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voorwoord 
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samenvatting 
Gedurende het gezamenlijk vooronderzoekzijn binnen het thema baden mijn 
fascinaties voor de onderwerpen inpassing in het dagelijks Ieven, rituelen 
en zintuiglijke ervaring ontstaan. Daarnaast is een visie geformuleerd op 
de ontwikkeling van de Nederlandse badcultuur. In deze visie. die gezien 
zou kunnen worden als een ideologie, wordt het huidige aanbod van 
badgebouwen metals functie ontspanning ter discussie gesteld. Ligging 
en omvang van de huidige wellnessbaden zorgen ervoor dat deze baden 
voornamelijk als volledige dagbesteding bezocht worden. Daarnaast is 
door de grate schaal van de complexen en de diversiteit aan faciliteiten 
geen eenduidig badritueel herkenbaar. Het aanbod van badgebouwen in 
de huidige vorm kan niet voldoen aan de stijgende vraag naar ontspanning 
die ingepast kan worden in het dagelijkse Ieven. Een nieuwe kijk op 
badgebouwen in Nederland is hiertoe noodzakelijk. Aandachtspunten 
hierbij zijn afstand tussen publiek en badgebouw. kleinschaligheid van 
het badgebouw en het toepassen van een badritueel. De onderzoeksvraag 
voortkomend uit mijn fascinaties en de uitgangspunten voortkomend uit 
de beschreven visie luidt: 
Hoe kan het rituee/ ingezet worden in het antwerp van een kleinschalig 
badgebouw metals functie ontspanning in een stede!ijke omgeving? 

dee! 1: onderzoek ritueel 
Het ritueel kan omschreven worden als een methode waarin bewustwording 
van de handelingen en de zintuigl ijke ervaring gedurende het proces 
centraal staan. De duidelijke structuur in het proces zorgt voor orde. 
rust en ontspanning. De relatie tussen ritueel en architectuur kent een 
duidelijke wisselwerking. Architectuur kadert het rituee l in, heeft invloed 
op de rituele handelingen en op de zintuiglijke ervaring. 



In religieuze architectuur komt de wisselwerking tussen ritueel en 
architectuur sterk naar voren. Karakteriserend voor de vormgeving van 
hei lige plaatsen zijn de duidelijke begrenzingen van de buitenwereld en 
binnenwereld en de overgangszones die zorgen voor keuzemomenten op de 
route naar de heilige plaats. Gedurende het ri tueel wordt naar een duidelijk 
doe I gestreefd. Vanuit de buitenwereld gezien is het doe I de hei lige plaats, 
echter in de binnenwereld zal het doe I het hoogtepunt van de heilige plaats 
zijn. De route bepaalt de zichtbaarheid van het doel gedurende het ritueel. 
Echter het ritueel is niet het doel zelf maar de ervaring gedurende het 
proces naar het doe I. De route krijgt hierdoor een nieuwe betekenis waarbij 
niet ai leen de overgangen op de route maar ook de ruimten van de route 
een belangrijke rol spelen in de architectuur. 
Voortkomend uit de theorie kunnen een aantal uitgangspunten voor 
het antwerp geformuleerd worden. Ten eerste het bewust doseren van 
prikkelingen uit de omgeving ter bevordering van bewustwording van 
de handelingen in de vorm van een introvert gebouw. Daarnaast zul len 
keuzemomenten, vormgegeven als overgangszones op de route, zorgen 
voor bewustwording tijdens het proces. Ten tweede het ontwerpen gericht 
op de zintuiglijke ervaring waarbij aspecten waaronder Iicht, maat, schaal , 
temperatuur en materiaal de aandacht verdienen. Als laatste vraagt een 
duidelijke structuur in het proces om een du idelijke structuur in het 
gebouw. De route zal dan ook een belangrijk deel uitmaken van het 
antwerp. 

• 
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dee!//: analyse locatie 
Het gebied ter plaatse van Bastion Oranje is vanuit de historie een erg 
bijzondere plekwaarvan diverseelementen tot op he den nag steedszichtbaar 
zijn. Waar de vestingmuur vroeger primair een verdedigingsfunctie had, 
vormt de vestingmuur nude contouren van een parklandschap. Opmerkelijk 
hierbij is dat de bastionmuur gedurende deze ontwikkeling vanuit de stad 
nooit in het zicht is geweest Naar het bastion toe en langs het bastion af 
zijn er verschillende routes mogelijk. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen ontsluitingsroutes en zichtroutes. Vanwege het gebrek aan 
aangrenzende parkeervoorzieningen dient de bezoeker het laatste deel 
van de route in aile gevallen lopend af te leggen. Bij het bewandelen van 
de routes over de Spinhuiswal en Zuidwal speelt het contrast tussen het 
stedelijke en natuurlijke karakter een erg belangrijke rol in de beleving. De 
muur als leidend element naar het bastion verhoogt de steer. 

Het bastion kan op twee verschillende manieren ge1nterpreteerd worden 
namelijk vanaf het bastion als verhoogd onderdeel van Het Bossche Broek 
en buiten de vestingmuur als onderdeel van de stad. Bastion Oranje 
kan op deze wijze gezien worden als een eiland in de stad waarbij het 
gebied ingekaderd word! door twee scheidingen van een andere orde. Een 
scheiding van toegankelijkheid ter plaatse van de Spinhuiswal en Zuidwal 
en een fysieke en visuele scheiding ter plaatse van de vestingmuur. De 
scheiding van toegankelijkheid word! afgezwakt door het herinrichten van 
het straatprofiel waarbij het langzaam verkeer een meer gelijkwaardige rol 
krijgt. 



De karakteristieken die de interpretaties tot gevolg hebben zi jn tevens 
de kwaliteiten van het gebied. Dit heeft tot gevolg dat ter plaatse van de 
vestingmuur een verbinding gelegd zal worden tussen het verkeer binnen 
en buiten de vestingmuur. Door de ligging van het badgebouw in het water 
aangrenzend aan Het Bossche Broek zal deze een centrale ro l vervu llen 
op deze verbinding. De fysieke scheiding zal door deze verbinding 
opgeheven worden. De visuele scheiding daarentegen zal versterkt worden 
door de ligging van het badgebouw in het water. Met name de afstand tot 
de vestingmuur en het hoogteverschil vanaf deze positie versterken het 
imposante karakter en hiermee de indruk van een visuele scheiding 

Voortkomend uit deze visie zal naast de primaire functie van het bastion, 
namelijk parkfunctie, een functie van routing toegevoegd worden. Op het 
bastion zal deze route duidelijk zichtbaar zijn waarmee de indruk. dat het 
bastion verhoogd onderdeel uitmaakt van Het Bossche Broek, versterkt 
wordt. Buiten de vestingmuur zal de verbinding onzichtbaar zijn ter behoud 
van de onbereikbaarheid die gewekt wordt door het hoogteverschi I en de 
afstand tot de vestingmuur. 
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dee/Ill: architectonisch antwerp 
In dit dee I komt alles sa men. Het architectonisch antwerp laat de ruimtelijke 
vertaling zien van de bevindingen van het theoretisch onderzoek en de 
gebiedsanalyse van de locatie. Een antwerp waarin het ritueel centraal 
staat en waarbi j aanleidingen uit de omgeving a is input zullen dienen voor 
het antwerp. 

De opgave is het ontwikkelen van een ritueel ter ontspanning en het 
ontwerpen van een kleinschalig badgebouw in een stedelijke omgeving 
waarin dit ritueel centraal staat. Met het ontwerpen van een kleinschal ig 
badgebouw word! ingespeeld op de individuele behoefte aan ontspanning 
en de mogelijkheid tot in passing van deze ontspanning in de schaarse vrije 
tijd. Het badgebouw zal zich dan oak met name richten op werkende en/ 
of woonachtige mensen in het centrum van 's-Hertogenbosch en directe 
omgeving in de leeftijd van twintig tot zestig jaar Daarnaast dienen in de 
opgave de badfunctie en verbind ingsfunctie gecombineerd te worden. 
De gebouwvorm is geinspireerd op de omgeving De locatie in het 
water vraagt om een antwoord op de vestingmuur. Om deze reden is er 
gekozen voor een sterke massa die door vorm en richting een dialoog 
aangaat met de vestingmuur Een massa met een schuine zijde waarvan de 
hellingsgraad geli jk is aan de vestingmuur waardoor de massa evenwijdig 
loopt aan de muur. 

Het concept is gebaseerd op de interpretatie van het ritueel beschreven 
in het theoretisch onderzoek. Het ri tueel wordt bepaald door ervaringen 
op de route. Een route die leidt naar een bepaa ld doel dat zichtbaar of 
onzichtbaar voor ogen is. De route bepaalt de zichtbaarheid van het doe I 
gedurende het proces. Tijdens het proces zal het doe! veranderen. Eerst 
zal het doe! het bereiken van het badgebouw zijn In het badgebouw word! 
het doe! echter het baden en het ontspannen. 



Geinspireerd op de locatie wordt in het badgebouw een nieuwe muur 
geintroduceerd. Een herkenbaar element dat de verschillende ruimten 
met elkaar verbindt maar ook de rol vervult van entree, meubel en 
leidingschacht. Een element dat de route richting Het Bossche Broek 
vormt maar ook zorgt voor de lichtinval in het gebouw. Een muur die de 
ruggengraat vormt van het gebouw. 

Het badgebouw kan vanwege zijn verbindingsfunctie vanuit verschi llende 
posities bereikt worden. Tijdens de gang naar het baden worden vanuit 
iedere positie verschillende keuzemomenten geboden. Een pad dat leidt 
naar het badgebouw gevolgd door een entree. Op deze routes kan een 
glimp van het baden opgevangen worden evenals van de historie van 
Bastion Oranje. Op de route naar en in het badgebouw zal door middel 
van zichtpunten naar volgende ruimten het ritueel en de route ondersteund 
worden. Hiertoe is in het badgebouw gekozen voor een gesegmenteerd 
pad. Een serie van geschakelde paden in verschil lende richtingen die leidt 
naar een hoogtepunt. Het hoogtepunt is hierbij het grate bad waar iedereen 
samenkomt. De routing in het badgebouw is zo ontworpen dat er een 
aannemelijke route is waarbij een opbouw en afbouw van de temperatuur 
opgenomen is. 

De ruimten aan weerszijden van de muur hebben duidelijk een eigen 
karakter. Ter plaatse van de muur vindt een overgang plaats van een open 
ruimte naar gesloten ruimten. Tijdens het badbezoek wordt de bezoeker 
steeds door openingen in de muur geleid. Hierdoor wordt het verschil in 
de karakters van de ruimten versterkt. 
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inleiding 
Het thema van het afstudeeratelier Poetisch lngenieurschap is 'baden'. Een 
thema dat me erg aanspreekt vanwege de eeuwenoude tradities in diverse 
culturen en het sociale aspect dat met het baden gepaard gaaL Daarnaast 
leent het thema zich uitstekend voor een benadering in het ontwerpproces 
waarbij mens en zijn zintuiglijke ervaring centraal staan. Ti jdens het 
gezamenlijk vooronderzoek is het baden belicht op een zestal onderwerpen 
die het brede spectrum van het thema representeren. In dit vooronderzoek 
heb ik me gericht op de onderwerpen badculturen en zintuiglijk. Aspecten 
die bij het onderwerp badculturen onder de aandacht gebracht worden 
zijn historie en ontwikkeling, sociale context, badrituelen en de invloed 
hiervan op de architectuur. Het onderwerp zintuiglijk behandelt de relatie 
tussen de zintuigen en architectuur aan de hand van een analyse van twee 
badgebouwen. Dit onderzoek heeft me nog meer gefascineerd voor het 
thema baden, in het bijzonder de onderwerpen inpassing in het dageli jkse 
Ieven. badrituelen en zintuiglijke ervaring. Deze fascinaties hebben 
gedurende mijn ontwerpproces dan ook een belangrijke rol gespeeld. 

In dit project is gestart met de beschrijving van een visie op de ontwikkeling 
van de Nederlandse badcu ltuur. Deze visie, die gezien zou kunnen worden 
als een ideologie, is geinspireerd op de Nederlands badcultuur in de 
twintigste eeuw en een aantal onderzochte badculturen gedurende het 
gezamenlijk vooronderzoek. 

01 . badende man 



4. 

visie ontwikkeling Nederlandse badcultuur 
Gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw werden publieke 
badhuizen in steden in Nederland op bijna dagelijkse basis bezocht. 
Het bezoek aan een badhuis was niet aileen vanuit hygienisch maar oak 
vanuit sociaal oogpunt onderdeel van het dagelijkse Ieven. Gedurende het 
bezoek vond in een kart tijdsbestek een badritueel plaats voortkomend uit 
functionele handelingen ter reinig ing van het lichaam. Met de komst van 
het privebad in de woningbouw is het aantal publieke badhuizen drastisch 
afgenomen en is de loon voor individualisering binnen de Nederlandse 
badcultuur gezet. Tach blijft de behoefte tot het regelmatig bezoeken van 
baden bestaan, echter veelal in de vorm van ontspanning. Oil uit zich in een 
uitdijende wellnesstrend waarbij grate beautyfarms en saunacomplexen 
in met name dunbevolkte natuurgebieden de boventoon voeren. Ligging 
en omvang van de huidige wellnessbaden zorgen ervoor dat deze baden 
voornamelijk als volledige dagbested ing bezocht worden. Oaarnaast is 
door de grate schaal van de complexen en de diversiteit aan faciliteiten 
geen eenduidig badritueel herkenbaar. Concluderend kan gezegd worden 
dat het aanbod van badgebouwen in de huidige vorm niet kan voldoen aan 
de stijgende vraag naar ontspanning. 

Om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar badgebouwen, 
die ter ontspanning dienen en ingepast kunnen worden in het dagelijkse 
Ieven, is een nieuwe kijk op badgebouwen in Nederland noodzakelijk. 
Aandachtspunten hierbij zijn afstand, kleinschaligheid en het toepassen 
van een badritueel. 



Door de afstand te verkleinen tussen publiek en badgebouw middels 
plaatsing van het gebouw in de stedelijke omgeving wordt de mogelijkheid 
tot het regelmatig bezoeken van een bad vergroot. Daardoor kan het baden 
ter ontspanning betere inpassing krijgen in het dagelijkse Ieven. 

Kleinschaligheid van badgebouwen zorgt Ievens voor een betere in passing 
in het dagelijkse Ieven. Door het korte tijdsbestek waarin het gebouw 
bezocht kan worden vanwege onder andere de beperkte faciliteiten, word! 
ingespeeld op de schaarse tijd die beschikbaar is voor ontspanning. 
Daarnaast biedt een kleinschalig karakter van het gebouw rust doordat de 
schaal overzicht biedt aan de gebruiker. 

Het toepassen van een badritueel heeft een twee ledige functie. Ten eerste 
word! er door het toepassen van een badritueel een duidelijk tijdsbestek 
aangegeven waardoor de bezoektijd wordt ingeperkt. lnpassing in het 
dagelijkse Ieven is hierdoor beter mogelijk. Ten tweede kan het badritueel 
zorgen voor meer ontspanning in de vorm van orde, rust en bewustzijn. Het 
ritueel heeft volgens Suzette Haakma (1989) als tunc tie "het scheppen van 
orde in een chaotische wereld". De onderzoeker Waardenburg (1989) ziet 
het ritueel als een middel om het persoon lijk Ieven van een individu en het 
sociale Ieven van een gemeenschap te structureren: "Rituele handelingen 
kunnen een belangrijke rol spelen in het scheppen van evenwicht". Het 
badritueel kan op deze wi jze dus positieve invloed uitoefenen op de 
hoofdfunctie van het badgebouw, namelijk ontspanning. 

•s 



6. 

Mijn fascinaties voortkomend uit het gezamenlijk vooronderzoek tezamen 
met de uitgangspunten voortkomend uit de visie over de ontwikkeling 
van de badcultuur in Nederland zoals beschreven hebben geleid tot de 
volgende stellingen en onderzoeksvraag: 

probleemstelling 
Het huidige aanbod van badgebouwen sluit niet aan op de vraag naar 
badgebouwen metals functie ontspanning, die ingepast kan worden in het 
dagelijkse Ieven, door het gebrek aan kleinschalige badgebouwen in een 
stedelijke omgeving met een duidelijk ritueel. 

onderzoeksvraag 
Hoe kan het ritueel ingezet worden in het antwerp van een kleinschalig 
badgebouw metals functie ontspanning in een stedelijke omgeving? 

doelstel!ing 
Het ontwikkelen van een ritueel ter ontspanning en het ontwerpen van 
een kleinschalig badgebouw in een stedelijke omgeving waarin dit ritueel 
centraal staat. 



Het verslag is opgedeeld in drie delen. Het eerste deel bes laat een 
theoretisch onderzoek naar het begrip ritueel en de relatie tussen ritueel 
en architectuur. Uitgangspunten voortkomend uit dit onderzoek zul len 
de basis vormen voor de ontwerpopgave. In het tweede deel word! een 
gebiedsanalyse van de locatie behandeld . Aan de hand van de historische, 
stedelijke en natuurlijke laag worden diverse aspecten op verschillende 
schaalniveaus geanalyseerd Daarnaast zullen routes vanuit de directe 
omgeving naar de locatie beschreven en in beeld gebracht worden. Het 
tweede deel zal afgesloten worden met de formulering van een visie op 
het gebied. In het derde en laatste dee I van het verslag komt alles samen. 
Het architectonisch antwerp laat de ruimtelijke vertaling zien van de 
bevindingen van het theoretisch onderzoek en de gebiedsanalyse van de 
locatie. Het hoofdstuk zal gelntroduceerd worden met een beschri jving van 
de opgave, het programma van eisen, de gebouwmassa en het concept 
van het antwerp gevolgd door een beschri jving van de route naar het 
badgebouw. Het badgebouw zal besproken worden door middel van het 
concept van de plattegrond, een beschri jving van de routing in het gebouw 
en de technische uitwerking. Hierbij za l eerst naar het geheel gekeken 
worden en langzaam ingezoomd worden op het kleinste niveau, namelijk 
het detai l. Het verslag eindigt met een reflectie op het afstudeerproject. 



deell: onderzoek ritueel • 





onderzoek ritueel 
Rituelen komen voor in veel verschillende vormen. Een ritueel kan 
uitgevoerd worden ter ere van een specifieke gebeurtenis maar oak in het 
dagelijkse Ieven. Het kan uitgevoerd worden door een individu. door een 
groep of zelfs een gemeenschap. Het ritueel kan hierbij plaatsvinden op 
een willekeurige locatie of op een hiervoor aangewezen locatie. Het doel 
van het ritueel handelen varieert sterk. Zo worden rituele uitingen vanuit 
religieuze overtuigingen verricht maar oak op spirituele en emotionele 
gronden en vanuit sociale overwegingen. Rituelen zijn dus niet eenduidig. 
Een duidelijke begripsvorming is hierdoor voor het ontwerpproces van 
wezenlijk belang 

In het eerste dee I van het hoofdstuk zal aandacht besteed worden aan deze 
begripsvorming Het hoofdstuk zal vervolgd worden met een beschrijving 
van de relatie tussen ritueel en architectuur, eindigend met de koppeling 
tussen het ritueel en de ontwerpopgave. 

02. rituele reiniging voor het gebed 
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het begrip ritueel 
Het begrip ritueel is in de loop der jaren vanuit velerlei invalshoeken 
belicht. Antropo logen, sociologen, historici, fi losofen en sociobio logen 
hebben getracht rituelen te doorgronden, te beschri jven en te projecteren 
op cultuur, samenleving en rel igie De begripsomschrijvingen die hieruit 
voortgekomen zi jn Iaten het brede spectrum zien waarbinnen het begrip 
ritueel zich bevindt. Om het ritueel als leidraad te kunnen Iaten dienen in 
het antwerp is een goed geformuleerde begripsomschrijving noodzakeli jk. 
Een greep uit het aanbod van begripsomschrijvingen: 

Suzette Haakma (1989) beschrijft in het door haar samengestelde boek 
'Rituelen' de uiterlij ke verschi jningsvorm van het rituee l als: 
" ... een vaste opeenvo/ging van handelingen, waarvan de regels bekend 
zijn (onuitgesproken) en vindt plaats op een vastgestelde plaats en ruimte. 
De handelingen hebben een omschreven volgorde met een begin- en 
eindpunt, waarbij de hande/ingen gestileerd zijn. De hande/ingen z1jn in 
zichzelf bes/oten en !open in zichzelf at, dus ogenschijnlijk doe/laos en 
zonder betekenis. Voor de uitvoerders schept de handeling orde en is 
tege!ijk orde. " (Haakma 1989: 7) 

De functie van he! ritueel word! door Haakma omschreven als "he! 
scheppen van orde in een chaotische wereld; meestal een sociaal
culturele bezigheid" (Haakma 1989: 8) 

He! ritueel word! gezien als een middel tot bewustwording. De uitvoerder 
is bekend met de handelingen waardoor de aandacht gevestigd kan 
worden op de betekenis en de beleving van het handelen. De orde van de 
opeenvolging van handelingen die het ritueel met zich meebrengt zorgt 
voor rust en ontspanning 



Het ritueel handelen word! door de godsdienstwetenschappelijk 
onderzoeker Waardenburg gezien als een middel om het persoonli jk Ieven 
van een individu en het sociale Ieven van een gemeenschap te structureren. 
De rol van het ritueel is het scheppen van evenwicht in het persoonlijke 
Ieven en de gemeenschap. Voortkomend uit deze interpretatie evenals uit 
de beschrijving van Haakma kan geconcludeerd worden dat een ritueel 
zorgt voor rust en ontspanning. 

Het ritueel kan volgens Saskia Kersenboom (1989) gezien worden a is een 
esthetische methode. Hierbij gaat het niet om een resultaat of doe! maar 
om een proces, een voortgang. Saskia Kersenboom formuleert het ritueel 
als volgt 
"Ritueel, dat met het woord rut6s (Grieks: stromend, vloeiend) ruthm6s 
(Grieks: ritme, maat, schone lijn, evenredigheid) is atgeleid van het Griekse 
reoo (stromen, bloeien, veranderen) en methode, waarin we nag het 
Griekse woord od6s 'weg, pad' horen, leiden tot de esthetische ervaring · het 
aisthanomai (Grieks), dat zowel 'met de zintuigen waarnemen/begrijpen' 
als 'proeven, smaken' betekent. Kortom de kennis, die verworven wordt via 
de esthetische methode is van een andere orde dan het resultaat van de 
rationele analyse. Niet het resultaat staat centraal in ritueel als esthetische 
methode, maar het proces zeit, het 'smaken van de ervaring '. Een nadere 
definitie van de tile/ zou kunnen luiden: "een proces van 'gestileerde 
handelingen' (ritueel) 'voortgaand' (methode) 'door middel van de 
zintuigen' (esthetisch) "." (Haakma 1989 67) 
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In deze context wordt het begrip ritueel geinterpreteerd als een proces 
waarbij bewustwording gecreeerd wordt door het zintuiglijk ervaren. 
Prikkelingen van zowel het handelen als uit de omgeving zijn van invloed 
gedurende het proces. De plek waar het ritueel plaatsvindt krijgt een 
nieuwe betekenis doordat deze niet aileen als functioneel wordt gezien 
maar ook als plek die het ritueel kan belnvloeden. 

De religiehistoricus Jonathan Smith (1987) zegt het volgende over het 
begrip ritueel: 
"Ritual is, first and foremost, a mode of paying attention." (Hause 1992: 
149) 

In deze zelfde lijn beschrijft Melissa Thorson Hause (1992) het ritueel: 
"Rituals represent, reaffirm, and reconstruct divine and human relationships 
as participants invest otherwise ordinary objects, words, and actions with 
supramundane significance." (Hause 1992: 133) 

Vol gens beiden biedt het ritueel de mogelijkheid bewustwording te creeren 
bij alledaagse dingen. Tijdens het ritueel wordt de aandacht gevestigd op 
de handeling die verricht wordt, de betekenis van de handeling en het 
doel, waardoor meer bewustwording ontstaat tijdens het proces. 



Voortkomend uit deze omschrijvingen kan gezegd worden dat het ritueel 
de mogelijkheid biedt bewustwording te creeren bij dagelijkse dingen. 
Doordat de handelingen bekend zijn wordt de aandacht gevestigd op de 
betekenis en de beleving. De zintuiglijke ervaring is een belangrijke factor 
in het proces. Prikkelingen van zowel het handelen als de omgeving zijn 
van grate invloed. Daarnaast biedt het ritueel handelen structuur. Deze 
structuur leidt tot orde, bewustwording, rust en ontspanning. 

Op basis van devoorgaande informatie kan de volgende begripsomschrijving 
gegeven worden voor het ritueel: 
Het ritueel is een methode waarin bewustwording van de handelingen en 
de zintuig/tjke ervaring gedurende het proces centraal staan. De duidelijke 
structuur in het proces zorgt voor orde, rust en ontspanning. 

Hierbij kan het begrip methode omschreven worden als een vaste manier 
van handelen om een bepaald doel te bereiken. 
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ritueel en architectuur 
Ter ondersteuning van het ontwerpproces dient tevens de relatie tussen 
ritueel en architectuur beschreven te worden. Melissa Thorson Hause 
(1992) beschrijft deze relatie op de volgende wijze: 
"The relationship between ritual and architecture is a reciprocal one: the 
constructed setting not only shapes but is shaped by the ritual itself, and 
the spatial demands of codified ritual action may substantially determine 
the architecture built to house it." (Hause 1992: 134) 

Volgens Hause bestaat er een duidelijke wisselwerking tussen ritueel 
en architectuur. De architectuur bepaalt het ritueel en het ritueel bepaalt 
de architectuur. Architectuur definieert de rituele ruimte door fysieke 
grenzen. Hierdoor wordt het ritueel ingekaderd en invloed uitgeoefend 
op de rituele handelingen en de zintuiglijke ervaring van het ritueel. De 
gebouwde omgeving wordt echter gevormd door het ritueel. Betekenissen 
en associaties gekoppeld aan architectonische elementen zorgen voor 
interactie met de rituele handelingen waardoor de zintuiglijke ervaring van 
het ritueel versterkt word!. 

03 Abdij Sint Benedictusberg te Vaals 
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onderzoek ritueel • ritueel en architectuur 



Religie en rituelen zijn nauw met elkaar verbonden. Religieuze architectuur 
wordt door Thomas Barrie (1996), Professor in de architectuur, omschreven 
als: 
" ... fundamentally 'built myth' that symbolizes a culture 's belief systems 
and accommodates and facilitates the enactment of shared rituals. " (Barrie 
1996: 6) 

In zijn studie naar rituelen en de rol van de architectuur vergelijkt Barrie 
de route naar een heilige plaats met een pelgrimstocht. Hierbi j wordt 
onderscheid gemaakt tussen voorbereiding, scheiding en terugkomst. 
Aan de hand van een analyse van diverse re ligieuze gebouwen met 
verschillende achtergronden beschrijft Barrie het pad naar de heilige 
plaats waaronder overgangen. herkenbare elementen en typologieen van 
het pad. 

• 19 



04. ommuring heilig gebied -
Tempel berg te Jeruzalem 
05. grens gevormd door de zee bij 
hoogtij - Mont Saint-Michel te Avranches 
06. grens gevormd door het 
berglandschap - Acropolis te Athene 



Heilige plaatsen zijn op velerlei manieren vormgegeven, deze bevatten 
echter in veel gevallen overeenkomende karakteristieken. Een van deze 
karakteristieken is een duidelijke grens van het heilige gebied waarmee 
deze gescheiden wordt van de niet heilige buitenwereld. Deze grens. die 
op verschillende manieren zichtbaar is. zorgt niet aileen voor markering 
en inzegening van de grand maar tevens voor bescherming van het gebied 
tegen betreding van niet-ingewijden. De markeringen van het heilig gebied 
zijn zowel door mens als natuur gecreeerd. Voorbeelden van markeringen 
zijn muren en aangelegde tuinen maar oak water en bergen. Het beginpunt 
van het heilige pad ter plaatse van de grens van het heilige gebied wordt 
in veel gevallen vormgegeven als een entree. Hierdoor wordt een bewuste 
keuze gemaakt om het gebied wei of niet te betreden. 

• 21 
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07. trap als overgangszone naar de 
heilige plaats · Tian Tan Buddha Hong 
Kong 
08. verhoogde drempel waar de bezoeker 
over moet stappen ter plaatse van de 
entree als overgangszone · Sri Senpaga 
Vinayagar Tempel Singapore 
09. combinatie van een trap en een 
galerij als overgangszone Sacre Coeur 
Parijs 



Aangekomen bij de heilige plaats wordt de scheiding van de buitenwereld 
verder afgebakend door een grensgebied ter plaatse van de entree. Door 
dit grensgebied ontstaat een overgangszone tussen de binnenwereld en 
buitenwereld waardoor deze zowel verbonden als gescheiden worden. 
De overgangszone van de buitenwereld naar de binnenwereld kan op 
verschillende wijze vormgegeven worden door bijvoorbeeld een trap, een 
drempel of een galerij. Ter plaatse van deze overgangszone ontstaat tevens 
een keuzemoment de heilige plaats wei of niet te betreden. 
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10. Het axiale pad is een pad met een 
duidelijk beginpunt en eindpunt. Naast 
het pad zijn verschillende ruimten 
gesitueerd waarbij een hierarchie ontstaat 
richting het eindpunt De heilige ruimte 
aan het einde van het pad word! gezien 
als het hoogtepunt en mag in veel 
gevallen aileen betreden worden door 
heiligen. 

11. Het verdeelde pad is een variant op 
het axiale pad. Hierbij voegen twee of 
meerdere paden zich samen tot een pad. 
Ook hier geld! dat de paden naar een 
hoogtepunt toewerken dat Ievens het 
eindpunt is. 

12. Bij het radiale pad is het hoogtepunt 
in een centrale ruimte gesitueerd. 
Vanuit dit punt zijn meerdere paden in 
verschillende richtingen aangelegd. 



Naar de overgangszone toe en in de binnenwereld is vaak een duidelijke 
sequentie in het pad zichtbaar. Het pad kan verschillende vormen aannemen 
en bevat verschillende ruimten en handelingen op de weg waarbij deze 
ruimten en handelingen steeds heiliger worden. In de analyse van Barrie 
komen zes typologieen van het pad naar voren, namelijk: het axiale pad, 
het verdeelde pad, het radiale pad. het grid pad, het rondgaande pad en 
het gesegmenteerde pad. Binnen de typologieen zijn tevens verschi llende 
varianten mogelijk. 
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13. Bij het grid pad worden paden 
gevormd door een kolommenstructuur en 
wandenstructuur. Aangrenzend aan het 
pad liggen verschillende ruimten zonder 
duidelijke hierarchie. Deze ruimten 
varieren in grootte afhankelijk van de 
dichtheid van de structuur. Deze structuur 
wekt de suggestie dat er geen hoogtepunt 
is of dat er meerdere hoogtepunten zijn. 

14. Het rondgaande pad vormt en 
omringt een centrale ruimte dat Ievens 
het hoogtepunt is. Door de vormgeving is 
het mogelijk om op verschillende wijzen 
het hoogtepunt te bereiken. 

15. Het gesegmenteerde pad kan gezien 
worden als een serie van geschakelde 
paden in verschillende richtingen die 
leidt naar de heilige plaats. Hierbij is het 
eindpunt Ievens het hoogtepunt. 



Op de route naar en ter plaatse van een heilige plaats zoals voorgaand 
beschreven is, wordt naar een duidelijk doel gestreefd. De route leidt 
naar het doel dat zichtbaar of onzichtbaar voor ogen is. Gezien vanuit 
de buitenwereld is het doel de heilige plaats. Echter in de binnenwereld 
zal het doel in veel gevallen het hoogtepunt van de heilige plaats zijn 
De route bepaalt de zichtbaarheid van het doel gedurende het proces 
Voortkomend uit de geformuleerde begripomschrijving kan echter gezegd 
worden dat niet aileen het doe I, he! resultaat, centraal staat maar oak he! 
proces zelf. Vanuit deze opvatting is he! ritueel niet het doe I zelf maar de 
ervaring gedurende he! proces naar het doel. De route krijgt hierdoor een 
nieuwe betekenis waarbij niet aileen de overgangen op de route maar oak 
de ruimten van de route een belangri jke rol spelen in de architectuur. 
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ritueel als leidraad voor het ontwerp 
Met de begripsomschriJving van het ritueel en de beschreven relatie 
tussen rituelen en architectuur kunnen de uitgangspunten voor het antwerp 
bepaald worden. 
"Het ritueel is een methode waarin bewustwording van de handelingen 
en de zintuiglijke ervaring gedurende het proces centraal staan. De 
duidelijke structuur in het proces zorgt voor orde, rust en on/spanning". 

bewustwording van de handelingen 
Bewustwording van de handelingen kan voornamelijk bereikt worden door 
het aantal prikkelingen van de omgeving te doseren zodat de aandacht 
gevestigd kan worden op de handelingen Het gebouw dient dus een 
introvert karakter te hebben. Daarnaast zullen keuzemomenten in de vorm 
van overgangszones op de route zorgen voor bewustwording tijdens het 
proces. 

zintuiglijke ervaring 
Het badgebouw dient een plek te worden ter ontspanning. De zintuig/ijke 
ervaring van het gebouw speelt hierin een belangrijke rol. Door te spelen 
met verschillende aspecten waaronder Iicht, maat, schaal, temperatuur en 
materiaal kan de beleving van de bezoeker belnvloed worden. Hierdoor 
zullen verschillende ruimten ontstaan met verschillende zintuiglijke 
ervaringen 

structuur 
Een duidelijke structuur in het proces vraagt om een duidelijke structuur in 
het gebouw Routing zal in het antwerp een belangrijk uitgangspunt zijn. 
Niet aileen de route in maar oak naar het gebouw toe dient ontworpen te 
worden ter ondersteuning van het ritueel. 



conclusie 
Het ritueel kan omschreven worden als een methode waarin bewustwording 
van de handelingen en de zintuiglijke ervaring gedurende het proces 
centraal staan. De duidelijke structuur in het proces zorgt voor orde, 
rust en ontspanning. De relatie tussen ritueel en architectuur kent een 
duidelijke wisselwerking. Architectuur kadert het ritueel in, heeft invloed 
op de rituele handelingen en op de zintuig lijke ervaring. In religieuze 
architectuur komt de wisselwerking tussen ritueel en architectuur sterk 
naar voren. Karakteriserend voor de vormgeving van heilige plaatsen 
zijn de duidelijke begrenzingen van de buitenwereld en binnenwereld 
en de overgangszones die zorgen voor keuzemomenten op de route naar 
de heilige plaats. Gedurende het ritueel wordt naar een duidelijk doel 
gestreefd Vanuit de buitenwereld gezien is het doel de hei lige plaats, 
echter in de binnenwereld zal het doe I het hoogtepunt van de heilige plaats 
zijn. De route bepaalt de zichtbaarheid van het doel gedurende het ri tueel. 
Echter het ritueel is niet het doel zeit maar de ervaring gedurende het 
proces naar het doe I. De route krijgt hierdoor een nieuwe betekenis waarbij 
niet aileen de overgangen op de route maar ook de ruimten van de route 
een belangrijke rol spelen in de architectuur. 

Voortkomend uit de theorie kunnen een aantal uitgangspunten voor 
het antwerp geformuleerd worden. Ten eerste het bewust doseren van 
prikkelingen uit de omgeving ter bevordering van bewustwording van 
de handelingen in de vorm van een introvert gebouw. Daarnaast zullen 
keuzemomenten, vormgegeven als overgangszones op de route. zorgen 
voor bewustwording tiJdens het proces. Ten tweede het ontwerpen gericht 
op de zintuiglijke ervaring waarbij aspecten waaronder Iicht, maat, schaal , 
temperatuur en materiaal de aandacht verdienen. Als laatste vraagt een 
duidelijke structuur in het proces om een duidelijke structuur in het 
gebouw. De route zal dan ook een belangrijk deel uitmaken van het 
antwerp. 
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analyse locatie 
De locatiekeuze komt voort uit mijn fascinatie voor 's-Hertogenbosch. Een 
sfeervolle stad vanwege het kleinschalige karakter en het rijke historische 
ver leden. Dit toont zich in de binnenstad in smalle pittoreske straatjes, de 
Dieze in en rondom het centrum en de vestingwerken die de stadskern 
accentueren. Tijdens de vele uitstapjes die ik in de loop der jaren naar 
's-Hertogenbosch gemaakt heb, ben ik regelmatig met de auto over de 
Spinhuiswal en Zuidwal gereden. Het aanschouwen van de unieke locatie 
van natuurgebied Het Bossche Broek ten opzichte van het centrum, in 
combinatie met de historische vestingwerken, hebben me tijdens deze 
momenten erg gefascineerd. De keuze voor een locatie in het centrum van 
's-Hertogenbosch was vanuit mijn optiek dan ook erg eenvoudig. Door de 
samenkomst van de natuurlijke en stedelijke omgeving is het gebied ter 
plaatse van Bastion Oranje naar mijn mening uitermate geschikt als locatie 
voor een badgebouw waarbij ontspanning centraal staat. 

Om een duidelijke visie op het gebied te kunnen ontwikkelen, die houvast 
kan bieden gedurende het ontwerpproces, is in dit hoofdstuk een analyse 
gemaakt van het gebied Hierbij is op versch il lende schaalniveaus de 
invloed van de historische laag, de stedelijke laag en de natuurlijke laag in 
kaart gebracht. Daarnaast zijn de routes naar de locatie in beeld gebracht 
en beschreven. Het hoofdstuk zal afgesloten worden met de formulering 
van een visie op het gebied. 

16. luchtfoto locatie Bastion Oranje 
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17. eerste muur gepro)ecteerd op de 
huidige situatie schaal1 6000 



historische laag 
's-Hertogenbosch vindt zijn oorsprong in de twaalfde eeuw. In deze 
periode wordt de stad gesticht, een zandopeenhoping te midden van 
een deltagebied van de Aa en de Dommel, ter hoogte van de huidige 
markt. Deze nederzetting van handelaren werd ommuurd en voorzien van 
vijf toegangspoorten ter ontsluiting van het gebied. De oude stadskern 
was al gauw te klein waardoor inwoners zich buiten deze kern vestigden. 
In 1318 gat Hertog Jan Il l van Brabant opdracht tot de bouw van een 
tweede stadsmuur. Een nieuwe stadsgracht werd uitgegraven waarna de 
hoofdpoorten en muren opgetrokken konden worden. Na ongeveer vi jftig 
jaar was de tweede stadsmuur gereed . Tot en met de vijftiende eeuw heeft 
een tweetal uitbreidingen plaatsgevonden ten noordoosten en zuidwesten 
van de stad. 

De vestingmuren waren voorzien van torens die dienden als uitkijktorens. 
Met de komst van het kanon werden veel van deze torens verbouwd tot 
rondelen die sterker waren van constructie en meer ruimte boden. In 
de zeventiende eeuw werd een aantal van deze rondelen versterkt door 
de bouw van de eerste bastions. Deze ommuringen werden strategisch 
geplaatst zodat de stad goed beschermd kon worden. Zo werd de afstand 
tussen de bastions bepaald aan de hand van de afstand die het kanonschot 
af kon leggen. 
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18. eerste en tweede muur geproiecteerd 
op de huidige situatie - schaal 1_ 6000 



19. uitbreiding tweede muur 
geproiecteerd op de nuidige situa\ie -

scnaa\ 1_ 6000 



20. uitbreiding door bastions 
geprojecteerd op de nuidige situatie -

scnaa\ 1 6000 



21 . huidige silualie - schaa\ 1_ 6000 
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Het gebied ter plaatse van het huidige Bastion Oranje heeft zich in 
de tijd ontwikkeld van een groengebied buiten de vestingmuur. een 
verdedigingslocatie, een huisvestingslocatie voor bedrijvigheid tot 
een parkgebied. De bastionmuur heeft gedurende deze ontwikkeling 
zowel als begrenzing van het gebied als ter bescherming van de stad 
tegen bedreigingen van mens en natuur gediend. Opmerkeli jk in deze 
ontwikkeling is dat de bastionmuur nooit aan de kant van de stad zichtbaar 
is geweest. 

Tot op heden is een groot deel van de vestingwerken, dat de rijke historie 
van de stad laat zien, in 's-Hertogenbosch bewaard gebleven. Ten zuiden 
van het centrum zijn verschillende elementen van de vestingwerken 
zichtbaar waaronder delen van de muur, rondelen, bastions en de Oieze 
dieter versterking van de ommuring diende. 

22. protielen ontwikkeling gebied ter 
plaatse van Bastion Oranje 



~-· -· - ... 

23. vestingwerken: interessante 
vormentaal door afwisseling van rechte, 
ronde en afgeronde vormen 



De vormentaal van de constructie gemaakt van baksteen is erg interessant 
door de afwisseling van rechte, ronde en afgeronde vormen. Met name bij 
de bastions is dit duidelijk zichtbaar. De karakteristieke massieve vorm van 
dit element is door afronding van de hoeken subtiel in detail. Daarnaast 
zorgt de verwering van de stenen ervoor dat de muur opgenomen word! in 
het groen. De massa krijgt hierdoor een zachtere uitstraling. 
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24. morfologie stad - schaal1 _ 50000 



stedelijke laag 
De stedelijke laag kan ontleed worden in verschi llende onderdelen. In deze 
analyse zullen de onderdelen morfologie en infrastructuur be Iicht worden. 

morto!ogie 
De gebouwde omgeving van 's-Hertogenbosch heeft zich na de historische 
ontwikkelingen van de stad binnen de ommuring, buiten de vestingmuren 
richting het westen, noorden en oosten verder uitgebreid. Het zuiden is 
vrijwel onbebouwd gebleven waardoor Het Bossche Broek behouden is. 
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Het centrum van 's-Hertogenbosch heeft een grate diversiteit aan 
bebouwing varierend van kleine historische panden tot grate hedendaagse 
gebouwen. Deze ontwikkeling is erg duidelijk zichtbaar op de route van 
het hart van het centrum richting Bastion Oranje. De fijne korrelgrootte 
van de bebouwing in het oude centrum maakt plaats voor een meer grove 
korrel. Dit resulteert in meer grootschalige gebouwen in zowel bebouwd 
oppervlak als hoogte. 

25. morfologie centrum- schaa/1_7500 
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26. Rijkswaterstaat Bastion Oranje 
27. refugiehuis der Abdij van Sint 
Geertruid 
28. Bastionder 



De bebouwing aan de Spinhuiswal en Zuidwal wordt gekenmerkt door 
grate massieve volumes in zowel vorm als uitstraling. De gemiddelde 
hoogte van deze gebouwen bedraagt vier bouwlagen De massieve 
volumes tezamen vormen een rechte muur evenwijdig aan de tweede 
stadsmuur. Het contrast dat ontstaat ter plaatse van het bastion wanneer 
de vestingmuur niet meer evenwijdig loopt aan de massieve volumes 
versterkt de vormentaal van het bastion. Het monumentale pand op de hoek 
van de Spinhuiswal, de Prins Bernhardstraat en de Sint Jorisstraat vormt 
een uitzondering op de massieve volumes aan de Spinhuiswal en Zuidwal. 
In dit pand, van oudsher het refugiehuis der Abdij van Sint Geertruid te 
Leuven, komen verschillende historische elementen terug waaronder 
het puntdak, de trapsgewijs opgebouwde kopgevels en het torentje. De 
materialisering van de gebouwen aan de Spinhuiswal en Zuidwal varieert 
van beton, (spiegelend) glas en kunststof tot baksteen. 

Op Bastion Oranje is pavi ljoen het Bastionder gehuisvest. Dit ondergrondse 
informatiecentrum van de vestingwerken is door zijn vorm subtiel in het 
parklandschap opgenomen. Door het dak op te lichten en te voorzien 
van groen gaat het paviljoen op in zijn omgeving. De materialisering van 
het gebouw, cortenstaal, is doorgezet in het park waardoor de eenheid 
versterkt. 



29. infrastructuur stad - schaal 1 50000 



infrastructuur 
De stad wordt ingekaderd door de snelwegen A2 en A59 en door de 
Randweg en Vlijmenseweg in het zuidwesten. Vanuit deze wegen 
worden diverse ontsluitingen langs verschillende stadsdelen richting het 
centrum geboden. Het oude centrum wordt aan aile zijden ontsloten door 
hoofdwegen. De Zuidwal en Spinhuiswal, die direct aan de locatie gelegen 
zijn, maken onderdeel uit van deze wegen 
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30. Zuidwal weg beeldbepalend voor de 
locatie 



Door de ontsluitingsfunctie die de Zuidwal en Spinhuiswal vervullen word! 
intensief gebruik gemaakt van deze wegen. Hierdoor nemen de wegen een 
belangrijke rol in het gebied in en zijn erg beeldbepalend voor de locatie. 
In het straatprofiel is dit duidelijk zichtbaar door de overdimensionering 
van de twee rijbanen brede weg. 

Het langzaam verkeer wordt geleid over fietsstroken aan weerszi jden van 
de weg en over verhoogde trottoirs. Ondanks de overgedimensioneerde 
breedte van de paden heeft het langzaam verkeer een duidelijk 
ondergeschoven rol. 
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De locatie is op verschillende manieren bereikbaar. Het Centraal Station is 
met een afstand van 1,1 kilometer op loopafstand van het gebied Daarnaast 
biedt het openbaar vervoer vanuit het Centraal Station verse hi llende 
bussen aan richting de locatie met bushaltes, qua loopafstand varierend 
van een tot zes minuten. Bastion Oranje is niet di rect bereikbaar voor auto 's 
vanwege het gebrek aan aangrenzende parkeervoorzieningen. Dit betekent 
dat bezoekers genoodzaakt zijn de auto op nabi jgelegen parkeerplaatsen te 
zetten en het laatste gedeelte van de route lopend at te leggen. 

31 . bereikbaarheid locatie loopafstand 
aangegeven op 2, 4. 6 en 8 minuten -
schaal 1 7500 
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32. water stad - schaal1_ 50000 



natuurlijke laag 
De natuurlijke laag kan onderverdeeld worden in water en groen. Seiden 
zijn erg beeldbepalend ter plaatse van de locatie. 

water 
Van oudsher hebben de stadsgrachten een ondersteunende rol ten opzichte 
van de vestingwerken. Zo ook de Dommel aangrenzend aan Bastion Oranje, 
ook wei de Singelgracht genoemd. Het water maakt onderdeel uit van een 
grater netwerk van wateren dat stroomt van Peer in Belgie en dat uitmondt 
in 's-Hertogenbosch. Daarnaast maakt de Singelgracht onderdeel uit van 
de Dieze. De gracht is bevaarbaar voor boten. Hiervan wordt met name 
gebruik gemaakt door rondvaartboten. Tegenwoordig heeft de Singelgracht 
nag steeds een ondersteunende rol door de zichtbaarheid van het bastion 
aan de waterkant te garanderen 
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groen 
's-Hertogenbosch heeft meerdere groengebieden voornamelijk gelegen 
aan de randen van de stad. Het belangrijkste groengebied is Het Bossche 
Broek met zijn bijzondere ligging ten opzichte van het stadscentrum. Dit 
moerasgebied van 116 hectare heeft de status van Natura 2000-gebied 
waardoor het behoud van het natuurschoon gegarandeerd is. Het Bossche 
Broek is voorzien van verschillende wandel paden en fietspaden zodat het 
gebied op diverse wijzen beleefd kan worden. Door de vlakke begroei ing 
biedt Het Bossche Broek een we ids uitzicht. 



34. impressies parklandschap Bastion 
Oranje 



Bastion Oranje is voorzien van een vlak grastapijt op gelijke hoogte met 
de vestingmuur. Het wandelpad dat hierin aangelegd is, is gemarkeerd 
met kleine rode steentjes De verhoogde randen van het grasvlak zijn net 
als het Bastionder bekleed met cortenstaal. Het park is van grate afstand 
zichtbaar door de diverse hoge bomen die verdeeld over het gebied staan. 
Door het parkachtige karakter van het bastion en de gelijke hoogte van het 
grasvlak ten opzichte van de vestingmuur waardoor deze barriere wegvalt, 
kan de locatie gelnterpreteerd worden als verhoogd onderdeel van Het 
Bossche Broek. 





routing naar locatie 
Vanuit de omgeving zijn er meerdere routes mogelijk richting het gebied. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen routes ter ontsluiting van 
Bastion Oranje en routes met uitsluitend zicht op het bastion. De routes ter 
ontsluiting zijn Ievens te verdelen in routes vanuit het oude stadscentrum 
en routes langs de vestingwerken at. 

35. ontsluitingsroutes en zichtroutes 
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ontsluitingsroutes 

Spinhuiswal 
Deze route volgend word! het bastion vanuit het westen benaderd. Door 
de rechte weg die afgelegd word! is tijdens de wandeling het parkachtige 
karakter van Bastion Oranje, de muur van het bastion en de trap vanuit het 
water al vanaf grate afstand zichtbaar. De muur die grenst aan het trottoir is 
hierbij de leidraad richting de punt van het bastion. Het contrast tussen de 
bebouwde omgeving, de drukke autoweg en de rust van de natuur spelen 
een belangrijke rol in de beleving. De rechterkant van het pad laat het 
weidse uitzicht over Het Bossche Broek zien. Aan de linkerzijde word! de 
steer bepaald door een tal van statige historische panden in combinatie 
met het drukke autoverkeer direct aan het voetpad grenzend. Het bastion 
naderend word! het Bastionder steeds duideli jker zichtbaar. Bij het bastion 
aangekomen is het park direct te betreden vanaf het trottoir door een 
aangelegd voetpad. 

36. zicht vanaf de Spinhuiswal op de 
locatie 





Sint Jorisstraat 
De Sint Jorisstraat staat bekend om zijn vele monumentale panden 
varierend in maat en schaal. Op het einde van de straat aangekomen kan 
een glimp van het bastion en zijn parklandschap opgevangen worden. Het 
beeld wordt echter voornamelijk bepaald door het voorliggende verkeer. 
Om het bastion te kunnen bereiken moet overgestoken worden op de Prins 
Bernhardstraat. Hiervoor wordt geen duidelijke mogelijkheid geboden 
waardoor de oversteek over de brede weg erg ongemakkelijk is. Na het 
passeren van een hoog bakstenen gebouw direct aan het trottoir gelegen 
wordt het volgende oversteekpunt bereikt. Dit punt is voorzien van een 
stoplicht waardoor gedwongen word! stil te staan en het een moment van 
rust op de route is. Het parklandschap van Bastion Oranje kan hier in vol 
ornaat aanschouwd worden. Zo ook paviljoen Bastionder dat vanuit deze 
hoek subtiel uit het park oplicht. Daarnaast is Het Bossche Broek op de 
achtergrond duidelijk zichtbaar. Eenmaal overgestoken is het pad door het 
park via het trottoir te bereiken. 

37. zicht vanaf de Sint Jorisstraat op de 
locatie 





Prins Bernhardstraat 
Door de Prins Bernhardstraat lopend worden verschillende massieve 
bakstenen gebouwen gepasseerd die direct aan het trottoir gelegen 
zijn, afgewisseld met open ruimten waaronder een parkeerplaats. Het 
stedelijke karakter staat sterk in contrast met het uitzicht vanuit de route 
op de grate bomen van het bastion. Dichterbij komend wordt dit contrast 
verder versterkt bij het zicht op het parklandschap en Het Bossche Broek 
op de achtergrond. Evenals de route vanuit de Sint Jorisstraat moet de 
Zuidwal overgestoken worden ter plaatse van het stoplicht. De overkant 
aanschouwen zorgt voor een grate aantrekkingskracht richting het gebied. 
De weg overgestoken is het bastion van de rechterzijde en linkerzijde te 
benaderen via een voetpad. 

38. zicht vanaf de Prins Bernhardstraat op 
de locatie 
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Zuidwal 
Evenals bij de route vanuit de Spinhuiswal is de vestingmuur een sterk 
leidend element op deze route. Door een rondeel dat onderdeel van de 
vestingmuur uitmaakt, is het looppad ter plaatse verbreed en voorzien van 
straatmeubilair. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden een rustpauze te 
nemen met zicht op Het Bossche Broek, het park landschap van het bastion 
en het Bastionder die vanuit deze benadering duidelijk zichtbaar zijn. De 
hedendaagse bebouwing aan de rechterzijde heeft door zijn hoogte een 
erg stedelijk karakter. Dit karakter wordt verder versterkt door het drukke 
autoverkeer aangrenzend aan het trottoir. Zoals eerder aangehaald ter 
beschrijving van de route op de Spinhuiswal speelt het contrast tussen 
de bebouwde omgeving, de drukke autoweg en de rust van de natuur 
een belangrijke rol in de beleving. Aangekomen bij het bastion is het 
Bastionder direct te benaderen door een hiervoor aangelegd voetpad. 

39. zicht vanaf de Zuidwal op de locatie 





zichtroutes 

Singelgracht 
Gedurende de dag varen diverse rondvaartboten over de Singelgracht. 
Hierbij word! het bastion in de meeste gevallen uitsluitend voorbij gevaren 
en niet bezocht. Vanuit de smalle en vaak donkere Binnendieze is het 
contrast met de Singelgracht erg groat. Met name het weidse uitzicht over 
de vestingwerken en Het Bossche Broek zijn een welkome afwisseling. 
Door de directe ligging van het bastion aan het water zijn de muren aan 
aile zijden erg goed zichtbaar. Het hoogteverschil dat ontstaat door de 
muur evenals de weerspiegeling van het water geeft een erg imposante 
indruk evenals het gevoel van onbereikbaarheid van de vestingmuur. 
Langs de vestingmuur wordt de rondvaartboot richting de sluis gevaren. 
Een laatste blik kan op het bastion geworpen worden waarna de boot de 
smalle donkere Binnendieze weer invaart. 

40. zicht vanaf de Singelgracht op de 
locatie 
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Het Bosse he Broek 
Het Bosse he Broek is zoals eerder vermeld voorzien van verse hi llende 
wandelpaden en fietspaden. Een van deze paden, gelegen aan de rand 
van het gebied, geett een we ids uitzicht over zowel de historische 
vestingwerken als het natuurgebied. Vanuit deze positie evena ls vanuit 
het water zorgen het hoogteverschil, de weerspiegeling van het water en 
de afstand tot de muur voor een imposante indruk van de vestingmuur. 
Gedurende de wandeling kan de vestingmuur van Bastion Oranje van aile 
zijden aanschouwd worden tot op grate afstand. Vanuit Het Bosse he Broek 
kan het bastion als onderdeel van de stad gei'nterpreteerd worden door het 
hoogteverschil en de ommuring 

41. zicht vanaf Het Bosse he Broek op de 
locatie 
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42. Bastion Oranje als verhoogd 
onderdeel van Het Bossche Broek 
43. Bastion Oranje als onderdeel van de 
stad 



visie op het gebied 
Voortkomend uit de analyse kan gesteld worden dat het bastion op 
verschillende manieren ge'lnterpreteerd kan worden. Enerzijds kan Bastion 
Oranje door het parkachtige karakter van het bastion en de gelijke hoogte 
van het grasvlak ten opzichte van de vestingmuur waardoor deze barriere 
wegvalt, ge'lnterpreteerd worden als verhoogd onderdeel van Het Bossche 
Broek. Anderzijds kan het bastion vanuit de zichtroutes ge'lnterpreteerd 
worden als onderdeel van de stad door het hoogteverschil, de ommuring 
en het water als barriere. Het bastion kan op deze wijze gezien worden als 
een eiland in de stad. 



78 . 

scheiding toegankelijkheid fysieke en visuele scheiding 

44. twee scheidingen in het gebied -
schaal1 1250 



Uit deze twee interpretaties komt voort dat het bastion door twee 
scheidingen ingekaderd word!, echter scheidingen van een andere orde. 
De eerste scheiding is de weg aan de stedelijke kant die voornamelijk 
de toegankelijkheid beperkt. De tweede scheid ing wordt gevormd door 
het hoogteverschil opgelegd door de vestingmuur en de afstand opgelegd 
door het water. Hierdoor ontstaat zowel een fysieke als visuele scheiding. 
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45. huidig straatprofiel ·· schaal 1_ 650 
46. vernieuwd straatprofiel - schaal 
1 650 



De kwaliteit van het groene parklandschap van Bastion Oranje nabij het 
stadscentrum kan versterkt worden door een betere toegankelijkheid van 
het gebied. De scheiding van toegankelijkheid aan de stedelijke kant dient 
dus afgezwakt te worden. De weg die nu als barriere ervaren wordt, zal 
hiertoe opnieuw ingericht dienen te worden waarbij het langzaam verkeer 
een meer gelijkwaardige rol krijgt. Oil kan gerealiseerd worden door het 
aanpassen van het straatprofiel. Door het langzaam verkeer te scheiden 
van het autoverkeer en deze naast de vestingmuur te situeren neemt de 
kwaliteit van de weg voor het langzaam verkeer toe. De weg gaat tevens 
dienen als overgangsgebied waardoor de hinder van het drukke verkeer ter 
plaatse van het bastion afgezwakt wordt. 



analyse locatie • visie op het gebied 



Zoals eerder beschreven kan Bastion Oranje op twee manieren 
gefnterpreteerd worden. De karakteristieken die deze interpretaties 
tot gevolg hebben zijn tevens de kwaliteiten van het gebied. Door het 
parklandschap en de bijna onzichtbaarheid van de vestingmuur op het 
bastion word! de indruk gewekt dat het bastion verhoogd onderdeel uitmaakt 
van Het Bossche Broek. Vanuit dit perspectief zou deze indruk versterkt 
kunnen worden door het bereikbaar maken van Het Bossche Broek vanuit 
het bastion en hiermee de fysieke scheiding op te heffen. Gezien vanuit 
het water en Het Bossche Broek word! de vestingmuur echter in vol ornaat 
getoond en word! de indruk gewekt dat de vestingmuur onderdeel uitmaakt 
van de stedelijke kant. De onbereikbaarheid van de massieve vestingmuur 
door de afstand tot de muur en het hoogteverschil vormen de kwaliteiten 
vanuit deze positie. Met name vanuit het water maakt de vestingmuur door 
het hoogteverschil de me est imposante indruk en is de vestingmuur vanuit 
deze positie het meest indrukwekkend. De visuele scheiding is in dit geval 
een kwaliteit. Vanuit dit perspectief worden de kwaliteiten van het gebied 
het sterkst zichtbaar gemaakt door het positioneren van het badgebouw in 
het water. Daarnaast kan het badgebouw door deze positie de verbinding 
leggen tussen het verkeer binnen en buiten de vestingmuur. 



84 . 

47. badgebouw als verbindend element 



Bastion Oranje vervult in zijn huidige staat primair een functie als park. Het 
park is echter uitsluitend voorzien van een centraal gelegen pad die het 
Bastionder met het park verbindt. Door het situeren van zitgelegenheden 
nabij de vestingmuur zal de parkfunctie versterkt worden. Daarnaast zal 
er een nieuwe functie aan het bastion toegevoegd worden, namelijk de 
functie van route. Deze route zal de verbinding leggen tussen het verkeer 
binnen en buiten de vestingmuur. Op het bastion zal deze route duideliJk 
zichtbaar zijn waarmee de indruk, dat het bastion verhoogd onderdeel 
uitmaakt van Het Bossche Broek, versterkt wordt. De route zal om deze 
red en een centrale plaats op het bastion innemen. Vanaf de positie buiten 
de vestingmuur is de kwaliteit van de vestingmuur de onbereikbaarheid die 
gewekt wordt door het hoogteverschil en de afstand tot de vestingmuur. 
De verbinding tussen het bastion en het badgebouw zal vanuit deze 
positie dan oak onzichtbaar zijn door het plaatsen van de route onder 
het wateroppervlak. Daarnaast zal het badgebouw op afstand van de 
vestingmuur gepositioneerd worden grenzend aan Het Bossche Broek. Via 
het dak van het badgebouw zal de verbinding gelegd worden met het pad 
gelegen op Het Bossche Broek. 
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conclusie 
Het gebied ter plaatse van Bastion Oranje is vanuit de historie een erg 
bijzondere plekwaarvan diverse elementen tot op heden nag steeds zichtbaar 
zijn. Waar de vestingmuur vroeger primair een verdedigingsfunctie had, 
vormt de vestingmuur nude contouren van een parklandschap. Opmerkelijk 
hierbij is dat de bastionmuur gedurende deze ontwikkeling vanuit de stad 
nooit in het zicht is geweest. Naar het bastion toe en langs het bastion af 
zijn er verschillende routes mogelijk. Hierbij kan onderscheid gemaakt 
worden tussen ontsluitingsroutes en zichtroutes. Vanwege het gebrek aan 
aangrenzende parkeervoorzieningen dient de bezoeker het laatste deel 
van de route in aile gevallen lopend af te leggen. Bij het bewandelen van 
de routes over de Spinhuiswal en Zuidwal speelt het contrast tussen het 
stedelijke en natuurlijke karakter een erg belangrijke rol in de beleving. De 
muur als leidend element naar het bastion verhoogt de steer. 

Het bastion kan op twee verschillende manieren geinterpreteerd worden 
namelijk vanaf het bastion a is verhoogd onderdeel van Het Bosse he Broek 
en buiten de vestingmuur als onderdeel van de stad. Bastion Oranje 
kan op deze wijze gezien worden als een eiland in de stad waarbij het 
gebied ingekaderd wordt door twee scheidingen van een andere orde. Een 
scheiding van toegankelijkheid ter plaatse van de Spinhuiswal en Zuidwal 
en een fysieke en visuele scheiding ter plaatse van de vestingmuur. De 
scheiding van toegankelijkheid wordt afgezwakt door het herinrichten van 
het straatprofiel waarbij het langzaam verkeer een meer gelijkwaardige rol 
krijgt. 



De karakteristieken die de interpretaties tot gevolg hebben zijn tevens 
de kwaliteiten van het gebied. Dit heeft tot gevolg dat ter plaatse van de 
vestingmuur een verbinding gelegd zal worden tussen het verkeer binnen 
en buiten de vestingmuur. Door de ligging van het badgebouw in het water 
aangrenzend aan Het Bossche Broek zal deze een centrale rol vervullen 
op deze verbinding. De fysieke scheiding zal door deze verbinding 
opgeheven worden. De visuele scheiding daarentegen zal versterkt worden 
door de ligging van het badgebouw in het water. Met name de afstand tot 
de vestingmuur en het hoogteverschi I vanaf deze positie versterken het 
imposante karakter en hiermee de indruk van een visuele scheiding. 

Voortkomend uit deze visie zal naast de primaire functie van het bastion, 
namelijk parkfunctie, een functie van routing toegevoegd worden. Op het 
bastion zal deze route duidelijk zichtbaar zijn waarmee de indruk, dat het 
bastion verhoogd onderdeel uitmaakt van Het Bossche Broek, versterkt 
wordt. Buiten de vestingmuur zal de verbinding onzichtbaar zijn ter behoud 
van de onbereikbaarheid die gewekt wordt door het hoogteverschi I en de 
afstand tot de vestingmuur. 
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deellll: architectonisch antwerp • 





architectonisch antwerp 
In dit hoofdstuk komt alles samen. Het architectonisch antwerp laat 
de ruimtelijke vertaling zien van de bevindingen van het theoretisch 
onderzoek en de gebiedsanalyse van de locatie. Een antwerp waarin het 
ritueel centraal staat en waarbij aanleidingen uit de omgeving als input 
zullen dienen voor het antwerp. 

Het hoofdstuk zal gel'ntroduceerd worden met een beschrijving van de 
opgave, het programma van eisen, de gebouwmassa en het concept 
van het antwerp gevolgd door een beschri jving van de route naar het 
badgebouw. Het badgebouw zal besproken worden door middel van het 
concept van de plattegrond, een beschrijving van de routing in het gebouw 
en de technische uitwerking. Hierbij zal eerst naar het geheel gekeken 
worden en langzaam ingezoomd worden op het kleinste niveau, namelijk 
het detail. 

48. situat1emaquette 



<D 
N 

architectonisch antwerp • opgave 



opgave 
De opgave is het ontwikkelen van een ritueel ter ontspanning en het 
ontwerpen van een kleinschalig badgebouw in een stedelijke omgeving 
waarin dit ritueel centraal staat. Een opgave die voortkomt uit mijn 
visie over de ontwikkeling van de Nederlandse badcultuur evenals mijn 
fascinaties die voortgekomen zijn uit het gezamenlijk onderzoek. 
Allereerst is een doelgroep voor het badgebouw geformuleerd. Deze komt 
voort uit de toenemende drukte en hectiek in de huidige maatschappij 
waardoor de vraag naar vormen van ontspanning toeneemt. Een eindeloze 
hoeveelheid energie wordt gevraagd om aandacht te kunnen schenken aan 
werk, gezin, familie en vrienden waarbij aandacht voor het individu vaak 
onvoldoende is. Met name bij jongere generaties in de leeftijd van twintig 
tot zestig jaar komt dit veelvuldig voor. 

Met het ontwerpen van een kleinschalig badgebouw wordt ingespeeld op 
de individuele behoefte aan ontspanning en de mogelijkheid tot in passing 
van deze ontspanning in de schaarse vrije tijd. Het badgebouw zal zich 
dan ook met name richten op werkende en/of woonachtige mensen in 
het centrum van 's-Hertogenbosch en directe omgeving in de leeftijd van 
twintig tot zestig jaar. 

Door te kiezen voor een kleinschalig antwerp zit de complexiteit niet zozeer 
in het programma van eisen dan wei in de uitwerking van het antwerp. De 
badfunctie vraagt vanwege zijn intieme karakter om veel aandacht voor 
steer en aspecten random de zintuiglijke ervaring. Daarnaast vraagt een 
kleinschalig gebouw om uitwerking tot in het detail. 
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centrale ruimten 
centrale eotreeruimte en entreeruimte vanuit de Singelgracht en Het Bossche Broek 

kleedruimten 
10 kleedhokjes, 2 toiletten, kluisjes en boudoir 

badruimten 
2 waterbassins, 8 douches, zitmeubelen en stoomruimte 

eten en drinken 
balie, zitgedeelte. 2 toiletten, keukenblok en opslag 

personeelsruimte 
kantoor en opslag 

secundair 
installatieruimten en verkeersruimten 



programma van eisen 
Het gebouw heeft twee functies , namelijk een badfunctie en een 
verbindingsfunctie. Dit heeft tot gevolg dat het gebouw zowel openbare, 
semi-openbare als privefuncties bevat. Onder de openbare functies 
vallen de entreezones en een drinkgelegenheid. Deze ruimten zijn 
zowel toegankelijk voor badgasten als bezoekers vanuit de omgeving. 
Het badgedeelte kan in deze context beschouwd worden als het semi
openbare gedeelte waarin kleedruimten en badruimten gesitueerd zijn. 
Voor het programma van eisen van het badgedeelte is inspiratie gehaald 
uit referentieprojecten en badculturen die geanalyseerd zijn tijdens het 
gezamenlijk vooronderzoek. Daarnaast is, voortkomend uit de visie over de 
ontwikkeling van de Nederlandse badcultuur, gekozen voor ru imten voor 
het individu en ruimten waar sociale interactie mogelijk is. De privefuncties 
omvatten de ondersteunende functies waaronder de personeelsruimte en 
de installatieruimten. Het totale oppervlak exclusief installatieruimten 
bedraagt circa 660 vierkante meter. 





gebouwmassa 
De gebouwvorm is gelnspireerd op de omgeving. De locatie in het 
water vraagt om een antwoord op de vestingmuur Om deze reden is er 
gekozen voor een sterke massa die door vorm en richting een dialoog 
aangaat met de vestingmuur. Een massa met een schuine zijde waarvan de 
hellingsgraad gelijk is aan de vestingmuur waardoor de massa evenwijdig 
loop! aan de muur. De vestingmuur en de gebouwmassa passen op deze 
wijze als puzzelstukjes in elkaar. 
De massa zal deels in het water verzonken zijn waardoor de onzichtbare 
verbinding tussen het bastion en het badgebouw gelegd kan worden. 
Daarnaast zal het uiteinde van de gebouwmassa in Het Bossche Broek 
geschoven worden waardoor de massa geborgd is en een verbinding met 
Het Bossche Broek gelegd kan worden . 

49. gebouwmassa ten opzichte van de 
vestingmuur 
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50. concept ritueel 



concept ontwerp 
Het concept is gebaseerd op de interpretatie van het ritueel beschreven 
in het theoretisch onderzoek. Een methode waarin bewustwording van de 
handelingen en de zintuiglijke ervaring gedurende het proces centraal 
staan. Vanuit dit oogpunt wordt het ritueel bepaald door ervaringen op de 
route. Een route die leidt naar een bepaald doe I dat zichtbaar of onzichtbaar 
voor ogen is. De route bepaalt de zichtbaarheid van het doel gedurende 
het proces. 

Tijdens het proces zal het doe I veranderen. Eerst zal het doel het bereiken 
van het badgebouw zijn . In het badgebouw wordt het doe I echter het baden 
en het ontspannen. Op de route naar en in het badgebouw zullen door 
middel van zichtpunten naar volgende ruimten het ritueel en de route 
ondersteund worden. 





de gang naar het baden 
Door de verbindingsfunctie die het antwerp heeft is de ontwerplocatie 
vanaf verschillende posities bereikbaar. Vanuit het centrum wordt een 
ontsluiting geboden ter plaatse van Bastion Oranje. De verbinding met het 
antwerp wordt hierbij gelegd door een route onder de waterspiegel. In het 
water wordt een ontsluiting geboden door middel van een aanlegplaats 
voor boten ter plaatse van de kopgevel. Een derde en laatste verbinding 
wordt gelegd met Het Bossche Broek door het situeren van een route op 
het dak. 

51. situatie antwerp - schaal1_1 000 
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Lopend over Het Bossche Broek worden de gevels van het antwerp aan 
aile kanten zichtbaar. De gesloten gevels accentueren de sterke massa. 
Ter plaatse van openingen in de gevel word! het massieve uiterlijk versterkt 
door verdiepte kozijnen. Vanuit het zuidoosten word! de dialoog van de 
massieve gevel ten opzichte van de vestingmuur zichtbaar. Deze dialoog 
word! versterkt door een uitzondering in de gevel namelijk de gevelopening 
ter plaatse van de punt van het bastion. De massa word! hierdoor gefixeerd 
ten opzichte van deze punt. Daarnaast wordt een opening in de massa op 
de kopgevel zichtbaar. Een opening die de entree vormt van een pad over 
het dak van het badgebouw. Een keuzemoment word! geboden om het 
badgebouw te betreden. 

54. ingang vanaf Het Bossche Broek 
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T ussen twee muren door word! de bezoeker naar een entree van het 
badgebouw geleid. Over het pad lopend kan een glimp van het baden 
opgevangen worden. Het einde van het pad is voorzien van een trap gevolgd 
door een deur. Een tweede keuzemoment ter betreding van het badgebouw 
wordt aangeboden Achter de deur volgt een entreezone waar tevens de 
entree vanuit het water gesitueerd is. De bezoeker wordt getrokken door het 
Iicht van de nabij gelegen ruimte. Een muur leidt het zicht van een ru imte 
over de Iengle van het gebouw 

55. route over het badgebouw met zicht 
in de badruimtes 
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Door de rechte weg die afgelegd word! vanaf de Spinhuiswal is tijdens de 
wandeling het badgebouw, het parkachtige karakter van Bastion Oranje en 
de muur van het bastion vanuit het water al vanaf grate afstand zichtbaar. De 
muur die grenst aan het trottoir is hierbij de leidraad richting de punt van het 
bastion. Het trottoir loopt geleidelijk over in het grasvlak van het bastion. 
Het Bastionder versterkt deze overgang door de subtiele oplichting van het 
dak. Aan de randen van het parklandschap zijn zitmeubelen gesitueerd. 
Tijdens het bewandelen van het pad door het park word! een pad dat naar 
beneden leidt zichtbaar. Een pad dat in de richting van de muur loop!. 

56. antwerp zichtbaar vanaf de 
Spinhuiswal 
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Aangekomen bij het pad is een uitholling van de grand zichtbaar. De 
grondlagen die hierdoor zichtbaar worden representeren de ontwikkeling 
die het bastion door de eeuwen heen heeft doorgemaakt. Een glimp van 
de bastionmuur, die tot op heden vanuit de stad nooit zichtbaar is geweest, 
kan opgevangen worden. Een trap leidt de bezoeker naar beneden naar een 
deur onder de vestingmuur. Een keuzemoment wordt geboden buiten de 
stadsmuur te treden en de volgende ruimte te betreden. 

58. entree ter plaatse van Bastion Oranje 
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Een lange ruimte opent zich. Summier Iicht schijnt langs de wanden 
naar beneden evenals de projectie van bewegend water. De linkerwand 
is voorzien van afbeeldingen. Afbeeldingen die de historie van de 
vestingwerken Iaten zien. Op het einde van de gang word! het Iicht. Een 
muur met een opening word! hier zichtbaar. 

59. route onder de waterspiegel richting 
het badgebouw 
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Het Iicht naderend opent zich een nieuwe ruimte. Een lange Iichte ruimte 
ingekaderd door een muur van gestapelde stenen en een schuine betonnen 
wand. Het dak is voorzien van glas waardoor zicht naar de buitenlucht 
mogelijk is. De ruimte wordt opgedeeld door verschillende vloerniveaus. 
Het begin punt en eindpunt zijn echter wei zichtbaar. De badfunctie wordt 
hier aan de bezoeker gelntroduceerd door een transparant bad hangend in 
de ruimte. Een keuzemoment word! geboden de entree van het badgedeelte 
in te gaan of de route in de richting van de andere entree te vervo lgen. 

60. entree met zicht over de lange gang 
van he! badgedeelte 
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63. concept muur 



concept plattegrond 
Op de verschillende routes naar Bastion Oranje vormt de vestingmuur 
een sterk leidend element. Gefnspireerd op deze vestingmuur wordt in 
het badgebouw een nieuwe muur ge·lntroduceerd. Een muur die de 
verschillende ruimten met elkaar verbindt maar ook de rol vervu lt van 
entree, meubel en leidingschacht. Een element dat de route richting Het 
Bossche Broek vormt maar ook zorgt voor de lichtinval in het gebouw. Een 
muur die de ruggengraat vormt van het gebouw. 

Oeze muur dient een herkenbaar element te worden in de verschillende 
ruimten. Hierbij zal het element zich voornamelijk onderscheiden in 
materiaal en textuur. Oaarnaast zal de verbindende functie van de muur 
zichtbaar worden door een zichtlijn langs de muur af. 

• 123 



64. gesegmenteerd pad 



In het badgebouw is gekozen voor een gesegmenteerd pad. Deze 
routetypologie kan gezien worden als een serie van geschakelde paden 
in verschillende richtingen die leidt naar een hoogtepunt. Het hoogtepunt 
is hierbij het grate bad waar iedereen samenkomt. De routing in het 
badgebouw is zo ontworpen dat er een aannemelijke route is waarbij een 
opbouw en afbouw van de temperatuur opgenomen is. De badbezoeker 
heeft echter de mogelijkheid een eigen route te volgen. 
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65. schematische plattegrond met 
aanduiding van route en zichtpunten 
1250 -NAP - schaa11 _ 200 

Jl. 
I~ 

IJ 

• 
jill 





de gang van het baden 
De entree van het badgedeelte wordt gevormd door een opening in de 
muur. Hier vindt een overgang plaats van een Iichte open ruimte naar 
een schemerige gesloten ruimte. De ruimte is voorzien van een balie 
en zitgelegenheden waar de mogelijkheid geboden wordt een drankje 
te nuttigen. Na het betalen van het entreegeld wordt de badbezoeker 
middels het passeren van een deur door de muur naar de volgende ruimte 
geleid. Ondertussen kan een glimp van de eerste badruimte opgevangen 
worden. De volgende ruimte bevindt zich Ievens in de lange open ruimte. 
Bij het benaderen van deze ruimte wordt het geluid van stromend water 
hoorbaar echter is niet zichtbaar waar dit geluid vandaan komt door het 
niveauverschil. Daarnaast is het transparante bad hangend in de ruimte 
wederom zichtbaar. In de schuine wand bevinden zich de deuren van de 
kleedhokjes. De schuine wand is hier niet aileen zichtbaar maar wordt oak 
ervaren bij het openen van de deur naar de kleedkamer. 

66. entree badgedeelte 

~ 
en 
c: 

"' = 
• 129 



Na het omkleden wordt de badbezoeker opnieuw naar de muur geleid. 
In de zijwanden van de doorgangen wordt de mogelijkheid geboden 
persoonlijke eigendommen in een kluisje te leggen De doorgangen 
leiden naar de eerste badruimte. Een ruimte waarin de badbezoeker 
gefntroduceerd wordt met het water en de warmte. Door de schemerige 
lichtinval en de kleinschaligheid ontstaat een intieme ruimte. De ruimte is 
voorzien van douches in de muur en verwarmde zitmeubels en ligmeubels 
in de tegenoverliggende wand. Deze meubels bieden zicht op het bad in 
de volgende ruimte. Door het plaatsen van de meubels in de wand en word! 
de badbezoeker de mogelijkheid geboden zich terug te trekken. 

67. eerste badruimte 
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69. schematische plattegrond met 
aanduiding van route en zichtpunten 
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Een trap leidt de badbezoeker naar de volgende badruimte. Tijdens het 
bewandelen van dit pad word! daglicht zichtbaar op een betonnen wand 
en is summier zicht naar buiten mogelijk. Het einde van de trap naderend 
opent de ruimte zich. Een lichtstrook in het dak accentueert de muur. 
Daarnaast zorgen raamopeningen in de muur voor summiere lichtinval. 
Op het volgende niveau aangekomen kan het bad betreden worden. Het 
vloerniveau en waterniveau zijn in deze ruimte gelijk met het gemiddelde 
waterpeil buiten. Vanuit zitmeubels in de muur word! het zicht naar buiten 
ingekaderd door ramen. De zitmeubels in de muur bieden de badbezoeker 
de mogelijkheid zich tijdelijk terug te trekken. Een doorgang in de muur in 
het bad leidt naar een andere ruimte. 

70. tweede badruimte 
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Een ruimte in de vorm van een transparant doosje hangend in de lange 
Iichte ruimte. Vanuit dit punt is de lange ruimte in zijn geheel te overzien 
en kan een glimp opgevangen worden van de derde badruimte. Daarnaast 
wordt vanuit deze positie zicht naar buiten geboden. Doordat het water in 
het bad gelijk ligt met het gemiddelde waterpeil buiten kijkt de badbezoeker 
over de waterspiegel uit op de imposante vestingmuur van Bastion Oranje 
en zijn omgeving. 

71. uitzicht vanuit het transparante bad 
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Vanuit de tweede badruimte wordt de badbezoeker door een opening 
in de muur via een trap naar de derde badruimte geleid. Het geluid van 
stromend water is in deze ruimte weer hoorbaar echter nog steeds niet 
zichtbaar. Aan de rechterzijde bevindt zich een volume met een rondgang 
eromheen. Lopend op deze rondgang ontdekt de badbezoeker een glazen 
deur in het volume. De deur biedt de entree tot een hoge stoomruimte met 
summiere lichttoetreding vanuit het dak geaccentueerd door de stoom. 
Terugkomend bij de rondgang is er de mogelijkheid tot het nemen van 
een frisse douche met uitzicht over de badruimte. Een groat bad vult 
deze ruimte met meubels aan de randen. Een bad waar aile badbezoekers 
samenkomen. Door het open karakter van de ruimte en de positie van de 
meubels wordt de mogelijkheid tot sociale interactie versterkt. Het open 
karakter is tevens zichtbaar in de muur. Openingen die functioneren als 
uitgangen van het bad zorgen voor lichtinval vanuit de lange open ruimte. 
Daarnaast bieden raamopeningen in de muur zicht naar de buitenlucht. 

72. derde badruimte 
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Het bad uitlopend word! het geluid van stromend water zichtbaar. Het 
water van het bad loop! langzaam langs de muur weg. Het water verdwijnt 
uit het zicht waarna het beginpunt weer in zicht komt. Een laatste douche 
kan genomen worden ter plaatse van nissen in de muur voordat de 
badbezoeker terugkeert naar het beginpunt. 

73. uitgang derde badruimte 
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7 4. principe betonstructuur exterieur 
75. principe betonstructuur interieur 
76. principe hoekoplossing natuursteen 



ontwerp in detail 
Zoals eerder vernoemd vraagt een kleinschalig antwerp om uitwerking 
tot in het detail. Hierbij is materiaalgebruik een belangrijk facet. Het 
hoofdmateriaal in het gebouw is be ton. In zowel exterieur als interieur word! 
dit materiaal toegepast. In het exterieur is gekozen voor een betonstructuur 
gelnspireerd op de vestingmuur. Deze word! gevormd door houten latjes in 
de bekistir1g ter grootte van het formaat van de baksteen van de vestingmuur. 
In het interieur is gekozen voor een gladde structuur waarin het patroon 
van centerpennen, plaatnaden en stortnaden subtiel mee zijn ontworpen. 
Zo word! de stortnaad dieter hoogte van het gemiddelde waterpeil buiten 
gesitueerd is geaccentueerd door deze terug te leggen in het vlak. De 
badbezoeker heeft op deze wijze een referentiepunt ten opzichte van het 
niveau waar men zich bevindt. De vloer in de badruimten is voorzien van 
grate betonnen tegels. Een ander belangrijk materiaal in he! antwerp is het 
natuursteen kwartsiet die de muur vormt. Verwijzend naar de vestingmuur 
is gekozen voor dit materiaal vanwege het gestapelde uiterlijk dat met 
het kwartsiet gerealiseerd kan worden. Door relief aan te brengen in deze 
stapeling wordt het contrast met het beton verder versterkt. Daarnaast is 
de natuursteen erg geschikt voor gebruik in natte ruimtes. Ter versterking 
van het gestapelde uiterlijk is gekozen voor een hoekoplossing waarbij de 
natuursteen om de hoek doorgezet word!. Het kleurenpalet van de steen 
varieert van lichtgrijs tot lichtbruin. Ter plaatse van de muur wordt het 
kwartsiet tevens als vloertegel toegepast. 
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79. principedetail aansluiting transparant 
bad op gevel - schaall_l 0 



De dwarsdoorsneden (zie ook de bijlagen) Iaten de principedetaillering 
zien. Gekozen is voor een minimalistische uitstraling van de detaillering 
waarbij steeds een bewuste keuze is gemaakt voor een vlakke of 
terugliggende afwerking. Het detail zoals hier getoond laat een principe 
zien dat in het antwerp steeds terugkeert Het laat de aansluiting zien 
van het transparante bad op de gevel. Hierbij is er ter versterking van het 
massieve uiterlijk voor gekozen om het transparante vlak in het gevelvlak 
te leggen en het kozijn terug te leggen waardoor een schaduw ter plaatse 
ontstaat Het principe bestaat uit een profiel dat tussen twee platen, in dit 
geval acrylplaten, in wordt gelijmd. Een tweede profiel wordt bevestigd 
aan een betonnen wand, in dit geval een kokerprofiel dat ingestort wordt. 
Tussen de profielen worden rubbers geplaatst en aan elkaar bevestigd door 
profielen aan weerszijden te plaatsen en deze aan elkaar te bevestigen. 
Randen random de profielen dienen afgewerkt te worden met kitnaden. 

principedetaif 

01 aery/ 

02 kitnaad 

03 ingelijmd aluminium pro tiel 

04 aluminium profiel 

05 rubber 

06 ingestort staten profiel 

07 wandopbouw. 

gestorte wand 300 mm 

iso/atie 120 mm 

gestorte wand 250 mm 

c: 
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reflectie 
Het ontwikkelen van een ritueel ter ontspanning en het ontwerpen van 
een kleinschalig badgebouw in een stedelijke omgeving waarin dit ritueel 
centraal staat, is het doel dat ik mezelf gesteld had. Een opgave waar 
ik met valle overgave ingestapt ben, beginnend met de analyse. Een 
analyse naar rituelen en de relatie met architectuur. Een studie waarin vee I 
herkenbare elementen naar voren kwamen, echter was ik me er tot dan 
toe niet van bewust. Het beschrijven van de route naar de heilige plaats 
heeft dan oak opnieuw mijn ogen geopend. Een deur is niet aileen maar 
een deur maar oak een keuzemoment geworden. Deze invalshoek tezamen 
met de interpretatie van het ritueel die ik geformuleerd heb hebben me 
gedurende het proces belangrijke houvast geboden. 

De keuze voor de locatie was voor mij eenvoudig. Bastion Oranje had 
me al lange tijd gefascineerd Tijdens de locatieanalyse werd mijn 
enthousiasme voor dit gebied nag verder aangewakkerd. Een bezoek aan 
het stadsarchief, het Bastionder, een tocht over de Binnendieze en een 
wandeling over Het Bossche Broek hadden hier een belangrijk aandeel 
in. De zorgvuldig uitgevoerde analyse bracht me echter aan het twijfelen. 
Hoe kon ik ingrijpen in een locatie die al zo mooi van zichzelf is? Het 
formuleren van een visie heeft me hier uiteindelijk gelukkig houvast in 
kunnen bieden. 



Het antwerp zoals beschreven is een mogelijk antwoord op de 
onderzoeksvraag. Een kleinschalig badgebouw in een stedelijke 
omgeving waarin het ritueel centraal staat. Een antwerp dat ik vanuit 
nieuwe invalshoeken heb belicht met de kennis van het gezamenlijk 
vooronderzoek en mijn studie naar rituelen. Een antwerp waarin ik heb 
getracht de zintuiglijke ervaring van de ruimten te belichten. Het heeft 
me geleerd om op een nieuwe manier naar gebouwen te kijken, namelijk 
gebouwen te ervaren. 

Met een tevreden blik kan ik terugkijken op afgelopen jaar. Een jaar waarin 
ik me heb ontwikkeld als ontwerper. Een proces dat van onschatbare 
waarde voor mijn persoonlijke ontwikkeling is geweest. Een ervaring die 
ik mee zal nemen in mijn verdere carriere. Natuurlijk zijn er alti jd dingen 
die ik met de kennis van nu anders zou hebben gedaan Het theoretisch 
onderzoek en de locatie analyse verliepen goed. Tijdens de ontwerpfase 
bleek ik het lastig te vinden me de opdracht eigen te maken. De opdracht 
bleek complexer te zijn dan ik had verwacht. Het jaar is echter om en dat 
is misschien maar goed ook. lk had een aantal maanden geleden niet 
gedacht dat ik hiermee zou eindigen maar ik heb het gevoel dat het een 
echt 'lnge· antwerp is geworden. 
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ritual bathing_ wall as guiding element 

During a collective research on the theme bathing I started to get fascinated for the subjects bathing in everyday life, 
rituals and sensory experience. Based on this research I formulated a vision on the development of the Dutch bath 
culture. In this vision, which could be seen as an ideology, the current offer of bath buildings with relaxation as its 
main function is questioned. Due to location and size of current wellness baths, these baths are mostly visited as a 
daytrip. Besides no unambiguous bathing ritual can be recognized because of the enormous scale of the buildings 
and the diversity of the facilities. Overall the offer of bath buildings in their current form cannot answer to the 
increasing demand of relaxation that can be incorporated in everyday life. A new vision on bath buildings in the 
Netherlands is essential. In this vision points of interest are the distance between the public and the bath building, 
small scale of the bath building and the incorporation of a bathing ritual. The research question is: 

How can the ritual be incorporated in the design of a small scale bath building with relaxation as its main function in 
an urban environment? 

part 1: research on ritual 

Ritual can be described as a method in which awareness of actions and the sensory experience fu~ill a central role 
during the process. The clear structure in the process creates rest and relaxation. The relationship between ritual and 
architecture is a reciprocal one. Architecture establishes physical boundaries and imposes constraints that focus and 
direct both performance and perception of ritual action. In religious architecture a strong interaction between ritual 
and architecture is noticeable. Characterizing elements of the design of sacred places are the clear boundaries 
between the inside and outside world and the transition zones on the path to the sacred place. During the ritual a 
clear goal is pursued. From the outside world the goal is to reach the sacred place, however in the inside world the 
goal will be to reach the highlight of the sacred place. The path determines the visibility of the goal during the ritual. 
However the ritual is not the goal itself but the experience during the process to the goal. From this point of view not 
only transition zones on the path but also spaces of the path are of significant value in architecture. 

Principles for the design inspired by the theoretical research are the choice for an introverted building with transition 
zones to create awareness of actions, a design focused on sensory experience and a clear structure to support the 
process. 

part II: analysis of the location 

Bastion Oranje is a place of great historical value. Today a diversity of elements of the history is still visible in this 
area. The function of the city wall has changed from primarily a defense function to forming the contours of a park. 
Remarkable is the fact that the bastion wall has never been visible from the inside of the city. To Bastion Oranje and 
along the area a diversity of routes are possible. When walking on the Spinhuiswal and Zuidwal the contrast between 
the urban and natural character of the surroundings is experienced. The wall as guiding element to Bastion Oranje 
increases the atmosphere. 



The bastion can be interpreted in two ways. From the bastion the area can be seen as a raised part of Het Bossche 
Broek. Outside the city wall the area can be seen as part of the city. From this point of view Bastion Oranje can be 
seen as an island in the city. The characteristics of the interpretations are the qualities of the area. To reinforce the 
qualities of the area, a connection will be made between the traffic inside and outside the city wall. By locating the 
bath building in the water attached to Het Bossche Broek, this building will fulfill a central role in the connection 
function. 

part Ill: architectural design 

The architectural design is the spatial translation of the outcomes of the theoretical research and the analysis of the 
location. A design in which the ritual is incorporated and inspirations based on the location are used as input. The 
concept is based on the interpretation of the ritual described in the theoretical research. The ritual is defined by 
experiences during the walking of the path. A path that leads to a certain goal that is visible or invisible during the 
walk but always in mind. The path determines the visibility of the goal during the ritual. 

Inspired by the location a new wall is introduced in the bath building. A recognizable element that connects spaces, 
but also functions as an entrance, furniture and walking path. A wall that can be seen as the backbone of the 
building. 

Because of the connection function the bath building can be reached from different positions. Moments of choice are 
incorporated in the paths to the bath building. During walking the path the visitors can catch a glimpse of the bathing 
and the history of Bastion Oranje. On the path to and in the bath building the ritual will be supported by viewpoints to 
the next spaces. For this reason a segmented path is chosen. A multidirectional connected series of paths that lead 
to the highlight, the central bath where the bath visitors meet. The spaces on both sides of the wall have their own 
character. The wall supports the transition between the open and closed spaces. 


