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VOORWOORD

Voor u ligt het eindrapport ‘Sentrum’. Deze scriptie is geschreven voor mijn 
afstuderen aan de opleiding Architectuur aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Van augustus 2015 tot en met juli 2016 ben ik bezig geweest met 
dit eindontwerp en het schrijven en vormen van de scriptie.

Onder begeleiding van Mark Hemel en Barbara Kuit, heb ik dit ontwerp gemaakt. 
Het hele traject was uitdagend en complex, zeker de ontwerp uitdaging die ik 
wilde aan gaan. Na heel veel uren denkwerk en tekenen heb ik dit ontwerp 
kunnen neerzetten. Mijn begeleiders hebben iedere week weer getracht het 
maximale uit dit ontwerp te halen, zij hebben me steeds goed geholpen zodat 
ik méér dan alleen een simpel ontwerp heb gemaakt.

Bij deze wil ik dan ook graag mijn begeleiders bedanken voor hun begeleiding en 
de goede suggesties tijdens dit traject. Daarnaast wil ik ook Juliette Bekkering 
bedanken als hoofdprofessor die tussen de bedrijven door mee heeft gekeken 
en objectief heeft beoordeeld of dit ontwerp en de eindscriptie academisch 
waardig is. 
Tevens wil ik ook mijn medestudenten bedanken voor de mooie discussies 
en suggesties die zij gedaan hebben en natuurlijk ook de fijne en leuke 
werkmomenten die wij gedurende het schooljaar meegemaakt hebben. Ook 
mijn ouders en overige familie wil ik bedanken voor de morele ondersteuning. 
Door hun wijsheid en motiverende gesprekken heb ik deze scriptie tot een goed 
einde kunnen te brengen.

Veel lees- & kijkplezier!

Toby van Laar
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SAMENVATTING

Het doel van mijn afstudeerproject is het maken van een architectonisch 
ontwerp, gebaseerd en geinspireerd op de interesses binnen dit vakgebied. 
In dit geval betreft het een combinatie van wonen en winkelen voor zowel 
mensen met als zonder lichamelijke beperking. Voor iedereen moet dit gebouw 
leefbaar en toegankelijk zijn!

Om aan het einde van mijn academisch jaar een uitdagend en realistisch 
ontwerp neer te zetten hebben wij, ikzelf en een aantal medestudenten van 
hetzelfde atelier, ongeveer 30 weken lang geschetst, ontworpen, geknutseld 
en overleg gepleegd. Uiteraard hebben wij gedurende deze periode begeleiding 
gehad van twee begeleiders.

Aanvankelijk leek het ontwerpen van een gebouw geschikt voor mensen met 
als zonder lichamelijke beperking een stuk eenvoudiger. Toch bleek dit achteraf 
moeilijker dan verwacht, simpelweg omdat er in de bouwwereld al een 
“standaard norm” is neergezet. Over deze standaard norm is goed nagedacht 
en door de jaren heen is deze standaard alleen maar sterker geworden. 
Desondanks dat ben ik er toch van overtuigd een gebouw neergezet te hebben 
dat net een beetje meer bied dan deze standaard. Een complex dat net afwijkt 
van het normale en dat toch nog een stuk toegankelijker en leefbaarder is 
geworden voor iedereen.
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INLEIDING

Mijn afstudeerproject voor de studie Architectuur aan de Technische Universiteit 
in Eindhoven, omvat een wooncomplex voor mensen met een lichamelijke 
beperking in combinatie met hiervoor uitermate geschikte speciale faciliteiten. 
In dit verslag zullen veel dingen besproken en verklaard worden om zo een 
duidelijk beeld te geven hoe dit complex tot stand is gekomen.

Middels dit afstudeerproject heb ik uitgezocht in hoeverre het mogelijk is een 
gebouw te ontwerpen waarin een combinatie van verschillende type mensen 
kunnen wonen. Proberen of het mogelijk is mensen met een lichamelijke 
beperking samen te huisvesten met mensen die geen lichamelijke beperking 
hebben, zodat er een aantrekkelijke en aangename woonsfeer voor beide 
ontstaat, waarin men elkaar versterkt en ondersteunt. Door daarnaast ook 
een aantal extra (speciale) voorzieningen aan het complex toe te voegen kan 
het gebouw niet alleen voor z’n eigen bewoners maar ook voor een complete 
stad aantrekkelijker worden.

Na het lezen van de samenvatting en de inleiding, beginnen we met de essays die 
ik voor de studie heb geschreven. Hierdoor word duidelijk waar mijn interesses 
liggen binnen de studie Architectuur. Daarna is te lezen welke locatie ik heb 
gekozen voor mijn afstudeerproject en hoe ik tot deze keuze gekomen ben. 
Na het kiezen van de juiste locatie ben ik zelf begonnen met het ontwerpen 
van mijn gebouw. Om die reden kunt u vervolgens het ontwerpproces zien 
dat ik heb doorlopen gedurende mijn afstudeerperiode. Aan het einde van 
het ontwerpproces komt het uiteindelijke model naar boven, die ik hierna in 
detail verder zal omschrijven. Dit doe ik door eerst het concept te omschrijven 
om dit vervolgens te verduidelijken met tekeningen en impressies. Belangrijk 
is natuurlijk dat ook een aantal zaken worden verantwoord, daarom dat ook 
daarna de constructieve oplossingen, details en duurzame ingrepen worden 
omschreven.





ESSAYS
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Fig. 1 - Zelfportret
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ESSAYS | Leven we in een gedisproportioneerde wereld?

Door mijn dwerggroei ben ik zelf maar 1,10m groot, terwijl de gemiddelde Nederlander zo’n 1,80m groot is. Toch leef ik in dezelfde leefomgeving als ieder 
ander mens. Eigenlijk is de wereld ‘te groot’ in mijn ogen, maar toch is dat normaal. Zo komen we tot een aantal kleine vragen, ‘hoe normaal is normaal’ en 
‘bestaan er ‘normale’ proporties of dient alles op de hand gewogen te worden’. Eigenlijk stellen we ons dan zelf de grote vraag; ‘Leven we in een disproportionele 
wereld?’
Om tot een juiste conclusie te komen zal ik eerst een kleine introductie over mijzelf en mijn eigen ervaringen geven. Daarna omschrijf ik hoe het voor andere 
personen is om te leven met een dwerggroei of iemand te kennen die aan dwerggroei lijdt.
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden zal ik bovendien nog een aantal theorieën benaderen en citaten benoemen. Allereerst de theorieën van Da Vinci 
en Le Corbusier over ‘de ideale mens’. Daarna nog een aantal citaten van personen die dagelijks actief werkzaam zijn voor/in de bouwwereld van Nederland.

Ik ben als kind nooit opgegroeid met de gedachte, “ojee ik ben klein”. Mijn ouders hebben mij, met beperking of niet, altijd serieus genomen. Juist daardoor 
ervaar ik mijn beperking niet als een beperking. Ik ben zoals ik ben en ik weet niet beter. Ik ben dus eigenlijk opgegroeid in een voor mij gedisproportioneerd 
leefomgeving die voor mij normaal is. Het hangt er maar vanaf welke proporties je gewend bent. Pas toen ik afgelopen jaar een lezing moest geven in De 
Oude Rechtbank in het Eindhovense uitgaansgebied Stratumseind ben ik me ervan bewust geworden dat de voor mij o zo normale leefomgeving misschien 
helemaal niet zo normaal is als dat die lijkt. Die lezing was bedoeld om het publiek uit te dagen na te denken dat ‘normaal’ niet per definitie normaal hoeft te 
zijn. Bij de voorbereiding van deze lezing ben ik begonnen met het analyseren van mijn eigen huis.
Als allereerste viel op dat de lichtschakelaars, de deurklinken en de stopcontacten, die 50cm lager zijn geplaatst. In ons huis is dat de norm, dus lijkt het zo 
normaal. In eerste instantie kijken de meeste mensen vreemd op, maar als men zich vaker bevindt in deze omgeving dan worden deze aanpassingen ook 
‘normaal’.

Mijn andere aandachtspunt gaat over het uitgaansleven. Ik ben een jonge student die graag een festival, discotheek of café bezoekt. Maar ook dan heb ik, net 
zoals ieder ander mens, wel eens de behoefte gebruik te maken van de toiletten. Echter zijn op de heren wc’s vaak alleen urinoirs (die voor mij altijd te hoog 
zijn) tot de beschikking. Simpelweg omdat ander sanitair meubilair wel eens gesloopt wordt en men om die reden wc-hokjes afsluit. Als ik dat weet loop ik 
heel gemakkelijk naar de damestoiletten toe. Vaak krijg ik dan wel nog eens te horen; “Hé je bent bij de damestoiletten”. Dan antwoord ik; “Ik wil best gebruik 
maken van de urinoirs op de herentoiletten maar helaas zijn die te hoog voor mij”.
Drankjes bestel ik vaker gewoon achter de bar. Ik glip even onder het toegangsluikje van de bar door en wacht netjes op mijn beurt. Barmedewerkers kijken 
natuurlijk in eerste instantie even raar op(neer), maar meestal tolereren en accepteren ze dit wel.
Dit zijn maar twee voorbeelden van de vele obstakels die ik iedere dag overwin en wat voor mij ‘normaal’ is geworden.

Ik heb een aantal mede ‘lotgenoten’ gevraagd hun mening en visie over deze vraag en dit onderwerp te geven en te schrijven.

Allereerst, een vriendin van mij, Carmen Vukman die zelf ook aan een vorm van dwerggroei lijdt. Zij omschrijft een vaak voorkomende onderneming die voor 
de grootste groep mensen redelijk normaal is, namelijk; boodschappen doen! Voor haar is het niet zo gebruikelijk als de meesten. De deur open maken, de jas 
aandoen, haar fiets pakken. Al deze acties zijn voor haar goed te doen, mede dankzij de verschillende aanpassingen die voor haar gemaakt zijn in het huis. 
Voorbeelden zijn een verlaagde deurklink en kapstok. Op haar aangepaste fiets vind ze haar weg wel naar de plaatselijke Albert Heijn. Een supermarkt die 
volgens de campagne ook op de kleintjes let. Dat de schappen hier en daar erg hoog zijn, daar hoor je haar niet over klagen. Gelukkig zijn er grote behulpzame 
mensen die haar graag helpen bij het pakken van de spullen uit de schappen. Het wordt pas een probleem als ze bij de kassa aankomt. Aan diegene achter 
haar vraagt ze om voor haar boodschappen op de band te leggen. Daarna moet er betaald worden. Helaas heeft ze niet genoeg contact geld bij zich, dus dat 
wordt pinnen. De cassiére wijst naar de pinautomaat die vastgeschroefd zit op een plankje op een hoogte van ca. 1,20m. Veiligheidsmaatregelen volgens 
de Albert Heijn, maar helaas ontstaat er nu een onaangenaam probleem. Carmen geeft haar pasje aan de persoon achter zich die dan voor haar maar moet 
pinnen. Deze persoon kent ze niet, alle alarmbellen gaan rinkelen. Het risico voor diefstal is groot. Erachteraan rennen bij een eventuele roof is al helemaal 
geen optie. Toch kan ze niets anders doen, aangezien bijna iedere pinautomaat te hoog is.

Een andere medelotgenote, Monique in ’t Groen, was van mening dat de leefomgeving zeker niet te groot is. ‘Wij’ als kleine mensen zijn ermee opgegroeid en 
weten niet beter. Toch lopen we tegen een aantal struikelblokken. Er komt veel meer bij kijken om als klein mens auto te kunnen rijden. Ook pinautomaten zijn 
vaak te hoog volgens haar. Balies in de winkel worden naar haar idee steeds hoger en ontoegankelijker gemaakt. Als klein mens verzinnen we zelf heel simpel 
een oplossing voor een probleem of wordt een probleem voor ons verzonnen in de omgeving. Als de balie te hoog is voor Monique om te kunnen betalen dan 
is het aan hen de taak dit op te lossen voor haar. Zij heeft er niet voor gekozen klein te zijn, hun hebben er wel voor gekozen de balie zo hoog te maken.
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Fig. 2 - Homo Universalis

Fig. 3 - Modulor
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Naast medelotgenoten die ook aan een vorm dwerggroei lijden heb ik ook aan 2 ouders gevraagd van kinderen met een groeistoornis hoe hun dit ervaren.

De dochter van Annemarie Oldenburg is nu 16 jaar oud en inmiddels 1,40m lang. Dat is niet heel erg klein voor een kind met een groeistoornis. Over het 
algemeen is de wereld niet te groot voor haar dochter, maar sommige dingen zijn niet gemaakt op haar lengte. Ze kan nooit met haar voeten op de grond als 
ze op een stoel of bank zit. Ook op school laat ze haar benen bungelen, dit wordt opgelost door haar voeten op haar rugzak te zetten. Hoge keukenkastjes 
zijn niet handig, al klimt ze soepeltjes overal op. Hoge schappen in de supermarkt idem dito. Vakkenvuller worden kan ze niet worden, maar gelukkig heeft ze 
die ambitie ook niet. Een leuke fiets vinden is ook een uitdaging, gelukkig zijn nu de oma fietsen populair en past ze nog nét op een fiets met 24 inch wielen. 
Mijn dochter heeft wél het geluk dat ze zelf kan pinnen, aan de meeste pinautomaten komt ze wel goed bij. Een scooter rijden is zeker geen optie, deze is te 
groot en te zwaar. Over het algemeen heeft Annemarie er wel begrip voor, dat dingen ontworpen zijn op de gemiddelde lengte, maar soms is het wel irritant. 
Eigenlijk geldt voor mensen in een rolstoel hetzelfde. De aanpassingen die Annemarie vooral thuis heeft zijn bijv. een aantal eenvoudige opstapjes. Het zou 
helemaal niet zo gek zijn als die in winkels ook klaar stonden! Als Annemarie’s dochter over een tijdje op zichzelf gaat wonen, zal boodschappen doen in haar 
eentje wel een enorme uitdaging worden. Gelukkig kun je tegenwoordig veel via Internet bestellen. Een ander lastig probleem is haar kleding: broeken zijn te 
lang, schoenen zijn weer te groot. Op de basisschool waren de kapstophaken te hoog. Bij scheikunde was de labjas te groot (wat ook nog gevaarlijk is door de 
te lange mouwen). Maar eerlijk gezegd valt er net zoals dat bij mij het geval is goed te leven met deze ongemakjes.

Een andere ouder, Anja Lub, omschreef een bepaalde gebeurtenis die haar vooral is bij gebleven. Haar dochter Michelle van 8 jaar lijdt aan de meest bekende 
vorm van dwerggroei, namelijk Achondroplasie. Anja zou een feestje geven voor haar dochter als ze 1,00m groot zou worden! Dat moment was zo’n 3 
maanden geleden. Haar dochter wist meteen waar ze naar toe wilde, namelijk Madurodam. Ze wilde zo graag naar Madurodam, omdat ze zich ook eens 
groot wilde voelen. Hier had Anja nog nooit zo bewust bij stil gestaan. Zelf is Anja niet de kleinste, 1,82m groot, maar ook zij heeft al eens ervaren hoe het 
is om klein te zijn. Ze moest gelijk denken aan die ene keer dat ze op een extra grote stoel heeft gezeten. Deze stoel had voor haar dezelfde verhouding t.o.v. 
haar lengte als dat normaal voor haar dochter zou zijn op een stoel die ze dagelijks gebruikt. Anja moest echt op deze stoel klimmen en ze kon daarna zelfs 
haar benen laten bungelen.

Na het lezen van persoonlijke verhalen en meningen kunnen we natuurlijk ook kijken naar de realiteit en de praktijk zelf.

Wat is eigenlijk ‘De menselijke maat’?
De mensmeetkunde (antropometrie) houdt zich bezig met de afmetingen van het lichaam en juist ook de verschillen die daarin voorkomen tussen mensen en 
groepen mensen. Antropometrie is toegepaste antropologie. Het woord betekent letterlijk “het meten van mensen” en houdt zich bezig met het vaststellen 
van afmetingen en verhoudingen van het menselijk lichaam. Antropometrie speelt een belangrijke rol in industrieel ontwerpen, ergonomie en architectuur, 
waar de statistische data over de verdeling van de lichaamsmaten gebruikt worden om een product, werkplek of ruimte te optimaliseren. Kenmerkend in 
interpretaties van het begrip “de menselijke maat” is de veronderstelde diepe behoefte van mensen om als persoon herkend te worden en gekend te zijn en 
een werkelijk gevoel van contact, van wederzijdse betrokkenheid te hebben met hun omgeving. Omgeving in de ruimste zin des woords: van andere mensen 
tot woning, natuur, organisatie en politiek. Om betrokken te kunnen functioneren willen (of moeten) mensen blijkbaar het gevoel hebben in een beïnvloedbare 
omgeving waaraan ze ook daadwerkelijk kunnen bijdragen (Walraad, 2010)1.

Het was Leonardo Da Vinci die in 1490 de ‘homo universalis’ (fig. 2) tekende op basis van de door Vitruvius opgestelde conventies voor lichaamsverhoudingen. 
De tweede schets, vrij naar Da Vinci, beoogt te visualiseren dat ook nu, in de periode van vergrijzing van de bevolking de menselijke maat letterlijk en figuurlijk 
het uitgangspunt dient te zijn in de zorg, de woningbouw en bij automatisering (Walraad, 2010)2.

Als metafoor voor ‘De menselijke maat’ wordt vaak verwezen naar het maatsysteem van de Zwitserse architect Le Corbusier. Hij hield zich bezig met het 
vertalen van idealen naar de praktijk en zocht naar een systeem waarbij de verhoudingen van de mens gewaarborgd zijn. De bestudering van de gulden snede 
bracht Le Corbusier tot de ‘Modulor’ (fig. 3), een systeem van verhoudingen die hij als volgt beschrijft: “De modulor is een maatsysteem gebaseerd op het 
menselijk lichaam en de wiskunde. De hoogte van een man met opgeheven arm kan in delen worden verdeeld op punten die zijn positie in de ruimte bepalen: 
zijn voeten, zijn navel, zijn hoofd, zijn vingertoppen. Deze drie intervallen leveren een reeks uit de gulden snede.” Le Corbusier geloofde dat deze maten, direct 
gerelateerd aan het menselijk lichaam, architecten zouden helpen bouwwerken aan de behoefte van de mens aan te passen. Hij had een enorm obsessie voor 
de orde van de natuur, hiervoor zijn er drie motieven te vinden: Het leveren van goedkope, hoge-kwaliteits woningen, het vergemakkelijken van het leven en 
het verbinden van mensen door hun medegebruik van standaard elementen (Huijsman, 2010)3.
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Fig. 4 - ‘Persoonlijke aandacht’, soms is een beetje persoonlijke  
aandacht meer waard dan al het andere.

Fig. 5 - ‘Luidsprekertaferelen’, minder 
valide willen gehoord worden!

Fig. 6 - ‘Goede verwijzing’, van de muur naar het kastje gestuurd worden en weer terug wil 
niemand! Wees duidelijk en direct in de instructies.
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In de praktijk is er een enorme diversiteit van mensen. Verschillen tussen groot/klein, dik/dun, lelijk/mooi. Het verbeteren van je omgeving vanuit de menselijke 
maat betekent beter om kunnen gaan met de diversiteit aan verwachtingen en beelden. Het bepalen van de waarde van een aanpassing is vaak genuanceerder 
dan het lijkt.

Mens en architectuur staan in relatie tot elkaar In de bouw van ons eigen lichaam. Bij architectuur vinden we overeenkomstige bouwprincipes. Daarnaast 
oefent de gebouwde omgeving een invloed uit op ons menselijk wezen die gaat tot lichamelijk, psychisch en geestelijk welbevinden. We lopen gebouwen in en 
uit, we doen zintuigindrukken op die uitgaan van deze gebouwde omgeving. Fysieke aspecten zoals massa, krachtenspel, richting, beweging, evenwicht. We 
bootsen deze allemaal innerlijk na. We doen hiermee indrukken op uit onze omgeving die ons lichamelijk welbevinden kunnen ondersteunen of ook verstoren. 
Naast deze fysieke waarnemingen roepen zintuigindrukken ook andere belevingswaarden op als stemmingen en gevoelens. Vormgeving, licht, kleur en 
warmte bepalen deze innerlijke gewaarwordingen. Ook met ons denken verbinden we ons met onze gebouwde omgeving. Aan onze gebouwde omgeving 
liggen bepaalde gedachten, intenties en overwegingen ten grondslag. Deze weerspiegelen zich onwillekeurig in de vormgeving en beïnvloeden daarmee zelfs 
het morele leven van mensen, hun gevoel voor waarheid en sociale harmonie (Dunselman, 2010)4.

Complexe gebouwen vragen flexibele oplossingen, maar vooral een intelligente benadering van het wezenlijke gebruik ervan. Architectuur is een mooi 
vormgegeven en inspirerende drager van die functionaliteit. Door een open en nieuwsgierige houding zoeken wij als architecten de dialoog met de opdrachtgever. 
Daarbij spelen logistiek, daglicht, exploitatie, beleving en uitstraling een belangrijke rol. Ieder gebouw heeft als cultuurproduct een eigen intrinsieke waarde. In 
onze visie moet een gebouw zeker ook een toegevoegde waarde hebben als gebruiksobject. Bij het ontwerpen van gebouwen staat immers de mens centraal 
(Walraad, 2010)5.

Toch hoeft er geen onmenselijk groot en gevoelloos gebouw te ontstaan. De architect kan bij dergelijke opgaven veel doen met schaal, herhaling, onderverdeling 
en ritmering. Laat ook ruimte voor meerdere interieurconcepten die samen één geheel vormen met behoud van eigen identiteit (Walraad, 2010)6.

De menselijke maat heeft met gastvrijheid, respect, houding en bejegening te maken; dat leer je op elke hogere hotelschool. Wanneer we uit eten gaan, 
verwachten we en eisen we het zoals het hoort. En juist mensen in hun meest kwetsbare positie behandelen we alsof ze toch nergens anders heen kunnen. 
Elke ontwerper van gebouwen zou, voordat de opgave aanvangt, stage moeten lopen bij een zorgverlener. Pas dan besef je de impact van organisatie en 
gebouw. Menig bestuurder van een zorginstelling is anders naar zijn eigen gebouw gaan kijken na een noodgedwongen verblijf in datzelfde gebouw (Walraad, 
2010)7.

Zonder de gebouwde omgeving zouden aspecten van ons dagelijks leven heel anders en vermoedelijk in veel mindere mate functioneren. Door de bescherming 
die de gebouwde omgeving ons biedt worden deze aspecten van het materiële leven in onze maatschappij mogelijk. Ook het sociale leven wordt door onze 
gebouwde omgeving bepaald. Want waar zouden we blijven als we ons niet meer konden afschermen, als we niet meer ongestoord ergens kunnen samenzijn, 
als al het private openbaar wordt (Dunselman, 2010)8?

Bouwen met de menselijke maat is ook een aspect van duurzaamheid. Bij duurzaamheid gaat het ook om de levensduur van een gebouw. Niets is zo 
vervuilend als iedere dertig jaar te moeten slopen en bouwen. Maar al te vaak gaat het bij duurzaamheid om de materiële aspecten van het bouwwerk zelf. 
Zou het echter niet ook om de immateriële aspecten moeten gaan, om de “hechting” aan de schoonheid van het object? Laat de mens zich verbinden met zijn 
omgeving zodat het vanzelfsprekend wordt dat we ervaren: “Dit is de wereld waarin ik leef, die ik verzorg, waar ik verantwoording voor neem!” (Dunselman, 
2010)9.

De menselijke maat is één van de meest gehanteerde begrippen in de architectuur en vormgeving om grip te krijgen op de te vormen materie. Het geeft 
echter vooral aan dat de mens constant op zoek is naar het onder controle krijgen van zijn wereld. De mens zoekt constant naar onderbouwingen van haar 
wil. De moderne mens eist steeds vaker en dwingender een antwoord op de vragen die ons al eeuwen bezighouden, iets wat zeker in de gezondheidszorg 
een bekend verschijnsel zal zijn. Het is mijn overtuiging dat de menselijke maat altijd een streven zal zijn en nooit een exacte wetenschap, hoewel dit door 
veel grote architecten werd nagestreefd. Dit kan ook niet omdat de menselijke maat gebonden is aan individuen, culturen, associaties en tijdsgewrichten. 
Daarom kun je in feite nooit spreken van dé menselijke maat, hoogstens van één menselijke maat. Het ontwerpen op een traditionele menselijke schaal leidt 
al snel tot generalisaties en gemiddelden, dit om grip te krijgen op het ontwerp en verklaring te geven voor keuzes in het proces. En zoals we allemaal weten, 
de gemiddelde mens bestaat niet. Moderne varianten van het werken op de menselijke schaal gaan al veel meer uit van het algemeen welbevinden van 
degene die zich in de omgeving bevindt. De zogenaamde ‘healing environment’ is in ieder geval een goed voorbeeld hiervan, een complete benadering van de 
menselijke maat. Zeker als de factor ‘persoonlijke beïnvloeding’ erbij wordt betrokken past dit in een moderne maatschappij (Schouten, 2010)10.
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Fig. 7 - ‘Schikt het even’, maak tijd voor je klanten en denk 
goed na over de beslissingen die gemaakt worden!

Fig. 8 - ‘Zorgzaam en samen bouwen’,  bouw niet alleen vanuit 
je eigen perspectief maar laat de ander meedenken!
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Na het lezen van de persoonlijke ervaringen, maar ook na het lezen van de theorie over de menselijke maat, hoop ik dat het u als lezer tot denken heeft 
gezet. We kunnen zeggen dat iedere persoon met dwerggroei, maar ook de ouders, familie en vrienden zich uiteindelijk weet aan te passen aan de omgeving. 
Vanzelfsprekend misschien, want de omgeving veranderd niet zo snel mee, zoals men dat wel eens graag had gehad. Iedere lengte zal op een andere manier 
kijken naar de omgeving en er op een nét iets andere manier mee om leren te gaan. Dat niet alles aan te passen is voor alle lengtes en maten van mensen is 
te begrijpen!

Waar vooral de frustratie en het ongeloof zit is het feit dat mindervalide mensen gehoord willen worden. Ze willen niet vergeten en verstopt worden. Ze zijn 
net zoals ieder medemens. Dat ze fysiek iets ‘mankeren’ maakt hun nog geen ander mens. Persoonlijke aandacht en een goede doelgerichte oplossing zijn 
soms een absolute noodzaak. Ook al is er soms geen tijd of geld voor. Soms is voldoening, door het vinden van een geschiktere oplossing, meer waard dan 
een geldbedrag! Met de juiste instantie, dat hoeft geen grote instantie te zijn, op de juiste plek kan er een prima leefomgeving gecreëerd worden voor iedereen.

Een simpele demontabele of mobiele oplossing is vaak al genoeg. Balies kunnen stijlvol overlopen van laag naar hoog. In openbare toiletten (waar de toiletten 
extra hoog zijn) kunnen standaard opstapjes staan of vóór het toilet kan een inklapbare steun verwerkt worden in de wc pot. Spiegels kunnen in de lengte 
opgehangen worden zodat iedereen zijn gezicht kan bekijken bij een bezoekje aan de wc, hotel, of andere gelegenheden. Ik ben van mening dat dit relatief 
kleine aanpassingen zijn. Schappen in winkels zijn geen probleem. Zoals ik al zei: mensen helpen graag! Maar als het om privacy gaat en gezien worden in 
winkels of ziekenhuizen moet er rekeningen gehouden worden met ieder medemens.
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Fig. 9 - Binnenplaats Villa Bordeaux 

Fig. 11 - Het Guggenheim Museum

Fig.10 - Platform van Villa Bordeaux binnen

Fig.12 - Binnenkant Guggenheim Museum
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ESSAYS | Buildings and disabled people

For my graduation project I’m interested in designing a combination of an apartment complex and a sport facility. All suitable for people with a special need. 
I hope the combination of these two different functions creates a well-functioning and attractive surrounding & community.
Specifically, for this essay I’m interested in two buildings. Villa Bordeaux of course in Bordeaux, designed by Rem Koolhaas. And the other one is The Guggenheim 
Museum in New York, designed by Frank L. Wright.

Why am I so interested in these two buildings? Villa Bordeaux is built for a person with a disability and The Guggenheim Museum might well function for 
people that have a disability. In this essay a small comparison will be made of these two buildings even though they have a different function.

What are key elements of such buildings which makes them more suitable for disabled people?

After reading theoretical text I noticed a few similarities in the designs which I will highlight. These things are accessibility, the vertical movement, construction, 
visual fields and last but not least central area.

Villa Bordeaux is a house designed for a man with a disability. He was involved in a car accident and because of that he was paralyzed from the waist down 
and from that moment he had to life his life in a wheel chair. Because the rest of his family wasn’t attached to a wheel chair he needed a house which 
combined those two parallel lives. The man explained: “Contrary to what you might expect, I do not want a simple house. I want a complicated house because 
it will determine my world.”(1) Le Corbusier also said: “A house is a machine for living.”(2) Rem Koolhaas took this very literally and saw this villa as a container. 
It had potential to establish mechanical rather than architectural connections.(3)

The Guggenheim Museum was designed by Frank Lloyd Wright at the request of Solomon R. Guggenheim himself. He was searching for a building to show 
his collection of art. In the letter to Frank Lloyd Wright, with that request, Guggenheim wrote he was searching for a design in the form of a massive temple-
museum. “Its design was inspired by a Ziggurat Babylonian temple pyramid, inverted.”(4) said Frank Lloyd Wright. The design had to ensure to defuse criticism 
about Guggenheim’s collection, but also to be an architectonic icon symbolises the circles of time.

Villa Bordeaux is designed by the idea of creating three different worlds, one on each floor, connected due to a platform. Each floor has his own characteristics 
and spatial conditions. It’s more than solving functional, physical and psychological requirements. By taking a simple volume (shape of a rectangular beam) 
the interior organization became more important. It had to be spatially complex and annotative. Koolhaas chose not to avoid the problem of the wheelchair 
but to highlight it. The office platform of 3m by 3,5m became the central aesthetic design solution.

For the design of The Guggenheim Museum the exhibition of art became the most important factor. Frank Lloyd Wright was convinced paintings would 
perform better with some extra light and only if they were not positioned completely vertical. For that reason he started the first sketches of a gently sloping 
wall. He also liked the idea of a never-ending exhibition. In most galleries visitors have to walk through some different rooms and every time a person steps 
out of one of those rooms it feels like leaving a part of your experiencing sole behind.



26

Fig.14 - Plattegronden Villa Bordeaux

Fig. 15 - Doorsnede Guggenheim MuseumFig. 13- Plattegronden Guggenheim Museum

Fig. 16 - Doorsnede Villa Bordeaux
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The first comparison will include the accessibility of both buildings. They are accessible by a continuous floor on the ground level. No steps or stairs are needed 
to enter the building, which is really important for people who are disabled or might even sit in a wheelchair. The buildings itself can be separated in three 
functional parts. The private, the public and the semi-public parts.

In Villa Bordeaux this separation is very clear. The basement has a private part, which has no direct connections with the surrounding area. It’s built semi-
underground and only accessible by one side which is a private area. However, the first floor is a very public area. It doesn’t have closed walls, a panoramic 
view to all sides is realised. The second floor is a combination of both and will therefore been seen as a semi-public although it’s not connected with a solid 
surface. The walls are closed, but it’s possible to see and observe the environment due to the circled windows in the facades.

For The Guggenheim Museum it’s tougher to observe these three different parts of accessibility of a building. The central area can be seen as most important 
in the whole building and is therefore designed as public space. Users are able to watch and observe all the other visitors in one glance because of the huge 
cone-shaped atrium that is realised. The other areas accessible for guests are the semi-public areas. Access is allowed but experiencing more than one space 
or room at the same time isn’t possible. It’s also hard to experience something of the rest of the environment (outside). All rooms that are not accessible for 
the public will be selected as private parts.

The next comparison will be the vertical movement of the buildings. Both buildings are accessible on all floors without using a staircase. Villa Bordeaux has 
a platform of 3m by 3,5m, which goes from the basement to the second floor only by the use of a piston. It’s more than just a platform which goes up and 
down, it’s a room on itself. It’s described as the office room in the house and it has a desk on it to work on. The walls surrounding the platform are equipped 
with cupboards, wine racks and bookshelves. So these walls are used and will not be seen as a waste of space. Because the platform is able to stop on every 
height, the maximum height of these walls are used, even accessible for the wheelchair user.
The vertical movement of The Guggenheim Museum includes a gigantic spiral ramp of six levels. The idea is to go up with the elevator to the highest level 
and walk or roll back down. It’s possible though to go up all the levels by using the ramp only, but of course this is harder than going down. There are no 
resting points in this constant ramp, but because the angle is only three degrees, it’s very easy, also physically, to stop anywhere a person wants. Also the 
connections with the horizontal floors of the adjacent rooms are very smooth due to the lubricated floor surfaces. The walls of ramp in The Guggenheim 
Museum are used as well and cannot be described as waste of space, but as walls used for the exhibition of the paintings.
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Fig. 17 - Plattegronden Guggenheim Fig. 19 - Doorsnede Guggenheim Fig. 21 - Plattegronden Guggenheim

Fig. 18 - Plattegronden Villa Bordeaux Fig. 20 - Doorsnede Villa Bordeaux Fig. 22 - Plattegronden Villa Bordeaux
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After the vertical movement another comparison can be made, namely the construction. There’s one strong feature of a building which is suitable for people 
with a disability. These buildings don’t have (a lot of) constructional solutions inside the building itself. Columns and load-bearing walls are located outside or 
in the skin of the building. Columns cause no longer an obstacle in the middle of a space. Narrow passages due to load-bearing walls are avoided. It’s easy to 
move around inside without limitations, since spaces can be over dimensioned.

As fourth element of research which is also very important is the visual field of a person. Villa Bordeaux is specially built for a disabled person, so all the views 
are adapted to him. Windows without windowsills and besides the regular placed windows an extra number of small circled windows placed in positions and 
heights that are suitable for the person in a wheelchair. Another important decision in the design is not to use railings or balustrades. They could only obstruct 
the view.

In The Guggenheim Museum there are no windows or glass walls, so it’s not possible to look outside. The outside walls of the cone-shaped central hall lean 
outward. This was done because the founder and architect thought the paintings could better be seen hung at an angle because of the light, than if they 
were in a vertical position. After the realisation they found out it didn’t work out as planned. Because the outer wall leans outward, paintings are able to be 
placed more in the background. This greater distance ensures more comfort to observe the paintings for all the visitors. Also the inner walls of the ramp tilts 
inward. Because the ramp of six levels gets closer to the centre every loop, it makes the higher levels wider in floor surfaces. This also increases the internal 
perspective.

The last comparison of things attractive to people with a disability is the central area these buildings have. Villa Bordeaux has a private courtyard which 
creates an area suitable for observation. By creating this courtyard it’s possible to get a general overview faster. Someone in the building sees what happens 
outside and the person outside is able to see in a glance where everyone is inside. Because a giant courtyard is created it’s possible to create a lot of glass 
facades at the private side of the villa. They are an effective way of getting as much daylight as possible into a building. This amount of daylight allows the 
user to get a much more spatial experience.

The central hall of The Guggenheim Museum is an example for a space which ensures clarity. Every visitor is able to see all the other visitors in one glance. 
Because visitors don’t feel restricted in their visual field they will experience this central hall as a pleasant surrounding that is safe to be and to life in. Also the 
huge atrium makes it possible for sunlight to enter the building and just as in Villa Bordeaux this amount of daylight creates a much more spatial experience.

As a conclusion we can answer a small part of the question: What are key elements of such buildings which makes them more suitable for disabled people? 
After comparing these two buildings we can say it’s important to have a distinction in building parts. A well-functioning building (also public buildings) need 
public, semi-public and private parts. In addition it has to be accessible without obstacles like steps & stairs. But a building also prefers a slope or elevator to 
create better accessibility. Obstacles created by constructional solutions should be avoided. Also the visual field of different people should be respected. As 
last advice it’s good to create a central area in a building, which ensures a more safe and pleasant surroundings to life in.





LOCATIE
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Omvang Procent Grootte Werkstad Starters Aantrek. Binnenst. Trein Inbraak Leukste CItytrips Leuk 2

Amsterdam 10 10 3 10 10 9 10 1 63
Breda 9 2 1 5 1 3 6 27
Delft 8 8 2 1 19
Eindhoven 7 6 5 4 2 24
Enschede 6 6
Groningen 5 9 3 2 5 8 10 42
Leeuwarden 4 1 7 4 16
Leiden 3 6 2 6 6 23
Maastricht 2 5 10 8 9 8 42
Nijmegen 1 7 1 4 3 3 19
Wageningen 10 10
Utrecht 4 7 4 8 9 10 10 6 7 65
Diemen 3 3
Terschelling 2 2
Rotterdam 9 6 8 7 5 35
Den Haag 8 7 5 7 9 36
Tilburg 5 1 5 11
Almere 4 2 6
Haarlem 10 7 8 4 4 9 42
Amersfoort 9 4 2 6 3 24
Middelburg 8 3 5 16
Haarlemmermeer 7 1 7 15
Zwolle 6 6
Apeldoorn 5 5
Noordoostpolder 9 9
Amstelveen 8 8
Den Bosch 6 9 3 9 2 1 30
Leidschendam 3 3
Hoorn 7 7
Roermond 6 6
Deventer 1 2 3
Arnhem 4 8 12
Dordrecht 10 10

Fig. 24 - Plangebied prijsvraag Fig. 25 - Bouwblok prijsvraag

Fig. 23 - Tabel stedenbeoordeling
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LOCATIE

Voor het zoeken naar de juiste locatie ben ik begonnen met het maken van een 
indicatie van de grote steden in Nederland. Zowel kleine steden als Diemen en 
Wageningen, maar ook grote steden zoals Amsterdam en Eindhoven zijn hierin 
meegenomen.

Daarna ben ik op zoek gegaan naar een aantal eigenschappen en kenmerken 
van deze steden. Hierbij heb ik gelet op dingen als; omvang van de stad, het 
aantal werkplekken, de meest aantrekkelijkste binnenstad voor het toerisme, 
het aantal studenten dat er kan studeren, de bereikbaarheid van een stad, 
etc. Al deze steden en eigenschappen heb ik tegen elkaar afgezet in een tabel 
en middels het toekennen van punten zijn er drie steden overgebleven. Deze 
steden, Amsterdam, Groningen en Utrecht ben ik toen verder gaan onderzoeken.

In deze drie steden heb ik steeds naar een specifieke locatie gezocht. Ofwel een 
plek op de (school)campus van deze stad, ofwel een geschikte locatie midden 
in de binnenstad.
Door in te zoomen en op onderzoek uit te gaan naar nieuwe specifieke 
locaties houdt je rekening met andere zaken zoals lokale voorzieningen, 
perceelsoppervlakte, bereikbaarheid naar andere delen van de stad, etc.

Amsterdam en Groningen zijn bij het maken van een keuze afgevallen om een 
aantal redenen. Zo is het in de binnenstad van Amsterdam erg moeilijk een 
geschikte en betaalbare perceelsopperrvlakte te vinden voor de functie van 
het complex dat ik wilde realiseren. De campus van Amsterdam is daarnaast 
slechter bereikbaar dan andere onderzochte campussen en bovendien is er 
al een wooncomplex gerealiseerd op deze campus. In Groningen waren er 
genoeg locaties ter beschikking, maar ook Groningen is afgevallen vanwege 
de slechtere ligging binnen Nederland. Daarnaast groeit Groningen ook minder 
snel dan de stad waarop mijn keuze gevallen is, namelijk Utrecht. Utrecht heeft 
ook veel grote en aantrekkelijkere plannen voor de komende jaren. Zo word 
het complete centrum opnieuw ontwikkeld, opgebouwd en ingericht in de 
komende 15 jaar.
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N

Fig. 27 - In het hart van Utrecht

Fig. 28 - CU2030 plan

Fig. 26 - In het hart van Nederland
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De uiteindelijke locatie die ik heb gekozen voor het realiseren van mijn complex 
is het voormalige V&D gebouw in het centrum van Utrecht. 

Het stationsgebied en de gebouwen eromheen worden volledig opgeknapt of 
zelfs gesloopt en opnieuw gebouwd. Het centrum ondergaat een complete 
metamorfose de komende 15 jaar. Dit plan, genaamd ‘CU2030’, is erg 
uitgebreid, complex en op dit moment zijn de eerste gebouwen al klaar en 
opgeleverd. Voor de meeste gebouwen is het uiteraard al bekend wat ermee 
gaat gebeuren in dit nieuwe plan, maar voor een handjevol gebouwen is dit 
nog niet bekend en zijn er nog steeds prijsvragen lopende. 

Zo ook voor het voormalige V&D gebouw dat direct aangesloten is bij het 
winkelcentrum Hoog Catharijne. In de prijsvraag voor dit complex worden 
wel een aantal eisen gesteld voor een nieuw ontwerp. Zo moeten de (winkel)
functies van het gebouw gehandhaafd worden en moeten er aan de voorzijde 
een aantal woningen worden gerealiseerd voor studenten. Dit blok zal er apart 
aan vast gebouwd dienen te worden, heeft uitzicht op de straks vernieuwde 
watersingel en is zowel te bereiken via de straatkant als de binnenzijde 
(winkelcentrum Hoog Catharijne). 

De gestelde eisen van die prijsvraag waren voor mij aantrekkelijk genoeg om 
voor deze locatie te kiezen. Het omschreef de functies wonen & winkelen, een 
aantrekkelijke combinatie waarin veel mogelijk was. In het winkel gedeelte 
kon ik specialistische winkels realiseren en in de gevraagde woningen kan ik 
mogelijk ook mensen met een lichamelijke beperking huisvesten.

Daarnaast is de locatie van het V&D complex ideaal te noemen. Het ligt vlak bij 
het drukste treinstation van Nederland, waar dagelijks bijna 300.000 reizigers 
komen. Het is daarnaast ook goed bereikbaar met het openbaar vervoer, de 
auto of de fiets vanuit andere delen van de stad. 
Ook de directe omgeving van het pand is aantrekkelijk voor het realiseren van 
woningen omdat de oude historische Watersingel van Utrecht weer in ere word 
hersteld en terugkeert in Utrecht. In combinatie met het groen en de pleinen 
dichtbij kan dit ervoor zorgen dat de gekozen locatie opbloeit en kan uitgroeien 
tot een van de drukste en meest aantrekkelijkste locaties van Utrecht.





ONTWERPPROCES



38

Fig. 29 - Fase I

Fig. 30 - Fase II
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ONTWERPPROCES

Het ontwerpproces dat mij uiteindelijk het eindontwerp heeft opgeleverd zal ik 
in 10 fases uit leggen. 

Fase I

Na het maken van de keuze van de locatie en het lezen van de eisen van de 
prijsvraag ben ik begonnen met het ontwerp voor het wooncomplex dat ik 
wilde ontwerpen. De uiteindelijk vorm wist ik uiteraard nog niet! 
Daarom heb ik mezelf diverse vragen gesteld voor welke invulling het gebouw 
geschikt zou zijn? 
In het nog bestaande V&D complex wilde ik allereerst onderscheid maken 
in een verdieping om te winkelen en een verdieping om eetgelegenheden te 
creëren. Zou ik het winkelen op de begane grond maken, met daarbovenop 
terrassen bereikbaar via looppaden, of zou ik juist één grote eethal maken 
met zitplekken, waar bovenlangs winkels worden gerealiseerd?. Een soort van 
bazaar zoals ze dat in de oosterse landen goed kennen.
Aan de voorzijde wilde ik een mix van twee verschillende type appartementen 
maken. De een geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking, de ander 
geschikt voor mensen zonder lichamelijke beperking. Zou ik ieder appartement 
met dezelfde functie boven elkaar realiseren, of zou ik er juist een mix van 
maken en hoe groot moeten deze appartementen dan zijn?

Fase II

Na hierover nagedacht te hebben ben ik verder gegaan naar het zoeken van 
een geschikte vorm van de voorgevel langs de nieuwe watersingel. Deze 
is steeds opgebouwd door een combinatie van twee appartementen met 
twee verschillende maten. Welke gevel creëert een mooie uitstraling, levert 
uitdagende hoeken en perspectieven op en met welke opbouw kunnen 
appartementen elkaar mogelijk versterken. 
Na vele mogelijke varianten heb ik een aantal sterke eigenschappen 
opgeschreven en daarmee nog drie extra modellen gemaakt. De bovenste 
variant omvat een mooi ritme, biedt mooie extra hoekjes bij ieder appartement, 
maar lijkt al gauw op een gestandaardiseerde flat.
In de tweede variant zit totaal geen ritme, ziet daarom ook speelser uit, maar 
is ook een stuk lastiger te realiseren dan de eerste variant.
De laatste variant van de drie is een optionele vorm van de voorgevel van het 
pand. Door deze glooiende vorm van appartementen krijg je een interessantere 
ruimte aan de binnen- en buitenzijde van je complex.
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Fig. 31 - Fase III

Fig. 32 - Fase IV

Fig. 33 - Fase V
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Fase III

Na de eerste variantenstudie van de voorgevel ben ik gaan onderzoeken 
wat de appartementen en de faciliteiten elkaar kunnen opleveren?. Welke 
interessante verbindingen tussen binnen en buiten, wonen en winkelen 
kunnen er ontstaan.
Ik heb een ronde of rechthoekige vorm onderzocht en bekeken. Moet de 
vorm van de gevel ook verder gezet worden aan de binnenkant of wil ik een 
flexibele en herindeelbare gevel creëeren? Allemaal vragen die wel degelijk 
belangrijk zijn bij de uitstraling, maar ook bij de mogelijkheid van het bouwen 
van deze voorgevel. 

Fase IV

In de volgende stap had ik besloten een aantal eigenschappen vast te stellen 
voor het verdere ontwerp, omdat het bijna onmogelijk is alles binnen een en 
hetzelfde complex flexibel en herindeelbaar te houden.
Zo heb ik ervoor gekozen appartementen te realiseren voor vier 
doelgroepen. Namelijk grote mensen (donker oranje), kleine mensen (geel), 
rolstoelgebruikers (oranje) en blinde mensen (bruin). Over de eigenschappen 
van appartementen later in dit verslag meer (hoofdstuk ‘Concept’).
Door het oppervlak van het voormalige V&D complex als rechthoekig blok 
te blijven zien, beperkte ik mezelf  om een aantrekkelijk en speels uitziend 
gebouw te creëren. Daarom heb ik ervoor gekozen om dit rechthoekige blok 
op te delen in kleinere (rode) units geschikt voor faciliteiten. 

Fase V

Eerst heb ik verschillende varianten gemaakt met de woonblokken aan de 
voorzijde en de faciliteiten aan de achterzijde. Dit werd voor mijn gevoel heel 
erg rommelig door de verschillende eigenschappen van de units Daarom heb 
ik weer keuzes gemaakt om de verschillende varianten  veranderen. 
Zo heb ik ervoor gekozen om het aantal appartementen te verhogen van 
30. naar ongeveer 80, de hoeveelheid die aanvankelijk ook werd gevraagd 
in de prijsvraag. Omdat er in de toekomst waarschijnlijk niet altijd 80-100 
geïnteresseerde bewoners zullen zijn die een lichamelijke beperking hebben, 
heb ik ervoor gekozen deze extra appartementen te maken voor bewoners 
zonder beperking. Dit zal bovendien de maatschappelijke aantrekkelijkheid 
van het complex verhogen, omdat de verschillende doelgroepen bewoners 
elkaar kunnen versterken. 
Op de begane grond worden er in plaats van appartementen toch faciliteiten 
zoals restaurants, café’s en brasseries gerealiseerd. Deze moeten de 
waterkant langs de Watersingel een stuk aantrekkelijker maken.  
De rolstoelgebruikers wonen op de eerste verdieping, zodat het eenvoudigst 
een vluchtroute gerealiseerd kan worden met de begane grond. Door het 
minimale hoogteverschil is een lange helling optioneel, om geen gebruik te 
hoeven maken van liften in geval van nood. Blinde mensen komen aan de 
zijkant te wonen, waar het panoramisch uitzicht minder belangrijk is.
Het hoogteverschil dat bovendien ontstaat tussen de duidelijk scheiding 
tussen voor en achter is ontstaan door de minimale hoogte van de ruimtes. 
Zo heb ik ervoor gekozen de minimale hoogte van de faciliteiten vast te 
stellen op vier meter, terwijl dit bij de appartementen voor iedere doelgroep 
anders is.
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Fig. 34 - Fase VI

Fig. 35 - Fase VII
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Fase VI

In de volgende fase heb ik geprobeerd de appartementen met de verschillende 
eigenschappen met elkaar te mixen. Dit om een uitdagendere gevel te creëeren.
Daarnaast heb ik ervoor gekozen een gigantisch dak over het gehele complex te 
maken onder een hoek van 15 graden. In het midden bestaat deze uit glas, om 
ervoor te zorgen dat er genoeg licht inval is in het midden van het gebouw en de 
faciliteiten die hierin zijn gevestigd. Rondom dit grote glazen oppervlak kunnen 
zonnepalen en zonnecollectoren gelegd worden. Het dak heb ik gesitueerd op 
het zuidwesten, daardoor loopt het rendement van deze duurzame installatie 
tegen de 100%.

Fase VII

Omdat ik niet geheel overtuigd was van de ronde vorm van het complex heb ik 
daar nog eens goed over nagedacht. 
Waar ik zeker van overtuigd was dat verschillende afmetingen van 
appartementen een interessante gevel maar ook een interessant gebouw 
konden opleveren. Daarom heb ik wederom appartementen gecreëerd voor de 
vier doelgroepen, ieder met een specifieke eigenschap. 
Zo zijn de (rode) appartementen voor de langere mensen hoger dan normaal. 
De (gele) appartementen geschikt voor kleinere mensen lager. De (oranje) 
appartementen veel breder, zodat deze geschikt zijn voor rolstoelgebruikers 
die meer oppervlakte nodig hebben. En als laatste, de (bruine) appartementen 
bedoeld voor blinde mensen, hebben minder grote ramen.
Ook hiermee heb ik weer gepuzzeld en gezocht naar de meest geschikte 
indeling. Zou ik alle doelgroepen met elkaar clusteren, zodat ze elkaar kunnen 
versterken of moet ik juist van iedere doelgroep een appartement van ieder in 
een cluster realiseren. Moet ik daarnaast de rolstoelgebruikers op de eerste 
verdieping houden, of kunnen er ook appartementen voor hun gerealiseerd 
worden op andere verdiepingen?.
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Fig. 36 - Fase VIII

Fig. 37 - Fase IX
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Fase VIII

Zonder computer heb ik in deze week geprobeerd middels een 3D-model een 
interessantere gevel te ontwerpen. Hierbij heb ik geen rekeningen gehouden 
met stramienmaten, minimale of maximale hoogtes, clusters of niet, etc. 
Helaas leverde dat voor mij niet het gewenste resultaat op omdat zo’n ontwerp 
financieel niet aantrekkelijk is om te realiseren.

Fase IX

In deze fase van mijn ontwerp heb ik een keuze gemaakt van een van de 
modellen die ik gemaakt had in fase VII. Dit model is verder uitgewerkt, ramen 
en balustrades zijn gemaakt. Verder heb ik voor het geheel materiaalkeuzes 
gemaakt en de achterzijde, waarin de faciliteiten zijn gerealiseerd verder 
ontworpen.

Het idee van individuele blokken per ruimte is ook bij de faciliteiten aan de 
achterzijde terug te vinden. Weliswaar is dit op een grotere schaal gebeurd, 
maar toch is het verspringen van de gevel een terugkomend thema.

Het gebouw heeft een grote glazen voorgevel gekregen, gericht op het 
zuidoosten, zodat er ook in het atrium genoeg licht kan komen. Tevens is dit 
gunstig voor het binnenklimaat die op deze manier al vroeg op de dag geregeld 
kan worden.
Aan de zijkant van de gebouwen zijn ook nog ingangen gerealiseerd om zo 
optimale doorstroming en bereikbaarheid van het gebouw te behalen. Mensen 
hebben dan van meerdere zijden de keuze om het gebouw te betreden of te 
verlaten.



46
Fig. 38 - Fase X
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Fase X

Evenals in alle voorgaande fasen is er steeds overleg geweest tussen mij en 
mijn begeleiders. In de laatste fase was naar onze mening het ontwerp nog 
niet helemaal af. We waren nog niet helemaal tevreden over het ontwerp. Om 
die reden wilde ik nog een en ander aanpassen, wat alleen maar ten goede 
kwam van het uiteindelijke ontwerp.

Zo heb ik de de scheiding tussen appartementen en faciliteiten niet meer 
in de verticale richting gemaakt, maar is deze nu horizontaal, en heb ik het 
woongedeelte boven de faciliteiten gecreëerd. Mensen willen tenslotte zoveel 
mogelijk rondlopen. Dit is ook beter voor de circulatie van een openbaar gebouw. 
Daarom moeten verticale stijgpunten ook zoveel mogelijk vermeden worden.

Daarnaast heb ik door toepassing van verschillende houtkleuren in de voorgevel 
duidelijker zichtbaar gemaakt dat er verschillende soorten appartementen zijn 
gerealiseerd. 

De laatste grote verandering die ik heb toegepast is dat de galerijen van het 
woongedeelte, dicht zijn gemaakt met een vliesgevel. Zo is er geen direct lucht- 
en geluidscontact meer tussen faciliteiten en wonen, maar kunnen ze elkaar 
wel zien. Op deze manier behoud je ook meer sociale veiligheid, omdat men 
op deze manier elkaar beter in de gaten kan houden zonder last van elkaar te 
hebben. Voor de bewoners en andere exploitanten van het complex heb ik een 
aantal skyboxen langs de galerij gerealiseerd. Deze kunnen ze huren om daar 
een feestje of vergadering te houden. Vandaar uit heb je immers een prachtig 
uitzicht op het volledige atrium.





CONCEPT
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Fig. 39 - Wonen boven faciliteiten
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CONCEPT

Gedurende een lange periode heb ik de woningen altijd aan de voorzijde van het 
gebouw willen realiseren, zoals dit ook oorspronkelijk in de prijsvraag gevraagd 
werd. Echter is het op deze manier moeilijk een scheiding te maken tusssen 
privé en openbare ruimtes. 

De eerste drie verdiepingen worden de faciliteiten van het gebouw gerealiseerd, 
die niet alleen een meerwaarde voor de bewoners bied, maar voor de hele stad 
een meerwaarde heeft.
Op de begane grond komen restaurants en horeca zaakjes. Deze restaurants zijn 
niet alleen ingericht en geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking, 
maar ook voor mensen met een allergie of dieet. 
De tweede verdieping is ingericht voor speciaalzaakjes. Zo komt er een bakker die 
glutenvrij brood verkoopt, maar ook een zuivelspecialist die naast de reguliere 
producten ook producten aanbied voor mensen met lactose intolerantie. Denk 
daarnaast aan zaken zoals een delicatessezaak die producten aanbied zonder 
noten of melk erin, een kledingwinkel, die een eigen naaiatelier heeft, zodat het 
mogelijk is kleding aan te passen voor de klant en een schoenenwinkel die ook 
orthopedisch specialist is.
Faciliteiten als een fysiotherapeut, dietist, huisartsenpost en een psycholoog 
zijn op de derde verdieping gevestigd. Door de extra functies, zoals een 
apotheek en een gymzaal kan iedereen met gezondheidsklachten terecht bij 
het gezondheidscentrum. Alles is gevestigd onder een dak en op dezelfde vloer. 

Door de faciliteiten op de eerste verdiepingen te situeren hoeven bezoekers 
niet op de verdiepingen te komen van de bewoners. Een horizontale 
bewegingsstroom is ook logischer dan een verticale stijging. Faciliteiten op de 
vijfde en zesde verdieping zijn al moeilijker bereikbaar en daardoor al zeker 
minder aantrekkelijk voor de toekomst. Mochten deze panden leeg komen te 
staan en opnieuw verhuurd moeten worden dan is het verhuren van ruimtes 
makkelijker op goed bereikbare plekken. Daarnaast is het op deze manier ook 
beter te controleren wie wel en niet gewenst is tijdens en na de openingsuren 
van de faciliteiten.

Daarnaast is het ook makkelijker woningen privé te maken en de faciliteiten 
toegankelijk te houden voor iedereen. Met een pasje of sleutel, via een aparte 
ingang aan de voorzijde kan men de woongalerijen wel bereiken. Mocht er een 
noodsituatie ontstaan, dan is het mogelijk alle mogelijke vluchtroutes voor 
iedereen toegankelijk te maken. Zowel bewoners als bezoekers kunnen op dat 
moment van alle trappenhuizen en liften(niet bij brand) gebruik maken en via 
de hoofd- en zij-ingang het complex verlaten.
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Fig. 40 - Kleuren in de gevel die aangeven welke doelgroep erin woont

Fig. 41 - Binnenzijde waarin te zien is achter welke deur iedere doelgroep woont
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Achter de gedachte voor de plaatsen van de appartementen zit een behoorlijke 
systematische gedachte. Zo komen er aan de linker- en rechterzijde stijgpunten, 
dus vanaf daar kunnen bewoners de galerij betreden. Lange mensen vinden 
het niet prettig om door minder hoge ruimtes te lopen. Zo komt het nooit voor 
dat een appartement geschikt voor lange personen, achter een appartement 
geplaatst is voor kleine mensen vanaf het stijgpunt gezien. Het kan namelijk zo 
zijn dat de verdiepingshoogte daar maar twee meter is.

Daarnaast heeft iedere verdieping minimaal twee appartementen van iedere 
doelgroep en in elk cluster van blokken zit één appartement van elke doelgroep. 
Dit heb ik gedaan omdat clusters en groepen op deze manier elkaar kunnen 
versterken. 

Op iedere verdieping heb ik bovendien gekeken of een appartement mogelijk 
hoger dan de minimale verdiepingshoogte geplaatst moet en kan worden, 
zodat deze een meerwaarde heeft voor het appartement erboven of eronder. 
Het dak van het ene appartement is het terras van het ander.

Voor de gevels van de faciliteiten is een houten framewerk ontworpen. Alle 
glazen panelen tussen deze balken kunnen vervangen worden door een ander 
soort paneel Op deze manier kan iedere faciliteit voor zichzelf bepalen hoeveel 
privacy er nodig is. Ook kan men op deze manier de panelen van reclame 
voorzien. 
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Vloeroppervlakte: ca 32m2

Deurhoogte:   2000mm
Deurbreedte:  900mm
Manouvreerruimte:  Min. 700mm
Plafond hoogte:  2000mm
Onderkant raam: 500mm
Hoogte terrasrailing: 800mm

Vloeroppervlakte: ca 40m2

Deurhoogte:   3000mm
Deurbreedte:  1000mm
Manouvreerruimte:  Min. 1000mm
Plafond hoogte:  4000mm
Onderkant raam: 1500mm
Hoogte terrasrailing: 1400mm

KLEINERE MENSEN
 
Belangrijk: De beschikbare 
riumte op een zo efficiënt 
mogelijke manier indelen.

LANGERE MENSEN

Belangrijk: Vooral de hoogte 
gebruiken om spullen kwijt te 
kunnen, hoge keukenkastjes, 
hoge kasten & rekken, etc.

Fig. 42 - Klein persoon Fig. 43 - Lang persoon Fig. 44 - Blind persoon
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Vloeroppervlakte: ca 80m2

Deurhoogte:   2500mm
Deurbreedte:  1200mm
Manouvreerruimte:  Min. 1500mm
Plafond hoogte:  3000mm
Onderkant raam: 500mm
Hoogte terrasrailing: 1100mm

Vloeroppervlakte: ca 42m2

Deurhoogte:   2500mm
Deurbreedte:  1000mm
Manouvreerruimte:  Min. 1000mm
Plafond hoogte:  3000mm
Onderkant raam: 2000mm
Hoogte terrasrailing: 1100mm

BLINDE MENSEN

Belangrijk: Ieder persoon heeft daglicht en 
frisse lucht nodig, vandaar ook de hoog 
geplaatste ramen. Daarnaast is het belangrijk 
rechte looplijnen, zonder obstakels of onnodige 
hoekjes in een ruimte te realiseren.

ROLSTOELGEBRUIKERS

Belangrijk: Mensen in een 
rolstoel hebben vooral veel 
bewegingsruimte nodig. 
Daarom is het belangrijk 
een minimale doorgang van 
1500mm te handhaven, dit 
is namelijk de grootte van de 
draaicirkel van een rolstoel.

Fig. 44 - Blind persoon Fig. 45 - Rolstoelgebruikers





TEKENINGEN
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Fig. 46 - Plangebied Sentrum
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TEKENINGEN | Begane grond (horeca)

Op de begane grond bevinden zich verschillende restaurants
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TEKENINGEN | 1e Verdieping (winkelen)
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TEKENINGEN | 2e Verdieping (specialisten)
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TEKENINGEN | 3e Verdieping (wonen)
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TEKENINGEN | 4e Verdieping (wonen)
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TEKENINGEN | 5e Verdieping (wonen)
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TEKENINGEN | 6e Verdieping (wonen)
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TEKENINGEN | 7e Verdieping (wonen)
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TEKENINGEN | Dak





IMPRESSIES
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Impressies

Fig. 47 - Impressie overzijde Watersingel
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Fig. 48 - Impressie zijgevel langs de oever van de Watersingel
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Fig. 49 - Impressie voorgevel langs de oever van de Watersingel



74 Fig. 50 - Impressie atrium Sentrum
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Fig. 51 - Langsdoorsnede Sentrum
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Fig. 52 - Dwarsdoorsnede Sentrum
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Fig. 53 - Sfeerimpressie gebied





CONSTRUCTIE
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Fig. 54 - Constructief principe
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Constructie

Constructief was het een lastige puzzel om precies te bepalen hoe dit gebouw 
gebouwd kan worden zodat het voldoet aan het Bouwbesluit, maar zeker ook 
financieel haalbaar en aantrekkelijk blijft. 

Allereerst word het skelet van het atrium gemaakt. Deze bestaat uit grote 
portalen met daarin de windverbanden die de krachten moeten afdragen naar 
de grond. 
Aan deze portalen vast word de constructie gemonteerd voor de woon- en 
winkelruimtes. De kolommen voor deze ruimtes worden gemonteerd op 
een vaste stramienmaat van de portalen. Deze kolommen worden van voor 
naar achter verbonden met een ligger, die op zijn beurt weer vast zit aan de 
verdiepingsligger aan het portaal. 
De vloeren worden op en tussen de dwarsliggers gemonteerd en dienen zowel 
als dak van het ene appartement als vloer voor de bovenliggende ruimte.
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Fig. 55 - Doorsnede constructief principe verticaal
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Constructieve doorsnede

Fig. 56 - Doorsnede constructief principe horizontaal





DUURZAAMHEID
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Fig. 57 - Doorsnede betreffende duurzaamheids overzicht
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Duurzaamheid

Om het gebouw duurzaam te maken zijn een aantal duurzame toepassingen 
gebruikt.

De aanleg van een grijs water circuit. Water uit de singel wordt ‘direct’ gebruikt 
voor het doorspoelen van toiletten. Een extra machine (grijs water behandeling) 
zorgt er bovendien voor dat nog verder gezuiverd water ook gebruikt kan 
worden om te douchen, de wasmachine te laten draaien, de planten water te 
geven, etc.

Op het dak is een klein veld van zonnepanelen en zonnecollectoren geplaatst. 
De zonnecollectoren zullen bijdragen aan het opwarmen van water binnen 
het gebouw, terwijl de zonnepanelen extra elektriciteit genereren die men 
in het gebouw direct kan gebruiken. Deze staan perfect op het zuidwesten 
georiënteerd en met de juiste hellingshoek. Deze installatie kan een rendement 
van 100% benaderen!

Het grote atrium en de overgebleven tussenruimte bij de appartementen 
zorgen ervoor dat er een perfecte mogelijkheid ontstaat het binnenklimaat van 
het Sentrum optimaal te kunnen regelen. Door de combinatie van mechanische 
en natuurlijke ventilatie (in de tussenruimtes van de appartementen) kan men 
een aangenaam binnenklimaat realiseren. Tevens heeft het als groot voordeel 
dat het volume van het atrium dermate groot is dat het binnenklimaat niet 
direct ieder half uur met het buitenklimaat mee veranderd.

Op verschillende daken van het wooncomplex en de kade langs de Watersingel 
wordt groen gerealiseerd. Niet alleen is dit beter voor het milieu, het draagt 
ook bij aan het mooie groene beeld en de sfeer die Utrecht in de toekomst wil 
creëeren in de binnenstad.
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Fig. 58 - Water

Fig. 59 - Zonnepanelen & zonnecollectoren

Fig. 60 - Groen in de omgeving
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Fig. 61 - Mechanische ventilatie

Fig. 62 - Atrium als (temperatuur)buffer





SLOT
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Conclusie

Aan het begin van deze scriptie heb ik mezelf afgevraagd of het mogelijk is een 
gebouw te ontwerpen waarin een combinatie van verschillende type mensen 
kunnen wonen. 

Om dit complex te realiseren en te ontwerpen is het nodig van de standaard 
af te wijken die wij hier in Nederland ontwikkeld hebben en die voor ons zo 
vertrouwd en goed werkt. Deze standaard is bedacht met een reden en hier 
is goed over nagedacht. Vandaar dat het vaak lastig en onlogisch is bepaalde 
beslissingen op een andere manier door te voeren.

Als conclusie kunnen wij stellen dat het zeker gelukt is een gebouw te 
ontwerpen geschikt voor iedereen. Zowel mensen met als zonder lichamelijke 
beperking kunnen er wonen, maar ook terecht voor al hun vragen bij een van 
de specialisten en de faciliteiten die ook in dit complex gevestigd zijn.
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Bronnenlijst figuren:

Fig. 2 - Vinci, da L. (1490). ‘Vitruviusman’
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Fig. 5 - Boek NVTG (2010). ‘Luidsprekertaferelen’ Mindervaliden willen gehoord worden!
Fig. 6 - Boek NVTG (2010). ‘Goede verwijzing’ Van de muur naar het kastje gestuurd worden en weer terug wil niemand! Wees duidelijk en direct in de 
instructies.
Fig. 7 - Boek NVTG (2010). ‘Schikt het even’ Maak tijd voor je klanten en denk goed na over de beslissingen die gemaakt worden!
Fig. 8 - Boek NVTG (2010 ). ‘Zorgzaam en samen bouwen’ Bouw niet alleen vanuit je eigen perspectief maar laat de ander meedenken!
Fig. 9 - Binnenplaats Villa Bordeaux. 2011. Villa Bordeaux, Bordeaux. https://archliii.files.wordpress.com/2013/08/bordeaux-villa_render-perspective_
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Fig. 10 - Platform van Villa Bordeaux binnen. 2011. Villa Bordeaux, Bordeaux. http://www.carovandijk.nl/ss1/wp-content/uploads/bordeaux-house-3.jpg.
Fig. 11 - Het Guggenheim Museum. September 1, 2014. The Guggenheim Museum, New York. http://www.inexhibit.com/wp-content/uploads/2014/05/
guggenheim-museum-new-york-011.jpg.
Fig. 12 - Binnenkant Guggenheim Museum. The Guggenheim Museum, New York. http://static.thousandwonders.net/Solomon.R..Guggenheim.Museum.
original.5464.jpg.
Fig. 24 - Plangebied prijsvraag. http://cu2030.nl/page/gebouwen-rijnkade
Fig. 25 - Bouwblok prijsvraag. http://cu2030.nl/page/gebouwen-rijnkade
Fig. 28 - CU2030 plangebied. Verkregen via mail, contactpersoon Agnes Algera
Fig. 47 - Impressie overzijde Watersingel. Als onderlegger afbeelding gebruikt, verkregen van http://cu2030.nl/page/nieuw-hoog-catharijne
Fig. 55 - Doorsnede constructief principe verticaal. Aangepaste details, verkregen van https://www.stabalux.com/nl/vliesgevel-staal/stabalux-sr/
Fig. 56 - Doorsnede constructief principe horizontaal. Aangepaste details, verkregen van https://www.stabalux.com/nl/vliesgevel-staal/stabalux-sr/
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