
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Hide park
ontwerp voor een sauna met dakpark in hoogstedelijke restruimte

Rol, P.

Award date:
2012

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/01227ef1-ee6e-4d38-9ea3-6a509fb52ac5


Ontwerp voor een sauna met dakpark in hoogstedelijke restruimte 

Afstudeerverslag 

Master Architecture, Building & Planning 

TU Eindhoven 

Philippe Rol 

Januari 2011 

Afstudeercommissie: 

Prof. lr. J. (Jan) Westra (vz) 

lr. J.P.A. (Jan) Schevers 

Dr. J.C.T. (Jacob) Voorthuis 

Prof. lr. J.P.T. (Jeanne) Dekkers 

z_/ 0';::2tJ~~-A---~ C... ~_n 
:::::---., 

lJ) ·'1.-t ) ) 



Voorwoord 

Architectuur is zoveel meer dan de zichtbare stapeling van materialen die 

we avera I om ons heen zien . De verschijning van een gebouw bepaalt niet 

aileen of we ergens wei of niet droog staan, maar heeft een zeer grate 

invloed op ons gevoel. Daarbij wordt ons gevoel voortdurend be'invloed 

door prikkels van al onze zintuigen tegelijk. 

Deze gedachtegang vormt de basis voor het afstudeerontwerp 'Hide 

Park'. Hide Park is een antwerp voor een saunacomplex met dakpark in 

hoogstedelijke restruimte in Eindhoven, waarmee ik de masteropleiding 

Architecture, Building & Planning aan de TU/e afsluit. Dit verslag brengt 

het geheel in beeld, van locatiekeuze tot inspiratie en van uitdaging tot 

uiteindelijk antwerp. 

Binnen het afstudeeratelier 'To the Bone', waar dit project onderdeel van 

uitmaakt, heb ik de kans gehad om naast het maken van een antwerp oak 

een brede ontwerphouding voor de toekomst te ontwikkelen. Waar de 

nadruk in het begin lag op materiaalbeleving, verschoof dit naarmate het 

project vorderde richting de vraag wie wij willen zijn als ontwerper, zowel 

in dit project als in de toekomst. In dit verslag wil ik daarom oak een beeld 

scheppen van mijn visie op architectuur. 

Afstuderen is een combinatie van bewijzen wat je kunt, tegelijk enorm 

veel leren, maar oak ontdekken waar je hulp bij nodig hebt. Het is in 

principe een individueel project en proces, maar ik ben veel mensen dank 

verschuldigd. In de eerste plaats mijn begeleiders, maar oak zeker familie, 

vrienden en ateliergenoten, ontzettend bedankt! Helemaal aileen had ik 

dit absoluut niet gekund. 

Philippe Rol 

Januari 2011 
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Genieten 

'Maaam! Kom eens kijken, hier wil ik heen!' riep Michiel 

uit terwijl hij tussen twee huizen door een smalle steeg in rende. 

Marjan was de koffie nog aan het afrekenen en verontschuldigde 

zich bij de ober dat ze achter Michiel aan wilde. 

'Op deze leeftijd hou je ze niet tegen he, een half uurtje 

stilzitten en ze willen alweer op onderzoek uit.' 

'Maakt niet uit hoor, ik snap het wel. Als de koffie maar 

he eft gesmaakt. ' 

'Jazeker, de warme middagzon met een ftinke cappuccino, 

beter kan eigenlijk niet he.' 

Marjan griste de plastic tassen van de grond en snelde 

Michiel achterna. 

Marjan kende deze buurt goed uit de tijd dat ze zelf in 

Eindhoven woonde. Ze kwam graag in dit 'Quartier Vivant' van 

Eindhoven, in dit centraal in de stad gelegen gebied kwam altijd net 

wat ander publiek. Ze herinnerde zich vooral dat de bewoners vrij 

artistiek en open-minded overkwamen. De winkels in het gebied 

sloten daarbij aan, sfeervolle kleinschalige horecazaken en heel 

kleine winkeltjes met producten voor echte liefhebbers. Ze zag dat 

daar nog niets aan veranderd was. Het stripwinkeltje 'Eppo' zat er 

nog steeds, en ook de platenwinkel was blijven bestaan. Even dacht 

ze terug aan het gevoel van vroeger toen ze vanuit haar appartement 

elke dag door deze buurt kon lopen. 

Marjan liep de voor haar onbekende steeg in en zag Michiel 

op een hellend grasvlak staan. Hij zwaaide kort, maar toen hij wist 
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dat zijn moeder hem gezien had rende hij weer verder, schuin 

omhoog langs een bakstenen gevel die nog sporen van een gebouw 

vertoonde dat er vroeger tegenaan had gestaan. 

'Michiel! Kom eens terug! ' riep ze uit terwijl ze enigszins 

verbaasd de helling opliep. Een leistenen wand begeleidde haar naar 

de plek waar ze Michiel net nog had zien staan. De typische klinkers 

die vanaf de straat doorliepen waren geleidelijk overgegaan in gras 

en ze zag een paar bomen in de verte. 

Bovenaan de helling kreeg ze langzaam meer zicht op de 

rest van het gebied, en ze was even verrast door de omvang van wat 

een park bleek te zijn. Voor zover ze het zich kon herinneren was 

dit gedeelte van de buurt in het verleden niet toegankelijk. 

Michiel leunde een paar meter verder tegen een matglas 

balustrade aan en keek geboeid naar beneden. 

'Mam kijk! Ik zie mensen lopen!' 

Even verderop zaten twee opvallend geklede vrouwen 

onder een boom in het gras van de zon te genieten met een glas 

wijn. Ze zagen het enthousiaste baasje rondrennen, tot hij weer 

even stilstond op een beloopbare glazen plaat. Marjan raakte met de 

vrouwen aan de praat terwijl ze Michiel met een schuin oog in de 

gaten hield. 

'U kijkt rond alsof u hier nog niet eerder bent geweest.' zei 

een van de vrouwen even uitdagend als ze gekleed was. 

'Ja klopt, ik ken de wijk van vroeger maar toen bestond dit 

nog niet.' 

'Het gebied is afgelopen jaar helemaal vemieuwd, en het 

park wordt door veel bewoners beschouwd als verlengstuk van hun 

achtertuin, wij wonen hierachter.' 
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De vrouw wees al pratend in de richting van een van de 

appartementencomplexen die zich aan de rand van het park 

bevonden. Ze werd onderbroken door de andere vrouw, die een 

tikkeltje theatraal haar iets te volle glas rode wijn neerzette en 

Marjan een plek wees waar ze naar beneden kon kijken en ze een 

soort bar konden zien. 

'Beneden zit een sauna. Het is niet heel groot, maar je bent 

echt even helemaal weg. Lust u trouwens een glas wijn?' 

Marjan twijfelde kort maar sloeg toch de uitnodiging af. 

'Bedankt hoor, maar ik ga toch echt even achter mijn zoontje 

aan. W ellicht tot ziens!' 

Michiel was bijna uit het zicht, maar stond even stil bij een 

bankje tussen twee bomen. Marjan liep naar Michie! toe, en ze rook 

direct een sterke lavendelgeur. Ze zag Michiel kijken naar de stoom 

die door het bankje omhoog kwam. 

'Misschien is er in de sauna ook wel een zwembad, heb je 

zin om te zwemmen?' vroeg Marjan. 

'Jaaa!' zei Michiel enthousiast, zonder ook maar een moment 

te twijfelen. Ze liepen samen een trap af en zagen de ingang aan 

een klein pleintje liggen waarlangs ze ook naar hoven waren 

gelopen. Marjan trok de zware houten deur open en rook gelijk een 

combinatie van lavendel en eucalyptus. Ze liepen nog een aantal 

treden af tot bij de balie, waar ze door langwerpige gaten in de wand 

al zicht hadden op de kleedruimte, en nog iets verder leek Marjan 

het bubbelbad al te zien. 

8 



9 



Samenvatting 

De gebouwen die mij het meest zijn bijgebleven zijn de kerken van Sigurd 

Lewerentz, de Bruder Klaus kapel van Peter Zumthor en de woning 

van Louis Barragan. De levendige herinnering aan de beleving komt 

hoofdzakelijk door het overweldigende gevoel dat ze teweegbrachten, 

en het valt op dat het stuk voor stuk bescheiden gebouwen zijn. Volgens 

mij zit grootsheid van gebouwen niet in het werkelijke formaat van de 

verschijningsvorm, maar in het effect dat een ruimte heeft op het gevoel 

van de persoon in die ruimte. 

Onze gebouwde omgeving bepaalt voor een groot deel hoe we ons 

voelen op een bepaalde plek. Door de persoonlijke aard van emoties is 

het onmogelijk om te bepalen wanneer een plek per definitie prettig of 

onprettig is. Feit is wei dat op elk moment van de dag en op elke locatie 

al onze zintuigen gezamenlijk zorgen voor een bepaalde beleving en een 

bepaald gevoel. Architectuur kan een zeer sterke invloed uitoefenen op 

dat geheel aan zintuiglijke ervaringen. 

Door niet aileen te denken in beelden maar uit te gaan van ruimtelijke 

beleving, waarbij aile zintuigen een rol spelen, kunnen wij plekken 

creeren die in staat zijn de mens in vervoering te brengen. Oat is in mijn 

ogen mogelijk door de totaalervaring van een ruimte te ontwerpen, door 

elementen als lichtinval, geluidsreflecties, tektoniek en geur op elkaar af 

te stemmen. 

Daarnaast is de relatie tussen ruimten onderling van groot belang. 

De ervaring van een ruimte wordt grotendeels aangestuurd door ons 

referentiekader en dus door het contrast met de vorige ruimte . 

Ruimtelijke beleving en sequentie vormen de kern van mijn visie op 

architectuur die ook als basis heeft gediend voor het antwerp 'Hide 

Park'. Hide Park is een sauna met dakpark, omsloten door een bestaand 

bouwblok in het centrum van Eindhoven. Er is gezocht naar een methode 

om de genoemde ontwerpvisie vorm te geven op een manier die een 

goede reactie op de grillige bestaande context biedt. Door uit te gaan 
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van een natuurlijke vrije vorm als basis voor het antwerp ontstaat de 

mogelijkheid om de grens van het gebied over te nemen terwijl Iauter 

bruikbare ruimten ontstaan . 

Het antwerp zelf draait vooral om relaties. De eerste is de vitale relatie 

tussen de stad en de natuurlijke vorm van het complex, vervolgens de 

relatie tussen het park en de sauna, maar oak de onderlinge relatie tussen 

de saunaruimten, en enkele ruimten hebben weer een sterke relatie met 

de omliggende bebouwing. 

Hide Park is een voorbeeld voor hoe we om kunnen gaan met restgebieden 

in de stad . Het is oak een gebouw waarin de menselijke beleving 

centraal staat, en daarmee een antwerp waar mijn persoonlijke visie op 

architectuur zeer sterk in terugkomt. 
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Summary 

Looking back to the best memories I have towards buildings, makes me th ink of the Bruder Klaus' chapel by 

Peter Zumthor and the house of Louis Barragan he build for himself. The vivid memory of those moments is for 

the biggest part due to the feeling they evoked, while the buildings in themselves are in no measurable way 

'extreme'. It made me realize that the majesty of buildings is not necessarily related to their size, but merely to 

the feel ing they are able to evoke for the visiting individual. 

Our surroundings have a great influence on the way we feel on a certain location. Because of the personal 

nature of feelings, it is impossible to define whether a person will experience a certain place as pleasant or 

unpleasant. Fact is that, wherever we are, all our senses are working together in translating the environment 

into a spatial experience and an associated feeling. Therefore, architecture can play a very determining role in 

this total sensory experience. 

To realize at least the possibility of an extraordinary feeling, at first, we have to be aware of the importance of 

including all the senses. Today we live in a very much image-based society, while a spatial experience will be 

strongest when not only the eyes, but at the same time ears, nose and skin are explicitly involved in evoking a 

feeling. Elements like light, sound, reflections of sound, tectonics and odor have to be aligned. 

At second, we have to take a look at the difference between a single moment (where time stands still) and a 

short period of time. Actually, in the first one we cannot speak of an experience, because an experience always 

needs time. When experiencing an unknown space, our attention will be drawn from one point to another, 

until we are aware of the space as a whole. Knowing that, means that we can only realize a feeling when we 

consider a sequential experience of space(s). 

Total sensory spatial experience and spatial sequence have become the key points of my vision towards 

architecture, and formed the fundament for the 'Hide Park'-design. Hide Park is a sauna with a park on top, 

enclosed by an existing structure of houses in the city centre of Eindhoven. A method is developed to translate 

the mentioned key points into a building that reacts on the frayed existing context but still uses the given space 

very efficient. The use of a natural shape as literal metaphor, the section of a tree, gave the opportunity to 

follow the frayed context while the building has a very strong character in the center, all with the possibility to 

realize only useful spaces. 

The design, in essence, is about relations. The first is the vital relation between the city grid and the natural 

structure of the complex, then the relation between park and sauna, but as well the relation between 

connecting spaces in the complex itself, and the last tangible relation is between most spaces along the outside 

of the sauna and the specific adjacent building. 

Hide Park is an example of the possibilities with residual space most cities cope with. It is as well a building with 

the human experience as central focus, and therefore a design that shows a possible translation of my personal 

vision towards architecture. 
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Onderzoeksvraag 

Mijn opgave en ontwerplocatie komen voort uit een fascinatie voor 

'achtergebieden', niet of slecht toegankelijke plaatsen die veelal 

verwaarloosd zijn omdat ze geen directe functie hebben. In nagenoeg aile 

drukbevolkte gebieden zijn dergelijke plekken te vinden en de constante 

uitbreiding van steden zou zich meer kunnen concentreren op het 

bruikbaar maken van deze non-places. 'lnbreiding' in plaats van uitbreiding 

kan ervoor zorgen dat de nieuwe invulling van een achtergebied oak een 

kwaliteitsimpuls voor de omgeving betekent, en daarmee een bestaand 

deel van de stad een aangenamere plek wordt. 

Omgaan met de bestaande context is dus een belangrijk onderdeel van de 

opgave. Een methode ontwikkelen voor het praktisch inrichten van een 

binnengebied vormt het startpunt. De volgende onderzoeksvragen zijn 

daarbij aan de orde: 

Hoe kan het beste omgegaan worden met de bestaande gevels 

en de grillige vorm van achtergebieden? 

Hoe kan een hoogstedelijk achtergebied een kwaliteitsimpuls 

voor de omgeving gaan betekenen? 
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Fig. 1. de ontwerplocatie, het achtergebied tussen de Kleine Berg, Grote Berg en Bergstraat in Eindhoven 
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Locatie 

De driehoek Kleine Berg - Grote Berg - Bergstraat in Eindhoven (foto 

links) heeft een verwaarloosd non-place-karakter, en is de locatie voor 

mijn afstudeerontwerp. De opgave heeft een zeer actueel karakter, omdat 

de locatie gedurende mijn afstudeerperiode voortdurend onderwerp van 

discussie is. De Holland Art Gallery heeft op dit moment het plan om een 

designhotel te bouwen waar de helft van het gebied voor gebruikt wordt. 

De omwonenden zijn sterk tegen de plannen wat betreft vorm en functie. 

Daar komt bij dat dit hotel een nieuwe onaantrekkelijke achtergevel 

heeft naar de andere helft van het gebied, waar in de plannen niets mee 

gebeurt. 

Een deel van het gebied wordt gebruikt als parkeerterrein. Er is toegang 

tot het gebied vanaf de Bergstraat en vanaf de Kleine Berg, en voor auto's 

vanaf de Grote Berg. 

De grens van de bestaande bebouwing in het gebied bestaat uit 

voornamelijk blinde gevels. Een ontwerpoverweging die zich aandient is 

om nieuwe bebouwing tegen deze gevels te plaatsen om daarmee de plek 

radicaal een nieuw karakter te geven. Tach kunnen deze bestaande gevels 

een rol spelen in het duiden van de plek, omdat ze een zeer kenmerkend 

karakter hebben. Door juist dit kenmerkende plaatsgebonden karakter 

zichtbaar te maken vanuit ruimten die onderdeel zijn van het nieuwe 

gebouw ontstaat een confrontatie die reageert op het voortdurend in 

beweging zijn van de mens. 
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Fig. 2. het Romeinse badhuis 
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Functie 

Om het antwerp in potentie een toegevoegde waarde te Iaten zijn voor 

het omliggende gebied, zal de functie van het gebouw een vitale rol 

spelen . Waar in de vormgeving wordt gezocht naar een ontwerpmethode 

die bruikbaar is voor meerdere achtergebieden, wordt qua functie puur 

gekeken naar de gekozen locatie in het centrum van Eindhoven. Het 

antwerp zal twee functies krijgen: 

Park - Eindhoven ontbeert groengebieden in het centrum. Om de stad 

heen liggen veel groene kernen maar het kernwinkelgebied wordt 

gekenmerkt door bebouwing en kale pleinen. Een openbaar groengebied 

is dus wenselijk. Omdat het gebied tussen bestaande bebouwing komt 

te liggen zal het gebied qua sfeer een semi-openbaar karakter krijgen. 

Daarvan zou het voordeel moeten zijn dat de buurt meer affiniteit met het 

gebied heeft dan wanneer het een volledig in het zicht liggend openbaar 

gebied betreft. Het groengebied moet een voorbeeld worden voor andere 

pleinen of achtergebieden in de stad die gezamenlijk oak het centrum van 

de stad een groener imago kunnen geven. 

Sauna- Het park zal gecombineerd worden met een saunacomplex. Deze 

functie zou goed kunnen samenwerken met de omliggende functies en 

is tevens een statement voor de nieuwe rol die de sauna in de toekomst 

kan hebben. Wij zijn ons namelijk steeds bewuster van de noodzaak van 

evenwicht tussen lichaam en geest, en we weten steeds beter dat ze een 

groat effect op elkaar hebben. Een saunabad heeft een positief effect op 

het lichaam (reiniging), geeft de geest rust en laat de mens daardoor beter 

functioneren. lets dat de Romeinen al wisten. Saunacomplexen zijn in onze 

maatschappij een luxe dagvullende activiteit geworden, en de complexen 

liggen zelden centraal in de stad. Door de sauna evenals in de Romeinse 

maatschappij een centrale plek in de stad te geven, wordt het mogelijk 

om van saunabezoek een wekelijks gebruik te maken, een bezoek dat 

slechts een paar uur betreft maar de drukke stadsmens heel makkelijk laat 

onthaasten. 
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Fig. 3 - B. foto 's von de ontwerplocatie 
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Ontwerpopgave 

Doel is om het project af te sluiten met een ontwerp voor een sauna met 

dakpark in het beschreven binnengebied in Eindhoven. De opgave draait 

ook om het bruikbaar maken van restgebieden in het algemeen, en de 

eerste fase richt zich op het ontwikkelen van een methode daarvoor. 

In het ontwerp wordt puur uitgegaan van het bestaande braakliggende 

terrein, en volledig behoud van de omgeving. Mogelijke sloop van aan het 

binnengebied grenzende bebouwing ten behoeve van het ontwerp is dus 

niet aan de orde. 

Toegankelijkheid is in de opgave een apart aandachtspunt. Het achtergebied 

wordt gebruikt als parkeerplaats en zal die functie moeten behouden. 

Goede bereikbaarheid voor zowel voetgangers als automobilisten is 

noodzakelijk, en ook omwonenden moeten waar nodig via het plangebied 

hun woning kunnen bereiken. Daarnaast zal het gebouw vanwege de 

parklaag en een zeer beperkte hoogte krijgen. Dat betekent een goede 

mogelijkheid en daarmee ontwerpvoorwaarde om zowel de sauna als het 

parkdak voor minder validen bereikbaar te maken. 
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Fig. 9. contour von het achtergebied 

Fig. 10. contour van het te bebouwen vlok, rekening gehouden met de noodzake/ijke vrije ruimte 
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Uniformiteit 

Achtergebieden zijn restgebieden en hebben daardoor zelden een praktisch 

indeelbare vorm. Een belangrijk doel van de opgave is om een oplossing 

te bieden voor het indelen van een gebied met een grillige grens, waarbij 

een uniforme oplossing in de vorm van een algemeen inzetbare methode 

de voorkeur heeft. Als willekeurig gevormde gebieden ingericht worden 

op basis van een strak stramien ontstaat per definitie restruimte . In de 

methode die moet volgen uit de ontwerpopgave is restruimte geen taboe, 

maar ligt de uitdaging wei in het volledig benutten van de beschikbare 

oppervlakte. 

Omdat de rand van het gebied in sommige gevallen vrij moet blijven, soms 

als loopruimte en in enkele gevallen omdat lichttoetreding noodzakelijk is 

in aangrenzende bebouwing, draait de opgave om het bruikbaar maken 

van de ruimte die op enkele plaatsen door de aard van de grens een offset 

is van de bestaande grens, zichtbaar in de afbeelding links. 
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Fig. 11. een plant past zich aan aan de beschikbare ruimte om te groeien 
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Natuur als basis 

Planten zoeken hun eigen weg als ze groeien. Waar ruimte is wordt de 

ruimte gebruikt, zowel ondergronds als bovengronds. Als de omgeving 

van een plant sterk genoeg is zal de plant de omgeving niet veranderen of 

aantasten maar zich simpelweg aanpassen aan de geboden ruimte. 

Terwijl een plant zich aanpast aan de omgeving, zal hij op een groat aantal 

vlakken niet veranderen. Zijn kleur, het soort plant en bijvoorbeeld de 

vorm van zijn bloemen zullen allemaal hetzelfde blijven. De plant behoudt 

oak zijn opbouw van wortel tot bloem, ongeacht de omgeving waar hij 

zich aan aanpast. 

Het hier beschreven evenwicht dat ontstaat tussen object en omgeving is 

te vertalen naar architectuur. Een gebouw kan zich oak in vorm aanpassen 

aan zijn omgeving terwijl het een zeer sterk eigen karakter heeft. Juist 

voor de inrichting van restgebieden is het wenselijk de bestaande context 

te respecteren, maar nieuwbouw een sterk eigen karakter te geven. 
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Fig. 12. een orthogonaal grid uitgelijnd met de Fig. 13. een orthogonaa/ grid uitge/ijnd met de 
bebouwing aan de Grote Berg bebouwing aan de Kleine Berg 

Fig. 14. een grid dot zich zoveel mogelijk aanpast aan Fig. 15. een grid dot zich aanpast aan een eigen vorm 
de grens van het gebied en verloopt naar de vorm van de grens 
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Methode 

De grillige grens van achtergebieden is vooral zichtbaar in de plattegrond. 

De afbeeldingen links schetsen de mogelijkheden om op basis van een 

grid het gebied in te richten. In het gegeven gebied blijkt het onmogelijk 

te zijn om een orthogonaal grid zo te kiezen dater geen nieuwe restruimte 

ontstaat. 

Het andere uiterste is de omgeving de structuur van het antwerp Iaten 

bepalen. Een ontwerpoverweging die zich aandient is om nieuwe 

bebouwing waar mogelijk tegen bestaande gevels te plaatsen om 

daarmee de plek radicaal een nieuw karakter te geven. Hierbij ontstaat 

de restruimte centraal in het gebied. In de vorm van een plein kan deze 

ruimte gebruikt worden maar het grid ontbeert hierarchie. Een ingevulde 

offset Ievert niet direct een bruikbaar geheel op. 

Daarnaast kunnen bestaande gevels een rol spelen in het duiden van 

de plek, omdat ze een zeer kenmerkend karakter hebben. Door juist 

kenmerkende elementen zichtbaar te maken vanuit ruimten die onderdeel 

zijn van het nieuwe gebouw ontstaat een confrontatie die reageert op het 

voortdurend in beweging zijn van de mens. Dit principe is in het antwerp 

gebruikt en wordt beschreven in deellll. 

Het grid rechtsonder komt voort uit de contour van de omgeving en een 

eigen vorm. Dit grid benadert het evenwicht dat zich voordoet bij een 

groeiende plant, en is oak gebruikt in het antwerp. Het gebouw krijgt 

door deze benadering veel niet-orthogonale ruimten, wat direct aansluit 

bij de wens om onze gebouwde omgeving uit meer 'natuurlijk' gevormde 

ruimten te Iaten bestaan. Dat laatste wordt beschreven in deeiiV. 
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Fig. 16. een 'plak boom' in de amgevingsmaquette van het plangebied 
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Van methode tot antwerp 

Volgens het beschreven streven naar evenwicht past de vorm van het 

antwerp zich grotendeels aan de context aan, maar heeft het een sterk 

eigen karakter en een sterke hierarchie. Het antwerp is daarom gebaseerd 

op de horizontale doorsnede van een boomstam. Deze doorsnede heeft 

letterlijk model gestaan in de gebiedsmaquette en is vertaald naar 

ruimte. 

Door de radiale structuur van de boomstam heeft het gebouw een 

duidelijk centrum. Dit centrum vormt de buitenruimte, omdat daar de 

afstand tot de omliggende bebouwing het grootst is en zicht van buitenaf 

op de buitenruimte van de sauna niet wenselijk is. 

Barsten die ontstaan als hout droogt lopen in een grillige (natuurlijke) vorm 

van het centrum naar de bast van de boom en deze barsten zijn vertaald 

naar verkeersruimte in het complex. Deze gangen delen het complex op in 

losse volumes waarin de verblijfsruimten liggen. 

Random de centrale buitenruimte is er in radiale richting een gradatie in 

beslotenheid van de ruimte, van open rand het centrum tot zeer gesloten 

aan de rand van het complex. 

Op het parkniveau zijn de 'volumes' weer sterk verbonden om te 

voorkomen dat het park een te gefragmenteerd karakter krijgt. 
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Fig. 17. overview von het antwerp 
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Het antwerp 

Het uiteindelijke antwerp is een half verdiept saunacomplex met dakpark, 

waarbij de nadruk ligt op verschillende relaties: 

1. De relatie tussen de stad en het gebouw. Het gebouw is radiaal 

opgezet en heeft geen rechthoekige ruimten. Dit is een sterke reactie 

op de in mijn ogen overwegend orthogonale omgeving waar wij ons 

dagelijks in bevinden . 

2. De relatie tussen het park en de sauna. Op diverse plaatsen in het 

complex zijn er zichtrelaties met het park, mensen in de buitenruimte 

zijn hoorbaar op het dak, stoom van de sauna kan op enkele plaatsen 

in het park ontsnappen en is te ruiken en te voelen. 

3. De relatie tussen onderlinge ruimten in de sauna . Er is een sterke 

scheiding tussen loopruimte bestaande uit een ruwe vloer met ruwe 

wanden en verblijfsruimte met veel gladdere materialen. Ruimten 

onderling zijn ook verbonden door openingen in de wanden van 

verschillend formaat. 

4. De relatie tussen enkele saunaruimten en de aangrenzende bebouwing. 

In enkele relatief besloten ruimten aan de rand van het saunacomplex 

zijn de blinde muren en schuttingen van de omgevingsbebouwing en 

de hoogte van het maaiveld ineens weer zichtbaar. 
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Fig. 18. de parklaag van het antwerp 
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Het park 

De leistenen wand die kenmerkend is voor het complex speelt oak op het 

parkniveau een beeldbepalende rol. Het park wordt volledig omsloten 

door een in hoogte varierende leistenen borstwering die doorloopt in 

de wanden van de sauna. De hoogte van de borstwering is afhankelijk 

van de ruimte ernaast. Rand de buitenruimte van de sauna en naast 

de omliggende achtertuinen zorgt de leistenen wand ervoor dat inkijk 

onmogelijk is. 

Vanaf straatniveau lopen de voor het gebied kenmerkende klinkers over 

de diverse trappen door tot aan de borstwering op parkniveau. Daar 

loopt de bestrating geleidelijk over in een grasdak. De bestrating op het 

dak markeert daarmee de plaatsen waar een trap toegang biedt tot het 

straatniveau. Deze plekken liggen weer in elkaars verlengde zodat er op het 

park een verschil ontstaat tussen een loopgebied met heldere zichtlijnen 

naar de rest van het park, en verblijfsgebied. 

Een park heeft grate groenelementen nodig om een volwaardig park te 

zijn. De dikte van het dakpakket maakt mogelijk dater struiken tot 80 em 

hoogte in het park staan. Voor bomen is een a parte voorziening getroffen, 

in de plattegrond van de sauna is goed zichtbaar dat op diverse plaatsen in 

het complex tussen betonnen wanden ruimte is gecreeerd voor de wortels 

van bomen die in het park staan . 

In het park is de aanwezigheid van de sauna op vele plaatsen te merken. 

Matglas kokers maken het mogelijk dat vanaf het park contouren in de 

sauna te zien zijn, evenals door barsten in het dak met beloopbaar glas. De 

saunaruimten zijn op het dak te ruiken en stoom van het Turks stoombad 

ontsnapt oak door het dak. 

Aile doorbrekingen van het dak, zowel voor Iicht, zicht als de bomen, 

hebben een abstracte barstvorm die met de scherpste punt richting 

centrum van het complex wijst. 
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Fig. 19. plattegrond van de sauna (1:1000} 
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De sauna 

Veel functies van de sauna kunnen zonder problemen worden 

ondergebracht in een ruimte zonder rechte hoeken. Op enkele plaatsen 

zijn rechte hoeken wei wenselijk en juist daar zijn de wanden geplaatst 

waar de bomen met hun wortels tussen staan. 

De buitenruimte van de sauna ligt op 1750 mm onder Peil, en is vanaf 

straatniveau volledig door hellingbanen bereikbaar. 

In de plattegrond geeft de stippellijn de snede aan waar een maquette 

van is gemaakt, foto's daarvan worden gebruikt om het antwerp te 

verduidelijken. 

Achteraan het complex zijn de parkeerplaatsen voor omwonenden 

teruggebracht. De sauna is vooral gericht op gebruikers die in de omgeving 

wonen of werken en te voet komen, maar in de ruimte grenzend aan 

het zwembad zijn enkele parkeerplaatsen voor bezoekers van de sauna 

ondergebracht. 
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Fig. 20. gradient in karakter van de ruimten Fig. 21. gereguleerde rauting 

Fig. 22. taepassing filters Fig. 23. karakter van de wanden 
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Principes saunaplattegrond 

Fig. 20: rand de centrale buitenruimte zijn de ruimten het hoogst, het 

meest natuurlijk verlicht en heel zichtbaar. Verder naar de rand van het 

complex zijn ruimten lager, donkerder en meer verborgen. 

Fig. 21: door de 'barsten' ontstaat een zuivere scheiding tussen loopruimte 

en verblijfsruimte (raze). De labyrintachtige structuur van de route laat de 

gebruiker dwalen, maar op grotere schaal volgt de route een logische weg 

rechtsom door de massa's. 

Fig. 22 : tussen aangrenzende functies zitten filters. De functies zijn 

bereikbaar via de loopruimte ('barst') maar vanuit andere plekken deels 

beleefbaar door de filters. Afhankelijk van de functie en plek in het 

complex heeft de wand een open of meer gesloten karakter. 

Fig. 23: de wanden van het complex verschillen per plek. De 'barstwanden' 

(rood) zijn uitgevoerd in ruwe leisteen . De grens met omliggende 

bebouwing (raze) is gepolijste leisteen en de vrije gevels (grijs) zijn 

uitgevoerd in hout. 
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Fig. 24. sfeerbeeld van de verkeersruimte in de sauna (maquette) 

Fig . 25. close-up van de leisteen (maquette) 
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De barst 

De relatie tussen ru imten staat centraal in het complex. De verkeersruimte 

(de barst) en verblijfsruimte (de massa) zijn sterk verschillend in 

materiaalgebruik waardoor de gebruiker de overgang bewuster ervaart. 

De loopruimte komt voort uit de barsten die ontstaan als hout droogt. De 

ruwheid van een barst in hout komt terug in de loopruimte, doordat daar 

gebroken leistenen als een metselwand gestapeld zijn. De breukvlakken 

leveren een wand op met veel relief. Dit gebeurt ook bij de vloer, een 

gietvloer met ingelegde leistenen. De functieruimte steekt daar sterk 

bij af door zijn gladde gietvloer, enkele tegelwanden en waar mogelijk 

stucwanden. De beleving van de leistenen wordt versterkt door het Iicht 

dat vanaf de centrale buitenruimte over de wand strijkt. 

De overgang tussen de loopruimte en verblijfsruimte wordt gemarkeerd 

door een stalen kader random de opening. Door de barst op enkele 

plaatsen een knik te geven is het richting de buitenrand van het complex 

lastiger om door verschillende ruimten tegelijk te kijken. Omdat de 

functies visueel aileen verbonden zijn met de loopruimte wordt de functie 

meer besloten. 
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Fig. 26. doorsnede over de barst (maquette) 

Fig. 27. doorsnede over de functieruimten 
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Doorsnede in maquette 

De bovenste doorsnede toont een dee I van de loopruimte (leistenen barst). 

Kleine hellingen in deze gang maken het voor minder validen mogelijk het 

hoogteverschil tussen de verblijfsruimten te overbruggen. 

De snede laat ook een van de trappen zien, die vanuit de omgeving naar 

het parkdak lopen en de leistenen wand doorsnijden . De bestrating uit de 

omgeving loopt door over de trap tot aan de borstwering die door zijn 

hoogte de buitenruimte visueel afsluit van het park. 

De onderste doorsnede, dwars door enkele functieruimten van de 

sauna, laat zien hoe de verblijfsruimten zich in radiale richting tot elkaar 

verhouden . 

• Rond de centrale buitenruimte zijn de ruimten Iicht door de hoge 

ramen (tot 3,6 m), en sterk georienteerd op het centrum van het 

complex. De vrije hoogte van deze ruimten varieert van 3,4 tot 4,0 

meter. 

• In het midden van de massa zijn de ruimten donkerder en lager. 

Het Iicht komt vooral vanaf boven binnen door gaten in het dak, 

enkele matglas kokers en via de naastgelegen ruimte. Openingen 

in de scheidingswanden maken in bepaalde mate doorzicht naar 

naastgelegen ruimten mogelijk. 

• Aan de buitenrand van het complex zijn de ruimten het meest 

ingetogen. De vrije hoogte is slechts 2,3 meter. Juist in deze ruimte 

komt het Iicht binnen door een raam waar ook de omgeving van het 

complex ineens zichtbaar wordt. Blinde muren, schuttingen en het 

hoger gelegen maaiveld Iaten de bezoeker weer beseffen in welke 

omgeving het complex ligt. 
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Fig. 28. doorsnede A-A' 

Fig. 29. doorsnede 8-8' 
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Doo~nedeinrender 
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Fig. 30. scheidingswanden met een gradatie in daorbreking tussen de verblijfsruimten in de sauna 

Fig. 31. matglas met een gradatie in doorzicht tussen binnen en buiten 
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Karakter ruimtescheiding 

Centraal in het antwerp staan de relaties tussen verschillende functies 

en ruimten . Voor het bereiken van een andere verblijfsruimte is het 

noodzakelijk via een van de leistenen gangen te gaan. Voor de bezoeker is 

het wei mogelijk om door het verschillende karakter van de wanden in het 

complex een glimp op te vangen van wat er gebeurt in de aangrenzende 

verblijfsruimten. 

In radiale richting verschilt de intensiteit van de openingen in de wanden. 

Rand de centrale binnenruimte zijn de openingen zeer groat (tot 0,4 bij 

3,0 m), terwijl ze richting de buitenrand van het complex klein worden (tot 

0,05 bij 0,6 m). Zo krijgen niet aileen door lichtinval maar oak door de 

mate van doorkijk de ruimten hun open of besloten karakter. 

Oak het toegepaste matglas in het complex heeft een gradatie in mate 

van doorzicht. Het matglas wordt vooral toegepast op plaatsen waar 

de mogelijkheid om de sauna in te kijken vanaf het park of vanuit de 

omgeving moet worden beperkt. De afstand tot het glas bepaalt de mate 

van doorzicht die nag acceptabel is zonder dat er teveel zichtbaar wordt 

van water in de sauna gebeurt. 
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Fig. 32. de ruimte met het zwembad met van daaruit zicht ap de centrale buitenruimte 

Fig. 33. de centrale buitenruimte van de sauna m et zicht ap het bubbelbad en het voetenbad 
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Renders 

Fig. 34. de ruimte met het dompe/bad met zicht op de buitenruimte 

Fig. 35. beeld over de porkloag met op de ochtergrond de omgevingsbebouwing 
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Fig. 36. close-up von de gevel oon de centrale buitenruimte 

Fig. 3 7. beeld von de leisteen borstwering op porkniveau 
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Leistenen in detail 

De sauna is sterk opgedeeld in massa's (verblijfsruimte) en tussenruimte 

(verkeersruimte) . Op het parkniveau is juist naar een zo groot mogelijke 

eenheid gestreefd . Oat verschil wordt gemaakt door de leisteen wand . De 

ruwe leisteen omhult de massa's van de sauna maar steekt op parkniveau 

de massa's over. Om het verschil in functie van de wand consequent in 

beeld te brengen is de lei steen ter plaatse van de barst gepolijst. Zo blijven 

de massa's ook op de centrale buitenruimte duidelijk te onderscheiden. 

De glazen gevel in de barst benadrukt dit verschil doordat hier gebruik 

gemaakt is van een kozijnloos gevelsysteem. 

De leistenen borstwering loopt op het parkniveau op enkele plaatsen 

schuin omhoog. De bovenrand is uitgevoerd met een stalen plaat die 

de wand op zijn plek houdt, met daarop een afwerklaag van verlijmde 

leistenen. De staalplaat en leistenen verspringen op de plaats waar de 

borstwering schuin loopt. 
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Fig. 38. principedetails van de wand t.p. v. de aansluitingen met de trap en het dak (1:20} 
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Leistenen in technisch detail 

De leistenen zijn het belangrijkste materiaal in de vormgeving van het 

complex. In de details links is zichtbaar hoe de wand is opgebouwd en op 

welke manier de leistenen aansluiten op de trap en het parkdak. 

De details zijn zo ontworpen dat de leistenen wand doorloopt. De goot 

langs de trap ligt onder het buitenblad, en de stenen zijn opgemetseld 

vanaf het niveau van de trede. De borstwering op parkniveau begint 

ook gelijk boven de grindrand, zodat nagenoeg niets zichtbaar is van de 

onderliggende materialen . 

Het vegetatiedak heeft bovenop de constructie een opbouwhoogte van 

25 em, en maakt daarmee beplanting mogelijk tot een hoogte van 80 em. 
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Hide Park- de titel 

Op drie niveaus heeft het ontworpen sauna- en parkcomplex een 

verborgen karakter. In eerste instantie is de meest zichtbare functie 

verborgen, het park bevindt zich tussen de achtertu inen en is met niet 

meer dan stegen toegankelijk. De sauna is daarbij zo verborgen dat die 

pas zichtbaar is vanuit het park of als de steeg gepasseerd is. De derde 

laag zijn de gebruikers. Door het ingetogen karakter van een groat deel 

van de ruimten is jezelf bewust of onbewust verbergen voor de omgeving 

heel eenvoudig. 

Maar niet minder belangrijk is de knipoog naar Hyde Park. Dit enorme 

park (140 hectare) heeft een centrale rol in het centrum van Landen . 

Ieder mens heeft groen in zijn omgeving nodig en Landen heeft een aantal 

parken in de schaal van de metropool. Veel steden hebben dergelijke 

parken niet, en kunnen onmogelijk nu nag centraal een park aanleggen 

dat zich kan meten met de schaal van de stad . Maar is dat wei nodig? 

Waarschijnlijk niet. Een netwerk van kleinere parken verspreid door de 

stad kan in mijn visie eenzelfde kwaliteitsimpuls voor de leefbaarheid in de 

stad betekenen . Pleinen kunnen een groene schakel worden, maar vooral 

braakliggende gebieden in bouwblokken kunnen door een groenimpuls 

veel meer kwaliteit uit de beschikbare oppervlakte halen . Juist door 

een kleinschalige aanpak wordt minder nadruk gelegd op de stad als 

geheel maar meer op wijken en buurten, waardoor omwonenden oak 

meer affiniteit hebben met het bewuste groengebied. Zeker de situatie 

in Eindhoven vraagt om een dergelijke aanpak, het centrum bestaat 

hoofdzakelijk uit bebouwing en kale pleinen. 
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'Life is not about maximizing everything, it's about giving something back 

- like light, space, form, serenity, joy' 

Glenn Murcutt 
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It's all a matter of reference 

Architectuur kan een overweldigend effect op de mens hebben. Tach 

hoeft overweldiging niet voort te komen uit grootsheid door formaat. Als 

ik me probeer te herinneren door welke gebouwen ik me voor het laatst 

overweldigd voelde, dan zijn dat de gebouwen van Sigurd Lewerentz, Luis 

Barragan en Peter Zumthor. Van hun gebouwen valt op dat ze stuk voor 

stuk integer zijn, met als enige grootsheid het effect op de aanschouwer, 

in ieder geval op mij. 

Luis Barragan gebruikt in zijn architectuur een sterk geregisseerde beleving, 

niet aileen zijn ruimten zijn overweldigend, maar juist de overgang tussen 

ruimten maakt de totale ervaring compleet. In principe is de meeslepende 

ervaring van sequentie heel logisch. De mens zelf is zowel geestelijk als 

lichamelijk voortdurend in beweging en een architectuur die de beweging 

en beleving aanstuurt of stimuleert kan veel meer teweeg brengen dan 

een stilstaand beeld . 

Het ervaren van sequentie draa it om het wisselen van plek, en om contrast. 

Niet aileen de ervaring van een ruimte maar zeker ook de ervaring van het 

binnenkomen is essentieel. Een Ianger verblijf in een ruimte zorgt weer 

voor gewenning, omdat de ervaring van de voorgaande ruimte langzaam 

verdwijnt uit het korte termijn referentiekader. Ons referentiekader 

speelt een vitale rol in de beleving van architectuur en een meeslepende 

ervaring vraagt om een regelmatige opfrissing van het korte termijn 

referentiekader. 
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'Quality architecture to me is when a building manages to move me' 

Peter Zumthor 
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Ontwerpen van binnenuit 

Het gevoel dat de gebouwen van Sigurd Lewerentz, Luis Barragan en Peter 

Zumthor teweeg bracht ontstond in aile gevallen door de totale omgeving, 

waarbij naast beeld oak geuren, geluiden en tektoniek een belangrijke rol 

hadden. 

AI onze zintuigen zijn op ieder moment van de dag actief, en onze 

omgeving ervaren wij nooit met slechts een zintuig. De architect heeft de 

mogelijkheid om de ervaring van verschillende zintuigen te regisseren . Zo 

zorgt bijvoorbeeld materiaalkeuze naast een gewenst beeld oak voor een 

bepaalde geur en bepaalde tektoniek in een ruimte. 

In mijn ogen begint het ontwerpen van een goed gebouw aan de 

binnenkant. Door voornamelijk vanuit de ervaring van ruimte te denken, 

en daarbij rekening te houden met aile zintuigen, wordt het mogelijk 

architectuur te creeren die dichter bij de mens staat. 

De twee belangrijkste principes uit mijn visie, ruimtelijke sequentie en het 

ontwerpen naar aile zintuigen, komen op verschillende niveaus terug in 

het antwerp Hide Park. Er zijn vier vitale relaties beschreven die een rol 

spelen in het complex, de relatie tussen de stad en de natuurlijke vorm 

van het complex, de relatie tussen het park en de sauna, de relatie tussen 

de saunaruimten onderling, en de relatie tussen enkele specifieke ruimten 

met de omliggende bebouwing. AI deze relaties worden voor de gebruiker 

duidelijk door contrast. De wisseling van bijvoorbeeld orientatie, materiaal, 

lichtinval en vorm zorgt voor het bewust beleven van de omgeving. Door 

continue 'opfrissing' van het korte termijn referentiekader waardoor 

gewenning pas een kans krijgt bij een Ianger verblijf in een specifieke 

ruimte . De diverse contrasten in het complex spelen zich af op aile 

zintuiglijke niveaus. 
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Reflectie op het totaalproces 

Aan het begin van de afstudeerperiode stel je doelen. Doelen op 

praktisch gebied die aangeven welk eindproduct je voor ogen hebt, 

maar oak persoonlijke doelen of competenties om het totaal aan 

ontwikkelde vaardigheden op de TU uit te breiden. Vooral op het gebied 

van 3D-visualiseren, een steeds meer gebruikt presentatiemiddel, heb ik 

mij willen ontwikkelen. Daarvan kan ik achteraf zeggen dat ik voldoende 

geleerd heb om het te gebruiken in toekomstige projecten. lk heb oak mijn 

schrijversvaardigheden will en ontwikkelen en op dat front moet ik achteraf 

toegeven dat daar te weinig ruimte voor is geweest. Door de complexiteit 

van de opgave is het tweede semester volledig in beslag genomen en het 

schrijven van essays ondergesneeuwd. 

Daarnaast is het proces niet op elk moment logisch geweest en zaten er 

enkele abrupte keuzes in. Vooraf was de ambitie om met hout in de vorm 

van boomstammen aan de slag te gaan en op basis van materiaalonderzoek 

een manier van toepassen te ontdekken waar het uiteindelijke antwerp op 

gebaseerd kon worden . Uiteindelijk is dat niet gelukt. Achteraf ben ik blij 

dat ik het houtonderzoek op een gegeven moment heb losgelaten, maar 

dat is wei een punt geweest waar de continu'iteit in het proces verdween. 

Analyserend zie ik nu dat ik een sterke drang heb om veel inhoud te 

geven aan aile onderdelen waar ik mee bezig ben, terwijl soms de rode 

draad ontbreekt of niet meer herkenbaar is. In dit project ben ik dat nag 

sterker tegengekomen door het karakter van de opgave, een vrije vorm 

ontwerpen en onderzoeken met materialen zonder concreet met een 

ruimte of functie bezig te zijn . Door een gebrek aan houvast en overvloed 

aan fascinerende ingredienten is soms de moed nodig in te zien dater nag 

niets ligt, om daarna de opgave weer vanaf het nulpunt te beschouwen, 

met de kans dat er niets meer gebruikt wordt van aile onderdelen die de 

revue al gepasseerd zijn. lk denk dat ik na dit afstuderen beter in staat 

ben om schaalsprongen te maken en daarmee de waarde van de gezette 

stappen in te schatten. Dus oak om waar nodig te accepteren dat een 

gebaand pad niet de juiste is geweest. 
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Fig. 39 - 44. foto's von enkele studiemodellen 
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Reflectie op het ontwerpproces 

In dit afstuderen heb ik de uitdaging gezocht in het ontwerpen van een 

vrije vorm. Het achtergebied stelt eisen wat betreft bouwhoogte en 

begrenst het gebied fysiek, maar daarbinnen is a lies mogelijk. Vooral door 

de grillige vorm van het gebied is zoeken naar houvast enorm lastig. Die 

vrijheid is dan oak een probleem geweest in de eerste maanden van het 

ontwerpproces. 

Daar kwam bij dat het project begonnen was met materiaalonderzoek, de 

tektoniek als ontwerpcriterium. Die manier van ontwerpen heeft in zich 

dat er van binnenuit gedacht wordt. De binnenruimte wordt belangrijker 

dan de gevel van het gebouw en de grens met de context, en daardoor 

wordt het nag lastiger om tot een concreet in het gebied passende vorm 

te ontwikkelen. 

De ideeen over de beleving van de binnenruimte zijn door het project 

heen belangrijk gebleven in het ontwerpproces, maar pas vanaf het 

moment dat de grate lijn zich aandiende in de vorm van de boomstam 

is het project in een stroomversnelling terechtgekomen. Veel elementen 

uit de fase ervoor zijn daarna alsnog aan bod gekomen. En zodra er een 

grate lijn is die als kapstok fungeert, blijkt dat de afzonderlijke elementen 

sterker worden als onderdeel van een grater geheel. 

Omdat het antwerp veel tijd heeft gehad om te ontwikkelen heb ik 

heel bewust ervaren dat bepaalde ideeen of beelden uit de beginfase 

gaandeweg niet meer bruikbaar zijn. Langzaam ontstaat er een gebouw 

dat als object op zich een bepaalde ruimte laat voor ingrepen. Als 

ontwerper is ontvankelijkheid voor het groeiende object nodig en zul je 

op een gegeven moment het antwerp boven je ideeen moeten plaatsen, 

metals gevolg dater geen plek kan zijn voor bepaalde 'filmshots' die in de 

beginfase zo mooi leken . 

De grootste les op ontwerpgebied is om in het vervolg bij aile ideeen en 

inspiraties in een vroeg stadium te beoordelen of ze de grate lijn kunnen 

zijn. Anders zal de prioriteit moeten liggen bij het vinden van die lijn, 

voordat kleinere onderdelen een structuurloos geheel gaan vormen. 
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Marjan voelde een warme gloed over haar lichaam, en 

zag dat Michiel dromerig om zich heen keek. Ze had eigenlijk 

niet verwacht dat Michiel veel meer wilde dan zwemmen maar 

uiteindelijk vond hij het heerlijk om samen met zijn moeder mee te 

gaan door bijna alle ruimtes. Hij ging aileen iets eerder weg uit de 

sauna zelf, die was toch net iets te warm. 

Tot een paar minuten geleden zorgde de zon in de 

buitenruimte ervoor dat het net warm genoeg was om even in de 

buitenlucht te zwemmen en te liggen. Op het moment dat de zon 

wegzakte achter de leistenen dakrand vond Marjan het tijd om te 

gaan, en een restaurantje op te zoeken. 

'Ga je mee? Dan gaan we zo wat eten!' 

Michiel gaf niet direct antwoord, en dobberde nog even 

door in het buitenbad. Maar eigenlijk had hij ook wel zin om iets te 

eten. 

Ze liepen vanaf de buitenruimte door de glazen deur terug 

naar binnen, geleidelijk omhoog tot bij de kleedruimte, waar de 

houten bankjes nog warm aanvoelden van de zon. 

Weer aangekleed liepen ze door de entreeruimte naar de 

plek waar ze door naar binnen waren gekomen, en een paar brede 

traptreden hoger kwamen ze weer buiten. 

'Ik vond het heerlijk! Wat jij Michiel?' 

'Ik ook mam, maar gaan we nog even naar boven?' 

'Even dan, want ik vind het ook wellekker om zo te eten. 

Ik ken nog wel wat leuke restaurantjes in deze buurt, daar is vast 

niets aan veranderd. W at wil je eten?' 

'Frietjes!' riep hij enthousiast en Michiel rende alweer 

de trap op. Marjan liep achter Michiel aan de trap op en precies 
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op het moment dat ze hoven was ving ze weer wat stralen van de 

zon. De zon was nog net niet achter de omliggende appartementen 

weggezakt en de oranjegele gloed gaf het park een sprookjesachtige 

aanblik. Op dat moment hoopte Marjan ineens dat de vrouwen er 

nog zaten die ze een paar uur daarvoor in het gras had gesproken. Ze 

had nu eigenlijk wel zin in het wijntje dat ze aangeboden hadden . .. 
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