaast ligt een fietspad, 
gevolgd door een rijbaan met aan beide zijden parkeergelegenheden. In het 
midden van de straat ligt een verhoogd voetpad, bezet met aan weerszijden 
hoge bomen en elke vijf meter een zitgelegenheid. Het voetpad is geasfalteerd. 
Aan de westelijke zijde hiervan bevindt zich een parkeerstrook voor de hieraan 
gelegen rijbaan. Ook deze rijbaan biedt ruimte voor fietsers. Het trottoir is aan 
deze zijde een stuk minder breed dan aan de overkant. De reden hiervoor is 

Figuur 3.4:
tegenstelling 
marktdagen/
niet-marktdagen



46  

waarschijnlijk het natuurlijke daglicht: door de brede straat krijgt de oostzijde 
aanzienlijk meer zon dan de andere kant. De inrichting van de plint van de 
bebouwing aan de straat is gevarieerd. Voorzieningen worden afgewisseld 
met grote appartementgebouwen, waarbij de plint van die blokken duidelijk 
afgeschermd is. De heterogeniteit van de plint zou een reden kunnen zijn van 
het tamelijk onaangename karakter van dit deel van de straat. Er is geen cluster 
van voorzieningen die eventuele voorbijgangers trekt. Boven de plint bevinden 
zich grotendeels appartementen in de gehele straat.

De Rue des Nanettes is een éénrichtingsstraat voor bestemmingsverkeer. 
Vanaf de Boulevard Ménilmontant wordt er afgebogen deze straat in. De Rue 
des Nanettes wordt gekenmerkt door zijn privé karakter. Direct tegenover de 
planlocatie ligt een grote middelbare school. Deze heeft een zeer monumentale 
gevel. Naast het terrein ligt een vrij recent opgeleverd appartementencomplex 
met een hof aan de binnenzijde. Vanaf de straat is deze binnenplaats wel te 
zien, maar niet te bezoeken vanwege het hek dat om de openingen van het 
blok is geplaatst. De andere appartementgebouwen in de straat tonen hetzelfde 
beeld: een gesloten plint met appartementen op de verdiepingen daarboven.

Op dit moment is er een gebouw voor onbekende doeleinde gevestigd op de 
planlocatie. Dit pand wordt gesloopt. Het slopen van het gebouw heeft als doel 
om het bouwblok dat begrensd wordt door de straten Rue des Nanettes, Rue 
des Bluets, Rue Victor Gelez en Boulevard Ménilmontant af te maken.

Het gebouw direct aangrenzend ten noorden aan het plangebied is bijzonder. 
Het valt direct op in zijn omgeving, niet in de laatste plaats door het vrijstaan 
van bebouwing aan zijn linkerzijde. Twee bijzondere zaken komen naar voren 
aan dit gebouw. Ten eerste: zijn slankheid. Het bouwwerk is niet eens vijf 
meter breed, gemeten op zijn breedste punt. Deze slankheid wordt nog eens 
extra geaccentueerd door de afwezigheid van bebouwing grenzend aan zijn 
korte zijde. Deze afwezigheid brengt de tweede bijzonderheid met zich mee: 
de achterkant. Zelden is de achterkant van een gebouw binnen een bouwblok 
te zien vanaf de straat in Parijs. En niet zomaar een achterkant. Nee. De 
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materialiteit van deze gevel is uniek en ontstijgt de term “achterkant” misschien 
wel zelfs. De slankheid en de materialiteit van de gevel zijn kwaliteiten die zeker 
uitgebuit dienen te worden.

Maar hoe kunnen deze kwaliteiten het beste uitgebuit worden? In mijn 
beleving is de typologie van een hofgebouw hier de beste keuze om de 
genoemde pluspunten van de locatie te combineren met een zorghotel. 
Hotel Merlinde bewijst dat collectieve functies gelegen aan een hof werken 
en gewaardeerd worden. In combinatie met het gebrek aan activiteit aan de 
Boulevard Ménilmontant is het creëren van een eigen plaats waar wel activiteit 
kan plaatsvinden door de aansluiting van een restaurant of café een uitkomst. 
Ook kan de unieke gevel van het naburige gebouw als dienen als gevel voor het 
hof. Op deze manier worden de weinige kwaliteiten die deze locatie bezit toch 
volledig benut.

Figuur 3.5:
aangrenzend 
gebouw
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Functioneel Programma van Eisen

Naar aanleiding van voorgaand onderzoek kan er een functioneel Programma 
van Eisen vastgesteld worden. In een later stadium wordt besproken hoe dit 
ruimtelijk tot zijn recht gaat komen. Dit programma is verwezenlijkt in het 
definitieve ontwerp van het zorghotel. Binnen het programma zijn er drie 
typen gebruikers: hotelgasten, bezoekers van de openbare functies (wellness, 
restaurant, fitness) en personeel.

• Entree/lobby 
 Lounge 
 Receptie

• Restaurant (openbaar) 
 Restaurantszaal 
 Buitenterras 
 Bar 
 Toiletten (mannen, vrouwen, mindervalide)

• Wellness (openbaar) 
 Therapeutisch bad 
 Koud bad 
 Jacuzzi 
 2 sauna’s 
 Mindervalide kleedruimten, mannen en vrouwen gescheiden 
 Privé toegang vanuit het hotel

• Fitness 
 Oefenruimte/ruimte voor fysiotherapeut (hotelgasten) 
 Fitnesszaal (openbaar) 
 Kleedruimten, mannen en vrouwen gescheiden
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• Woonkamer 
 Pantry 
 Woonkamer

• Hotelkamers 
 Tweepersoons suites 
 Tweepersoonskamers 
  Zelfstandige situatie 
  Afhankelijke situatie 
 Eénpersoonskamers 
  Zelfstandige situatie 
  Afhankelijke situatie

• Personeel 
 Front office 
 Back office 
 Dienstingang 
 Dienstrouting 
 Keuken

De woonkamer is een belangrijke spil in het geheel. Het zorgt voor de 
verbinding van de gasten met elkaar. De ligging van de woonkamer is een 
belangrijk gegeven, zoals voorgaand geanalyseerd.

Er zijn verschillende typen hotelkamers voor verschillende gebruikers. Elke 
gast heeft zijn of haar eigen zorgbehoevendheid. Hierop kan ingespeeld worden 
door het type kamer aan te bieden dat daarop toegespitst is.
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Het hof

Er is een verkennend onderzoek gedaan naar meerdere klassieke en een recent 
voorbeeld van bouwblokken met een binnenhof. Voordat er een begin gemaakt 
kan worden gemaakt met het ontwerpen van een bouwblok met binnenplaats 
is gekeken naar de zaken die een goed hof kenmerken. Bij het selecteren van 
de referenties is niet gekeken naar binnenplaatsen van gebouwen waar geen 
activiteit plaatsvindt. Hier is de aandacht vooral gericht op binnenplaatsen 
in Parijs waar een openbare functie zoals een restaurant gehuisvest is om als 
referentiekader te dienen voor het eigen ontwerp. Ook is een recent opgeleverd 
project meegenomen om te kijken hoe een typologie van een hof tegenwoordig 
wordt ingezet om tot een succesvol ontwerp te komen.

De volgende gebouwen zijn geselecteerd die relevant zijn voor dit onderzoek:

• Hotel Four Seasons George V, Avenue George V 
• Hotel de Crillon, Place de la Concorde 
• Ralph’s, Boulevard Saint-Germain 
• Hotel Costes, Rue d’Assas 
• Buddha-Bar Hotel, Rue d’Anjou 
• Institut Catholique de Paris, Rue d’Assas

De grootte van de gebouwen speelt geen rol hierin, alleen het functioneren van 
de faciliteiten die zij aanbieden in de binnenplaatsen worden bekeken.

Ten eerste is de grootte van het hof en de afmetingen van de bebouwing 
eromheen van belang. Deze afmetingen bepalen vaak of een ruimte aangenaam 
of juist onaangenaam is om te verblijven. Wat opvalt is dat de afmetingen van 
bijna alle verschillende binnenplaatsen in dezelfde orde van grootte vallen. 
(overzicht binnenplaatsen met afmetingen en plaatjes)

De uitzonderingen in de serie is het Institut Catholique de Paris. Met 
afmetingen van 38 bij 30 meter is deze qua oppervlakte vele malen groter dan 
de overige hoven. Dit is ook te zien in de sfeer, voor zover dit is af te leiden van 
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afbeeldingen. In de overige binnenplaatsen heerst een gevoel van knusheid. Dit 
is ogenschijnlijk te wijden aan de geringe afmetingen van de ruimte. Een ander 
effect van deze knusheid is de werking van de plint. In de meeste gevallen 
heeft de plint een hogere bouwhoogte. Deze combinatie van bouwhoogte en 
plintwerking zorgt voor een gradatie in openbaarheid. In de plint bevinden 
zich de openbare functies, daarboven bevinden zich de kamers die privé zijn. 
Deze scheiding wordt bevorderd door een verschil in materialiteit tussen de 
plint en het deel dat zich erboven bevindt. Concluderend kan er gesteld worden 
dat een hogere plint en afmetingen in dezelfde orde van grootte als de bekeken 
binnenplaatsen van belang zijn voor het eigen ontwerp.

a. Four Seasons George V, Avenue George V

c. Hotel de Crillon, Place de la Concorde

d. Ralph’s, Boulevard Saint-Germain

e. Hotel Costes, Rue d’Assasb. Institut Catholique de Paris, Rue d’Assas

f. Buddha-Bar Hotel, Rue d’Anjou

Figuur 3.6:
binnenhoven 
Parijs
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Figuur 3.7:
situatie
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Situatie

Figuur 3.7 toont de situatie in plattegrond zoals voorgaand beschreven. Nu de 
planlocatie en haar omgeving in kaart is gebracht kan er begonnen worden 
met ontwerpen. Figuur 3.8 toont hoe het hof uit de massa gehouwen wordt. 
Vervolgens is er een studie gedaan naar de massa die het hof omringt

Zonnestudie bebouwing

Er zijn verschillende simpele modellen gemaakt van een massa van het 
ontwerp. Vervolgens zijn deze modellen getest in een zonlichtsimulator op 
verschillende tijdstippen op de dag. Deze tijdstippen zijn zorgvuldig gekozen 
aan de hand van activiteiten die in het zorghotel gaan plaatsvinden. 9.00u ’s 
ochtends is het tijdstip van ontbijt, 12.00u ’s middags is het tijdstip van lunch 
en 19.00u ’s avonds is het tijdstip van dineren. Op deze gezette tijden moeten 
vooral het restaurant en het hof aangename verblijfsplaatsen zijn. Vooral het 
middaguur is belangrijk, omdat op dit tijdstip een connectie met de markt 
gemaakt moet worden. Op deze manier kunnen bezoekers naar het restaurant 
getrokken worden.

Figuur 3.8:
schema typologie
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De datum van de zonnesimulatie is bij alle proeven hetzelfde, namelijk 21 juni. 
Deze datum is gekozen, omdat het de meest gunstige zonnestand oplevert. De 
zon staat op deze dag van het jaar het hoogst, waardoor er het meeste zonlicht in 
ruimtes valt. Als de ruimtes niet voldoen aan eisen van bezonning op deze dag, 
zal hij waarschijnlijk op geen enkele dag aan deze eisen voldoen. 

Er zijn drie verschillende basismodellen gemaakt. Deze modellen zijn gemaakt 
aan de hand van twee randvoorwaarden die in het voorgaande onderzoek 
gesteld zijn: 
 •  Bebouwingshoogte aan de straat is lager dan het slanke naburige   
 gebouw. 
 •  Het hof richt zich op de materialiteit van de aangrenzende gevel en   
 verbergt deze niet

Voor de drie modellen is de hoogte van de gevel aan straat gelijk, namelijk 18 
meter. Deze is bepaald aan de hand van het aangrenzende gebouw. De hoogte 
van de gevel aan het hof is wel variabel. Dit is gedaan om te kijken welke hoogtes 
leidend zijn op welke tijdstippen. Bij het eerste model is de hoogte van de gevel 
aan het binnenhof dezelfde als die van de hoogte aan de straat. Aan het hof is 
bij dit model een gradatie aangebracht in hoogtes om het effect van een lager 
volume in het hof te testen. Bij het tweede model is de hofgevel lager, namelijk 12 
meter, zodat het effect van de zon op een schuin dak wordt gesimuleerd. Bij het 
derde model is de hoogte van de gevel aan het hof 15 meter. Dit simuleert een 
veel minder schuin dak. Zoals vermeld zijn er verschillende metingen gedaan.

Aan deze metingen is één belangrijke conclusie verbonden. Deze conclusie is 
dat het gewenste effect van zon op de drie verschillende tijdstippen met deze 
modellen eigenlijk niet bereikt wordt. Om wel het gewenste effect te bereiken 
binnen de nu gestelde variabelen zou de gevel aan de straat drastisch verlaagd 
moeten worden. Deze variabelen zijn nu de hoogtes van de gevels aan het 
hof en aan de straat, het hof ligt altijd op maaiveldniveau en ligt vast. Dit 
kan ook anders. Als de hoogte van het hof ook variabel is kan er een ideale 
bezonninssituatie gecreëerd worden.
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Figuur 3.9:
zonnestudie
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Niveau van het hof

Het niveau van het hof kan bepaald worden 
aan de hand van zijn omgeving. Zoals 
eerder vermeld richt het hof zich op de gevel 
van het gebouw grenzend aan het plot. De 
unieke materialiteit van deze gevel is echter 
niet overal te vinden. Het karakteriserende 
metselwerk  siert de gevel pas vanaf een 
hoogte van 7 meter en daarboven. Beneden 
deze lijn is de gevel met minimaal reliëf 
in wit en grijs gepleisterd. De lijn tussen 
het witte en grijze pleisterwerk ligt om 
en nabij vier meter hoog. De gevel aan 
de straat van dit gebouw heeft een ander 
uiterlijk en komt totaal niet overeen met de 
verschillende gradaties van zijn achtergevel. 
Bij het bekijken van die voorgevel valt een 
scheiding op in vier delen. 

Deel a is de begane grond en eerste 
verdieping, deel b de tweede, deel c de derde 
en vierde verdieping en deel d markeert het 
einde van het volume. Door het hof tot het 
niveau van de top van deel a te verhogen 
kan er direct aangesloten worden op dit 
principe van die deling in niveaus. Dit 
resulteert in een doorlopend gevelbeeld van 
die lijn tussen deel a en deel b naar het eigen 
ontwerp. Met het optillen van het hof naar 
een hoogte van zes meter komt er een grote 
ruimte vrij onder dat hof. Dit heeft grote 
gevolgen voor het ontwerp.

d

c

b

a
Figuur 3.10:
voorgevel 
aangrenzend 
gebouw

Figuur 3.11:
zijgevel 
aangrenzend 
gebouw
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Met het optillen van het hof wordt ook het restaurant opgetild. Deze moet 
immers gelegen zijn aan het hof. Hierdoor komt er ruimte vrij in de plint 
eronder. De plint van het gebouw aan de Boulevard Ménilmontant moet 
mede zorgen voor de uitstraling van het gebouw. Een functie die bij deze 
uitstraling past is de fitness. De fitness is een essentieel onderdeel in het 
zorghotel. Revaliderende gasten kunnen hier hun dagelijkse oefeningen doen, 
terwijl ook Parijzenaars hier hun dagelijke routine kunnen gaan doen. De 
fitness is dus publiekelijk toegankelijk. Op deze manier hoeven de gasten zich 
niet afgezonderd van het Parijse leven te voelen, omdat de ruimte een semi-
openbaar karakter heeft. Sporten doe je immers samen. De kans op spontane 
en informele ontmoeting is in deze omgeving aanzienlijk en daardoor wordt de 
anonimiteit van het hotel verkleind, de gasten krijgen binding met de plaats.

De gevolgen van de verhoging van de binnenplaats zijn voor de ruimte 
daaronder met betrekking tot daglicht groot. Allereerst komt de vraag op: 
welke functie gaat deze ruimte bieden? De ruimte zal weinig daglicht krijgen 
en zal tamelijk afgesloten zijn van zijn omgeving. Dit kan echter ook voordelen 
opleveren.

Figuur 3.12:
verhogen niveau 
hof
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Een functie die hiervoor geschikt is is een wellness. Deze functie past bij het 
karakter van een zorghotel vanwege het herstellende karakter dat een wellness 
met zich meedraagt. Je gaat erheen om even te ontsnappen, om jezelf te laten 
verzorgen, tot rust te komen. Ook een functie als deze midden in de stad 
Parijs is welkom. Men kan erheen om de sleur of de hektiek van de stad even 
achter zich te laten en zich te baden in rust. De geslotenheid van de ruimte kan 
zo in haar voordeel gebruikt worden. Toch zal er wel enigszins van daglicht 
moeten worden voorzien om een verbinding te houden met de wereld waarin 
het zich bevind. In geschetste varianten is geprobeerd om een goede balans 
te vinden tussen geslotenheid en lichtheid. Therme Vals van Peter Zumthor 
heeft hiervoor als voorbeeld gediend. Vooral het spelen van licht en donker in 
verschillende ruimtes is inspirerend geweest voor dit ontwerp.

Figuur 3.13:
Therme Vals
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4. het ontwerp
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Schetsen

De volgende drie varianten zijn doorsnedes, genomen in oost-westelijke 
richting en richtend op de naburige gevel. Het verhoogde hof is al te zien in de 
verschillende varianten. 

Het zorghotel moet te allen tijde op alle plaatsen rolstoeltoegankelijk zijn. 
Dit betekent in de praktijk dat er geen niveauverschillen kunnen bestaan op 
dezelfde verdieping. Verschillen in ruimtelijkheid met betrekking tot hoogte 
moeten dus vooral gezocht worden in de hoogte van vloer tot plafond. Ruimtes 
met verschillende functies hebben ook een andere ruimtelijkheid nodig. 
Denk aan het privé karakter van een kleedruimte versus de openheid van een 
zwembad of de beslotenheid van een sauna. Er is uit verschillende varianten 
een selectie gemaakt van 3 schetsen die hieronder besproken worden. De 
overige varianten zijn niet reëel genoeg om in dit onderzoek op te nemen.

In variant 1 komen de verschillende ruimtelijkheden van de wellness goed naar 
voren. Door middel van verschillende hoogtes en door licht dat naar binnen 
komt via het hof wordt er een gradatie aangebracht. Dit is een positief punt. De 
afmetingen van het hof zijn echter te groot. Hierdoor kan geen knusse ruimte 
ontstaan tussen de hotelkamers.

Bij variant 2 wordt er een connectie gemaakt met de straat door middel van een 
trap naar het restaurant. Ook hier is getracht door middel van dakramen licht 
in de wellness te brengen. De ruimte die hier echter door wordt ingenomen in 
het hof is te groot. Ook de afmetingen van het hof zijn te groot. Hierdoor wordt 
de ruimte niet goed afgebakend door omringende bebouwing en vloeit het 
weg. De bouwhoogtes van deze bebouwing ligt wel vast naar aanleiding van de 
zonnestudie.

In variant 3 wordt vooral bekeken hoe het hof werkt in combinatie met het 
restaurant. Ook de lichtinval in het restaurant is een belangrijk punt van 
aandacht. De plint bij het restaurant is niet alleen verhoogd om de mate van 
openbaarheid aan te geven, maar ook om licht diep in de ruimte te krijgen als 
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de avond valt. Dit is een positief punt aan deze variant. De verdiepingshoogtes 
van de lagen boven de plint liggen echter niet gelijk. Het restaurant moet in 
hoogte dus licht verlaagd worden. Dit komt ook ten goede aan de beleving 
van de ruimte. Ook de afmetingen van het hof zijn goed. De hoogte van de 
omliggende bebouwing is voldoende om de binnenplaats af te bakenen als één 
ruimte.

In doorsnede kan er geconcludeerd worden dat een combinatie van de 
positieve punten van variant 1 en 3 een goed ontwerp kan opleveren.

Figuur 4.3:
variant 3

Figuur 4.2:
variant 2

Figuur 4.1:
variant 1
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Concept

Door het optillen van het hof worden er verschillende ruimtes gecreëerd met 
verschillende karakters. Deze karakters worden het meest gereflecteerd in 
de volgende zaken: de wellness, het hof en de buitengevel. De wellness staat 
voor rust en herstel. In deze ruimte kan iemand zich totaal afsluiten van de 
wereld om zich heen en tot zichzelf komen. Het hof is ook een aparte wereld 
op zich. Deze wordt gekarakteriseerd door de unieke materialiteit van zijn 
naburige gevel en door zijn eigen materialiteit. Deze materialiteit zet zich af 
van de hardheid van de stad. De buitengevel daarentegen vloeit wel voort uit 
de principes van  materialiteit en gevelopbouw van zijn omgeving. Deze drie 
kernwaarden worden uitgebuit in het uiteindelijke ontwerp. Hier zijn dan ook 
de meeste studies aan gewijd.
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Figuur 4.5:
schematische 
doorsnede 
zuid-noord

Figuur 4.4:
schematische 
doorsnede 
west-oost
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Begane grond

De ingang van het hotel bevindt zich aan de wigvorm op de kruising tussen 
de Boulevard Ménilmontant en de Rue des Nanettes. Alle functies worden 
ontsloten door deze ingang. Verschillende typen gebruikers worden geacht 
verschillende routes te nemen het gebouw in. De restaurantbezoeker neemt 
de grote trap richting het hof. Een studie hoe deze ruimte is onderdeel van dit 
onderzoek.

Gebruikers van de wellness gaan de dubbele deuren richting de wellness. Dit 
is translucent glas, zodat de privacy van de eventuele gast met badjas niet 
geschonden wordt. De hotelgast kan de trap afdalen vanaf de eerste verdieping 
om zo ongezien zich richting de wellness te bewegen. De wellness bevat twee 
sauna’s, een jacuzzi, een koud bad en een therapeutisch bad. Het laatste bad 
kan  ontsloten worden door de fysiotherapeut zodat deze ook betrokken kan 
worden in een eventuele revalidatiebehandeling.

De zuidelijke vleugel van de begane grond is voorbehouden aan het personeel. 
Deze wordt ontsloten aan de Rue des Nanettes. Het personeel kan gebruik 
maken van de kleinere trappenhuizen. Zo kan er snel zorg verleend worden aan 
gasten, mocht dit nodig zijn.

1. Entree/lobby 
2. Front office 
3. Back office 
4. Personeelsruimte 
5. Personeelsingang 
6. Fitnesszaal 

7. Oefenzaal/ 
 fysiotherapie 
8. Jacuzzi 
9. Koud bad 
10. Sauna 
11. Therapeutisch bad
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1. Restaurant 
2. Hof 
3. Suite 
4. Eénpersoonskamer   
 (zorgbehoevend) 

5. Tweepersoonskamer 
 (zelfstandig) 
6. Eénpersoonskamer   
 (zelfstandig) 
7. Woonkamer

Eerste verdieping

De restaurantbezoeker benadert de ruimte vanuit de grote trap. Daar wordt 
de connectie gelegd met het hof. De zijde grenzend aan het restaurant 
kan gebruikt worden als terras. Ook gelegen aan het hof is de collectieve 
woonkamer. Deze kijkt uit over het hof naar de unieke aanliggende gevel. 
Behorend bij het restaurant liggen de keuken, de bar en de toiletten. In de 
wig van deze verdieping is een suite gesitueerd. Dit is een luxe hotelkamer 
met meerdere afzonderlijke ruimtes. Vanuit deze ruimte kan de straat worden 
ingekeken.

De hotelgasten zijn aangewezen op de dubbele lift en het grote trappenhuis als 
stijgpunt. De kamers in het zuidelijke gedeelte zijn éénpersoonskamers. Deze 
zijn op zo’n manier ingericht dat de bedden vrij omloopbaar zijn. Daarom zijn 
deze kamers bedoeld voor mensen met een grotere zorgbehoevendheid.

De westelijke vleugel aan het hof is gereserveerd voor hotelkamers die zijn 
ingericht voor de gasten met een kleine zorgbehoevendheid. Hier zijn de 
bedden niet omloopbaar en is de afstand naar de kamers wat groter.

Alle voorzieningen zoals badkamers en maten tussen meubels zijn getoetst 
aan de voorschriften zoals gesteld door Stichting Toegankelijkheid Toerisme 
Vlaanderen.
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1. Suite 
2. Eénpersoonskamer   
 (zorgbehoevend) 
3. Tweepersoonskamer  
 (zorgbehoevend) 

4. Tweepersoonskamer  
 (zelfstandig) 
5. Eénpersoonskamer 
 (zelfstandig) 
6. Woonkamer

Tweede verdieping

Voor deze verdieping geldt hetzelfde als voor de eerste verdieping. Ook hier is 
een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen kamers voor gasten met 
een andere zorgbehoevendheid.

De trap in de oostelijke vleugel is bedoeld als noodtrap in geval van 
calamiteiten.
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1. Suite 
2. Eénpersoonskamer   
 (zorgbehoevend) 
3. Tweepersoonskamer  
 (zorgbehoevend) 

4. Woonkamer

Derde verdieping

Voor deze verdieping geldt hetzelfde als voor de tweede verdieping. Ook hier is 
een onderscheid gemaakt tussen verschillende typen kamers voor gasten met 
een andere zorgbehoevendheid. 

De loopbrug over het hof is een noodvoorziening in geval van calamiteiten. 
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Wellness

De toegang tot de wellness wordt verschaft door een centrale as op de begane 
grond van het gebouw. Deze as strekt zich uit vanaf de gevel aan de zuidkant 
tot aan de ruimte waarin het therapeutisch zwembad zich bevindt. In schets 
is bedacht dat er strijklicht langs de muur valt in de uitgestrekte ruimte. 
Dit idee is omgezet naar een schetsmaquette van deze ruimte. Dit model is 
vervolgens getest in de 
lichtkamer van de faculteit 
Bouwkunde. Ook is gekeken 
hoe lichtinval werkt in 
combinatie met kleur en de 
plaatsing van de achterwand 
onder een hoek. 

 
Door middel van gekleurde verf met water is er gesimuleerd hoe de kleur van 
een binnenkant van een zwembad reflecteert als hier licht op valt. In deze proef 
zijn er drie verschillende kleuren getest, namelijk groen, geel en blauw. De 
kleur geel is gekozen vanwege zijn lichtheid. Over het algemeen worden groen 
en blauw gezien als rustgevende kleuren. Er is een verkennend onderzoek 
gedaan naar de psychologische effecten van deze kleuren, maar er zijn teveel 
factoren die deze effecten beïnvloeden om tot een éénduidige conclusie te 
komen welke het beste geschikt zou zijn. Daarom is gekeken welke kleur het 
beste werkt in de praktijk in combinatie met de lichtinval in de ruimte.

De situatie zoals voorgaand geschetst werkt ook daadwerkelijk in maquette, 
zoals te zien is. Figuur 4.7 toont de verschillende kleuren. Uit persoonlijk 
oogpunt is ervoor gekozen om de binnenkant van de blauwe kleur te voorzien. 

Figuur 4.6:
doorsnede as
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Figuur 4.7:
schetsmaquette 
as wellness
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Figuur 4.8 en 4.9 tonen de verschillende hoeken waarop de achterwand is 
geplaatst: 4.8 en 4.9 onder een hoek waardoor de wand aansluit op het daklicht. 
Het verschil in reflectiviteit op deze muur is aanzienlijk. De wand onder een 
hoek vangt veel meer licht op dat weerkaatst wordt via het wateroppervlak. 
Dit is een zeer wenselijke situatie. Zo kan er niet alleen door verschil in hoogte 
een differentiatie aangebracht worden in ruimtes, maar ook door verschillende 
kleuren. 

Bij dit onderzoek is ook nog een toevalligheid voorgekomen. Door het 
gebruikte materiaal in de maquette wordt niet alleen het strijklicht zelf 
goed weergegeven, maar ook het reliëf van het karton: de structuur van het 
golfkarton wordt zichtbaar. Een daadwerkelijk materiaal zoals grof afgewerkt 
natuursteen benadrukt dit effect in het uiteindelijke ontwerp.

Figuur 4.9:
wand rechtopstaand

Figuur 4.8:
wand onder hoek
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In de maquette is te zien hoe de lichtinval in combinatie met de lange as werkt. 
Het natuursteen wordt geaccentueerd door het strijklicht. Aan het einde van 
de as kom je uit bij het therapeutisch zwembad. Ook deze ruimte wordt belicht 
door middel van een opening in het hof.

De overige zwembaden bevinden zich in het westelijke gedeelte van de 
wellness. De zwembaden zijn gescheiden door lage wanden, zodat er een 
verdeling wordt gemaakt van de ruimte. Vanaf de trap die naar beneden leidt 
vanaf de eerste verdieping kan er al even gegluurd worden in de ruimte.

Figuur 4.11:
wellness 
westvleugel

Figuur 4.10:
as wellness
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Het hof

Er is een studie gedaan naar hoe het hof moet gaan werken in materialiteit 
en functie. Het hof moet een verbinding vormen met het restaurant als 
terras. Op deze manier vindt er activiteit plaats, waardoor de wereld van de 
binnenplaats een eigen karakter krijgt. Door middel van referenties, schetsen 
en 3D-modellen is er ontwerpend onderzoek gedaan naar hoe het hof 
vormgegeven moet worden.

Een recentelijk opgeleverd gebouw in Parijs heeft als referentie gediend 
voor het eigen ontwerp. Het ontwerp is een verzameling van aaneengesloten 
gebouwen die studentwoningen huisvesten, ontworpen door LAN architects. 
De relevantie van deze referentie is niet alleen de locatie, maar ook het concept. 
Ook zij hebben een concept geformuleerd dat het verschil tussen het hof en de 
stad benadrukt:

“The strategy of creating a duality between street and courtyard was pursued 
in the choice of materials. The facades, instead of imposing a single image on 
the project, participate in creating the varying atmospheres of the spaces they 

envelop and delimit.” (LAN, 2011, p. 2)

Hiermee zegt het bureau niet per se een tegenstelling te willen maken tussen 
de verschillende gevels, maar juist een eigen karakter te willen geven door twee 
uitstralingen te combineren. Door het gebruik van enerzijds donker baksteen 
voor de straatgevel en anderzijds licht lariks te gebruiken voor de binnengevel 
wordt er niet alleen door verschil in kleur andere karakters getoond. Ook de 
textuur van baksteen en lariks verschillen significant: de koelte en ruwheid van 
steen versus de warmte en effenheid van afgewerkt hout. Deze omgang met 
verschillende materialen heeft als referentie gediend voor het eigen ontwerp.

Figuur 4.12:
LAN - résidence 
étudiante
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Uit het verkennende onderzoek is gebleken dat een variatie in materialiteit aan 
de plint van een hof een mate van openbaarheid accentueert. Dit is wenselijk bij 
het terras in combinatie met het hof om juist dat te benadrukken. De functies 
rondom het hof, die niet openbaar zijn, nemen daarentegen de materialiteit van 
de daarboven gelegen verdiepingen aan. Zo wordt er een scheiding gemaakt 
tussen de verschillende functies.

De gevel bestaat uit verschillende houten panelen. Op plaatsen waar de 
gevelopeningen zich bevinden kunnen de panelen open en dicht gedaan 
worden. De plint waarachter het restaurant zich bevindt is een glazen 
vliesgevel.

In de verschillende aanpassingen is te zien hoe het hof een menselijke schaal 
krijgt. De zijkant van de plantenbak is van glas, zodat het licht in de wellness 
valt. Op deze plantenbak is een volière geplaatst die een bepaalde ruimte 
afbakent. De hoogte van de volière correspondeert met de hoogte van de 
uitkragende zonwering aan de plint. Zo wordt het terras afgebakend en krijgt 
het een menselijke schaal.

De vliesgevel dient niet alleen ter bevordering van de lichtheid van het 

Figuur 4.13:
vroege schets 
hof
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restaurant. Hij dient ook als bron van licht voor de toegang tot het restaurant, 
namelijk voor de trap vanaf de ingang naar de eerste verdieping. Deze studie 
volgt later.

Figuur 4.14:
aanpassen naar 
menselijke schaal
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d

c

b

a
Figuur 4.15:
voorgevel 
aangrenzend 
gebouw
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De gevel

Er is een studie gedaan naar de gevel die het zorghotel aan de straat moet 
representeren. Het gevelconcept volgt uit de analyse van het naburige slanke 
gebouw, dezelfde analyse die gebruikt is om de hoogte van het hof te bepalen. 
Deel a is de begane grond en eerste verdieping, deel b de tweede, deel c de 
derde en vierde verdieping en deel d markeert het einde van het volume. Te 
zien is dat er variaties worden aangebracht in materialiteit, reliëf en ornament. 
De verschillende geveldelen blijven echter wel dezelfde architectuurtaal 
spreken. Elke laag krijgt op deze manier een eigen identiteit, binnen een 
eenzelfde uitstraling. Waarschijnlijk is het geen doel geweest om een verschil 
in functie aan te geven, achter de gevel bevinden zich woonfuncties, de begane 
uitgezonderd. Dit kan echter wel tot de mogelijkheden behoren. Door middel 
van referenties, schetsen en 3D-modellen is er ontwerpend onderzoek gedaan 
naar hoe de buitengevel vormgegeven moet worden.

De gevel moet een bepaalde uitstraling hebben, namelijk de uitstraling van een 
woongebouw.  Woongebouwen in deze straat worden gekenmerkt door een 
bepaalde grootte van gevelopeningen. Door de grootte van deze openingen 
te variëren kan er een bepaald karakter worden toegekend aan de functie die 
achter de gevel ligt.

Er is begonnen in een 3D-model een gradatie aan te brengen volgens het 
principe van het naburige gebouw. Vervolgens is er een bepaalde gevelopening 
gekozen en geplaatst ter hoogte waar de hotelkamers zich bevinden. Vervolgens 
zijn er varianten gemaakt hoe de andere functies in combinatie met de gevel 
moeten werken.
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Variant 1

Het volume is onderverdeeld in de verschillende delen. Deze delen vertonen, 
buiten de gevelopeningen, niet genoeg variatie. De gevel is te plat: het ontbreekt 
aan reliëf. Ook worden er verschillende architectuurtalen gesproken. Een grote 
glazen pui is op de plaats van het restaurant geplaatst. Deze past echter niet bij 
de overige vormen. Ditzelfde geldt voor het paneel dat voor indirect zonlicht in 
de as van de wellness moet zorgen. Ook heeft het volume geen natuurlijk einde.

Variant 2 

Het volume heeft wordt nu wel afgemaakt, door een sierlijst. Op de plaats 
van het restaurant bevinden zich nu ramen die onder een hoek zijn gedraaid 
richting het einde van de markt. Deze variatie is echter niet duidelijk wanneer 
er van het gekozen oogpunt naar het gebouw gekeken wordt. Dit is echter niet 
het grootste minpunt. De gevel mist nog steeds reliëf.

Er is op zoek gegaan naar referenties die kunnen dienen voor dit vraagstuk en 
uitgekomen bij de gevels van Hans Kollhoff. Hij weet een gevel een bepaald 
reliëf te geven met natuursteen dat aanspreekt.

“We propose - particularly in the block, when a building can truly no longer 
be perceived as a megaform but only as a surface - facade slabs should 
be layered, in other words designed in relief. (...) A monolothic image is 

achieved and the play of light and shadow which is so impressive on stone 
before it is broken is created in an architecturally sublimated form.” (Kollhof, 

1997, p. 300)

Er is vervolgens in schets op zoek gegaan naar een reliëf dat passend is voor dit 
ontwerp. Er zijn verschillende varianten van de tweede en derde laag gemaakt. 
Deze combinatie van varianten heeft uiteindelijk het definitieve gevelbeeld 
opgeleverd.
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Figuur 4.17:
gevelvariant 2

Figuur 4.18:
maquette 
Friedrichstraße 
(Kollhoff)

Figuur 4.16:
gevelvariant 1
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Figuur 4.19:
plint

Figuur 4.20:
te ééntonig

Figuur 4.21:
niet dezelfde taal

Figuur 4.22:
restaurant niet 
duidelijk
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Figuur 4.23:
niet dezelfde taal

Figuur 4.24:
restaurant niet 
duidelijk

Figuur 4.25:
gewenst reliëf

In figuur 4.25 wordt het gewenste reliëf gevonden, dat beantwoordt aan 
de vraag. Voor met name de ingang en het bovenste deel heeft er ook een 
ontwerpend onderzoek plaatsgevonden. Deze schetsen maken echter niet 
deel uit van dit verslag.
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De verbinding van de gevel aan de stad met hof wordt functioneel en ruimtelijk 
verschillend gerealiseerd. Ruimtelijk worden het hof en de straatgevel 
verbonden door een opening in die straatgevel vanaf het niveau van het hof. 
Op deze manier wordt het karakter van het hof kenbaar gemaakt aan de straat, 
terwijl het karakter van deze straat behouden blijft. Functioneel  wordt  de 
verbinding met het hof gemaakt vanuit de ingang van het zorghotel. Er is een 
studie gedaan hoe deze verbinding vormgegeven moet worden.
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P +13000

P +6000

P +10000

dakbedekking

leistenen sierlijst (prefab verlijmd)

prefab balkon (bevestiging
met behulp van isokorf)

screen
bevestiging volgens Duco

30mm kalksteen gevelbeplating
(blinde bevestiging volgens Mosa)

120mm isolatie

isolatie onder afschot
in het werk gestorte constructie
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De ingang

De ingang van het hotel bevindt zich aan de wig van de planlocatie, op de 
kruising van de Rue des Nanettes en de Boulevard Ménilmontant. De toegang 
tot de openbare functies (fitness, wellness, restaurant) wordt verleend door 
deze ruimte. Het hof ligt op een hoogte van zes meter. Er zal een gebaar 
gemaakt moeten worden om de mensen een natuurlijke route naar het 
restaurant en hof te laten volgen. Een grote trap voorziet hierin. Natuurlijk 
licht valt op de trap door de vliesgevel aan het hof. Op deze manier wordt het 
belangrijkste element er uitgelicht. De plaatsing van de trap in combinatie met 
de ruimte eromheen is onderzocht.
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Figuur 4.26:
entree



98  

hoogte ruimte: 4 meter

hoogte ruimte: 4,5 meter - muur sluit aan

hoogte ruimte: 5 meter

hoogte ruimte: 4 meter - trap afgesloten

hoogte ruimte: 4,5 meter - muur ligt terug

Figuur 4.27:
varianten ingang
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Uiteindelijk is gekozen voor een hoogte van 4,5 meter van de ruimte. Door 
de plaatsing van regels op drie meter hoogte op de translucent glazen wanden 
wordt de ruimte verdeeld naar een menselijkere schaal, zonder het gevoel te 
krijgen van een lage ruimte. De trap neemt de materialiteit van het hof aan, 
namelijk hout. Op deze manier krijgt de bezoeker al een voorproefje van de 
sfeer van het restaurant en het hof.

Figuur 4.28:
ingang
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Het restaurant

Het restaurant richt zich volledig op het hof. Het is gematerialiseerd 
in verschillende tinten hout zoals in de schets te zien is. Ook hier is 
een onderscheid gemaakt in de wand voor de menselijke schaal. Deze 
correspondeert met de regels in de vliesgevel, zodat er een ruimte kan 
ontstaan. Door de extra hoogte kan er echter wel veel licht diep in de ruimte 
binnendringen.

Figuur 4.29:
schets restaurant

Figuur 4.30:
schets restaurant
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5. de reflectie
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Reflectie

In het afstudeeratelier “A kind of space” is onderzoek gedaan naar ruimtelijke 
concepten van verscheidene filosofen met als case study de stad Parijs. 
Deze concepten zijn inzichtelijk en communiceerbaar gemaakt, zodat ze in 
een ontwerpproces als ontwerptool kunnen dienen. Dit gereedschap kan 
vervolgens ingezet worden om beslissingen in een ontwerpend onderzoek te 
ondersteunen, te ondervragen of te bekritiseren.

De ruimtelijke begrippen zijn bestudeerd aan de hand van literatuur van de 
betreffende filosofen en antropologen. Deze concepten zijn geïnterpreteerd 
en vervolgens omschreven naar een begrijpelijke omschrijving. Vervolgens 
hebben wij die concepten gecontextualiseerd in diverse Parijsen wijken. 
Op deze manier worden abstracte concepten concreet gemaakt, zodat zij 
zichtbaar worden in de ruimte om ons heen. Dit is echter geen doel op zich. 
Het doel van het atelier is juist het tegenovergestelde, namelijk het concreet 
maken van ruimte. Een ruimte kan ongrijpbaar zijn. Ondoorgrondelijk. In 
sommige situaties zijn kwaliteiten van ruimtes niet duidelijk te benoemen of 
te definiëren. Juist in deze omstandigheden kunnen de ruimtelijke begrippen 
een houvast bieden. In de opbouw van ruimte en in gebruik van ruimte zijn 
bepaalde elementen en processen te observeren die kunnen bijdragen aan de 
ruimte die ervaren wordt. Dat is het thema van de M3-fase van het atelier “A 
kind of space”.

Een aantal ruimtelijke begrippen, zoals onderzocht in de M3-fase, zijn 
toepasbaar op het uiteindelijke ontwerp. Deze worden uitgelegd aan 
de hand van korte beschrijvingen. Voor de volledige beschrijving en 
achtergrondinformatie van deze begrippen verwijs ik graag naar het M3-
onderzoek van het atelier “A kind of space”.

De- en reterritorialisatie

Het woord territorium kan hier zowel letterlijk als figuratief gebruikt worden. 
Als het begrip letterlijk genomen wordt kan een territorium gede- en 
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gereterritorialiseerd worden door koloniserende legers bijvoorbeeld. Als het 
concept figuratief geïnterpreteerd wordt kunnen we zeggen dat het territorium 
van de voet het contact maken van de vloer is om ons te helpen lopen. Echter, 
voor mensen zonder armen kunnen de voeten gede- en gereterritorialiseerd 
zijn als plaatsvervangende handen.

In het ontwerp is de- en reterritorialisatie zicthbaar in de verschillende 
karakters van de straat, wellness en het hof. Wanneer men zich beweegt van de 
ene naar de andere ruimte is de de- en reterritorialisatie bij deze overgangen 
het duidelijkst vanwege de verschillen in sfeer. 

Vluchtlijn

Een vluchtlijn verbindt elke twee termen of plaatsen. Dit kan gebeuren door 
associatie, door afleiding, door wegdromen of door de wens te ontsnappen. In 
het laatste geval kan iemand denken aan een Caribisch eiland terwijl hij door 
de regen loopt. Of hij wordt in gedachten getransporteerd naar dat eiland door 
een poster in een vitrine van een winkel.

De vluchtlijn is hier zichtbaar als men vanaf de straat in het gat kijkt. Vanaf 
het einde van de markt is de houten gevel aan het hof te zien. Wanneer men 
vanaf de locatie vanaf de andere zijde benadert is de unieke materialiteit van 
de naburige gevel te zien. Het zicht op deze beide gevels is ongewoon in de 
Boulevard Ménilmontant. Hierdoor wordt de aandacht getrokken en kan de 
verleiding ontstaan naar het hof te bewegen.

Buiten deze twee begrippen zijn er twee andere belangrijke begrippen, waarbij 
het begrip van het hotel expliciet genoemd wordt. Deze twee begrippen zijn 
lieux en non-lieux, respectievelijk ‘place’ en ‘non-place’
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Lieux et non-lieux

Marc Augé is een Franse antropoloog die een theorie over de termen lieux 
en non-lieux heeft ontwikkeld, ook wel respectievelijk place en non-place 
genoemd. In zijn boek ‘Non-Places: Introduction to an Anthropology of 
Supermodernity’ (1995) introduceert hij het begrip ‘non-place’. Met dit 
concept refereert hij naar plekken die niet voldoen aan de eisen die een ‘place’ 
hebben. Volgens Augé  bestaat een place alleen als er een relatie, identiteit en 
een historie met een persoon is. Als er geen relatie is tussen de persoon en de 
ruimte spreekt hij van een non-place. Dit betekent dat een place voor de ene 
persoon een non-place voor de andere kan zijn, afhankelijk van de relatie die 
de persoon met die plek heeft. 

Vliegvelden, supermarkten en ook hotels worden doorgaans non-places 
genoemd, zij hebben immers in de meeste gevallen geen binding met 
diegenen die zich erdoorheen bewegen. Echter, het vliegveld is voor een 
vliegveldmedewerker wel een place: hij heeft een binding en historie met 
de plaats. Ditzelfde kan gelden voor een hotel of een hotelketen. Voor een 
hotelgast die deze slechts als slaapplek gebruikt zal een hotelkamer mogelijk 
niet veel anders ervaren worden dan een hotelkamer uit een ander willekeurig 
hotel. De relatie die de persoon met deze ‘plek’ aangaat zal daarbij vermoedelijk 
niet even bindend zijn als de relatie die een hotelmedewerker hiermee aangaat. 
Voor de hotelmedewerker vormt de kamer waarschijnlijk een essentiëler 
onderdeel van zijn of haar dagelijks leven.

Overal in de wereld zul je in hotelketens zoals Hilton of Mercure identieke 
lange gangen met identieke aangrenzende kamers vinden. Dit zijn typische 
gevallen van non-places volgens Augé: ongeacht de locatie waar het zich 
bevindt en cultuur waarin het zich begeeft zullen deze typen ruimtes sterk op 
elkaar lijken. Dat is een valkuil waar ik met het ontwerp van dit hotel voor heb 
gewaakt. 
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Echter, is dit zorghotel ook direct een non-place? Naar mijn mening is het 
antwoord op deze vraag: nee. Er is met het ontwerp een antwoord geboden op 
de volgende onderzoeksvraag die daarmee samenhangt:

Aangenomen dat een unieke eigenschap van de locatie in een hofgebouw  
tot zijn recht komt, kan deze typologie ingezet worden voor een zorghotel 
om een gemeenschappelijke plaats te bieden voor zowel zijn gasten als de 
inwoners van Parijs en op welke wijze?

Door het inzetten van de kwaliteiten van de locatie aan de Boulevard 
Ménilmontant is er een ontwerp gemaakt van een zorghotel, met de typologie 
van het hofgebouw als leidraad, die juist die gemeenschappelijke plaats biedt. 
De openbare functies, namelijk het restaurant, de wellness en de fitness, 
brengen mensen bij elkaar in een unieke setting. Deze setting is op zo’n manier 
uitgebuit zodat de mate van collectiviteit bevordert wordt en de gasten een 
connectie maken met elkaar en met de bezoekers van de functies.
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 Montauk Black, http://www.ellingardcollection.no/filarkiv/Image/
Produkter/natursteinsfliser-inne/mountak-black/montauk-black-
large.jpg
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Figuur 2.11 Maréchal+Rooijmand interieurarchitecten bv (2012) Udens Duyn 
Indelingsplan tek. nr. ZU-V0-00
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jpg, verkregen 2 juni 2014
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Figuur 3.6f binnenhoven Parijs: Buddha-Bar Hotel, Rue d’Anjou, 
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