
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Herbestemming van de Schellensfabriek
baden op de grens van twee werelden

van der Heijden, M.A.C.

Award date:
2006

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/6f053921-70d6-4a16-960a-903083b53f93


Herbestemming van de Schellensfabr1ek, baden op de grens van twee werelden ~ 



Afstudeerverslag 

van der Heuden 
5990713 

Afstudeerrichting Arch1tectuur 

Begele1der5comm1551e: 
Prof. Ir. Jan We5tra , unit ADE 

D1pl. Ing. Hu5nu Yegenoglu , unit ADE 
Ir. John Swagten , unit ADE 

20 JUii 200G 



"Je gebruikt steen, hout en beton en met deze materialen bouw je huizen en paleizen. 
Oat is de constructie. Een werk van vernuft. 

Maar stet je voor dat de muren op zo'n manier naar de heme/ oprijzen 
dat ik word ontroerd. Plotseling raak je mij in het hart, je doet me goed, 

ik ben verheugd en ik zeg: 'Oat is mooi.' Oat is architectuur. 
De kunst doet haar intrede. Ik zie wat je bedoelt. 

Je stemming was voornaam, wreed, betoverend of nobel. 
De stenen die je hebt gestapeld vertellen mij dat. 

De verhoudingen tussen hen verwijzen niet noodzake/ijk naar 
wat praktisch of beschrijvend is. Zij zijn de taal van de Architectuur." 

Le Corbusier, Vers une architecture 



Dankwoord 

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerproject van mijn Studie Bouwkunde aan de TU/e, 
met als afstudeerrichting Architectuur. Het was een afstudeerproject met een aantal diepe 
dalen, maar ook met vele hoogtepunten. Ik had dit project nooit alleen kunnen afronden en 
daarom wil ik een aantal mensen bedanken. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders, die mij hebben gestimuleerd om tot een steeds 
beter resultaat te komen. Husnu Yegenoglu, die nooit snel tevreden was en telkens 
probeerde om mij door het maken van varianten tot de beste oplossing te laten komen, 
John Swagten met zijn kritische blik op alles, probeerde mij aan te sporen geed over alles na 
te denken. En Jan Westra die mij geed heeft opgevangen en vooral heeft geprobeerd om 
mezelf te leren kennen zodat ik me ken richten op mijn eigen sterke punten. 

Verder wil ik neg een aantal docenten bedanken aan wie ik tijdens mijn proces advies heb 
mogen vragen, Clemens Maassen (tekeningen), Henk Schellen (bouwfysica) en Frans van 
Herwijnen (constructie). 

Maar ook zonder mijn thuisfront was het me nooit gelukt, mijn dank gaat uit naar mijn 
familie die me de hele periode hebben gesteund en in stressvolle periodes mijn chagrijnige 
buien hebben genegeerd. Speciale dank aan mijn zusje Sandra, die een deel van haar 
vakantie heeft opgeofferd om mij te helpen met de laatste loodjes. En ook wil ik mijn 
vriendinnen en studiegenootjes bedanken, waarbij ik altijd terecht ken met mijn verhalen en 
problemen. 

Juli 2006, 
Martine van der Heijden 
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Samenvatting 

In dit verslag wordt het resultaat van mijn afstudeerproject beschreven. Het project bestaat uit drie onderdelen, een theoretisch vooronderzoek, 
een ontwerp voor de stedebouwkundige situatie en een architectonisch ontwerp. 

De titel van het project is: Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee werelden. 
Het bestaande monumentale pand van de Schellensfabriek moet een nieuwe functie krijgen, nl. een badhuis (voor vrouwen). Deze opgave heb ik 
na het voorzonderzoek verder gedefinieerd tot een stedebouwkundige en een architectonische ontwerpopgave. 
In het vooronderzoek heb ik mij gericht op 4 onderwerpen. Uit deze onderwerpen heb ik mijn uitgangspunten gehaald waarmee ik uiteindelijk de 
twee ontwerpen heb gemaakt. 

Herbestemmen 
Herbestemming van gebouwen komt steeds meer voor en zal in toekomst nog belangrijker worden. Er zijn twee richtingen herkenbaar; de 
nieuwe aanpassing kan een analogie met het bestaande vormen en er kan een contrast gevormd worden met het bestaande. Na een analyse van 
4 verschillende projecten heb ik als uitgangspuntgenomen; 

Door een nieuwe toevoeging moeten de kwaliteiten van het bestaande versterkt en/of opnieuw in de aandacht gebracht worden, waarbij het 
bestaande zo min moge/ijk mag worden aangetast. 

Badhuizen 
In de geschiedenis zijn verschillende badhuis typologieen ontstaan. Om een nieuw badhuis te kunnen maken moet eerst duidelijk zijn wat deze 
typologieen precies inhouden. 

Ats een westers badhuis verschillende badculturen bevat moet de originele typologie van elke cultuur afzonderlijk wet herkenbaar b/ijven. Een 
sauna en een Romeins bad kunnen goed samen warden toegepast omdat de hoofdkenmerken met elkaar overeen komen. Een hamam is 
daarentegen een geheel eigen badcultuur met heel andere gebruiken en rituelen. Dit type kan niet zomaar worden gelntegreerd. 

Culturen 
Eindhoven is een stad waarin verschillende culturen samenleven. Het is belangrijk dat er gekeken 
wordt hoe de integratie van de verschillende culturen kan worden bevorderd. Architectuur kan aan 
deze integratie bijdragen door ruimtes te creeren waar culturen elkaar kunnen ontmoeten, hierbij 
moet gezorgd worden dat elke cultuur afzonderlijk in zijn waarde wordt gelaten. De islamitische 
cultuur heeft andere gebruiken en rituelen dan de westerse cultuur. Het grootste verschil ligt in het 
contact tussen man en vrouw. Vooral in een badhuis speelt dit een belangrijke rol. 

In een badhuis, waar men naakt/ schaars gekleed rondloopt, en vrouwen hun prive-geheimen met 
elkaar de/en geldt hier dus: 
Er mag Geen zichtbaar contact tussen badbezoekers en daarbuiten 
Er mag Geen directe aanrakinq zijn tussen personen in het badhuis en daarbuiten 
Er mag Geen qeluidsovdracht plaatsvinden tussen het badhuis en buiten 
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Samenvatting 

Eindhoven 
De Schellensfabriek ligt op een belangrijk punt in Eindhoven. Eindhoven is tot een stad uitgegroeid door de industrie. Industriele gebouwen zijn 
daarom erg belangrijk voo r de stad en dienen zoveel mogelijk behouden te bl ijven, ook nu de industrie uit het centrum wegtrekt naar de 
stadsrand. 

Het is juist uitdagend om in deze panden geheel andere functies te plaatsen dan oorspronkelijk. Hiervoor zouden functies in aanmerking kunnen 
komen die kunnen bijdragen aan op/ossingen voor de hedendaagse problematieken in de samenleving, zoals de integratieproblematiek. 

Stedenbouwkundig ontwerp 
Het eerste deel van de opdracht beslaat niet alleen het monumentale pand, maar het gehele fabrieksterrein. De rest van het terrein moet ook 
worden meegenomen in de herbestemming maar zal dus een andere functie krijgen . Het gebied vormt een goede mogelijkheid om een 
combinatie te maken van wonen en publieke functies die bij zullen dragen aan de integratie van de culturen. 
Het nieuwe ontwerp vormt een openbaar gebied waarin een route wordt gemaakt die mensen zal leiden naar een centraal plein, waar de 
ontmoeting van culturen kan zijn. De route wordt gevormd door een opeenvolging van entrees naar publieke gebouwen, deels met een westerse 
functie, deels met een multiculturele functie. Orie nieuwe blokken worden appartementgebouwen waardoor wonen en publieke functies het 
terrein levendigheid geven. Het contrast tussen de symmetrische nieuwe blokken en de complexe vorm van de bestaande gebouwen zorgt 
ervoor dat de oorspronkelijke functie, fabrieksterrein duidelijk herkenbaar blijft. 

Architectonisch ontwerp: Badhuis 
Het ontwerp voor het badhuis gaat door op het doel de integratie te bevorderen. In dit ontwerp lopen twee versch illende badhuizen, een westers 
badhuis en een oosterse hamam, door elkaar heen in hetzelfde gebouw. Door deze verstrengeling ontstaat een constante spanning tussen beide 
badhuizen. Omdat er geen direct contact mogelijk kan zijn, wordt er gespeeld met het bewustzijn van de bezoeker t ijdens het badbezoek. 

Vanuit mijn idee over herbestemmen wil ik het gebouw vrijwel in de originele staat behouden. Een ingreep op vijf plaatsen in het bestaande 
gebouw maakt ruimte voor vijf nieuwe volumes. Deze nieuwe volumes bevatten de belangrijkste badelementen van beide werelden. De volumes 
geven zo de nieuwe functie aan het bestaande gebouw, in deze volumes wordt de spanning van het andere bad telkens weer voelbaar. 

In elk volume begeef je je dus eigenlijk deels in het andere badhu is; 

Het badhuis, baden op de grens van twee were/den! 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - 3 -



Kruisherenhotel, Maastricht na 
renovatie 2005 

Introductie 

De titel van mijn afstudeerproject verraadt al wat het onderwerp van mijn afstuderen is 
geweest. Uit deze titel komen de onderwerpen naar voren waar ik me tijdens het afstuderen 
op gericht heb. Herbestemmen van een bestaand fabrieksgebouw tot een nieuwe functie; 
baden. Baden, waarbij beleving van de ruimte een grote rol gaat spelen en zal worden 
bepaald door de badculturen die er in het badhuis zullen komen. Culturen, die verschillende 
kenmerken hebben en twee werelden zullen veroorzaken, waartussen je je kunt bewegen. 

Bij de zoektocht naar een afstudeeronderwerp heb ik gekeken op welk vlak mijn interesses 
zich in de loop van mijn studie hebben ontwikkeld. 

Tijdens mijn studie ben ik vooral ge·interesseerd geraakt in drie onderwerpen in de 
architectuur: 

1) Duurzaam bouwen en herbestemmen (welke materialen zijn er, hoe vindt aantasting 
van de materialen plaats en wat kun je er aan doen om het probleem weer te 
verhelpen, het renoveren en herbestemmen van gebouwen zodat deze weer lang 
mee kunnen) 

2) Bouwen in verschillende landen waarbij verschillende culturen een rol gaan spelen 
(welke bouwtechnieken welke materialen worden gebruikt, wat is het verschil tussen 
de beleving, de ruimtes, de vormgeving, de decoraties) 

3) De beleving van de gebouwde omgeving: Hoe kun je een gebouw/gebouwde 
omgeving het beste weergeven: wat valt er op, hoe is de sfeer (je tekent een 
vereenvoudigde weergave van de belangrijkste kenmerken), en het interieur (welke 
sferen, hoe ontstaan deze, door licht, materiaal) 

Mijn keuze om als afstudeerproject een herbestemmingproject te doen, komt voort uit een 
combinatie van deze drie onderwerpen. Samen kunnen zij het verhaal van het gebouw 
vertellen; de materialen vertellen hoe oud het gebouw is, de gebruikte technieken verraden 
de cultuur en de beleving geeft de invulling en originele functie aan. Het is leuk om dit 
verhaal uit te zoeken en terug te vinden in het gebouw: waarom is het gebouwd, wat was 
het idee in die tijd, wat was de bouwstijl, de kennis en techniek. Wat is er in de loop van de 
tijd veranderd en waarom? Wat voor rol heeft het gebouw nu nog? 

Herbestemmen van gebouwen zal een steeds grotere rol gaan spelen in de toekomstige 
architectuur. Veel gebouwen zijn toe aan vervanging/vernieuwing en respect voor het 
verleden wordt steeds belangrijker. 
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Introductie 

De opgave 
Ik ben begonnen in een afstudeeratelier metals thema herbestemming. 
In dit atelier werd een opgave voor het afstudeerproject gevormd: de herbestemming van 
de Schellensfabriek, in een badhuis (voor vrouwen). Na het vooronderzoek heb ik deze 
opgave verder gedefinieerd in een stedenbouwkundige ontwerpopgave en in een 
architectonische ontwerpopgave. 

Hierbij heb ik me gericht op de drie bovenstaande stromingen; herbestemmen, culturen en 
beleving. De toevoeging in de opgave van de nieuwe functie, een badhuis voor vrouwen, 
zorgt ervoor dat culturele aspecten een grote rol zullen spelen in het project. 

Dit project vormt een uitstekende gelegenheid om in te spelen op de hedendaagse 
problematiek van integratie in de samenleving. 
Dit is nu al volop in de aandacht en zal in de toekomst alleen nog maar meer worden 
benadrukt. Ook in de architectuur zal hierop moeten worden ingespeeld en dit project vormt 
een leuke uitdaging om hiermee om te gaan. Door de juiste combinatie van deze drie 
aspecten zal in dit project rekening gehouden moeten worden met de omgeving, met de 
gebruiker en met de samenleving in deze tijd. 

Inteqratie 
De integratieproblematiek is een steeds vaker voorkomende opgave voor de hedendaagse 
samenleving. Er is een steeds groter wordende behoefte aan plaatsen waar de verschillende 
groepen in Eindhoven elkaar kunnen ontmoeten om zo elkaar beter te leren begrijpen en te 
respecteren. Architectuur kan hieraan bijdragen. Maar het is belangrijk dat hierbij niet 
geprobeerd wordt om de culturen te laten versmelten. De belangrijkste kenmerken van de 
verschillende culturen moeten behouden blijven. Op deze manier kan men de veiligheid van 
de eigen cultuur behouden, en toch nieuwsgierigheid opwekken voor het andere. 

Ik denk dat architectuur een belangrijke rol kan spelen in de discussie over oplossingen 
m.b.t. deze problematiek. Met behulp van architectuur kan een plek gecreeerd worden waar 
ontmoeting plaats kan vinden tussen de verschillende culturen binnen een samenleving. 

Ik wil in dit project met mijn gebouw een plaats creeren waar zowel autochtone als 
allochtone bevolking zich onafhankelijk van elkaar kan bewegen maar ook kan ontmoeten. 
Hierdoor kunnen ze elkaar voor een deel gaan leren begrijpen en dit zal een positieve 
invloed hebben op de integratieproblematiek. Een kleine integratie van verschillende 
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Introductie 

gebruiken kan een manier zijn om de grote afstand die er tussen de verschillende culturen 
heerst te verkleinen en het begrip en respect voor elkaar en elkaars cultuur te vergroten. 

Zeker in een badhuis zijn de verschillen tussen de westerse en oosterse cultuur goed te 
onderscheiden. Het menselijke lichaam speelt een grote rol en de opvatting hierover en de 
omgang tussen mannen en vrouwen hierbij is geheel anders. 

Door de grens op te zoeken tussen de twee verschillende 'werelden' wordt er juist contact 
gelegd tussen beide. 

Vandaar de titel van mijn project: 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den 

Het verslag is opgebouwd in 3 delen. Het eerste deel beschrijft het literatuuronderzoek naar 
de verschillende thema's. Het tweede deel gaat over het stedenbouwkundige ontwerp van 
het fabrieksterrein, het derde deel over het architectonische ontwerp voor het badhuis. 
Achterin bevindt zich een genummerde lijst met de gelezen en gebruikte literatuur en 
webpagina's tijdens het project. In de tekst wordt hiernaar verwezen door het nr. te 
vermelden: 

[Bron: lit. 01] 

In het geval van een citaat wordt de schrijver en evt. het stuk tekst waar het uit komt 
genoemd, bijv: 
[John Ruskin, Lectures on Architecture, 1853] 
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Introductie 

Integratieproblematiek in Eindhoven 

Eigen ervaring 
Tijdens mijn bijbaan kom ik veel in aanraking met de allochtone bevolking in Eindhoven en ik zie daar duidelijk de 
problemen . Vrouwen die erg slecht Nederlands spreken en vrij weinig buiten komen, kinderen die heel vrij warden 
gelaten omdat de ouders hen niet meer kunnen opvoeden zoals in hun geboorteland. Jongeren zwerven veel op 
straat, zoeken mensen uit hun geboorteland en vormen zo grote groepen. De verschillende culturen uit een of 
meerdere wijken gaan tegen elkaar in en er ontstaan veel ruzies en agressief gedrag ten opzichte van elkaar. De 
mannen hebben niet zo veel overwicht tegenover hun kinderen en zijn zelf hard bezig met hun eigen integratie 
waardoor ze minder tijd hebben voor hun kinderen. Westerse mensen trekken weg uit deze wijken want zij voelen 
zich bedreigd. Dit komt de integratie van verschillende culturen niet ten goede. Er ontstaan enclaves; witte en 
zwarte scholen, witte en zwarte sportclubs en hobbyverenigingen, zodat zelfs allochtone kinderen niet meer in 
contact komen met autochtone kinderen. Er is behoefte aan een plaats waar men samen kan komen en dan niet 
alleen voor de allochtone bevolking, maar juist ook voor de autochtone bevolking. In veel wijken in Eindhoven 
warden daarom een aantal maal per jaar activiteiten georganiseerd waar iedereen aan mee kan doen. Vaak zijn dit 
buurtfeesten waarbij een vrijmarkt met allerlei producten uit verschillende culturen warden aangeboden. Hier kan 
men elkaars cultuur leren kennen. Veel van deze activiteiten warden georganiseerd door een buurtcomite dat 
bestaat uit deels een allochtone en deels een autochtone afvaardiging zodat iedereen inspraak heelt in wat voor 
hen belangrijk is. Maar het uitwisselen van producten zorgt er nog niet voor dat elkaars gebruiken en gewoontes 
begrepen warden . Hiervoor moet er een plek komen waar men echt meer te weten kan komen over de 'regels' en 
de denkwijze van een bepaalde cultuur. 

Eindhoyen en allochtonen 
Eindhoven is een stad waarin veel allochtonen zich blijvend hebben gevestigd en nog zullen vestigen. Als er over 
enkele jaren vier miljoen allochtonen in Nederland wonen, zullen die niet in Lutjebroek of Oisterwijk wonen, maar 
in de grote steden, zoals Eindhoven . Daar maken ze dan 20 tot 25% van de bevolking uit. Allochtonen zullen in 
Eindhoven ook niet wonen in den Elzent, Koudenhoven of de Roosten, maar in de gebieden die wij nu met een raar 
woord de achter-standsgebieden noemen. Het Ouderen Appel Eindhoven is een felle tegenstander van segregatie, 
het bij elkaar wonen van bepaalde groepen. Bij de komende stadsvernieuwingsprojecten dient segregatie te 
warden voorkomen. 

In de stadsvisie 2010 van onze gemeente staat onder andere geschreven, dat met nieuw elan invulling moet 
warden gegeven aan interculturalisatie en integratie van etnische minderheden in onze samenleving. Een mondvol 
moeilijke woorden die geen richting aangeven voor de man of vrouw in een straat waarin veel allochtonen wonen. 

Het is van groot belang de autochtone inwoners uit de wijken, waarin veel allochtonen wonen, te betrekken bij het 
samengaan. Hierin kan een belangrijke rol warden weggelegd voor de ouderen. 
Zij kennen de sterke en zwakke punten van hun leefomgeving, kennen ook de historie van de stad waarin ze leven, 
en hebben geleerd vooruit te kijken, daar waar het gaat om het bepalen van waarden en normen die horen bij onze 
samenleving. Ook zal, meer dan tot nu toe het geval is geweest, aandacht moeten warden besteed aan het 
omgaan met en begrijpen van elkaar. Daarbij zullen we iets van elkanders leefwereld moeten begrijpen . 

[Bron: lit. 02] 
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Introductie 

OVAA 
De OVAA is een organisatie die zich inzet om het contact tussen de allochtone en de autochtone bevolking in 
Eindhoven te bevorderen. Naar aanleiding van het 5-jarig jubileum is er een boek uitgegeven waarin wordt 
ingegaan op dit contact. Verhalen van bewoners laten hierin zien water tot nu toe bereikt is en welke problemen er 
nog zijn. 
"Eindhoven is een wereldstad met wereldmensen". Het is een stad die een grote diversiteit aan culturen, 

etniciteiten, religies, en overtuigingen bevat. In sommige wijken is het aantal allochtonen bewoners groter dan het 
aantal autotochtonen . Maar ook de verhouding tussen de verschillende nationaliteiten van deze allochtone 
bevolking is van invloed op de wijken . Een aantal wijken hebben dan ook al jaren problemen in de wijken tussen de 
verschillende culturen. De gemeente Eindhoven probeert door middel van wijkcentra met verschillende activiteiten 
het contact en de sfeer tussen de verschi llende bevolkingsgroepen te bevorderen . 
Gewaarschuwd wordt hierbij voor een zogenaamde segregatie, zoals in sommige verkleurde wijken in de randstad. 
We willen niet dat mensen van verschillende etniciteiten langs elkaar heen leven. Ontmoeting, persoonlijk contact 
en onderling respect zijn belangrijke middelen voor een grotere saamhorigheid in de stad. Oat betekent dat kennis 
van elkaars cultuur heel belangrijk is om elkaar beter te leren begrijpen en te kunnen respecteren. 

[Bron: lit. 01] 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - 8 -



Inhoudsopgave 

Samenvatting 
Introductie 

Deel 1: Onderzoek 
Herbestemmen 
Badhuizen 
Cultuur 
Eindhoven 

Deel 2: Stedenbouwkundig ontwerp 
Referentie 
Analyse 
Ingreep 
Uitgangspunten 
Concept 
Ontwerp 

Organisatie en functie 
Materialisatie 
Sequentie 

Deel 3: Badhuis 
Referentie 
Analyse 
Ingreep 
Uitgangspunten 
Concept 
Ontwerp 

Organisatie en Functie 
PvE 
Ruimtelijk opbouw 
Installatie/bouwfysica 
Material en 
Sequentie 

Nawoord 
Bijlagen 
Literatu u rl ijst 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den 

2 
4 

13 
25 
40 
42 

51 
53 
58 
59 
60 

61 
63 
64 

67 
69 
71 
72 
75 

78 
83 
84 
86 
89 
96 

101 
103 

- 9 -



Deel 1: Onderzoek 
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Herbestemmen 

"Take proper care of your monuments and you will not need to restore them." 

[John Ruskin, Lectures on Architecture, 1853] 

"Architectuur is het herontdekken van hetgeen niet hee~ bestaan. " 

[Citaat Bob van Reeth , door Paul van de Poel, Brochure Lombardstraat 61-67] 

Tegenwoordig is herbestemming een veelgevraagde ontwerpopgave, steeds vaker krijgen 
we te maken met een bestaand object, steeds vaker moeten we in dichtbebouwde stedelijke 
centra bouwen . Dan rijst natuurlijk wel meteen de vraag; wat bewaar je? Wat is nu echt 
belangrijk genoeg om te behouden? 
In 'Vom Nutzen und Nachteil der Historie fOr das Leben', waarin de paradoxen en dilemma's 
bij de omgang met geschiedenis uiteen worden gezet, zei Nietzsche hierover het volgende: 

"Es gibt einen Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkauen, von historischem Sinne, bei dem 
das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zu Grunde geht, sei es nun ein Mensch oder 
ein Volk oder eine Cultur." 

[Nietzsche, Friedrich, "Vom Nutzen und Nachteil der Historie fUr das Leben~ Unzeitgemal3e Betrachtungen, Leipzig, 
Naumann, 1906, pag. 110] 

Nietze wijst op het gevaar van teveel historisch besef. Dit kan volgens hem verlammend 
werken en houdt tegen dat een cultuur haar eigen ideeen in daden kan omzetten . Hierbij 
zijn er twee tegenstrijdige gedachtes te onderscheiden. Aan de ene kant pleit hij voor het 
'vergeten' van de geschiedenis. Men moet streven naar eigentijdsheid, vooruitgang en 
anderszijn. Dit zal dan zeer destructief zijn voor het bestaande maar het geeft ook een 
enorme vrijheid, ontdaan van de historische ballast. Aan de andere kant ziet hij 
geschiedenis als een enorme opslagplaats van kennis en ruw materiaal waaruit we inspiratie 
kunnen ha I en. 
Hij formuleerde de gedachte dat historie er is om vernieuwd en verworpen te worden. Maar 
daarbij blijven we ook met nieuwe vragen zitten: waar ligt de grens? Wat is teveel en wat is 
te weinig geschieden is? 
[Bron: lit. 03] 
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Museum de Pont, Benthem en Crouwel 

Herbestemmen 

Herbestemming is in veel vormen terug te vinden maar het is grofweg in te delen in twee 
houdingen: contrast en analogie. 

• Bij contrast ligt de nadruk op de eigentijdsheid van het nieuwe ontwerp, de eigen 
nieuwe identiteit naast de oude. Hierbij is men van mening dat het contrast de 
betekenis van het nieuwe en het oude versterkt. 

• Bij de houding van analogie gaat men er vanuit dat het ontwerp ontstaat uit een 
samenspel tussen oud en nieuw, waarbij er door de samenwerking met elkaar iets 
nieuws ontstaat. Daardoor is de identiteit van het nieuwe verbonden met het oude, 
in plaats van dat het ermee geconfronteerd wordt. 

Bij oude gebouwen, die een belangrijk architecton isch monument zijn, wordt vaak het 
contrastconcept gebruikt. De onaantastbaarheid van het monument maakt het in zo'n geval 
bijna ondenkbaar een ingrijpende verandering door te voeren en dat leidt meestal tot de 
keuze om de uitbreiding of verbouwing als een los, zelfstandig bouwwerk een plaats te 
geven naast het bestaande. Oud en nieuw verschijnen als architectonische iconen, 
onaangetast. Een duidelijk voorbeeld van deze contrastvorming is de verbouwing van 
stadhuis in Utrecht door Enric Miralles. (Pag. 14) 

Het feit of een gebouw als monument benoemd is, is van grote invloed op de mate van de 
ingreep op het bestaande gebouw. Een gebouw dat nog niet tot monument gedoopt is, heeft 
een grote vrijheid voor de gebru iker. De gebruiker kan ermee doen wat hij wil: het 
handhaven van datgene wat gewenst is en het slopen van de rest . 

De herbestemmingen van bijzondere oude gebouwen zoals vuurtorens, pakhuizen, 
elektriciteitshuisjes, kerken en fabrieken, staan momenteel het meest in de publ ieke 
belangstelling. Deze vormen van hergebruik hebben in eerste instantie het behouden van 
het beeld als doel. Vaak betekent dit dat het exterieur wordt gerestaureerd terwij l het 
binnenste wordt uitgehold of veranderd om de nieuwe functie te ku nnen herbergen. Een 
veel geprezen verbouwing van een industrieel gebouw tot museum is die van wolspinnerij 
De Pont in Tilburg door Benthem en Crouwel. De fabriek stamt uit de jaren dertig. Eerst is 
het origi nele casco leeggemaakt en daarna met minimale ingrepen (er hoefde bijvoorbeeld 
maar op drie plekken een muur doorbroken te worden) geschikt gemaakt voor het nieuwe 
gebruik. Deze 'uithol'-methode komt uiteindelijk ook vaak neer op een gebouw in een 
gebouw. Een voorbeeld is het Universiteitsmuseum in Utrecht van Koen van Velsen waarbij 
een deel van het gebouw is uitgehold om de nieuw functies te herbergen en met elkaar te 
verbinden. (Pag. 65) 
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Het idee van contrast wordt tegenwoord ig steeds minder toegepast. Het analoge idee wordt 
meer gezien als een ingreep waarbij het verleden wordt gecontinueerd. Hierbij wordt de 
aanwezigheid van het historische onder de aandacht gebracht met behulp van de nieuwe 
toevoeging. Oud en nieuw staan dan niet meer recht tegenover elkaar maar worden 
gelijktijdig en gelijkwaardig naast elkaar geplaatst. 

Oat kan op een eenvoudige manier, door delen van de gevel of het karkas van het oude 
gebouw zichtbaar te laten en als het ware te exposeren binnen de omhulling van het nieuwe 
gebouw. Hier wordt het bestaande gebouw plotseling het decor waartegen de nieuwe 
architectuur zich afspeelt. Hiermee wordt de beleving van het geheel van oud en nieuw een 
moment waarin de geschiedenis gevoeld en ondergaan wordt. 

Door middel van een onderzoekje naar vier referentieprojecten kan ik mijn eigen houding 
ten opzichte van herbestemmen ontwikkelen. De vier projecten zijn onderverdeeld in de 
twee stromingen contrast en analogie. Hierbij wordt duidelijk dat er nog veel verschillende 
vormen binnen een houding te vinden zijn. Twee van de projecten heb ik zelf bezocht, de 
andere twee komen uit de literatuur. 
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Contrast ( 1) 

Restauratie en renovatie stadhuis Utrecht 
Architect: Enric Miralles i.s.m Inbo Architecten 
Bouwjaar: 1998 

Het Utrechtse stadhuis heeft een eeuwenlange geschiedenis. Al meer dan 650 jaar zetelt het 
bestuur van de stad Utrecht op deze plek. De laatste zeer ingrijpende renovatie werd 
afgerond in 2000. Het bestaande monumentale gedeelte onderging een renovatie en een 
nieuwbouwvleugel kwam op een plein van een eerdere aanbouw. De historische gelaagdheid 
van de verschillende gebouwen waaruit het stadhuis bestaat, is een belangrijk thema in het 
ontwerp. 

"Het afleesbaar warden van de geschiedenis staat voorop" 
[Enric Miralles, www.utrecht.nl] 

Het gebouw is mooi ingepast in de omgeving waarbij een nieuw plein ontstond. De Spaanse 
architect Enric Miralles combineerde op geheel eigen wijze moderne architectonische 
vondsten met de historische elementen van het gebouw. Zo ontstond een uniek gebouw, 
waarin de oorspronkelijke structuur opvallend aanwezig is, maar dat tegelijkertijd zeer open 
en eigentijds is. 

Miralles wil daarbij ook het oorspronkelijke idee van een stadhuis, 'een huis in de stad ', 
weer laten zien. Het gebouw moet dus een onderdeel van de omgeving worden, een 
onderdeel van en tussen de vele (pak)huizen die zich in de directe omgeving bevinden. 
Door de toevoeging van nieuwe elementen die duidelijk modern en anders zijn dan het 
bestaande zullen de kwaliteiten van het oude gebouw weer te naar voren komen. Ook het 
oorspronkelijke idee van een stadhuis, een huis in de stad waar publiek en bestuur denken 
over de stad, moet weer benadrukt worden en dat kan volgens hem door de plaats van de 
verschillende functies in het nieuwe gebouw. 

Om dit te bereiken is het gebouw volledig gestript, alle oude elementen zijn zo goed als 
mogelijk in hun oorspronkelijke staat teruggebracht, een aantal in hun oude functies, 
anderen alleen nog maar voor de sier. Oude bakstenen zijn gedeeltelijk gladgestuucd en 
gedeeltelijk ruw gelaten. Het is bijzonder om te zien hoe het nieuwe gebouw aan het oude 
vastzit. Eigenlijk lijkt het alsof het nog helemaal niet af is. Sommige delen zijn van kaal 
beton en luchtkanalen, leidingen en kabelgoten zijn nog zichtbaar en steken dwars door 
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muren heen. Kozijnen zonder glas hangen half in de wanden en zitten op vaak onlogische 
plaatsen. Verder vallen de loopbruggen op, die het oude met het nieuwe verbinden. Ook 
deze zitten niet netjes boven elkaar maar steken dwars door elkaar heen op andere 
plaatsen het gebouw in. 

Door alleen de belangrijkste onderdelen van het bestaande gebouw te behouden en de 
nieuwe onderdelen hiermee heel duidelijk te laten contrasteren, worden de bestaande 
elementen benadrukt. De ruimtes hierin krijgen een belangrijke functie en zo worden deze 
onderdelen uniek en belangrijk. Het nieuwe deel is op die manier ontworpen dat het totale 
gebouw weer in zijn omgeving past en dat omgeving en gebouw weer een relatie met elkaar 
aangaan. De voorkant ligt nu aan het plein, de achterkant aan het water. De entree is 
verschoven en ligt nu ook aan het plein. Het plein is nu weer een echt plein geworden en 
zorgt hierdoor voor de relatie tussen de huizen aan het plein en het stadhuis. 

[Bron: lit. 05, 06, 07) 

As you all know, this building has reached a certain level of disrepair ... 
Today, routine forms a part of the building ... 
The building seems to have forgotten its treasures and its origins ... 

There are three ideas behind the new project ... 
1. Rediscover the value of the interior spaces of the neo-classic 
building, of the Medieval room. 
2. Return to the idea of a municipal building as a conglomerate of 
the diverse houses of the city. 
3. Maintain the monumental quality of the facade and create a more 
open construction so as to facilitate the municipal building and the new 
square at the back relate better 

In conclusion, the neo-classical building is converted into a type of "monument" 
which forms part of the streets and squares ... when the door opens it converts itself into 
part of the public space of the City 

[Enric Miralles, www .mirallestagliabue.com] 
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Contrast (2) 

Joods Museum Berliin 
Architect: Daniel Libeskind 
Bouwjaar: 1989 

Libeskind was musicoloog, historicus en filosoof, voor hij zich op de architectuur wierp. 
Wanneer hij een gebouw of een stadsvernieuwingsplan ontwerpt, verzamelt hij eerst zoveel 
mogelijk gegevens over de sociale, artistieke, politieke geschiedenis van de plaats. Het 
bepalen van de waarde van een locatie is voor hem een van de eerste stappen in het 
ontwerpproces: hij bestudeert de onzichtbare sporen en de oorsprong van de locatie . Het 
uiteindelijk idee voor zijn ontwerp ontstaat doordat hij van dit historische proces een 
abstracte voorstelling maakt. Daarom zijn de ontwerpen van Libeskind ook steeds zo 
complex, niet alleen door de vorm, maar ook zeker door de onderliggende ideeen. Relaties 
met het bestaande en de omgeving warden veelal gevormd door onzichtbare sporen. Hij 
noemt deze 'relatie' zelf wel: onafhankelijke gebondenheid: het nieuwe is inhoudelijk 
verweven met de omgeving, van buitenaf vormt dit juist vaak een groat contrast. 

Het Joods museum herbergt een tentoonstelling over het leven van de Joodse bevolking en 
de gebeurtenissen tijdens de tweede wereldoorlog. Het museum bestaat uit twee 
gebouwen; een bestaand 'herenhuis' en een nieuwe sculpturale uitbreiding die voor 
iedereen wel bekend zal zijn. Zelf wist ik niet dat het oude herenhuis ook bij het museum 
hoorde. Deze twee gebouwen zijn dan ook heel verschillende gebouwen - waar totaal geen 
relatie tussen lijkt te bestaan. Ze staan helemaal los van elkaar, er is geen enkel zichtbaar 
contact en er is een afstand tussen beide gebouwen. Het Joodse museum beschikt over een 
bruikbare oppervlakte van 10000 vierkante meter, waarvan 4500 vierkante meter als 
tentoonstellingsruimte voorzien is. Het museum is toegankelijk via de hoofdingang van het 
oude gebouw. Rechts van de ingang bevindt zich een open ruimte, met daarin een trap die 
naar de kelderverdieping leidt. Dat is de enige toegang tot het museum. In het oude 
gebouw bevinden zich behalve de ingang ook nog de publieke functies zeals het restaurant, 
het winkeltje en een tentoonstellingsruimte waar telkens een nieuwe tentoonstelling kan 
warden gehouden . De rest van het museum bevindt zich in het andere moderne gebouw. 
Door 3 assen (lange gangen, ender de grand) is het gebouw bereikbaar en hierin vindt de 
overgang van het ene naar het andere gebouw plaats. Libeskind wilde geen visuele, 
bovengrondse verbinding tussen het oude en nieuwe deel, omdat ook de geschiedenis geen 
visuele brug heeft. Er is zelfs geen visuele relatie voorzien. 
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Omdat er van buitenaf totaal geen contact zichtbaar is tussen het bestaande hu isje en de 
nieuwe aanbouw blijft het bestaande pand geheel onaangetast en behoudt het zijn 
oorspronkelijke karakter, ondanks de nieuwe invulling en aansluiting met iets nieuws. 

Libeskind is van mening dat een relatie niet alleen bestaat omdat deze relatie direct 
zichtbaar is. De relatie tussen het bestaande en het nieuwe ontstaat hier ju ist door de twee 
gebouwen onafhankelijk van elkaar laten zijn. Hierdoor is er een leegte tussen de beide 
gebouwen, een leegte die door beide gebouwen loopt. De leegte kan volgens hem juist een 
manier zijn om gebondenheid te creeren: Onafhankelijke gebondenheid. 

[Bron : lit. 09] 

"Ik voe/de dat het fysieke spoor van Berlijn niet het enige spoor was, maar dat er een 
onzichtbare matrix van relaties bestond. Oat er onzichtbare sporen van aan elkaar 
gerelateerde herinneringen bestonden. Ik voe/de dat mensen, in het bijzonder bepaalde 
schrijvers, componisten en kunstenaars een verband legde tussen de Joodse traditie en de 
Duitse cultuur. 

"Dit project heeft als titel 'Between the lines' omdat het een project is dat gaat over twee 
lijnen van denken." 
Een is de rechte /ijn gebroken in meerdere fragmenten, de ander is een gedraaide of 
verwrongen /ijn die oneindig doorgaat. Deze twee lijnen gaan architectonisch en 
programmatisch een dialoog met elkaar aan. Ze val/en samen; wijken uit e/kaar zodat ze als 
afzonderlijk gezien worden. Op deze manier brengen ze een leegte aan het licht. Een leegte 
die door het museum loopt, een discontinue leegte. 

"De uitbreiding van het museum loopt door onder het bestaande gebouw en manifesteert 
zichzelf boven de grond als onafhankelijk van het bestaande gebouw. Deze 
onafhankelijkheid door gebondenheid staat symboo/ voor de onvermijdbare integratie van 
de Joodse en Berlijnse geschiedenis ondanks de tegenstellingen; ordening en chaos, de 
gekozene en de niet gekozene, de gehoorde en de niet gehoorde, de levenden en de 
doden." 
[Daniel Libeskind, Judisches Museum Berlin, Verlag der Kunst, 1999. ISBN 90-5705-098-6) 
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Analogie (1) 

Teatro Romano te Sagunto 
Architect: Giorgio Grassi 
Bouwjaar: 1990 

Van teatro Romano te Sangunto was niet meer over dan een ru'ine toen Giorgio Grassi de 
opdracht kreeg dit theater weer nieuw leven in te blazen. Bij de restauratie van dit theater 
heeft Giorgio Grassi ervoor gekozen om de ru·ine te consolideren. Met zijn nieuwbouw 
probeerde hij het monument weer compleet te maken. Maar deze nieuwbouw is niet zomaar 
een nabootsing van een romantisch plaatje zoals het theater er vroeger uit zou hebben 
gezien. Giorgio Grassi heeft met zijn nieuwbouw juist geprobeerd om de ru"ine in verval te 
benadrukken. De belangrijkste reden hiervoor was dat het teatro zoals het er voor de 
verbouwing door Grassi bijlag, al lang niet meer het origineel was, maar al aangetast en 
veranderd door twee eerdere renovaties. 

Bij de renovatie heeft Grassi vooral de podiumkant van het theater aangepakt. Hier was nog 
maar een klein deel van over. Grassi heeft een hele nieuwe voorkant van het theater 
ontworpen, met daarin weer de oorspronkelijke symmetrie van de voorgevel. Deze voorkant 
is nu een enorme wand geworden, zodat de achterliggende functies verhuld worden. Kleine 
openingen voor de ramen doen denken aan de smalle openingen die in Romeinse 
bouwwerken te herkennen zijn, deze werden gecreeerd door op sommige plaatsen een 
steen weg te laten. In het nieuwe complex zijn de openingen strak en voorzien van glas. 

De gelige steen vormt een contrast met de bruine steen van de ru'ine, maar omdat ze 
dezelfde massiviteit uitstralen vormen ze tegelijkertijd samen weer een nieuwe eenheid van 
oud en nieuw. Behalve de voorkant heeft hij ook het middendeel van de tribune aangepakt. 
Hierdoor is het theater weer bruikbaar als theater. De nieuwe trappen zijn op de bestaande 
trappen gebouwd, aan de zijkanten zijn deze bestaande trappen nog onaangetast zichtbaar. 
Hierdoor krijg je het gevoel dat het bestaande als een soort onderlegger voor het nieuwe 
dient. Ook hier is duidelijk het contrast tussen oud en nieuw zichtbaar. De nieuwe tribune is 
ook weer in de lichtgele baksteen uitgevoerd, waardoor deze erg strak en geometrisch oogt, 
in tegenstelling tot de grove steen met de grove vormen van de oude trap. Net als in het 
bestaande zijn er een aantal gaten voor de toegang naar de tribune. Deze zijn uitgevoerd 
als een spleet in de stenen massa. Op sommige plaatsen is ook echt de oude opening 
gebruikt en is er met de nieuwe steen rondom deze opening verder gebouwd. Dit geeft nog 
meer het idee dat het nieuwe over het oude is gebouwd. Ook op andere plaatsen is duidelijk 
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de bestaande ru'ine gebruikt om daarop iets nieuws te bouwen. Een leuk detail zijn de 
pilaren; delen van de originele pilaar zijn verwerkt tot een nieuwe pilaar. 

Omdat hetzelfde materiaal is gebruikt voor de voorkant en de tribune vormen de twee 
nieuwe delen samen een eenheid. Hiertussen bevinden zich de oude resten van de ru'ine, die 
door het nieuwe als het ware worden ingepakt. 

Dit vormt dan ook meteen de eenheid tussen oud en nieuw; ondanks een aantal 
contrasterende dingen vormen zij samen een nieuw geheel. 

[Bron: lit 10] 
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Analogie (2) 

Maison VMD te Oudenburg 

Architect: Alvaro Siza 
Bouwjaar: 1994 

Dit project bestaat uit de renovatie van de bestaande boerderijgebouwen en een uitbreiding 
van het terrein met een nieuwe aanbouw met als functie woonru imte en een kunstga lerie. 
De drie bestaande boerderijgebouwen stonden in een U-vorm naar de straatkant gericht. 
Alvaro Siza heeft aan de achterzijde van het gebouw evenwijdig aan de straat een nieuw L
vormig volume aangebouwd. Samen met dit bestaande gebouw vormen zij nu het nieuwe 
woonhuis. Een van de andere gebouwen heeft hij van binnen gerenoveerd tot een 
museumruimte. 

De uitbreiding voor het woonhuis wordt door een hoekgebouwtje verbonden met het 
bestaande gebouw. Het nieuwe gebouw heeft de vorm van een boerderij, een langwerpig 
volume met een puntdak, maar dan vereenvoudigd. De vorm van het nieuwe is de 
overeenkomst met het bestaande en oak de invull ing van de gevel (kleine ramen, vaak 
symmetrisch toegepast) doet denken aan een originele boerderij. Qua materialisatie heeft 
Siza geheel iets anders toegepast. In plaats van de gebruikelijke bakstenen gevel is de 
gevel van het nieuwe deel van houten planken die verticaal zijn toegepast. Het dak is van 
langwerpige zinken platen in tegenstelling tot de traditionele rode dakpannen van de 
boerderijgebouwen . Het nieuwe deel is geen uitbreiding van het bestaande maar een nieuw 
volume dat samen met de boerderijen en een nieuw geheel vormt. 

Voor het de renovatie van interieur van het boerderijtje heeft Alvaro Siza iets soortgelijks 
gedaan. Oak hier heeft hij de vorm van het gebouw aangehouden en vereenvoudigd; 
langwerpige ruimte met een puntdak. De binnenkant heeft een nieuwe invulling, een nieuwe 
binnenschil gekregen. De wanden zijn aan de binnenkant verdikt en het dak is verlaagd. De 
punt is erin gebleven maar aan een kant heeft hij de bestaande vorm niet gevolgd, hier 
heeft hij een zijdeel met een plat plafond gecreeerd. In deze nieuwe invulling heeft hij een 
aantal openingen gemaakt waardoor het licht nu via een lichtschacht naar binnen valt. Aan 
de binnenzijde is zowel de wand als het plafond strak afgewerkt met witte stuclaag . Dit is in 
tegenstelling tot de structuur van de bestaande baksteenwand. Door de witte afwerking van 
wand en plafond wordt de licht-schaduw werking heel erg versterkt. 
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Siza heeft in dit project dus geprobeerd om de vorm van het bestaande gebouw 
vereenvoudigd toe te passen in het nieuwe, waardoor hierop extra nadruk wordt gelegd en 
het nieuwe een eenheid vormt met het bestaande. Tegelijkertijd wordt de rest, zoals de 
materialisatie, juist heel contrasterend toegepast, waardoor er ook weer een duidelijk 
onderscheid tussen oud en nieuw ontstaat. 

[Bron: lit 11] 
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Door een nieuwe toevoeging 

worden de kwaliteiten van het 

bestaande versterkt en/of 

opnieuw in de aandacht gebracht, 

waarbij het bestaande zo min 

mogelijk wordt aangetast. 

Het nieuwe vormt weliswaar een 

klein contrast, maar vooral een 

grote een gelijkenis (analogie) 

methetoude, waa~oorereen 

relatie tussen beiden ontstaat. 

Deze relatie zorgt ervoor dat het 

totaal een nieuw geheel wordt 

met nieuwe kwaliteiten. 

Herbestemmen 

Conclusie 
Bij alle voorbeelden is een houding te herkennen in hoe je met een bestaand iets omgaat 
als er iets nieuws bij gebouwd wordt. 
Alie voorbeelden liggen in het gebied tussen uitsluitend contrast en totale overeenkomst. De 
houdingen van de architecten zijn meestal niet heel erg verschillend, bijna iedere architect 
wil een relatie met het bestaande maar het nieuwe moet ook duidelijk herkenbaar zijn. Het 
is belangrijk dat je een goede houding definieert voordat je met ontwerpen begint. 

Enric Miralles stelt dat door duidelijk contrast met het bestaande, maar wel direct contact 
tussen oud en nieuw, het oude extra benadrukt wordt en daardoor weer een nieuwe impuls 
krijgt. Door in het nieuwe ook nog eens de elementen te benadrukken die in het oude heel 
belangrijk zijn, helpt het nieuwe mee om het oude weer in de aandacht te brengen. 
Daniel Libeskind ontwerpt de nieuwbouw als uniek, contrasterend gebouw, waarbij hij de 
gevonden relaties en ideeen omzet in een abstracte vorm. Hierdoor lijkt op het eerste 
gezicht het nieuwe totaal niets met het bestaande te maken te hebben. Toch zoekt ook hij 
naar relaties en gebruikt deze in het ontwerp. Voor hem is een mate van contrast ook juist 
een uiting van een relatie: door veel contrast ontstaat juist weer een verbondenheid. 
Giorgio Grassi heeft in zijn nieuwe deel de bestaande delen gebruikt. Zijn strakke 
vormgeving vormt het contrast met de grove overblijfselen van de ru·ine, maar hij zoekt ook 
overeenkomsten in materiaal, ritmiek en vormentaal. Zo vormen oud en nieuw samen een 
nieuw geheel. Samen maken zij een nieuw gebouw. 
Alvaro Siza bouwt iets nieuws met zo weinig mogelijk contrast en zoveel mogelijk 
overeenkomsten, maar wel zodanig dat het nieuwe nog duidelijk van het bestaande te 
onderscheiden valt. Hij maakt een nieuw object door het bestaande te vereenvoudigen. 
Hierdoor blijven alleen de meest herkenbare dingen en de belangrijkste kwaliteiten over. 
Zijn bouwstijl blijft hierdoor gelijk met het bestaande (gevelindeling, afmeting van volumes 
etc). Het verschil is bijvoorbeeld een ander materiaalgebruik, een andere vorm (meer 
geometrische) of het ontbreken van details. Hierdoor is het verschil wel duidelijk zichtbaar 
maar vormen de twee gebouwen samen een hele sterke nieuwe eenheid. 

De laatste twee houdingen (en dus de analogiehouding) spreken mij het meeste aan: Eerst 
wordt de kwaliteit van het bestaande uitgezocht. De nieuwe toevoeging zorgt er daarna voor 
dat deze kwaliteiten weer opnieuw in de aandacht komen en/of worden versterkt. 
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Water is de bron van het leven, de oorsprong van de schepping, schoonheid en kracht. Al 
duizenden jaren hebben mensen het beschouwd als een onveranderlijk element, net als 
lucht. Het bestaan van deze elementen zou een gift van God zijn. 

[Bron: lit 12) 

Maar tegenwoordig weten we dat water een noodzakelijk element is, waar we niet zonder 
kunnen. Het baden, en daarbij het gebruik van water als een helend en weldoenend 
element, is tegenwoordig weer flink in opkomst, maar het is absoluut niets nieuws. De 
Grieken en de Romeinen ontdekten al hoe heilzaam uitgebreid baden was. 

De badcultuur heeft zich door de eeuwen heen ontwikkeld. Het doel van het baden is niet 
altijd hetzelfde gebleven. In de Romeinse tijd was bekend dat baden kon bijdragen aan een 
ontspannend lichaam en geest en dat het baden een positieve werking op de gezondheid 
had. Ook diende het bezoek aan een badhuis voor vermaak en als middel voor de 
schoonheid. 

Om de ontwikkeling en de beleving van de verschillende badculturen te kunnen beschrijven, 
heb ik vier verschillende badtypologieen uitgekozen om te analyseren. Als eerst het 
Romeinse bad, omdat dit eigenlijk de grondlegger van de meeste andere badtypologieen is, 
zoals onder andere het tweede type; de Hamam. De Finse sauna heb ik gekozen als 
voorbeeld van een meer westers en moderner badritueel wat vooral zonder water kan 
functioneren. Als laatste heb ik een hedendaags, westerse healthcenter als voorbeeld 
genomen. Hier wordt duidelijk hoe de verschillende typologieen tegenwoordig worden 
toegepast en water van het oorspronkelijke karakter is behouden en is verdwenen. 

Pleasure; je beter voe/en na het baden 
Safety; je veilig voe/en, zodat je je sociale rot kunt weg/eggen, je /ichaam kan relaxen en je psyche open 
kan staan voor het moment 
Thermal stimulation; 'warmte 'sensaties, die je bewustzijn verhogen, je stemming destabiliseren en je 
geest herinrichten. Extreme overgangen zijn niet positief 
C/earliness/purity; het voelt goed om schoon en puur te zijn 
Mind-body reconciliation; lichaam en geest worden zich bewust van elkaar 
Timelessness; je biologische ritmes volgen, zoals in/uitademen, bloedsomloop, moeheid zonder 
schu/dgevoel, laten gaan, niets doen 
Animism, verstaan en begrijpen van de natuur door goede communicatie in badomgevingen, die intense, 
intieme contacten met plekken, ge/uiden, aanraking, geur en emotione/e resonanties van de natuur 
Sacredness; stimu/eren van verbindingen en begrijpen van goede en sleche geesten, die aanwezig zijn 

[Kwaliteit van het baden - Leonard Koren, Undesigning the Bath] 
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"Coming home, don 't bathe" 
said Napoleon to his wife, Josephine 

After months away, a man might well 
long to breathe in his wife 's pure 
scent. And living in an era when one 
bathed only out of true necessity, the 
general no doubt knew what a bath 
washed away but not what it gave 
back. 
Lost on him was the higher purpose 
of bathing - a profound sense of 
renewal, which today, given the 
bristle and weight of daily life, places 
the ritual under the category of 
heaven on earth. The body and its 
muscles let go; the mind wanders 
through open meadows; and the 
spirit, soothed by watery 
nothingness, rises. 

[The Art of the Bath, by Karl Petzke, 
1997) 

"She could not tell where her body 
stopped and the water began ... " 

[The Art of the Bath, by Karl Petzke, 
1997) 

Referentie Badhuizen: 
boeken en internet : boek: badhuis 
Zumthor, oude hamam's in Istanbul , 
Internet: Hamam in Den Haag, 
Cagaloglu Hamam te Istanbul, 
westerse badhuizen (thermea 2000, 
Thermen Holiday) sauna's Finland, 
Romeins bad Caracalla 
persoonlijk bezocht: Badhuizen 
Berlijn, Sanadrome te Nijmegen 



Badhuizen 

Romeins badhuis, thermen 

"Sanum per aquam" - Gezond door water, latijnse afkorting voor SPA 

Historie 
Zolang we ons kunnen voorstellen wordt er al gebruik gemaakt van het baden in thermaal 
water. Zowel de Grieken als de Romeinen vonden de hygiene erg belangrijk, evenals het 
genot van ontspanning, bijv. tijdens een goede massage. 
Waar de Grieken vooral nog gebruik maakten van de natuurlijke baden zoals zee, rivieren, 
meren en vennen begonnen de Romeinen met het ontwikkelen van een complex waarin 
iedereen op elk moment kon genieten van een bad in de gewenste temperatuur. Hierbij 
waren de natuurlijke elementen water, lucht vuur en aarde als de belangrijkste elementen 
waarmee het badhuis moest worden gebouwd. 

Het uitgangspunt van het Romeinse baden is erg belangrijk geweest in de verdere 
ontwikkeling van het baden. Behalve de hygienische en de rustgevende werking van het bad 
(het water heeft een genezende en ontspannende werking), had het badhuis voor de 
Romeinen nog een andere reden. Het baden was vooral een sociale en culturele activiteit in 
het drukke dagelijkse leven. De Romeinen vonden al snel de verwarmingsinstallaties uit 
waardoor het mogelijk was om stoombaden te maken en zwembaden met heet, warm en 
koud water. Hierdoor werd het mogelijk de badcomplexen te vergroten en zo werd baden 
een openbare, publieke gelegenheid. Veel van de thermen behoorden tot zogenaamde 
gymnasia, waar men de dag doorbracht in leeshallen, bibliotheken en wandelgangen. Het 
baden maakte deel uit van de dagelijkse bezigheid in de middag, na gesport te hebben in de 
palaestra. In zeer intieme en luxe omgeving werd er op ontspannen en sensuele wijze een 
sociale band gelegd, waarbij er gegeten, gedronken en gemasseerd werd. 

De reden van de populariteit van de Romeinse badhuizen is vermoedelijk te danken aan het 
feit dat het badbezoek een onderdeel uitmaakte van de dagelijkse bezigheid en daarmee 
een traditie was geworden. De namiddag en de avond waren gereserveerd voor vermaak 
om het harde werken in de ochtend te compenseren. De Romeinen ontdekten dat thermisch 
welbehagen een uiterst krachtig middel was om te ontspannen, om het zichzelf comfortabel 
en aangenaam te maken en zich daardoor gelukkig te voelen. 
De Romeinse baden waren voor een zeer klein entreebedrag toegankelijk, hierdoor was het 
voor het gewone volk ook mogelijk om er gebruik van te maken. Dit had te maken met het 
democratische ideaal van de Romeinen; geloof, geslacht, kleur of rijkdom deden er niet toe. 
Badhuizen waren erg belangrijk voor de Romeinse bevolking. Hierdoor werd er veel 
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aandacht geschonken aan het uiterlijk van de badhuizen en werden er veel nieuwe 
architecton ische en bouwtechnische mogelijkheden ontwikkeld om het badhuis neg groter 
en mooier te kunnen maken. Een voorbeeld hiervan is Thermae Caracalla in Rome. 

Elementen 
Romeinse badhu izen zijn opeenvolgingen van baden van verschillende temperaturen. Soms 
zijn de baden gebouwd op natuurlijke bronnen, die dan ook een heilzame werking hebben. 
Maar meestal is dit niet het geval en worden er stoffen in het water gedaan zodat ook de 
niet-natuurlijke baden een heilzame werking hebben. Verder zijn er ruimtes met 
mogelijkheden voor massage en ontspanning. Buiten het badcomplex bevinden zich ruimtes 
voor ontmoeting, sport en cultuur. 

Architectuur 
Er zijn veel verschi llende types Romeinse badcomplexen herkenbaar. De verschillende types 
met versch illende routingen zijn niet alleen verschillend van vorm en grootte maar ook van 
sfeer. Over het algemeen zijn er twee verschillende types herkenbaar; de symmetrisch en 
de asymmetrische opbouw. Wei zijn er hierop weer vele verschillende variaties mogelijk. 

De keuze voor een type werd vaak bepaald door de locatie of het budget. De volledig 
symmetrische badhuizen hadden meestal een grote centraal gelegen caldarium (heet bad). 
Deze badhuizen werden voornamelijk in de 1 e eeuw na Christus gebouwd door het Romeinse 
bewind en kregen de benaming imperial thermae. Rondom deze keizerlijke thermen werden 
tuinen en sportvelden aangelegd met een ring kleine culturele functies rend het hoofdbad. 
Er werd als het ware een artificiele omgeving gecreeerd als een miniatuur stad. 
De asymmetrische badhuizen zien we in groten getale terug bij de kleinere badhuizen die 
over de stad verspreid werden gebouwd. De eerste badhuizen werden aan het begin van de 
2e eeuw voor Christus opgebouwd uit enkele parallelle tongewelven naast een sportveld dat 
rondom was voorzien van een zuilengalerij. Deze vorm is later ook terug te vinden bij villa's. 
Een meer dynamisch beeld werd verkregen door (gedeeltelijk) gecurfde composities, 
waarbij het badhuis zeer compact werd gebouwd. Deze compacte manier van bouwen had 
een onregelmatig en rommelig karakter, wat afweek van de klassieke compositie. Die 
compactheid had een belangrijk verwarming-technisch voordeel. De bouwkunst voor deze 
compacte badhuizen wordt later ook toegepast bij de bouw van villa's. 
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Seguentie 
De route in een romeins badhuis volgt uit de temperatuur van de baden, van het heetste 
naar het koudste bad of andersom. Men kwam eerst in de ontkleedruimte of apodyterion; 
deze ruimte kenmerkte zich door uit de wand naar voor stekende banken, verdeeld in diepe, 
vierkante nissen, ter hoogte van het hoofd. Die nissen dienden als bewaarplaats voor de 
kleren. Omdat die nissen niet konden afgesloten worden, plaatsten velen, die na het baden 
graag hun kleren wilden terugvinden waar ze ze achter hadden gelaten, er een slaaf bij op 
wacht. 
Van het apodyterion of ontkleedruimte ging men eerst naar het oefenveld of palaestra voor 
een portie gymnastiek, worstelen of balspel. Als men zich daar, na het voorafgaande 
insmeren van het lichaam met olie, in het zweet had gewerkt, werden olie, zweet en vuil 
eerst van het lichaam gehaald met de strigiles of krabijzers alvorens men naar het 
warmwaterbad ging. 
Het warmwaterbad of caldarium was de plaats voor de eigenlijke wasbeurt met soda. De 
warmte van de zaal en het water werd geleverd door de hypocaust of verwarmingsinstallatie 
(met hout of houtskool). De daardoor verwarmde lucht ging via leidingen in de ruimte ender 
de vloer en tussen de muurstenen van het caldarium. Ter verfrissing stond in elk caldarium 
een stenen bekken (labrum) opgesteld met een fonteintje met koud water. Een nog hetere 
behandeling dan in het caldarium kreeg men in het laconicum, een soort sauna; een 
laconicum of sudatorium (zweetruimte) was echter niet in alle thermen aanwezig. 
Na het caldarium kwam men eerst in de ruimte waar men geleidelijk kon wennen aan het 
verschil in temperatuur tussen het warme en het koude bad; die lauwe ruimte heette 
tepidarium. Tenslotte arriveerde men in het koudwaterbad of frigidarium, vaak aangevuld 
met een zeer groot openluchtzwembad (natatio). 

Man-vrouw 
In de Romeinse thermen was het gebruikelijk dat mannen en vrouwen apart baadden. Maar 
vaak was deze scheiding alleen beperkt tot de kleedruimtes en de hete ruimtes, vanaf de 
baden kwamen de mannen en vrouwen weer samen. In de grote badhuizen baadden alle 
klassen samen, de rijken werden dan vaak vergezeld door hun slaven. 

Verwarminq 
De belangrijkste ontwikkeling is de ontwikkeling van het verwarmingssysteem. Dit systeem 
noemt men de hypocaust. Het systeem zorgt dat hete lucht in gangen ender de vloeren kan 
circuleren, en op bepaalde plaatsen in de muren kan worden gebracht. Verschillende 
temperaturen van de ruimtes zijn hierdoor heel goed te regelen, door aanpassingen in dikte 
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en materiaal van vloeren en wanden. Dit systeem zou nog vele jaren gebruikt worden als 
algemeen verwarmingssysteem, niet alleen in de Romeinse badcultuur. 

Omdat de temperatuur van de vloer erg hoog was door het verwarmingssysteem was het 
niet meer wenselijk om met blote voeten rond te lopen. Het verwarmingssysteem heeft op 
deze manier bijgedragen tot de uitvinding van de badslipper. 
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Hammam 

Het bad was zo heet als de he/ 
maar gemengd met een koe/e bries 
Ik smaakte er de beloning temidden van bestraffing 
En bezocht er de heerlijkheid temidden van de he/ 

[Aboe Talib al -Ma'm6eni (gest. 993) uit Het badhuis, tussen hemel en hel, Marje Buitelaar & Geert Jan van Gelder, 
1996] 

Historie 
Een hammam is een badhuis dat beter bekend staat als Turks bad. Dit type heeft een grate 
historie met veel tradities, waarin meditatie en spirituele gebruiken net zo belangrijk zijn als 
schoonheid. Hammam - in het Nederlands met een dubbele m - is Arabisch voor 
verwarmen. De ruimte met een hete temperatuur is het hoofdonderdeel van de hammam, 
maar er is nog veel meer dan dat. Het badhuis was en is vooral een ontmoetingsplaats, 
waar lichaam en geest volstrekt een warden De hammam is ontstaan door de islamitische 
noodzaak van schoonheid voor het gebed. Daarom is de traditionele hammam altijd te 
vinden naast of vlak bij een moskee. Ook wordt een hammambezoek gebruikt als reiniging 
voor of na belangrijke gebeurtenissen in het leven: trouwerij, verjaardagen. Maar ook na 
seksueel contact en voor en na de zwangerschap bezoekt men het badhuis. De hammam is 
tevens een sociaal gebeuren: voor vrouwen is het de enige mogelijkheid, buiten hun eigen 
huis, waar ze andere vrouwen kunnen ontmoeten en kunnen praten zonder dat er een man 
in de buurt is. 

Elementen: 
In de hammam wordt vooral gebruik gemaakt van warme en hete lucht. Verder zijn er 
talloze fonteintjes waar men emmers met water kan vullen. Er warden verschillende soorten 
zeep gebruikt voor de verschillende reinigingshandelingen. De warme/hete lucht is heel 
belangrijk om lichaam zachter te maken zodat zeep en water makkelijker binnen kunnen en 
het lichaam beter en dieper wordt gereinigd. 

Een heel belangrijk punt is de opvatting over water: stilstaand water is onrein. Meerdere 
mensen hebben contact gehad met hetzelfde water, er kunnen lichaamsresten van andere 
mensen in zitten. Stilstaand water kan nooit dienen als reinigingsmiddel. Een hammam 
bevat dus alleen dompelbaden, geen zwembaden om in te verblijven. 
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Architectuur 
Het badtype hammam is gebaseerd op de vroeg-Romaans en Byzantijnse baden. 
Het is een gesloten en introvert gebouw, met massieve muren, meestal gepleisterd of met 
natuurstenen bekleding. Het heeft een betonnen koepeldak dat ondersteund wordt door 
massieve muren of kolommen. De ruimte wordt verlicht door smalle openingen in muren en 
vooral door ronde gaten in het koepeldak (olifantogen) boven de ruimte met de hete steen. 
Hierdoor ontstaat een mystieke sfeer, die nog wordt versterkt door de dampen en de 
akoestiek in deze ruimte. 

De hamam bestaat uit drie ruimtes: de rustruimte, waar men zich voor kan bereiden op het 
ritueel, waar men na het bezoek aan de hete ruimtes even kan bijkomen van de 
temperatuur en waar men na het badbezoek kan rusten en relaxen voor men weer de 
drukte van het dagelijkse leven in gaat. 
De tweede ruimte is de wasruimte, hier vindt men vele bankjes met veel fonteintjes, 
meestal bevindt zich midden in de ruimte een grate fontein. Je vult hier een emmer met 
water en trekt je terug langs de rand om je daar van top tot teen te wassen volgens de 
gebruiken en rituelen. De derde ruimte is de hete ruimte. Dit is de belangrijkste ruimte van 
het turkse bad en heet de Al-Harara. Het belangrijkste kenmerk van deze ruimte is de belly
stone, een centrale, vaak ronde, verwarmde steen. Hier kunnen mensen op liggen en 
warden mensen gemasseerd en gescrubd. 
Als je op deze steen ligt, ben je geheel in het zicht van alle andere bezoekers van het 
badhuis. Om wat meer privacy te hebben moet je naar de randen van de ruimte waar zich 
meerdere kleine nissen bevinden Hier kun je je verschuilen en kun je de andere gasten 
bekijken. Hier vind je ook fonteintjes met verfrissend water. 

Seguentie: 
De hamman heeft een lineaire route; dat betekent dat je in een rechte lijn de ruimtes volgt 
en aan het eind volg je dezelfde weg terug. De eerste ruimte waar je eerst even kunt 
acclimatiseren alvorens aan je badbezoek te beginnen is dus ook weer je eindpunt, waar je 
dan even kunt bijkomen van alles, voordat je je weer in het drukke buitenleven start. En 
hammambezoek zit vol met rituelen, eigenlijk is het zelfs een groat ritueel: de volgorde van 
de verschillende activiteiten staan vast en mogen eigenlijk niet onderbroken warden. In de 
volgorde hoort vaak ook het helpen van anderen, mits dat in jouw eigen volgorde past. Door 
de lineaire sequentie kan het dus zijn dat je al helemaal schoon op de terugweg bent en 
mensen ontmoet die nog moeten beginnen. Deze mag je dus niet meer helpen want dan 
kom je weer in aanraking met onreinheid. 
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Man-vrouw: 
In de islamitische cultuur is contact tussen man en vrouw verboden en men baadt dus altijd 
apart. Meestal zijn er dan ook twee badhuizen, een voor de vrouw en een voor de man. De 
ruimtes zijn ongeveer gelijk, al is het mannenbadhuis vaak wat grater en luxer. Het grootste 
verschil is de entree. De mannenentree bevindt zich vaak aan de hoofdweg, de 
vrouwenentree vaak aan een steegje dat op deze hoofdweg uitkomt. Dit geeft de 
verhouding weer tussen mannen en vrouwen in de islamitische cultuur. Een badhuis is voor 
vrouwen dan ook een heel belangrijke plek. Op deze plek waar de vrouw buiten bereik van 
mannen is, kan een vrouw helemaal haar eigen gang gaan zonder ondergeschikt te zijn aan 
de man. Maar er zijn ook badhuizen die zowel door mannen als vrouwen gebruikt worden, 
hiervoor wordt er een tijdschema gemaakt. In de moderne badhuizen tegenwoordig wordt 
er ook een tijd ingepland voor families; mannen en vrouwen mogen dan wel samen de 
ruimtes in. Dit is alleen toegestaan omdat de man er dan zelf op toe kan zien dat zijn vrouw 
niet met andere vreemde mannen in contact komt. 

Verwarming: 
Omdat de ruimtes elkaar opvolgen en steeds warmer worden is het verwarmingssysteem 
eenvoudig. Onder de heetste ruimte bevindt zich de warmtebron, hoe verder hier vanaf hoe 
kouder de ruimte. Warmte transport wordt gerealiseerd door een systeem dat veel lijkt op 
het Romeinse Hypocaust systeem; in een ruimte ender of achter de heetste ruimte bevindt 
zich een grate stookoven, die door een holte ender de ruimte de gehele ruimte kan 
verwarmen. 
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Finse Sauna 

A Finnish Folktale 

There was once a farmer with the utmost passion for the sauna. In fact, he bathed so often that, in time, he could endure 
the highest heat the sauna had to offer. The hotter the sauna, the more he enjoyed it. 
It became known around the land that this farmer enjoyed more heat than any sauna could produce. Eventually, word 
reached the Devil himself and he made a special trip up to the surface of the earth to meet this farmer. 
'1 hear you like the heat of a sauna, "said the Devil. 
''Aye, " replied the farmer, "that I do. " 
"Well then, let me take you to a place where it is so hot, you'll be begging me to stop it" 

Excited by the Devil's promise of heat, the farmer went willingly. Upon passing through the gates of Hell the Devil shouted 
to his imps to throw more wood and coal on the giant fire. 
''More heat!" yelled the grinning Devil. "We have a friend here who loves the heat. " 
The farmer smiled and bowed to the Devil thanking him for his generosity. 

Soon, all of Hell was afire. It was so hot that on the earth's surface, old volcanoes erupted and the polar ice caps began to 
melt But the farmer simply smiled. This great heat was just wonderful for him! The Devil was not enjoying this fact at all 
so he pushed his imps even harder. 

''More heat!" the Devil screamed fretfully. ''More heat for this dumb farmer!" 

By this time, everyone in Hell had gathered around the farmer and watched him in awe. Then, glancing at the Devil they 
whispered among themselves and chuckled. ''More heat, more heat, more heat!" 
The Devil was burning with embarrassment; the Devil's Hell was Heaven for the farmer. The farmer just smiled, again 
thanking the Devil for such a splendid time. 

Finally, in a fit of exasperation, the Devil screamed, "Out with you! I never want to see you down here again." 

So, the farmer returned to his farm, sad to lose the wonderful heat of Hell but pleased to know his fate was secure. Word 
spread across the land about what he had done, and it is told to this very day to all children that want to avoid Hell thus 
going to Heaven, by going to the sauna. 

[ www.saunagids.nl) 

Historie 
De sauna is ontstaan in koude tijden in het hoge noorden. Mensen beschermden zich tegen 
de kou door in de wintermaanden in grotten, half onder de grond te verblijven. De ruimte 
werd verwarmd door het stoken van vuur op een stenen ondergrond. Hier ontdekte men dat 
door water over de heet geworden stenen te gooien er een stoom ontstond waarin het 
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heerlijk was om in te verblijven - de stoom schoonde de longen en was erg ontspannend 
voor de lichaam en geest; het begin van de sauna. 

De oude finse sauna savusauna of "smoke sauna" was een soort schuurtje gebouwd van 
houten planken, waarin een vuur werd gestookt om warmte te maken, het toevoegen van 
water zorgde voor de stoom. Deze sauna was het 'hart' van het dorpsleven. Mannen, 
vrouwen en kinderen baadden samen, geheel naakt. Zij sloegen elkaar met een bosje 
takken (vasta) zodat de warmte nog dieper in de porien kon trekken. Men bracht ook wel 
eens een bezoek aan de sauna om een prive-gebeurtenis te vieren. 

Elementen 
De sauna is een heel eenvoudig principe, waarin het contrast tussen koud en heet een grate 
rol speelt. Er zijn functies nodig om warm te warden, zoals een voetenbad en de 
saunacabine, en een of meerdere middelen om af te koelen, zoals een douche, een koud 
bad, of de buitenlucht. 

Architectuur 
Ook tegenwoordig wordt er in het noorden nog veel gebruikt gemaakt van het originele 
principe van de Finse sauna. Een Finse sauna is meestal los gebouwd van het huis, in de 
tuin/natuur. Ze bestaat meestal uit een houten cabine met daarin een aantal houten 
bankjes en een stookruimte. Buiten de cabine bevindt zich een kleedruimte en een 
doucheruimte. Vaak wordt de sauna gebouwd in de buurt van een meertje, dat als extra 
afkoelingsmogelijkheid kan dienen. 
De Finse en de Russische sauna's die zich in de natuur bevinden, zijn altijd gemaakt uit een 
structuur van houten planken met een openhaard waardoor de ruimtes verwarmd kunnen 
warden. Deze sauna's bevinden zich aan een van de vele meren, watertjes of midden in de 
natuur(bossen). In de steden warden de sauna's in de gebouwen gemaakt. Sauna's voor 
publiek gebruik bestaan vaak uit meerdere verschillende sauna hokjes met verschillende 
temperaturen en geuren, die dan in een open ruimte bij elkaar warden geplaatst. Van 
binnen zijn deze sauna's met houten planken bekleed, van buiten volgen ze de architectuur 
van de ruimte. Het is ook mogelijk een saunacabine in huis te plaatsen, deze zijn vaak ook 
van buiten van houten planken. De houtsoort kan verschillen, wel moet het hout tegen 
warmte en vocht bestand zijn. 

Seguentie 
Een sauna hee~ een eenvoudige circulaire route. De bezoeker begint in het kleedlokaal, 
waar vaak ook een bankje is om wat bij te komen. Voordat hij een sauna betreedt kleedt de 
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bezoeker zich geheel uit en neemt een douche. Dit is vooral voor de hygiene, want omdat 
men naakt de sauna betreedt moet men eerst geheel schoon zijn. Nadat hij geheel 
afgedroogd is, betreedt de bezoeker de saunaruimte. Hij kan zelf de temperatuur 
be'invloeden door water op het vuur te gooien, waardoor er meer stoom ontstaat. De 
bezoeker neemt plaats op een van de bankjes op de handdoek. Hoe hoger hij gaat zitten 
hoe warmer de temperatuur. Na ong. 15 minuten verlaat hij de sauna en neemt hij een 
koude douche, een koude duik in het meertje of hij gaat even de buitenlucht in. Hierna kun 
de bezoeker dit r itueel nog een paar keer herhalen totdat hij voldoende ontspannen is. 
schema 

Man-vrouw: 
De oudste sauna 's hebben aparte stoomruimtes voor mannen en vrouwen. Maar later 
werden er voornamelijk sauna's gebouwd waar het was toegestaan dat mannen en vrouwen 
samen de sauna in gingen en tegenwoordig is het zelfs heel normaal dat men met de hele 
familie tegelijk in de sauna kan verblijven. 

Verwarming: 
In de oudste types sauna's gaan de vlammen van het vuur direct door de stenen . Het baden 
kan pas beginnen als de vlammen zijn gedoofd. In de jaren dertig werd nog een ander type 
sauna uitgevonden: ook met een schoorsteen maar ditmaal raakt het vuur de stenen niet 
direct. De stenen liggen in een metalen bak boven het vuur en worden opgewarmd via 
ijzeren elementen die zich tussen de stenen bevinden en de warmte verspreiden. Het vuur 
brandt contin ue, ook als de sauna wordt gebruikt. De intensiteit van het vuur bepaalt de 
temperatuur van de stenen en de sauna. Een sauna van dit type kan al 30 minuten na het 
aansteken van het vuur worden gebruikt. 
De elektrische kachel is de nieuwste uitvinding in de geschiedenis van de Finse sauna. Het 
werkt in principe op dezelfde manier als de houten sauna met continue warmte, maar in 
plaats van een brandend vuur worden elektrische resistors gebruikt om de stenen op te 
warmen. Het gebruikersgemak van de sauna heeft ertoe geleid dat dit type sauna het meest 
populair is geworden in Finland van alle soorten sauna's. In veel locaties, zoals hotels en 
flatgebouwen, waar houten sauna's taboe zijn, vormen de elektrische kachels de enige 
mogelijkheid voor het hebben van een sauna. Over het algemeen genomen beschouwt men 
de elektrische kachels als minder goed dan de hout verbrandende kachels. Zij zijn zeker het 
verst verwijderd van de originele sauna, maar het is ook waar dat een goede elektrische 
kachel beter is dan een slechte houten kachel. 
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Westers badhuis 

Historie 
Met de val van het Romeinse rijk en opkomst van het christendom is de badcultuur geheel 
verloren gegaan, doordat het baden officieel verboden werd. Genezing, zo vond men, kon 
worden verkregen door bidden, niet door medicinale baden. In deze tijd probeerden mensen 
zo lang mogelijk het baden uit te stellen, soms wel jaren achtereen. 
Vanaf de 13e eeuw kwam het baden geleidelijk weer in gebruik, voornamelijk in Zuid 
Europa onder invloed van de Moren. Publieke baden werden herbouwd en druk bezocht. 
Mensen baadden uren achtereen, soms dagen in hetzelfde bad. In de 16e eeuw, veranderde 
het imago van de baden wederom en werden vele gedwongen te sluiten. Enerzijds, omdat 
ze gezien werden als bron van diverse besmettelijke aandoeningen, anderzijds omdat de 
baden gevaarlijke ontmoetingsplaatsen van politieke en religieuze dissidenten waren. 
Nadat baden weer toegestaan werd, zijn er in rap tempo veel en steeds groter wordende 
badcomplexen ontstaan. Een modern westers badhuis wordt tegenwoordig meestal een 
healthcenter genoemd. Zoals de naam al doet vermoeden, is dit een plek waar gezondheid 
voorop staat. Door allerlei verschillende methodes kun je hier dingen doen die een positieve 
invloed op je gezondheid hebben. Deze centra zijn vaak een verzameling van veel 
verschillende badtypologieen en culturen. 

Elementen 
Een westers thermencomplex bestaat vaak uit twee delen: een dee I voor vermaak en een 
deel voor ontspanning en rust. 
Het publieke deel, voor vermaak en sociaal contact, komt vanuit het Romeinse bad. Ook de 
aandacht voor gezondheid, zij het veel uitgebreider, is een rechtstreeks gevolg uit de 
Romeinse badopvattingen. Vaak wordt in een badhuis ook een sportief gedeelte ingebouwd. 
Heel duidelijk herkenbaar zijn hier de baden met verschillende temperaturen, vaak worden 
deze ook in de volgorde van koud naar warm gelegd. Uit deze baden zijn de whirlpools 
ontstaan, waar behalve de hoge, aangename temperatuur vaak kruiden of extra zuurstof 
aan het water worden toegevoegd om de ontspanning te versterken. 

De sauna bevindt zich vaak in het deel waar de nadruk ligt op rust en ontspanning. Er 
bestaan veel verschillende soorten sauna's; sauna's met licht, muziek, infrarood en met 
kruidenolien. Het oorspronkelijke karakter van de sauna wordt vaak gehandhaafd; de 
houten bekleding en de originele manier van verwarmen door middel van een haard. Ook 
het ritueel wordt duidelijk uitgelegd, en de middelen, koud voetenbad en 
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douchemogelijkheden zijn volop aanwezig. Meestal is er ook een buitensauna, die zo goed 
mogelijk in de natuur wordt geplaatst. 

De hammam wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast in een westers complex, maar al 
veel langer bestaan er in een westers complex turkse stoombaden. Deze oosterse 
toevoeging is vooral ontstaan omdat de invloed uit de islamitische cultuur steeds groter 
wordt in de westerse wereld . De mystieke, rustgevende, hypnotiserende sfeer van de 
hamam is heel geschikt om te kunnen ontspannen en het gebruik van stoom/warme lucht in 
plaats van water is een nieuwe manier hiervoor. De oorspronkelijke gedachte en het ritueel 
van de hamam is nauwelijks herkenbaar, de meeste mensen weten ook niet van het 
bestaan hiervan. De gebruiken in een originele hammam zijn ook geheel verschillend met de 
gebruiken in een romeins bad of een sauna. Ook de strikte scheiding tussen mannen en 
vrouwen is hier niet van toepassing. Het is dus niet mogelijk om typologie van de hammam 
zonder aantasting in een westers bad toe te passen. 

Arch itectu u r 
Het meest bekende voorbeeld van een westers badhuis is het badhuis van Peter Zumthor in 
Vais (Zwi). In dit ontwerp is een architectuur gebruikt waarbij zich als het ware in holtes in 
de steenmassa de verschillende baden bevinden. De meeste baden bevinden zich in een 
dicht afgesloten volume en binnen dit volume kan elk bad een eigen sfeer krijgen. Dit 
complex heeft de typologie van het Romeins badhuis gebruikt met verschillende baden met 
verschillende temperaturen, warme ruimtes en stoombaden. In een van de volumes bevindt 
zich een hammam. De ruimtes uit de hamam zijn hier wel herkenbaar maar het echte 
ritueel kan hier niet uitgevoerd worden. Het is dus een westerse benadering van de hamam. 

Het sauna en beautycomplex Thermen Rotterdam is meer een combinatie van drie 
verschillende typologieen: het Romeins bad, met verschillende baden in verschillende 
temperaturen, waarvan een groot bad voor vermaak, een saunadeel, met een aanta l 
soorten sauna's waaronder ook een buitensauna en een afkoelgedeelte met douches en 
voetenbaden en een hamam, waar zich een wasruimte, een dompelbad en een hete steen 
bevindt met mogelijkheden om te masseren en te scrubben. Elk deel is ook in een eigen 
sfeer aangekleed, waardoor er in een ruimte eigenlijk 3 werelden zijn gemaakt. Het 
interessante is dat deze drie delen ook echt nog aan de originele typen doen denken, alle 
elementen zijn aanwezig en ook de rituelen kunnen voor een groot deel gevolgd worden. 
Ook de sfeer van de hamam is hier aanwezig, een donkere ruimte met veel kleine 
lichtpunten in het plafond. Toch blijft deze invulling een westerse benadering van de 
hammam. 
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Seguentie 
Het westerse bad heeft geen vastgestelde volgorde waarin je de verschillende functies moet 
bezoeken, je volgt alleen de volgorde van de aparte delen. Alles staat met elkaar in 
verbinding, vaak ligt het grote zwembad in het midden. Voor de rest ben je geheel vrij om 
je door het badcomplex te bewegen. 

Man-vrouw 
De scheiding tussen man en vrouw blijft beperkt tot de kleedruimtes en de toiletten. Voor 
de rest zijn alle functies gemengd. Wei is er een verschil tussen de kled ingvoorschriften, het 
ene badcomplex vindt vanuit hygienisch oogpunt dat de saunaruimtes geheel naakt moeten 
worden betreden, een andere complex geeft juist de voorkeur aan badkleding . 
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Conclusie 
Badculturen hebben een lange historie en moeten daarom bewaard worden. De typologie 
kan aangepast worden aan de moderne tijd, en de plaats van het bad, maar de originele 
typolog ie moet herkenbaar blijven. Ritueel en beleving zijn hierbij erg belangrijk. 
Finse Sauna: Wisseling tussen koud en warm door voetenbad en douche en de 
saunacabine. Deze saunacabine heeft een door de houten binnenbekleding warme 
uitstraling, en hierbinnen bevindt je je echt in een aparte wereld. 
Trefwoorden: rust, ontspanning, zuivering 
Elementen : saunacabine, douches 
Romeins Badhuis: baden van verschillende temperaturen en verschillende groottes, die in 
een bepaalde volgorde gevolgd warden . 
Trefwoorden: Ontspanning, gezondheid en vermaak 
Elementen : baden van koud naar warm 
Hamam: Lineaire route van koud naar heet en terug. Wassen is de belangrijkste bezigheid, 
en wordt hier in de verschillende ruimtes op verschillende manier uitgevoerd. 
Trefwoorden: schoonheid, sociale contacten 
Elementen plateau en waterfonteinen 
Westerse badhuizen: Door toenemende internationalisering warden uitgebreid met 
nieuwe, vreemde badtypologieen. Zo krijgt men steeds meer kennis en inzicht in de 
gebruiken in een andere cultuur. Worden door elkaar toegepast, waardoor grens 
onduidelijker wordt. 
Trefwoorden: vermaak, ontspann ing, gezondheid 
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Als een westers badhuis 

verschillende badculturen bevat 

moet de originele typologie van 

elk bad afzonderlij k wel 

herkenbaar blijven . Een sauna en 

een Romeins bad kunnen goed 

samen worden toegepast omdat 

de hoofdkenmerken met elkaar 

overeen komen. Een hamam is 

daarentegen een geheel eigen 

badcultuur met heel andere 

gebru iken en ri tuelen. Dit type 

kan niet zomaar worden 

ge'integreerd. 

De elementen, sauna, bad en 

plateau, die worden gebruikt in 

de verschillende badculturen en 

de route hiertussen zijn het 

belangrijkste om deze typologie 

te behouden. 



Cultuur 

Cultuurverschillen; omgang met elkaar 

Een groat verschil tussen de westerse cultuur en de islamitische cultuur is de omgang met 
elkaar, en dan vooral de omgang tussen man en vrouw. Waar we in de westerse wereld veel 
vrijer zijn geworden in dit contact heeft het islamitische geloof hier nag strikte richtlijnen 
waaraan men zich zou moeten houden. 
Dit contact kan plaats vinden op 3 gebieden: zien, het aanraken en het horen. 

zien 

30. Zeg tot de ge/ovige mannen dat zij hun ogen neerges/agen houden en dat zij hun 
passies beheersen. Oat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is we/ op de hoogte van hetgeen 
zij doen . 

31. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun 
passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet 
zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar 
schoonheid niet tonen behalve aan haar echtgenoot of haar vader of de vader van haar 
echtgenoot, of haar zonen of de zonen van haar echtgenoot, of haar broeders, of de zonen 
van haar broeders, of de zonen van haar zusters of haar vrouwen, of haar slaven, of zu/ke 
mannelijke bedienden die geen geslachtsdrang hebben, of de jonge kinderen die van de 
naaktheid van een vrouw niets afweten. En laat haar niet met haar voeten slaan, opdat 
hetgeen zij van haar schoonheid bedekken openbaar moge warden. En wendt u al/en 
tezamen tot Allah, o gelovigen, opdat gij moogt slagen. 

[Koran Soera 24 An Noer, www.lokum.nl] 

De koran geeft in soera 24 (an noer) algemene richtlijnen voor vrouwen en mannen aan op 
het gebied van gekleedheid en naaktheid. Uit die verzen en andere in de Koran heeft men 
afgeleid dat het tot de beschaafde omgangsvormen hoort om elkaar niet steeds uit te dagen 
en te verleiden of lastig te vallen met het laten zien van lichaamsdelen. De wijsheid 
hierachter beseft eenieder intu'itief maar we blijven naar de bekende weg vragen. Als er 
kans is op ongewenste intimiteit en je bent daar niet van gediend, moet je er in de eerste 
plaats zelf voor zorgen dat je daar geen aanleiding toe geeft. Er is vanuit de islamitische 
ethiek gedachte geen bezwaar om je in je eigen badkamer, voor je eigen echtgeno(o)t(e) of 
in de gezondheidszorg naakt te vertonen. Daarbuiten heeft ieder mens zijn eigen grenzen te 
bepalen. 

[Bron: lit. 32, 33] 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - 40 -



Cultuur 

aanraken 
Het taboe op lichame/ijk contact, en dus op handenschudden, heeft te maken met de 
scheiding der seksen. "Van zulk contact vreest men al gauw dat het een eerste stap is op 
weg naar overspel. Mannen en vrouwen die elkaar de hand niet schudden, geven juist blijk 
van wederzijds respect. Je laat elkaar in je waarde, je zorgt dat je gesprekspartner niet 
verontreinigd raakt door lichame/ijk contact. 

[Bron: lit. 34] 

horen 
De hammam heeft een grate rot in het sociale samen zijn van Oosterse vrouwen. Deze 
hebben in de Oosterse cultuur en de Islam een andere positie in de samenleving dan wij in 
Europa gewend zijn. De bewegingsvrijheid is nagenoeg beperkt tot de directe familiekring 
en een bezoekje aan de markt. De hammam biedt binnen haar veilige muren deze vrouwen 
een plaats om ervaringen over het huwelijk, kinderen, ouders en andere wereldse zaken 
met elkaar te bespreken. Ook in Nederland, Belgie en andere Europese landen bekleedt de 
hammam een grate rot binnen de beleveniswereld van vrouwen. De mannen zijn van harte 
welkom maar op andere tijden dan dat de hammam geopend is voor vrouwen. Ook binnen 
de mannenwereld speelt de hammam een grate rot. Het is de plaats waar ruzies en 
conflicten warden uitgepraat en bijgelegd. Vooral in de Oosterse wereld is het de plek 
waarop moeders instigatie huwelijken warden afgesproken. 

[Bron : lit. 35] 
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In het Islamitische geloof is er 

een duidelijke regel voor de 

omgang tussen man en vrouw. 

De lichamelijke 

aantrekkingskracht tussen man 

en vrouw behoort alleen 

werkzaam te worden tussen 

echtgenoot en echtgenote en 

besloten te blijven binnen de 

muren van hun woning. Alie 

islamitische regels over kleding 

en omgangsvormen dienen om 

deze terughoudendheid in stand 

te houden. Dit idee meet 

gerespecteerd worden. In een 

badhuis, waar men naakt/ 

schaars gekleed rondloopt, en 

vrouwen hun prive-geheimen met 

elkaar delen geldt hier dus: 

Er mag Geen zichtbaar contact zijn 

tussen badbezoekers en daarbuiten 

Er mag Geen directe aanrakinq zijn 

tussen personen in het badhuis en 

daarbuiten 

Er mag Geen qeluidsovdracht 

p/aatsvinden tussen het badhuis en 

buiten 



Eindhoven 

Groei en ontwikkeling eindhoven als stad 

Aanleiding 
Eindhoven zou als 5e grootste stad van Nederland een trekpleister moeten zijn voor 
toeristen net als Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht etc. Maar toeristen in 
Eindhoven komen niet voor de mooie historische binnenstad of de mooie architectuur. 
Eindhoven is een echte woonstad, er is weinig geschiedenis te zien terwijl Eindhoven wel 
een rijke historie heeft. Historische gebouwen in Eindhoven zijn schaars. Een groot deel is 
tijdens de oorlog platgebombardeerd en datgene dat nog is blijven staan, is door de 
gemeente eigenhandig afgebroken. Alleen de industrie-geschiedenis van Eindhoven is nog 
duidelijk herkenbaar. Philips heeft een duidelijke rol gespeelt in de ontwikkeling van 
Eindhoven als stad. Eindhoven bestaat dan ook voornamelijk uit veel aan elkaar geplakte 
woonwijken en industrieterreinen. De eerste industrieterreinen, midden in de stad, zijn 
langzamerhand verlaten en er zijn nieuwe industrieterreinen aan de rand van de stad 
aangelegd. De vele, oorspronkelijke industriegebouwen en terreinen lopen leeg en dreigen 
te vervallen. Omdat de industriele gebouwen de historie van Eindhoven aangeven moeten 
deze juist worden behouden. Een aantal van deze gebouwen zijn ook op de monumentenlijst 
gezet. Hiervoor moet dus een nieuwe bestemming worden gevonden, zodat het 
oorspronkelijke karakter behouden kan blijven in een nieuwe moderne functie met een 
publieke waarde. 

In beleidsplan gemeente Eindhoven wordt het historisch erfgoed van de stad als een 
toonaangevende factor in het ruimtelijk beleid beschouwd. 
De industrie in Eindhoven bestond niet alleen uit Philips. Er waren ook veel kleinschaligere 
fabriekjes zoals sigarenfabrieken en weverijen. Ook deze gebouwen zijn onderdeel van het 
industrieel erfgoed van Eindhoven. 
Schellens BV. is een van deze kleinere bedrijfjes. Het unieke is dat dit bedrijf nog steeds 
werkzaam en succesvol is en dat deze fabriek zich nog steeds op de originele locatie, 
midden in de stad, aan de Dommel bevindt. Maar uiteindelijk zal ook deze fabriek uit 
moeten/willen wijken naar een locatie aan de rand van Eindhoven en zal dit terrein vrij 
komen. Dit vormt de aanleiding voor mij om het terrein van Schellens te gaan gebru iken als 
locatie voor mijn afstudeerproject. 

[Bron: lit. 38] 
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Historie Eindhoven 
Won en 
De geschiedenis van Eindhoven gaat ver terug. Dit kan grotendeels verklaard worden door 
de strategische positie: in Eindhoven komen de rivieren Dommel en Gender samen en de 
zandrug hiertussen was een goede locatie om een vesting te bouwen. 
In 1232 kreeg Eindhoven stadsrechten van de hertog van Brabant; er stonden weliswaar 
maar zo'n 150 tot 200 huizen, maar doordat het op het knooppunt van een tweetal 
handelsroutes (Den Bosch-Luik en Antwerpen-Keulen) lag was het als stad toch van een 
zeker belang. Een aantal Eindhovense straatnamen stamt uit deze periode. 
Eindhoven werd in de loop der eeuwen geplunderd door Gelre, ingenomen door Spanje, dan 
weer door Oranje (en weer door Spanje, etc.), de pest brak twee keer uit, de stad brandde 
grotendeels af, werd behandeld als deel van een minderwaardige provincie in de Republiek, 
maar wist ondanks alles een zekere welvaart te bereiken, waar de gilden vanaf 1419 een 
niet onaanzienlijke rol speelden. 

Hoe klein Eindhoven en de omliggende dorpen ook waren, door de geconcentreerde groei 
langs de radiale verbindingswegen waren ze eind 19e eeuw al tot een geheel 
aaneengegroeid. Gestel, Woensel en Stratum, de snelste groeiers, bereikten de 
gemeentegrens het eerst. Tussen de drukke radialen, met hun kenmerkende lintbebouwing, 
lagen de maagdelijke weilanden, weinig geschikt voor woningbouw. Eindhoven groeide door 
de industrialisatie in een hoog tempo, waarbij vooral het aantal arbeidersgezinnen flink 
toenam. In de tweede helft van de 19e eeuw werd een aantal nieuwe radialen aangelegd. 
Evenals aan de oude radialen ontstond een mengelmoes van arbeiderswoningen, villa's en 
herenhuizen. "Alles woont er door elkaar". De nieuwe radialen, aangelegd als provinciale 
wegen, leidden niet alleen tot een betere bereikbaarheid tussen de dorpen en de stad, maar 
maakten ook de bouw van echte buurten tussen de radialen mogelijk. 
Op 1 januari 1920 vond de annexatie van de buurtgemeenten Woensel, Tongelre, Stratum, 
Gestel en Strijp plaats. De nieuwe gemeente Eindhoven telde ruim 45.000 inwoners. De 
daarop volgende 10 jaren gaven een ongekende bevolkingsgroei te zien; In 1925 telde de 
gemeente al 60.000 inwoners, eind 1930 al 95.000!! Er ontstonden in rap tempo nieuwe 
wijken metals gemeenschappelijk kenmerk 'snel en simpel'. Pas in de jaren 70 verdween de 
woningnood geleidelijk en vond er een ontwikkeling in de woningarchitectuur plaats die 
vernieuwend en experimenteel van karakter was. Er was behoefte aan humane woonmilieus 
en differentiatie. Door de suburbanisatie naar de randgemeenten van gezinnen met hogere 
inkomens verlegde Eindhoven zijn buitenranden en consumeerde steeds meer landelijk 
gebied. Dit ging ten koste van het centrum van de stad, waarin steeds meer gaten vielen als 
gevolg van oude fabrieksterreinen. Lange tijd werd er niets met deze kale terreinen gedaan 
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totdat gedurende de jaren '80 de invulling van deze terreinen langzaam op gang kwam. Met 
name kantoorgebouwen schoten uit de grond, maar ook woningbouw speelde bij deze 
'inbreiding' een steeds grotere rol. Het was noodzakelijk om de stad voor een brede 
doelgroep aantrekkelijk te houden. In de tweede helft van de twintigste eeuw bleef 
Eindhoven groeien, tegenwoordig telt de stad meer dan 200.000 inwoners. 

Industrie 
In de 18e eeuw kwam de textielindustrie op, die niet zeals veel nijverheid slechts voor de 
lokale markt was maar naar het westen uitgevoerd werd. Ondanks transportkosten was dit 
winstgevend, aangezien de lonen in het westen van Nederland op dat moment significant 
hoger waren dan in de rest van het land. 
In 1795 verkreeg Brabant in de dan opgerichte Bataafse Republiek de status van 
volwaardige provincie, maar enkele jaren later werd de hele Republiek bij Frankrijk ingelijfd. 
Voor Eindhoven was dit economische gezien minder desastreus dan voor het meer op 
zeevaart en handel gerichte westen. 
In 1814 werd Napoleon verslagen en werden Nederland en Belgie (die tot dan toe bij 
Oostenrijk hoorden) samengevoegd tot een staat, om de Franse noordgrens stabiel te 
houden. In 1830 scheidde Belgie zich af, wat niet door Willem I geaccepteerd werd, 
waardoor tot in 1839 een groot leger in het zuiden van Nederland was gelegerd, waardoor 
de lokale economie een impuls kreeg (ook de Eindhovense) maar op nationaal niveau funest 
was voor de schatkist. 

In 1819 werd de eerste stoommachine in Eindhoven in gebruik genomen door een 
textielfabriek, wat resulteerde in een andere vorm van produceren: waar eerst thuisarbeid 
de norm was, ontstond met de komst van de stoommachine de situatie dat het gunstig was 
om veel werkende mensen bij elkaar in een ruimte te hebben, zodat zo veel mogelijk 
gebruik werd gemaakt van de door de stoommachine geleverde energie. Dit had naast 
implicaties voor de sociale structuur ook grote invloed op de typolog ie van nieuwe 
gebouwen; de fabriekshal werd geboren. 

Naast de textielindustrie werden hoeden, bier/azijn, leer, schoenen en tabak geproduceerd, 
maar slechts voor de lokale en regionale markt. In de jaren '40 van de negentiende eeuw 
kwam Nederland in een economische recessie terecht; in Eindhoven werden plannen 
gemaakt een kanaal aan te leggen om de industrie te stimuleren. Met prive-geld werd het 
project in 1846 gerealiseerd. 
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Het belang van dit kanaal was erg groot. Auto's reden nog niet rond en zelfs het spoor was 
nog niet aangelegd. Zowel aan produktie- als aan consumptiezijde werd Eindhoven een stuk 
aantrekkelijker door de lagere transportkosten en de mogelijkheid van een grotere markt 
gebruik te maken dan wel voor een grotere markt te produceren. 
De economie trok weer aan en een nieuwe grote bedrijfstak ontwikkelde zich in Eindhoven, 
de sigarenindustrie. Hoewel ook in de jaren '50 de textielindustrie nog altijd het meeste 
werk verschafte, werden al snel miljoenen sigaren per jaar geproduceerd. Veelal gebeurde 
dit in fabrieken, waar werknemers tegen stukloon werkten. In 1860 werd een 
telegraafkantoor opgericht, in 1866 werd Eindhoven aangesloten op het Nederlandse en het 
Belgische spoorwegnet. 

Industrie in 1893 
Tegen het eind van de negentiende eeuw had de tabaksindustrie de textielproduktie 
overschaduwd ; door de groei van het aantal fabrieken kon de Eindhovense bevolking sterk 
groeien. In 1891 werd Philips opgericht, dat in de jaren daarna stormachtig zou groeien; in 
1920 had Philips meer werknemers in dienst dan de hele tabaksindustrie. 
In 1919 werden zowel het algemeen kiesrecht als de achturige werkdag ingevoerd. Philips 
bleef nog lang de economische motor van Eindhoven. Hiervan getuigen nog diverse 
imposante gebouwen, waarvan de Witte Dame er een is. 
In 1936 werd het Van Abbe-museum opgericht met geld dat ooit was verdiend in de 
sigarenindustrie, na de oorlog werd in 1956 de universiteit opgericht. 

10 sloaren· an kerttabek· 
fabrleken 

9 1ex1lelfabrieken . 
1 wolspinnerlj 

1 luclterafabrlek 

1 gloeilampenfabrlek 

Ovorl~ nljolorhokl 

1 beeldhouwerij 

2 drukkerljen 

1 hoedenfabriek 

1 leerJ001erlJ 

1 sct1oenrnakerlj 

1 smederij 

Mennen Vrouwen Klndartn van Totaal 
1 2~ 16 Jaar 

~4 458 149 1151 

109 43 29 181 

192 113 63 368 

16 28 

12 13 

19 28 

10 13 

20 20 

15 18 

Tab. 4 Dt belangrJ{kste takken dtr ElndhOvense 
nl/WJrheld m 1893 met net santal werknemers. 
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Schellensfabriek, 1918 

Schel/ensfabriek, 1930 

Schellensfabriek, 1958 

Eindhoven 

Historie Schellensfabriek 
Gestimuleerd door het succes dat zijn vader J.A.Schellens had met het bedrijf Schellens en 
Marte, begon Leo Schellens in 1902 samen met zijn vrouw een machinale trijpweverij annex 
stoomververij. Nu honderd jaar later is dit bedrijf een van de nog weinig bestaande 
trijpweverijen in de wereld. Tevens is het de nog enige werkzame fabriek van Eindhovens 
oude textielhistorie in het centrum van de stad aan de Dommel. 

Met 19 medewerkers en 4 weefmachines werd in de beginfase slechts 15000 meter trijp 
geproduceerd. Deze trijp werd voornamelijk verwerkt tot pantoffels en tafelkleden. Rood 
was de belangrijkste en naar het verhaal wil de enige kleur. 

De kleine fabriek, toen reeds gevestigd op de huidige locatie (nu Vestdijk voorheen 
Bleekweg geheten), brandde in 1911 geheel af. Omdat er na een moeizame start 
ondertussen geld verdiend werd, liet Leo Schellens zich door deze gebeurtenis niet 
ontmoedigen. De fabriek werd volledig herbouwd. Omstreeks 1915 werd er alweer 20.000 
meter per jaar geproduceerd. Een echt sterke stijging van de omzet kwam er in de twintiger 
jaren toen trijp als meubelstof een toepassing kreeg. Dit product vond zijn weg naar de 
meubelen van de beter gesitueerde Nederlanders, die zich dit dan al dure product konden 
veroorloven. 

Nog voor de tweede wereldoorlog werd met export naar Europese landen begonnen en 
midden jaren dertig werd een productievolume van 52.000 meter gerealiseerd. In de 
oorlogsjaren viel de productie geheel stil. Gebrek aan grondstoffen en het niet willen werken 
voor de bezetters lagen hieraan ten grondslag. 

Toen grondlegger Leo Schellens in 1945 overleed, nam zijn zoon Louis het roer over. Een 
jaar later overleed ook hij. Zwager Frans de Haes voelde niets voor de bedrijfsvoering. Hij 
belaste de heren D. Bisschop en M. Fuchs met de leiding. Zij wisten de productie op te 
voeren tot een jaarvolume van 100.000 meter. Bisschop pensioneerde in 1967 en Fuchs 
ging alleen door tot 1972, het jaar waarin hij opgevolgd werd door zijn zoon Eric. 

Bisschop en Fuchs hadden niet stilgezeten. In 1952 namen zij in Hilversum een jacquard 
weverij over, die zij in no time ontmantelden en in 1954 in Meerveldhoven onder de naam 
Mervetex weer opbouwden. In 1975 werd Mervetex in het gebouw aan de Vestdijk 
ge·integreerd. Een andere belangrijke prestatie van M. Fuchs was het (in 1968) 
onderbrengen van Leo Schellens & Co Trijpfabriek bij Hatema BV. Beide bedrijven gaan later 
op in de textielgroep die bekend zou warden ender de naam Gamma Holding NV. Het 
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voorzien van aanzienlijke investeringen in spoelloze weefgetouwen heeft aan het opgeven 
van de zelfstandigheid ten grondslag gelegen. In de periode van Eric Fuchs, die tot en met 
1985 liep, had het bedrijf 90 medewerkers en 54 getouwen. Op het hoogtepunt werd 
470.000 meter geproduceerd. Weliswaar werd in het jaar van het 75-jarig bestaan het 
Mervetex pakket platweefsels afgestoten. De gehele productie bestond vanaf dat moment 
weer alleen uit poolweefsels. 

In 1977 werd de officiele naam "Leo Schellens & Co Trijpfabriek" te oubollig gevonden. Deze 
werd gewijzigd in "Leo Schellens BV". Sinds eind jaren tachtig is de commerciele naam 
"Schellens Furnishing Textiles". Met deze naam, geschreven in een modern lettertype, werd 
tevens afscheid genomen van het oude logo: de wever en zijn getouw. 

In de honderd jaar van haar bestaan heeft de onderneming 7 directies gekend. Tegenover 
de ruim veertig jaren van Leo staan veel kortere perioden van andere directeuren. In de 
laatste 20 jaar volgden vier directies elkaar op. 
In 2001 wordt het nu 55 medewerkerstellende bedrijf, omtrent het "moederschap"van de 
onderneming, verkocht. De Vescom groep te Deurne is nu de nieuwe eigenaar van het 
bedrijf. 

Ondanks dat het niet makkelijk is om zo een bedrijf in stand te houden bestaat Schellens BV 
al meer dan honderd jaar. De locatie zijn ze ondertussen ontgroeid en zodoende wordt er nu 
gezocht naar een nieuwe locatie op het bedrijventerrein van Eindhoven. 

[Bron: lit. 36] 
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Uitgangspunt Eindhoven 

Industrie is erg belangrijk voor 

Eindhoven, daarom moet er 

zoveel mogelijk worden 

behouden. In elk geval moeten 

de meest herkenbare dingen van 

deze gebouwen zo min mogelijk 

aangetast worden qua uiterlijk. 

Het is juist uitdagend om in deze 

panden geheel andere functies te 

plaatsen dan oorspronkelijk. 

Hiervoor zouden functies in 

aanmerking kunnen komen die 

kunnen bijdragen aan 

oplossingen voor de hedendaagse 

problematieken in de 

samenleving, zoals de 

integratieproblematiek. Dit zal 

namelijk de nieuwe richting zijn 

voor de ontwikkeling van de stad 

Eindhoven en op deze manier zal 

het oude het nieuwe daarbij 

kunnen helpen. 



Deel 2: Stedebouwkundig ontwerp 

De opgave 
De aanzet tot de opgave luidde: herbestemming van de Schellensfabriek in een badhuis 
(voor vrouwen) 
Naar aanleiding van de gevonden dingen in het vooronderzoek heb ik deze opgave verder 
gedefin ieerd. Ik zal daarbij een onderverdeling maken in de stedebouwkundige opgave en 
de arch itecton ische opgave 

Het eerste deel van de opdracht beslaat niet alleen het monumentale pand, maar het gehele 
fabrieksterrein . De rest van het terrein meet ook worden meegenomen in de 
herbestemming maar zal dus een andere functie krijgen. Het gebied vormt een goede 
mogelijkheid om een combinatie te maken van wonen en publieke functies die bij zullen 
dragen aan de integratie van de culturen. Zo zal het hele terrein meedoen met het thema. 

De stedebouwkundige opgave luidt nu: 

Herbestemming van de Schellensfabriek en bijbehorend terrein in een multicultureel gebied, 
waarin zowel autochtone als allochtone mensen elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kunnen 
leren kennen . 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - 49 -



Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - so -



Referentie 

Referentieproject 
Mariaplaats Utrecht 
Architect: Bob van Reeth 
Bouwjaar: 1994 

Bob van Reeth: " Wat mij vooral bezig houdt is culturele duurzaamheid'. Vanuit de vorige 
eeuw hebben wij geleerd dat de steden en gebouwen enorme milieukosten met zich 
meebrengen. We kunnen het ons niet permitteren om op dezelfde manier te blijven bouwen 
en te consumeren . Met z'n a/Jen moeten we proberen daar verandering in te brengen, 
hetgeen een groot aantal consequenties met zich meebrengt op het soort van 
infrastructuren en gebouwen die we moeten ontwerpen. 
Vandaag de dag kunnen we reeds gebouwen maken die in plaats van energie consumeren, 
energie produceren, maar dit gebeurt echter nog vee/ te weinig. Het is belangrijk dat 
studenten en afgestudeerden zich daarvan bewust zijn, want vanuit ontwikkelaars zullen 
derge/ijke ontwikkelingen niet komen. Het zal eerder moeten gebeuren vanuit het 
overheidsbeleid en van onderuit, vanuit de nieuwe generaties. 

Architectuur is voor mij: het zoeken is naar architectuur, ik weet eigen/ijk niet wat 
architectuur is. Het ontwerpen betekent voor mij het doen van onderzoek: ik ben niet 
iemand die weet, maar iemand die zoekt. Oat is de enige manier om iets te vinden. Het 
ontwerpend onderzoek is datgene dat mij het meeste boeit, veel meer dan bijvoorbeeld de 
uiteinde/ijke bee/dvorming, waarop momenteel te veel nadruk op wordt gelegd. 

[Interview Bob van Reeth, door Okke van den Broek, introductie TU Delft, 2002) 

1994 Stedelijk Ontwikkelingsproject Mariaplaats te Utrecht 
Het ontwerp voor het woningbouw project aan de Mariaplaats te Utrecht is een hedendaagse 
vertaling van de oorspronkelijke immuniteitsbebouwing (Kanunnikenklooster) op deze 
locatie. De meeste belangrijke kenmerken van dit project zijn kort samengevat: de sociaal 
veilige routes door het gebied, de wit gestuukte gevels om tussen de dichte bebouwing 
daglicht te reflecteren, een hedendaagse vertaling van klassiek Hollandse 
architectuurstijlen. 

In zijn latere werk b/ijft de inspiratie van het perceel en omgeving zeer belangrijk. Van 
Reeth tracht nog steeds het resultaat niet te doen afhangen van wat men hem aanleerde. 
Ieder gebouw moet op zich kunnen staan zonder daarom te breken met de buurt. Zo staat 
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Uitgangspunt Herbestemmen 

(1) 

Door de nieuwe toevoeging van 

woonblokken die door de 

plaatsing een routing door het 

terrein vormen, is het gebied 

publiekelijk toegankelijk en leeft 

het weer. De kwaliteiten van dit 

binnenterrein (zoals de stille 

ruimte in de drukke stad) worden 

hier benut. De bestaande 

kwaliteiten worden door de 

nieuwe toevoeging weer terug in 

de aandacht gebracht. 

De nieuwe toevoeging vormt een 

herkenbaar contrast met het 

bestaande, maar samen vormen 

zij een nieuw geheel waarbij oude 

kwaliteiten opnieuw tot leven 

komen en nieuwe kwaliteiten 

ontstaan. 

Referentie 

zijn ontwerp voor het casino kursaa/ nag gedeeltelijk in de zee en vindt men in het huis van 
roosma/en op de Antwerpse kaaien een soort canon die refereert aan de zeevaart. 

[" Architectuur is niet interessant", 1994, uitgeverij hadewijch] 

Een openliggend binnenterrein, wat gebruikt werd als parkeerplaats omdat een andere 
functie niet mogelijk was in dit ingesloten terrein, is door Bob van Reeth ontwikkeld tot een 
mooi woongebied met veel kwaliteiten. Het terrein is maar beperkt toegankelijk, door twee 
ingangen aan twee kanten. Deze ingangen zijn ook nog vrij verdekt opgesteld: door een 
woonblok heen kun je het terrein betreden vanaf de stadskant en via een smal paadje aan 
de andere kant loop je het terrein weer uit, richting de doorgaande weg rondom het 
centrum. Omdat het terrein ingesloten ligt in een gesloten bouwblok is het hier nauwelijks 
merkbaar dat je je midden in de binnenstad van Utrecht bevindt. Al het verkeersgeluid 
wordt gedempt door de omringende bebouwing. Wei zijn opvallende gebouwen zichtbaar 
zoals de kerktoren en ook door de oude panden aan de rand weet je dat je je bevindt in een 
speciale omgeving. Door de nieuwe bouwblokken zo te plaatsen dat de achterkanten van 
het bestaande wegvallen door deze nieuwe volumes, zijn alleen de mooie dingen van het 
bestaande zichtbaar gebleven vanaf het nieuwe terrein. Orie nieuwe blokken zijn midden in 
het nieuwe terrein geplaatst. Deze blokken hebben geen duidelijke voor- of achterzijde. 
Hierdoor ontstaan er meerdere kleine pleintjes, die elk een eigen thema en uitstraling 
hebben gekregen. Door smalle de openingen tussen de blokken ontstaat er een route door 
het gebied waarbij een spel ontstaat tussen vrije ruimte en ingesloten gebied. 

Het uiterlijk van de gebouwen is zo gemaakt dat het geheel uitstekend past bij het uiterlijk 
van de bestaande bebouwing in de omgeving: een strakke indeling van kleinere ramen in 
een raster. De rode baksteen steekt wat af tegen de door de tijd wat donkerder geworden 
baksteen eromheen, maar het karakter is hetzelfde. Bob van Reeth heelt het hoofdplein 
juist laten opvallen, ipv baksteen is op deze gevels hieromheen opvallend wit stukwerk 
gebruikt. Ook de daken zijn contrasterend: gebruik van zinken platen heelt een moderne 
uitstraling die een contrast vormt met de traditionele bouwwijze van het metselwerk. 

Juist door dit contrast is het gebied nu een mooi geheel geworden waarbij oud en nieuw 
elkaar versterken en de eigen kwaliteiten (weer opnieuw) in de aandacht brengen. 

[Bron: lit. 39) 
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Analyse 

Analyse Stedenbouwkundiqe situatie 

De lokatie 
De Schellensfabriek ligt in Eindhoven, op de kruising van de Vestdijk met de Dommel. De 
Vestdijk is onderdeel van de binnenring, die random het centrum van Eindhoven loopt. De 
Dommel stroomt dwars door het centrum heen en doorbreekt dit centrum als het ware, dit 
beekje stroomt van het westen naar het noorden van Eindhoven. Het terrein ligt aan de 
zuidkant van de Dommel, wat betekent dat het net van het echte centrum wordt gescheiden 
door de Dommel. Er is dan oak een duidelijk verschil in functies zichtbaar tussen het dee I 
aan de noordkant van de Dommel en dat er onder; het noordelijke deel is publiek, met 
functies als horeca, winkels en openbare gebouwen, de zuidzijde is vooral woningen, met 
hier en daar op de begane grand nag wat winkels. Langs de Dommelzone zijn (a.a. vanwege 
het mooie groene, rustgevende uiterlijk, midden in de drukke stad) momenteel al veel 
culturele activiteiten geplaatst, zoals de Stadsschouwburg, het van Abbemuseum en de 
nieuwe Effenaar en de gemeente wil de Dommelzone in de toekomst verder uitwerken tot 
culturele zone van Eindhoven. 

De belangrijkste route is dus de route langs de Dommel en de route door het Stratumseind. 
Het voetgangerspubliek zal dus vooral vanaf het Stratumseind of langs de Dommel het 
gebied tegemoet komen. Sneller verkeer, zoals fietsers en auto'! 
de toegang naar het gebied moeten vinden. 
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Analyse 

Groen 
De belangrijkste groenstructuur in de 
binnenstad van Eindhoven is de 
dommelzone. Deze loopt van het 
zuidwesten, dwars door het centrum 
naar het noordoosten. Op sommige 
plaatsen is de Dommelzone echt een 
groengebied met park, bomen, 
wandelpaden, op andere gebieden is 
het groen beperkt tot een rand van 
een meter langs de Dommel, 
waarnaast zich een weg en bebouwing 
bevindt. Ook bij het Schellensterrein is 
de Dommelzone maar een meter breed 
en daardoor wordt de groenzone 
eigenlijk opgebroken in twee delen. 
Door op deze plaatsen de groenzone te 
verbreden kan deze groenzone 
doorgetrokken worden en wordt er een 
mooie green as door de stad 
gecreeerd. Deze groene zone kan 
bijdragen aan de kwaliteit van de stad, 
als een plaats waar men even tot rust 
te komen in alle drukte. Dit is 
hetzelfde als de groen parken in 
steden als London, Parijs en 
Amsterdam. 

/ 
( 

Water 

I 
I 

,/FJ 

Omdat de loop van de Dommel door 
een binnenstad tech heel kenmerkend 
is voor Eindhoven meet er meer met 
de Dommelzone gedaan worden. 
Anders dan bijvoorbeeld in Den Bosch 
is de Dommel geen gracht die rond 
gaat maar een rechte lijn die net naast 
het centrum loopt. Omdat de Dommel 
net buiten het echte centrum ligt is er 
momenteel weinig contact met de 
Dommel, maar de gemeente wil de 
Dommel meer bij het centrum gaan 
betrekken door er publieke functies 
aan te leggen. Het restaurant van het 
Van Abbe is een voorbeeld van hoe het 
water meer bij het publieke kan 
word en betrokken. 

Belangrijkste wegen 
Het centrum van Eindhoven wordt 
omgeven door een rondweg direct 
rend het centrum. Verschillende wegen 
sluiten radiaal op deze rondweg aan. 
Opvallend is dat deze rondweg 
voornamelijk eenrichtingsverkeer is. 
Een deel van deze rondweg loop langs 
de lokatie: de Vestdijk. Op deze plaats 
is de rondweg geen eenrichtingsweg 
en wordt het verkeer van en naar de 
stad dus ontsloten. De wegen langs 
het Schellensterrein : 
Vestdijk: doorgaande weg, met veel 
verkeer van en naar de stad. Hier is 
constant beweging van auto's, fietsen 
en voetgangers. 
Bleekstraat: smalle straat langs de 
Dommel, bedoelt als toegang terrein 
Schellens en woningen aan 
Bleekstraat. Deze kunnen ook de 
andere kant op naar verlengde 
Stratumseind. 
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Horeca 
Het Stratumseind is het belangrijkste 
horecagebied in de binnenstad, vooral 
's avonds druk bezocht met alle 
cafeetjes en uitgaansgelegenheden. 
Dit is ook meteen een duidelijke 
doorgang van het centrum naar het 
Dommelgebied, waar dus ook het 
Schellensterrein aanligt; belangrijke 
voetgangersstroom 
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Commerciele functies 
Net buiten centrum vooral commerciele 
functies langs de hoofdwegen. Deze 
commerciele functies bevinden zich op 
de begane grond, hierboven bevinden 
zich woningen. Langs de wegen 
bevinden zich hier parkeerstroken 
zodat winkelbezoekers hun auto in 
buurt kwijt kunnen . Bij grote 
commerciele gelegenheden zijn er 
parkeerterreinen op de binnenterreinen 
van de bouwblokken. 

Won en 
De bebouwing (langs de doorgaande 
wegen) in de binnenstad van 
Eindhoven heeft een eigen karakter: 
het is een opeenvolging van losse 
gebouwen uit verschillende tijden en 
met verschillende bouwstijlen. De 
onderrand wordt veelal gebruikt voor 
horeca en winkels, de bovenliggende 
verdiepingen hebben een woonfunctie. 
Af en toe is duidelijk zichtbaar dat een 
deel van de oorspronkelijke bebouwing 
is verdwenen en dat er een groter 
bouwblok/flatgebouw voor in de plaats 
is gekomen. Meestal hebben deze 
gebouwen wel meerdere ingangen waar 
een paar woningen aan liggen, dus niet 
een gezamenlijke ingang voor het 
gehele flatgebouw met een galerij voor 
de toegang naar de woningen. 

Diensten 
Tegenover het Van Abbe museum 
bevindt zich het stadhuisplein met 
allerlei publieke, gemeentelijke 
diensten en bestuurlijke functies. 
Stadhuisplein is dus een belangrijke 
publiekstrekker, waardoor van Abbe 
museum in zicht komt en de 
wandelroute langs de Dommel richting 
het Schellensterrei n. 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den 

Cultuur 
Dommelzone is een zone waaraan de 
culturele gebouwen van Eindhoven zich 
bevinden : stadsschouwburg, van Abbe 
en nieuwe Effenaar liggen alien langs 
de Dommel. Door de gemeente wordt 
de Dommelzone langzaamaan ingericht 
als culturele zone, zodat het gebied een 
trekpleister wordt voor bezoekers van 
Eindhoven en zo wordt de Dommel 
meer bij de stad betrokken. 
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Analyse 

Analyse Schellensterrein 

De ruimtelijke organisatie van het complex is niet meteen helder. Het complex is een 
verzameling van gebouwen en hallen. De randen van het terrein worden gevormd door twee 
kantoorgebouwen, het monument en een nieuw deel. Hiertussen bevinden zich allerlei 
verschillende hallen. Elk pand is herkenbaar door een andere vorm. Het hele fabrieksterrein 
is in ongeveer 4 uitbreidingen en verbouwingen tot stand gekomen. Het eerste gebouw is in 
1910 op deze locatie gebouwd en het laatste, het nieuwe kantoorgebouw, is in 1960 
gebouwd. 
Door de bouw van dit nieuwe kantoor aan de andere kant wordt het terrein beeindigd. Het 
nieuwe gebouw vormt een afsluiting en uitbreiding is niet meer mogelijk. 
Sommige gebouwen zijn gebouwd in stijl die typisch is voor de tijd van het bouwen, maar 
alleen het oude kantoorgebouw gebouw heeft een monumentale waarde van gemeente 
gekregen. 

Architectonisch gezien zijn de gevels aan de Vestdijk en aan de Dommel zeer karakteristiek 
voor de Schellensfabriek. Er is een ontwikkeling te zien van vele versieringen naar een meer 
strakke en moderne architectuur. Het pand met een Art Deco gevel is het enige gebouw dat 
op de monumentenlijst staat. Vroeger was dit monumentale gebouw in gebruik als 
kantoorruimte en als ontvangst- en tentoonstellingsruimte voor klanten. 
Rond 1960 is er een nieuw kantoorcomplex aan toegevoegd, met een sprekende gevel langs 
de Dommel. Vooral vanwege de ligging (aan de Dommel) van dit pand is dit het meest 
bekende deel van de fabriek. De rest van het terrein bestaat voornamelijk uit 
productiehallen, waarvan twee met echte sheddaken. 
Het belangrijkste kenmerk van een fabriek; een ronde, hoge, smalle schoorsteen is helaas 
rond 1980 afgebroken. 

Door de complexe aansluiting van de verschillende volumes en door de grote diepte van de 
verschillende gebouwen zal er voor de realisatie van een nieuwe functie (herbestemming) 
gesloopt moeten worden. Hierbij moet er wel op gelet worden dat de karakteristieken van 
het totale terrein behouden blijven. 
De ontwikkelingen in architectuur, bouwtechniek, constructies en het productieproces 
moeten zichtbaar blijven. 

Hieronder heb ik in een schema weergegeven welke gebouwen zich in het complex bevinden 
en welke waardering ik aan elk deel geef. Hieruit kan ik bepalen welk gebouw genoeg 
waarde heeft om te behouden. 
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Analyse 

Korte beschrijvinq qebouwen fabriekscomplex en waarderinq 

HW 
LG 
TS 
Arch 
opm 

con cl 

oude 
kantoorgebouw 

++ 
+ 
+ 

++ 
Monumentale gevel en 
waardevol trappenhuis 

Over de monumentale 
gevel en trappenhuis 
bestaat geen twijfel 
over: behouden, liefst 
zoveel mogelijk in 
bestaande staat. Rest 
van ru imtes behouden 
maar open voor 
verandering 

nieuwe 
kantoorgebouw 

+-
++ 
++ 
+ 

Mooie gevel langs 
Dommel 

Vanwege 
stedenbouwkundige 
kwaliteit en grate 
samenhang met 
bestaande monument 
behouden 

Jiistorische Waarde, bi.G_ging , Iechnische ~taat, Architectuur 

gevel vestdijk 

+-
++ 
+ 
+-

Beeldbepalend 
element; vormt 
verbinding tussen 
kantoorgebouwen 

Vanwege 
stedenbouwkundige 
ligging en taal de gevel 
vervangen door een 
gebouw met een gevel 
met soortgelijke vorm 
en taal. 

fabriekshal met ververij 
sheddaken 

+- + 
+ 
+- + 

+ 
Sheddaken herkenbaar Mooie constructie met 
als fabriekshal daklichten 

fabriekshal len met mooi gebouw met 
sheddaken kunnen kleine historische 
nuttig zijn voor waarde en goed te 
(openbare) functies gebruiken voor nieuwe 
maar door ze weg te invulling . Ligging 
halen wordt het gebied belemmert de meest 
opener en beter logische doorgang door 
bruikbaar. gebied . Behouden is 

overwegen waard maar 
niet ten koste van 
a lies. 
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kantoor 
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Pluspunt is 
aanwezigheid 
buitenmuur die nu 
binnen ligt 

geen redenen om te 
behouden 



Ingreep 

De Ingreep 

Behouden 
Naar aanleiding van de analyse over de bestaande fabrieksgebouwen en mijn 
uitgangspunten heb ik een uitspraak gedaan over welke gebouwen ik wil gaan behouden. 
Behalve het monument zijn dat ook het nieuwe kantoorgebouw, de ververij die hier aan 
vastzit, en de hal die direct naast het monument ligt. Ook het directiehuisje aan de Vestdijk 
blijft behouden. De andere gebouwen hebben voor mij minder waarde. 

Weghalen 
De eerste ingreep is het weghalen van een aantal delen van de fabriek. Ik haal een van de 
twee hallen met sheddaken weg, tot en met de gevel aan de Vestdijk, en de uitbreiding van 
het kantoor met kantine wordt ook gesloopt. Nu ontstaat er ruimte in het complex en nu 
ontstaat er ook een relatie tussen het monumentale kantoorpand aan de ene kant en het 
nieuwe kantoorpand aan de andere zijde. Door het behouden van de twee echte 
fabriekshallen, de ene met sheddaken en de ververij kun je het geheel zien als twee L
vormen die naar elkaar toe komen en waarvan de kantoren de randen vormen. Ik creeer 
dus eerst ruimte zodat er relaties kunnen ontstaan tussen de gebouwen door de open 
gebieden ertussen 

De tweede ingreep die ik heb gedaan is het weghalen van de weg langs de Dommel. 
Hierdoor kan de Dommelzone een stuk verbreedt worden en wordt deze zone doorgetrokken 
vanaf het gebied bij het van Abbemuseum. Het nieuwe kantoorgebouw zou een publieke 
functie moeten gaan herbergen zodat mensen een reden hebben om door te lopen langs de 
Dommel en niet al eerder af te slaan richting het Stratumseind. 

De derde een ingreep; het laatste gebouw van de woningen aan de bleekweg wordt ook 
gesloopt. Dit gebouw heeft geen uitstraling en waarde voor het gebied. Door de sloop creeer 
ik hier meer ruimte voor de nieuwbouw. 
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Uitgangspunten 

Stedebouwkundige analyse 
Omgeving 
1) Vanaf het centrum is een duidelijke richting herkenbaar richting het 
Dommelgebied , door het Stratumseind en het nieuw ontwikkelde gebied tussen 
Statumseind en de Vestdijk. Deze beweging loopt door in het Dommelgebied 
richting het van Abbe, maar niet richting het Schellensterrein. De Bleekweg die 
hier langs de Dommel loopt, belemmert zo een intensiever gebruik van de 
Dommel waardoor de groene zone hier geen vervolg kan krijgen. 
2) Daarnaast sluit de bebouwing aan de rand van het blok het binnengebied af 
en is het nauwelijks doordringbaar. Hierdoor gaat een groot deel van het 
binnengebied verloren aan garages, opslag en parkeerplaatsen . Voor een gebied 
op een dergelijke locatie betekent dit een belemmering voor verdere 
ontwikkeling. De kwaliteiten van het binnenterrein zijn vergeten omdat je het 
binnengebied niet meer kunt betreden. 
Terrein 
3) De fabriek met alle versch illende hallen is teveel dichtgebouwd waardoor 
de kwal iteiten van de verschillende hallen waaruit het bestaat niet naar buiten 
komt. De gebouwen met de meeste waarde en herkenning zijn de 
kantoorgebouwen aan de randen van het terrein. Deze vertellen samen het 
verhaal van het ontwikkeling van de fabriek. Het monumentale gebouw was 
het eerste gebouw, in de loop der jaren heeft er uitbreiding plaatsgevonden in 
de richting van de Dommel. Het laatste gebouw is het nieuwe kantoorgebouw, 
dat hiermee het terrein weer afsluit . De twee kantoorgebouwen zijn de 
belangrijkste gebouwen en zouden met elkaar in contact moeten komen zodat 
zij een verhaal met elkaar kunnen aangaan waarin de geschiedenis van de 
fabriek wordt verteld. 

Herbestemming 
Referentie Bob van Reeth : 
Door de nieuwe toevoeging van woonblokken die door de plaatsing een routing door het terrein vormen, is het gebied 
publiek toegankelijk en leeft het weer. Zo kunnen de kwaliteiten van dit binnenterrein (zoals de stille ruimte in de 
drukke stad) ook benut worden. Hiermee wordt door de nieuwe toevoeging de bestaande kwaliteiten weer terug in de 
aandacht gebracht. 
De nieuwe toevoeg ing vormt een herkenbaar contrast met het bestaande, maar samen vormen zij een nieuw geheel 
waarbij oude kwal iteiten opn ieuw tot leven komen en nieuwe kwaliteiten zijn ontstaan. 
Door het openen van het binnenterrein en door de toevoeging van nieuwe elementen kunnen de bestaande, maar 
vergeten kwaliteiten van het binnenterrein weer worden gebruikt. 
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Uitgangspunten 

Industrie in Eindhoven 
Industrie is erg belangrijk voor Eindhoven, daarom moet er zoveel mogelijk worden 
behouden. In elk geval moeten de meest herkenbare dingen van deze gebouwen zo min 
mogelijk aangetast worden qua uiterlijk. Het is juist uitdagend om in deze panden geheel 
andere functies te plaatsen dan oorspronkelijk het geval was. Hiervoor zouden functies in 
aanmerking kunnen komen die kunnen bijdragen aan oplossingen voor de hedendaagse 
problematieken in de samenleving, zoals de integratieproblematiek. Dit zal namelijk de 
nieuwe richting zijn voor de ontwikkeling van de stad Eindhoven en op deze manier zal het 
oude het nieuwe daarbij kunnen helpen. 
Ondanks herbestemming zal de oorspronkelijke functie, fabriek, herkenbaar moeten blijven. 

Architectuur en integratie 
Architectuur kan een rol spelen in de hedendaagse integratieproblematiek. Door architectuur 
goed te gebruiken kunnen er plaatsen ontstaan waar culturen elkaar kunnen ontmoeten, 
maar ook hun eigen cultuur kunnen behouden. Op deze manier kan men de veiligheid van 
de eigen cultuur behouden en toch nieuwsgierigheid opwekken voor het andere. Dit project 
vormt een goede gelegenheid om dit toe te passen. 
Deze lokatie, centraal gelegen in de binnenstad, is een goede plaats om een 
ontmoetingsplaats voor verschillende culturen te creeren. 

Stedebouwkundige uitgangspunten 
• Er moet een relatie komen tussen de twee belangrijkste en meest aansprekende 

gebouwen in het gebied: de twee kantoorgebouwen. Samen vertellen zij de 
geschiedenis van de fabriek. 

• De geschiedenis van het terrein en daarmee de oorspronkelijke functie moet 
herkenbaar blijven voor de uitstraling van Eindhoven. 

• Het binnenterrein in het blok moet aangepakt worden, door het openen van het 
binnenterrein en door toevoeging van nieuwe elementen kan deze een publieke 
functie krijgen waarin de bestaande kwaliteiten weer tot uiting komen. 

• De nieuwe invulling moet een bijdrage gaan leveren aan de integratie tussen 
verschillende culturen in Eindhoven en er zal daarom een ontmoetingsruimte moeten 
komen. 

• De Dommel en de omgeving moeten hier worden doorgezet, zodat de Dommelzone 
een toegevoegde waarde voor de binnenstad van Eindhoven wordt. De aangrenzende 
bebouwing doet hierin mee en ter plaatste van de fabriek moet het contact tussen 
fabriek en Dommel worden vergroot. 
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Concept 

• Vergroten van de relatie tussen de twee kantoorpanden; er komt open ruimte tussen 
de bestaande fabrieksgebouwen zodat er contact kan ontstaan tussen de twee 
belangrijkste gebouwen. Door behalve de twee kantoren ook twee hallen te 
behouden wordt de afstand tussen de gebouwen verkleind en de relatie vergroot. 

• Inrichten binnenterrein; het binnenterrein wordt toegankelijk gemaakt voor publiek 
en krijgt publieke functies. Hierdoor wordt het gebied ook vanu it het binnenterrein 
beleefd en worden de kwaliteiten van het binnenterrein (zoals een stille ruimte in de 
drukke lawaaierige stad) benut. 

• Ontmoetingsruimte creeren: het binnenterrein wordt een plaats voor ontmoeting, 
plaats waar mensen even weg van de drukte van de stad elkaar kunnen ontmoeten . 
Aan het binnengebied bevinden zich de ingangen naar de publieke gebouwen: 
badhuis, zwembad, multicultureel centrum, expositieruimte en theehuis en de al 
oorspronkelijke tweede ingang naar het hotel. De nieuwe gebouwen zijn 
woongebouwen waardoor er een mix ontstaat van publieke en prive-gebouwen en 
publieke en prive-ruimte. Dit behoudt de rust in het gebied. 

• Relatie met de Dommel leggen; de Dommelzone kan het gebied inkomen, hierdoor 
kan er meer gebruik gemaakt worden van het groen en dit geeft een extra kwaliteit 
aan het blok en binnenterrein. 

• Aanpassing bestaande voor nieuwe invullinq; de minder belangrijke hallen worden 
weggehaald zodat de overgebleven hallen hun kwaliteiten kunnen laten zien. Nieuwe 
volumes worden toegevoegd waardoor er een spel tussen oud en nieuw ontstaat, 
samen geven zij het terrein een nieuwe invulling. 
Uit de combinatie van de uitgangspunten blijkt dat het blok een u-vormig blok moet 
worden . Dit kan worden gecreeerd door toevoeging van 3 nieuwe langwerpige 
gebouwen. De opening zit aan de Dommelzijde waar het groen naar binnen kan 
komen. Verder heeft het blok een binnenterrein die de u-vorm volgt. 
De bebouwing heeft hierdoor een buitenkant naar de straat en een binnenkant naar 
het semi-openbare binnenterrein. 
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Ontwerp 

Organisatie en functies 
Het terrein wordt in mijn ontwerp een multicultureel gebied omdat er gebouwen aan liggen met functies die tot verschillende 
culturen behoren. De bestaande fabrieksgebouwen herbergen deze nieuwe functies en worden zo publieke gebouwen. In de 
fabriekshal met sheddaken komt een openbaar zwembad, wat vooral een westers gebruik is. In het moderne kantoorgebouw aan 
de Dommel bevindt zich een theehuis, als onderdeel van de oosterse cultuur. Verder bevindt zich hierin een multicultureel 
ontmoetingscentrum, dit is een plaats waar verschillende mensen van verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. In de 
langwerpige hal komt de expositieruimte waarin men dingen uit de eigen cultuur kan tentoonstellen aan andere mensen. Het 
monumentale gebouw wordt het badhuis, waar men de twee (bad)culturen kan beleven. 

De nieuwe toevoeging bestaat uit drie gebouwen waarin vooral woningen komen. Het gebouw dwars op de Dommel heeft op de 
onderste verdieping commerciele functies, zoals winkels en horeca. De entrees liggen aan het nieuwe pad. Ook het gebouw aan de 
Vestdijk heeft op de begane grond commerciele functies. De ingangen hiervan liggen aan de Vestdijk. De gebouwen in het terrein 
worden met elkaar verbonden door een pad. Dit pad vormt de route voor het publiek door het terrein. Aan dit pad liggen behalve 
de entree's van de winkels, ook de entree's van de publieke gebouwen. Na elke bocht volgt zicht op de volgende entree, zo wordt 
de gang door het terrein gevormd. 

1: Badhuis 
2: Zwembad 
3: Theehuis 
4: Multiculturele ruimte 
5: Expositieruimte 
6: Wonen 
7: Commerciele functies 
8: Hotel 
9: Parkeren 

Het hele terrein vormt een plaats voor ontmoeting tussen de westerse en 
islamitische cultuur. De gebouwen die ik behoud krijgen een openbare 
functie waar het contact zal kunnen plaatsvinden. De nieuwe bebouwing 
bestaat uit een aantal woonbokken, zodat het terrein afwisselend uit 
openbare gebouwen en prive-gebouwen bestaat. Het wonen in dit gebied 
is dus levendig. De woningen zijn klein tot gemiddeld waardoor deze 
geschikt zijn voor starters en mensen met een minder hoog salaris 
waardoor ze ook erg aantrekkelijk zijn voor veel allochtonen. Oak binnen 
een woongebouw kan zo de vermenging tussen culturen plaatsvinden. 



Ontwerp 

Materialisatie 
De drie nieuwe gebouwen hebben allen een strakke rechthoekige vorm met een breedte en 
een hoogte van 12 meter (komt voort uit de breedte en hoogte van de bestaande 
bebouwing rondom) en een varierende lengte afhankelijk van de plaats. De strakke 
geometrische vorm van de drie nieuwe blokken contrasteren met de complexe vormen van 
de fabrieksgebouwen en de bestaande woningblokken. Door de nieuwbouw juist strak en 
eenvoudig van vorm te houden, worden de complexe vormen juist extra benadrukt. 

De gevelbekleding van de nieuwe woningblokken is heel belangrijk voor het totale beeld van 
het gebied. De vorm van de blokken is eenvoudig en strak gehouden in tegenstelling tot de 
complexe vorm van de bestaande fabrieksgebouwen. De materialisatie zal juist de 
overeenkomst vormen met het bestaande. De bestaande gebouwen hebben allemaal een 
rode bakstenen gevel met een ritmisch ramenpatroon volgens een raster. De ramen hebben 
dunne, stalen kozijnen. De nieuwe gebouwen zijn ook ontworpen in een rode baksteen. De 
raam-verdeling zal ook hier ritmisch zijn met dunne, stalen kozijnen . Het pad wordt 
gematerialiseerd door grote straattegels in een lichtrode kleur. Hierdoor vormen zij een 
eenheid met de gebouwen en zal de route dus niet alleen door het pad maar ook de 
gebouwen worden gevormd. De verlaagde paadjes die toegang geven aan de woonblokken 
hebben een andere bestrating waardoor duidelijk is dat deze niet bij de route horen. 
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Ontwerp 

Sequentie 
De route door het gebied begint langs de Dommel. Het eerste, nieuwe gebouw staat dwars 
op de rand van het bestaande blok met winkels met daarboven woningen. Het nieuwe 
gebouw steekt net een stukje uit om het begin van de route te verbergen. Hierdoor wordt 
de nieuwsgierigheid van de voetganger opgewekt. Op het moment dat de route zichtbaar 
wordt zal hij deze sneller betreden. De route wordt gevormd door een pad van grote rode 
straattegels en begint net voor de plaat waar de groenzone het binnenterrein intrekt. Het 
pad volgt het groen en het nieuwe blok het terrein binnen. De onderste verdieping van het 
blok, dat zich nu aan de rechterzijde bevindt, bevat commerciele ruimtes om het publiek 
mee het gebied in te trekken. Aan het eind van het pad bevindt zich duidel ijk zichtbaar de 
eerste entree van een publiek gebouw. Dit is de entree van het Mandarin-hotel. Net voor de 
entree loopt het pad de bocht om naar links, om het tweede blok heen. Nu ben je echt in 
het binnenterrein. De tweede entree komt nu in zicht en dit is de entree naar het badhu is. 
Deze ligt verhoogd ten opzichte van het pad, aan het eind van dit gaat er aan de 
rechterkant een trapje omhoog. Aan de linkerkant gaat het pad weer verder de hoek om. Nu 
komt de route uit bij een verhoogd liggend plein. Het verhoogde plein is het laatste deel van 
de route voordat men weer het binnenterrein verlaat. Dit plein kan dienen als de 
ontmoetingsruimte waar de verschillende culturen elkaar kunnen ontmoeten. Aan dit plein 
bevinden zich de ingangen van het oosterse theehuis en het multiculturele centrum met de 
expositieruimte. Deze functies dragen zo bij aan de multi-cultiraliteit van het plein. Het pad 
gaat net voor het verhoogde plein rechtsaf waar de Vestdijk in beeld komt. Hier ligt ook de 
entree van de westerse functie het openbare zwembad. Het pad eindigt aan de Vestdijk 
waar men het blok weer verlaat en zich weer mengt in de drukte van de stad. 
Het nieuwe blok aan de Vestdijk heeft weer commerciele functies op de begane grond. 
Mensen die vanaf de Vestdijk komen, willen hierdoor het gebied ingetrokken worden als zij 
na de winkels de opening tussen het bestaande gebouw en het nieuwe gebouw tegenkomen. 
Zij komen meteen uit op het plein. Door de spleet tussen blok 2 en de bestaande fabriekshal 
kun je een glimp opvangen van de route die aan de achterkant verdergaat en die zij dus 
vanaf hier kunnen vervolgen. Blok 2 bevat alleen woningen, die aan een kant uitkijken op 
het groen wat het terrein inkomt. 

Vanaf de Geldropse Weg kan men via Het Onderdoor het terrein inrijden naar de 
parkeergarage, die zich onder het terrein bevindt. De uitgang vanuit de parkeergarage voor 
de voetgangers ligt in het tweede blok, waar je meteen het pad op kunt lopen om naar je 
bestemming te gaan. 
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Deel 3: Badhuis 

Het tweede deel van de opdracht is de herbestemming van het monumentale pand. De 
nieuwe functie van dit pand wordt een badhuis. Uit het vooronderzoek is gebleken dat het 
Romeins badhuis en de sauna goed samen een westers badhuis kunnen vormen zonder hun 
originele rituelen aan te tasten. De hamam zal juist apart moeten blijven om het originele 
karakter te kunnen behouden. Er is een duidelijk verschil tussen de oosterse en de westerse 
badcultuur, net zoals tussen de oosterse en westerse cultuur. Het multiculturele plein geeft 
de aanleiding om de ontmoeting van culturen in het badhuis door te zetten. De oosterse en 
westerse badcultuur warden verdeeld in twee aparte badhuizen, die samen in het 
monumentale gebouw zullen komen. 

De architectonische opgave luidt: 
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Referentie 

Universiteitsmuseum Utrecht 

Architect: Koen van Velsen 
Bouwjaar: 1993 -1996 

Koen van Velsen houdt zich vooral bezig met de vraag hoe een gebouw in de context ligt. 
Zijn gebouwen parasiteren niet op de omgeving waar ze worden ingeplant, maar zijn 
opvallend genereus naar hun "gastheren". Centraal staan de kwaliteit van de ruimte en de 
beleving van de architectuur. 

"Om architectuur te ervaren, is een afbeelding ervan niet voldoende. De toeschouwer moet 
door het gebouw wandelen en de ruimte zintuig/ijk ervaren. 'De begrenzingen van ruimte 
zijn afbeeldbaar en beschrijfbaar, de ruimte zelf is dat bijna niet. Ruimte bestaat alleen in 
de beleving. '(Ibid.) 

Voor het museum is het voormalig Botanisch Laboratorium verbouwd en uitgebreid met 
nieuwbouw op de plaats van een bestaand pand. Het concept daarvan is 'een doos in een 
doos'. In een blok is een ruimte gecreeerd waarin een nieuwe invulling is gekomen. Deze 
invulling is heel anders dan rest van het bestaande blok. In een twee lagen hoge bruine 
doos die in de oudbouw is geschoven zijn de tentoonstellingruimtes ondergebracht. De 
nieuwbouw heeft een glazen gevel waardoor, langs het volume met de 
tentoonstellingruimtes, de tuin is te zien. 

Nieuwe en oude vormen dus een contrast. Maar omdat ze wel aan elkaar zitten (het nieuwe 
is in bestaande geplaatst) is er wel een duidelijke relatie zichtbaar. De invulling van het 
nieuwe bestaat uit een dichte doos, en deze doos loopt door als invulling van het bestaande. 
Maar deze invulling wordt doorgezet in een deel van het bestaande, waardoor van binnenuit 
er een echte relatie is tussen oud en nieuw. 
Doordat nieuwe heel open is ontstaat er een doorkijkje naar binnenterrein . Hierdoor wordt 
dit binnenterrein zichtbaar vanaf de straat en wordt het een onderdeel van het bouwblok en 
de omgeving. Vanaf de andere kant (het binnenterrein) is dus nu ook de straat zichtbaar en 
zo wordt de omgeving door nieuwbouw betrokken bij het gehele blok. Deze doorkijk maakt 
ook dat de nieuwsgierigheid van de voorbijganger wordt opgewekt. Ze krijgen een glimp te 
zien van iets waar ze niet kunnen komen , zonder het gebouw te betreden. Zo'n doorkijk kan 
dus heel aantrekkelijk werken. Maar omdat er nog wel degelijk een grens is blijft het 
binnenterrein niet publiek toegankelijk voor iedereen, alleen de bezoekers van het museum 

Herbestemming van de Schellensfabriek, baden op de grens van twee were/den - 67 -



Uitgangspunt herbestemmen 

(2) 

Aanpak van Koen van Velsen: 

Door eerst ruimte te maken in 

het bestaande worden de minder 

belangrijke dingen weggehaald 

en blijven vooral de sterke dingen 

over waardoor deze weer meer 

aandacht krijgen. De nieuwe 

toevoeging versterkt dit nog eens 

door dat er een contrast wordt 

gemaakt tussen oud en nieuw. 

Maar omdat het nieuwe op de 

plaats van oud komt waarbij het 

lijkt alsof het er precies in past 

vormt het totale beeld meteen 

weer een eenheid . 

Referentie 

mogen hier komen. Het bestaande karakter van een prive-binnenplaats blijft dus toch 
behouden. 

[Bron: lit. 40 ] 

Over dit voorbeeld kun je twee dingen zeggen: op het eerste gezicht is er een duidelijk 
contrast tussen het bestaande en het nieuwe, het nieuwe heeft een heel ander 
materiaalgebruik en een andere architectonische taal dan het bestaande. Maar tegelijkert ij d 
is er juist ook een relatie gelegd tussen het bestaande en het nieuwe door enerzijds de 
omgeving nauw bij het ontwerp te betrekken en anderzijds het nieuwe deel ook in het oude 
deel door te laten !open. Het bestaande blok heeft hier een toegevoegde waarde gekregen 
door nieuwbouw, zonder het bestaande al te veel aan te tasten. 

Janny Rodermond over architect Koen van Velsen: 
" Een ruimte wordt zelden op een eenduidige wijze gedefinieerd. De lichtval, het 
materiaa/gebruik, de constructie, de organisatie van het programma, de routing door het 
gebouw, uitzichten, binnen-buiten relaties; a/le mogelijkheden warden op e/kaar betrokken 
om de ruimtelijke beleving te intensiveren. Ontwerpbeslissingen warden op meerdere 
argumenten gebaseerd. Deze zijn hierarchisch geordend op basis van het ruimteconcept. 
Daardoor ontstaat een verwevenheid die een eenduidige interpretatie van de ruimte 
onmogelijk maakt. 

[Janny Rodermond, Koen van Velsen, uitgeverij 010, Rotterdam 1995] 
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Analyse 

De analyse is gedaan aan de hand van de Raumbuch-methode. Hierin hebben we elke ruimte uitvoerig beschreven. Hieronder geef 
ik een korte samenvatting van de analyse van de belangrijkste ruimtes en elementen: 

HW 
LG 

TS 
Arch 
Opm. 

Concl. 

Foto 

trap 

i ___ _ , 

f • · . c 

f .• j 
L. - ~ 

; : !l : 
; .. . 
t_~ ! L 

II.I 

++ 
++ 
++ 
++ 

Zeer karakteristiek voor 
bouwtijd 

Zeker behouden. 
Belangrijke, publ ieke rol 
laten spelen in nieuwe 
functie, zodat belangrijk 
deel uit blijft maken van 
het gebouw 

Melkmeisje (trap) 

++ 

+ 
++ 

Melkmeisje geeft vooral sfeer 
aan trappenhuis 

Ligging niet gunstig, komt 
uit op onbelangrijke 
zijruimte. Zou alleen als 
versierend element kunnen 
dienen, evt. als plaats waar 
men door kan 'kijken' maar 
geen doorgang. 
( nieuwsg ierig heid 
o wekken 

----+~ 

g/azen vloer (trap) 

++ 
nvt 

+-
++ 

Zorgt dat daglicht in 
onderste ruimtes kan 
komen 
Belangrijk element, zeker 
behouden. Resta u ratie 
nodig van de 
glaselementen . 

ruimte rechts 

0.11 

+-
++ 

+ 
+-

Heel mooi uitzicht over 
binnenstad ! 

Benutten voor een publieke 
functie waarin uitzicht 
belangrijk is, zeker op 
tweede verdieping . 

ruimtes voor 

.-----""""'! l: : j 
' : {) J 

f .. ' . • 9 f 

p~ .-i 
II .IV 

+-
+ 

+ 
+-

Contact met drukke 
Vestd ijk, achter 
monumentale evel 
Niet erg veel kwaliteit, 
maar door behoud gevel 
bijna niet mogelijk aan te 
tasten . Zou als 
vervoersruimte / korte 
verblijfsruimte kunnen 
dienen. 
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Analyse 

HW 
LG 
TS 
Arch 
Opm. 

Concl. 

Foto 

ruimte midden 

- --
. l 

•• 1 

II.VI 

+ 
+ 
+-
+-

Karakteristieke balk-kolom 
structuur, werd vaker 
gebru ikt in die tijd. 
Daglichttoetreding van twee 
kanten 

Balk-kolomstructuur 
beeldbepalend . Grote open 
ru imte geeft veel vrijheid 
voor invulling . 

kozijnen (midden) 

++ 
nvt 

+ 
Dunne kozijnen en kleine 
raampjes . Vergelijkbare 
kozijnen ook te zien in van 
Nelle fabriek en Rietveld 
huis. 

Slankheid in tegenstelling 
tot grofheid van kolommen 
en balken in ruimte . 
Beeldbepalend, voor zowel 
buitengevel als 
binnengevel; niet aantasten 

ruimte achter kleine trap 

11.Vll ll.Vlll 

+ + 
nvt +-
+ +- +-
+ +- +-

Mooie aansluitingen - Donkere achterruimte, wel Vooral functioneel, 
console met verjonging aan 3 zijdes eenvoudig trappenhuis 
Kolommen: afm. 360 x gevelopeningen. Heeft 
360, 300x 300 en 240x intieme sfeer 
240, stalen 
stootbevesti in lm 
Mooie constructie werkt Ook hier constructie Ligging is goed, tussen 
beeldbepalend. Beeld zo beeldbepalend. twee grote ruimtes, vooral 
min mogelijk aantasten, Middenruimte tussen functioneel nuttig 
tussen kolommen wel kolommen evt te gebruiken 
ruimte voor aantasting voor iets nieuws 
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De Ingreep 

Behouden 
Naar aanleiding van de analyse over het monumentale gebouw kan ik uitspraken doen over 
welke (onder)delen behouden moeten blijven: 

• De constructieonderdelen zoals de wanden en de kolommen wil ik zoveel mogelijk 
behouden en weer gebruiken als constructieonderdeel van het bestaande 
gebouw. De ingreep moet dus zodanig zijn dat de stabiliteit behouden blijft. 
Verder is de constructie belangrijk voor het beeld van de ruimte. Zij geeft het 
karakter aan de ruimte en hierbij moet rekening worden gehouden bij een 
ingreep in deze constructie. 

• Het grote trappenhuis in Art Deco stijl, blijft behouden en gaat weer dienen als 
ruimte voor de belangrijkste verticale verplaatsing. Door deze ruimte publiek te 
maken kunnen veel mensen de ruimte gebruiken en de kwaliteiten ervaren. 

• Ook het tweede trappenhuis wil ik behouden als tweede mogelijkheid voor een 
verticale verplaatsing . Dit trappenhuis ligt centraal in het gebouw, waardoor het 
goed mogelijk is dat er in de nieuwe invulling op deze plek ook een verticale 
verplaatsing nodig is. Dit trappenhuis hoeft geen publieke ruimte te zijn maar kan 
meedoen in de verticale verplaatsing in het badhuis. 

• De voorgevel van het pand is monumentaal en moet behouden blijven in 
oorspronkelijke staat, zonder zichtbare ingrepen. De andere gevels zijn minder 
versierd uitgewerkt maar net zo belangrijk voor het uiterlijk van het gebouw. De 
onderverdeling van de grote ramen in kleine ruitjes is erg belangrijk voor het 
beeld, zowel binnen als buiten . Door ramen in twee (in de achterruimte zelfs in 
drie) tegenover elkaar liggende gevels is er een aparte lichtverdeling in ruimte: 
schaduwwerking naar twee kanten. 

• Door de kolom-balk constructie in de ruimtes zijn er geen dragende 
binnenwanden nodig en hierdoor is er voor de nieuwe invulling een grote vrijheid. 

Verwijderen 
De ingreep in het bestaande gebouw bestaat allereerst uit het weghalen van iets. Hierdoor 
kan ik ruimte creeren voor de nieuwe benodigdheden. Deze houding over herbestemming, 
eerst ruimte creeren om iets nieuws terug te kunnen plaatsen, is gerefereerd aan het 
ontwerp voor het Universiteitsmuseum van Koen van Velsen, wat ik eerder heb omschreven. 
(Pag.65) Op vijf plaatsen worden over drie verdiepingen het vloerveld tussen de kolommen 
en de hoofddraagbalken weggehaald. Omdat deze ingreep binnen de hoofddraagconstructie 
blijft, is er geen ernstige aantasting van de constructie, deze blijft daardoor zijn stabiliteit 
behouden. Verder haal ik de binnenwanden weg (vooral in het voorste deel) en de 
fabrieksliften. 
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Uitgangspunten 

Analyse bestaande gebouw 
1) Het trappenhuis in Art Deco stijl heeft een grote waarde voor het gebouw. Dit is de 

enige ruimte die echt afgewerkt is en waaruit de historie van het gebouw duidelijk 
wordt. Het geeft ook aan dat deze ruimte in de geschiedenis een belangrijke functie 
had; zij werd gebruikt als publieke ruimte, om de gasten te ontvangen en te leiden 
naar de kantoren. Deze ruimte moet weer deze publieke functie krijgen en zal dus 
weer toegankelijk voor publiek worden. De ruimte zal gebruikt worden voor de 
verticale verplaatsing van het algemene publiek, niet alleen voor badhuisbezoekers. 

2) De kolom-balk constructie heeft geen historische waarde voor het pand maar is wel 
heel belangrijk voor het beeld van de ruimte. Bij de ingreep moet hier rekening mee 
gehouden worden. De enige randvoorwaarde is dat de constructie beeldbepalend 
blijft voor de ruimte. Door tussen de draagconstructie delen weg te halen blijft het 
beeld en de stabiliteit van de constructie behouden. Door de opening ontstaat ruimte 
waardoor een nieuwe invulling aan het gebouw gegeven kan worden 

3) De voorgevel van het gebouw is monumentaal maar ook de zijgevels hebben een 
historische waarde. Gevels als deze komen niet veel meer voor in Eindhoven en zij 
laten duidelijk de ouderdom van het pand zien. Het gevelbeeld blijft behouden, 
geheel zonder ingrepen. De ingrepen die nodig zijn voor de gevel (zoals bijv. isolatie) 
vinden aan de binnenkant plaats. 

Herbestemming 
De aanpak van Koen van Velsen: door eerst ruimte te maken in het bestaande worden de 
minder belangrijke dingen weggehaald en blijven vooral de sterke dingen over waardoor 
deze weer meer aandacht krijgen. De nieuwe toevoeging versterkt dit nog eens doordat er 
een contrast wordt gemaakt tussen oud en nieuw. Maar omdat het nieuwe op de plaats van 
oude komt waarbij het lijkt alsof het er precies in past, vormt het totale beeld meteen weer 
een eenheid. 

Om de nieuwe functie te kunnen toepassen moet er in het bestaande gebouw ruimte 
worden gemaakt voor het nieuwe. 
Het is een mogelijkheid om tussen de hoofdconstructie, waartoe de hoofdbalken en 
kolommen behoren, vloerdelen weg te halen. Hierdoor ontstaan er ruimtes voor nieuwe 
'kokers', volumes over drie verdiepingen. Door deze plaatselijke ingrepen blijven er in de 
ruimte plaatsen waar het licht van twee kanten door de ramen kan komen. Ook blijft het 
beeld van de kolomstructuur onaangetast en door op plaatsen het volume open te houden, 
blijft overzicht van gehele ruimte mogelijk. 
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Uitgangspunten 

Badhuizen 
Badculturen hebben een lange historie en moeten daarom bewaard worden. De typologie 
kan aangepast worden aan de moderne tijd en de plaats van het bad, maar de originele 
typologie moet herkenbaar blijven. Ritueel en beleving zijn hierbij erg belangrijk. 
Finse Sauna: Wisseling tussen koud en warm door voetenbad en douche en de 
saunacabine. Deze saunacabine heeft een door de houten binnenbekleding warme 
uitstraling en hierbinnen bevindt je je echt in een aparte wereld. 
Elementen: saunacabine, douches 
Belevinq: rust, ontspanning, zuivering 
Romeins Badhuis: baden van verschillende temperaturen en verschillende groottes, die in 
een bepaalde volgorde gevolgd worden. 
Elementen: baden van koud naar warm 
Belevinq: Ontspanning, gezondheid en vermaak 
Hamam: Lineaire route van koud naar heet en terug. Wassen is de belangrijkste bezigheid, 
en wordt hier in de verschillende ruimtes op verschillende manieren uitgevoerd. 
Elementen: plateau en waterfonteinen 
Belevinq: schoonheid, sociale contacten 
Westerse badhuizen: Door toenemende internationalisering worden uitgebreid met 
nieuwe, vreemde badtypologieen. Zo krijgt men steeds meer kennis en inzicht in de 
gebruiken in een andere cultuur. Worden door elkaar toegepast, waardoor grens 
onduidelijker wordt. 
Belevinq: vermaak, ontspanning, gezondheid 

Als een westers badhuis verschillende badculturen bevat moet de originele typologie wel 
herkenbaar blijven. Een sauna en een Romeins bad kunnen goed samen worden toegepast 
omdat de hoofdkenmerken met elkaar overeen komen. Een hamam is daarentegen een 
geheel eigen badcultuur met heel andere gebruiken en rituelen. Dit type kan niet zomaar 
worden ge'integreerd in een westers badhuis maar kan beter worden toegepast als een 
zelfstandig badhuis (te midden van een westers badhuis) zodat de eigen badcultuur 
behouden kan blijven. 

Architectuur en integratie 
De integratieproblematiek is een steeds vaker voorkomende opgave voor de hedendaagse 
samenleving. Er is een steeds groter wordende behoefte aan plaatsen waar de verschillende 
groepen in Eindhoven elkaar kunnen ontmoeten om zo elkaar beter te leren begrijpen en te 
respecteren. Architectuur kan hieraan bijdragen. Maar het is belangrijk dat hierbij niet 
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Uitgangspunten 

geprobeerd wordt om de culturen te laten versmelten. De belangrijkste kenmerken van de 
verschillende culturen moeten behouden blijven. Op deze manier kan men de veiligheid van 
de eigen cultuur behouden en tech nieuwsgierigheid opwekken voor het andere. 

In een badhuis zijn gebruiken erg belangrijk. Een badhuis is daarom een uitstekende 
mogelijkheid om aan de ene kant respect te tonen voor de gebruiken van de cultuur en aan 
de andere kant nieuwsgierigheid op te wekken voor het andere. 

Culturen 
In het Islamitische geloof is er een duidelijke regel voor de omgang tussen man en vrouw. 
De lichamelijke aantrekkingskracht die er bestaat tussen man en vrouw behoort alleen 
werkzaam te worden tussen echtgenoot en echtgenote en besloten te blijven binnen de 
muren van hun woning. Alie islamitische regels over kleding en omgangsvormen dienen om 
deze terughoudendheid in stand te houden. Dit idee meet gerespecteerd worden en 
zodoende meet niet geprobeerd worden op de een of andere manier wel contact te laten 
plaats vinden waar dit niet mag. In een badhuis, waar men naakt/schaars gekleed rondloopt 
en vrouwen hun prive-geheimen met elkaar delen geldt dus: 
Er mag geen zichtbaar contact zijn tussen badbezoekers en daarbuiten 
Er mag geen directe aanraking zijn tussen personen in het badhuis en daarbuiten 
Er mag geen geluidsoverdracht p/aatsvinden tussen het badhuis en daarbuiten 

Uitgangspunten Architectonisch ontwerp: 
• De nieuwe invulling blijft binnen de bestaande constructie waardoor het karakter van 

de ruimtes niet aangetast wordt 
• De karakteristieken van het monumentale gebouw meet opnieuw in de aandacht 

gebracht worden, het gevelbeeld meet worden hersteld en de karakteristieke trap 
meet publiekelijk toegankelijk worden 

• De badculturen moeten hun originele typologie en de daarbij horende elementen en 
gebruiken behouden als ze worden toegepast in een westers badhuis. Een hamam 
heeft grote verschillen met de andere badtypologieen en is daarom moeilijk te 
combineren. Beter is om de hamam toe te passen als zelfstandig badhuis. 

• Door twee verschillende badhuizen (badculturen) in een gebouw te laten bewegen 
kan dit gebouw dienen als ontmoetingsplaats tussen culturen en op deze manier 
bijdragen aan de integratie van de verschillende culturen in Eindhoven 

• De gebruiken van de verschillende culturen moeten hierbij gerespecteerd worden. 
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Concept 

• Twee badculturen in een qebouw - verstrenqeling 
De westerse en oosterse (bad)cultuur warden samengevoegd in een gebouw. Deze 
integratie van 2 verschillende (bad)culturen is op verschillende manieren toe te passen: 
1) De twee 'culturen' bevinden zich naast elkaar; men kan elkaar wel zien, maar men leeft 
verder zelfstandig binnen de eigen cultuur 
2) De ene cultuur begeeft zich midden in de andere cultuur, maar men blijft wel binnen de 
eigen cultuur. Aan twee zijden ontstaat een raakvlak tussen beide culturen, waar evt. een 
connectie zou kunnen ontstaan. 
3) De twee culturen bewegen zich door elkaar heen. Het blijft mogelijk om binnen de eigen 
cultuur te blijven, maar er ontstaan veel raakvlakken en dus is er op vele plaatsen connectie 
mogelijk -7 Verstrengeling 

De derde mogelijkheid ga ik toepassen in dit project. Binnen hun eigen deel kunnen de 
badbezoekers hun eigen dingen doen, maar telkens warden ze wel bewust van dat er meer 
om hen heen is. Door de verstrengeling is op veel plaatsen connectie met het andere bad en 
dus kan er op vele plaatsen warden ingespeeld op dit gevoel. Hierdoor kan nieuwsgierigheid 
bij de badbezoeker opgewekt warden. Het doel is dat op deze manier, veilig in hun eigen 
omgeving het besef ontstaat dat er meer is. Na een tijdje kunnen ze dan voorzichtig , voor 
zover hun geloof het toestaat, een kijkje gaan nemen in het andere deel. 

• Inqreep tussen de bestaande hoofdconstructie-onderdelen 
De vijf open ruimtes die ontstaan tijdens de ingreep warden opgevuld met vijf nieuwe 
volumes. 
De constructie van het bestaande gebouw is overwegend horizontaal. Door hierin nieuwe 
verticale volumes te plaatsen die drie verdiepingen beslaan wordt er een contrast gevormd 
tussen horizontale en verticale elementen. Seiden komen zo beter uit omdat er bij het 
verplaatsen door de ruimte telkens een wisseling ontstaat van de richting van de 
hoofdstructuur. 
Door de verticale elementen ontstaat er een relatie tussen de verschillende verdiepingen, de 
functies op de versch il lende verdiepingen kunnen zo oak een relatie met elkaar vormen. 

• Samenvoegen van elementen tot een verticaal badelement 
Om de herkenbaarheid van de verschillende badculturen te behouden gebruik ik de 
belangrijkste elementen uit elke badculturen en leg hier de nadruk op. 
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Concept 

Belangrijkste elementen: 
Romeinse bad: baden van verschillende temperaturen 
Hamam: (verwarmd) plateau 
Finse sauna: saunacabine 

Deze elementen worden verticaal samengevoegd waardoor ze samen een nieuw badvolume vormen. In dit nieuwe, verticale 
badvolume bevinden zich behalve de hoofdelementen ook de andere badbenodigdheden zoals fonteinen, douches en kleine 
wateroppervlakken die nodig zijn om de twee badhuizen te vormen. Door alles in deze nieuwe blokken te houden, blijft het 
bestaande gebouw verder geheel onaangetast en kan zij haar oorspronkelijke karakteristiek behouden. De overige ruimtes 
worden verblijf- en vervoerruimtes, waardoor je hier van het originele gebouw kunt genieten. Binnen het volumes ben je dan in 
een geheel andere wereld, de wereld van de functie waar je op dat moment bent. 

De vijf nieuwe volumes worden op de vijf open plaatsen in het gebouw geplaatst. Drie van deze volumes bestaan uit de 
elementen en vormen de badvolumes. Deze drie volumes liggen in de ruimtes met de kolom-structuur en bevatten samen alle 
badfuncties voor de twee badhuizen. Elk volume heeft een andere samenstelling van de elementen. Hierdoor ontstaat er ook 
een routing tussen de volumes, dit is de routing door het badhuis. 
Twee volumes liggen in het zijdeel en hierin bevinden zich alle andere functies voor de badhuizen die een gesloten ruimte 
moeten plaatsvinden zoals de doucheruimtes, toiletten, keuken, opslagruimte. De bovenste verdieping van het volume in het 
restaurant vormt een zitkuil. 

Binnen een badvolume kan er wisselwerking 
ontstaan tussen de elementen. De 
bovenkant van het saunavolume is het 
plateau voor de hamam, de ruimte tussen 
twee sauna's is een warme ruimte omdat 
deze van boven en beneden af verwarmd 
wordt. Zo vindt er verticaal contact tussen 
de elementen in het badhuis plaats; men 
gebruikt elkaar, zonder het meteen te 
weten. Ook aan de zijkant is er op deze 
manier contact. 
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Concept 

Bewust worden van andere gebruiker - gewaarworden 
De integratie van de twee baden in een gebouw heeft een grote invloed op 
de waarneming van de gebruiker. De gebruiker van het westerse bad moet 
het gevoel hebben dat er behalve dit bad nog meer in het gebouw 
plaatsvindt. Maar volgens de culturele ideeen uit de oosterse wereld er is 
geen direct contact mogelijk met deze andere functie. De 'gewaarwording' 
van het andere bad zal dus op een andere manier moeten plaatsvinden. 

Deze gewaarwording bestaat enerzijds uit gebruik van dezelfde 
volumes/ruimtes door de verschillende baden. Als het ene bad een 
warme ruimte nodig heeft, kan de buitenkant van deze ruimte weer 
benut worden door het andere bad. Zo vindt er direct contact plaats 
tussen de twee baden zonder dat het andere bad zichtbaar is. Men kan 
wel zien dat er een volume is, maar men kan er niet in, of juist wel in, 
maar niet eromheen of er bovenop etc. Zo vindt de wisselwerking plaats 
tussen de twee baden, zonder visueel contact. 
Ook de materialisatie draagt bij aan deze gewaarwording. Door twee 
verschillende materialen te gebruiken voor de twee verschillende baden 
kan het materiaal van het ene bad zichtbaar worden in het andere bad. 
Door dit op meerdere plaatsen toe te passen zal de herkenning en daarbij 
de gewaarwording van de aanwezigheid van het andere bad duidelijk 
worden. 
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1 [form.] waarnemen 
2 [form.] zich bewust 
word en van = > merken 
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Ruimtes 
Het monumentale pand wordt herbestemd tot een badhuis met daarin twee verschillende badculturen die afzonderlijk te 
bezoeken zijn. De eerste badcultuur is een westers bad, bestaande uit een combinatie van de sauna en het Romeinse bad, de 
tweede badcultuur is een hamam. Deze twee badculturen bewegen zich onafhankelijk van elkaar door het gebouw, waarbij ze 
ieder hun eigen gebruiken en rituelen volgen. Hierbij lopen ze zodanig door elkaar in het gebouw dat er een verstrengeling 
tussen beide optreedt. Door deze verstrengeling zal er constant een gevoel ontstaan dat er meer is dan alleen het bad waar 
men zich op dat moment bevindt. 

De beide baden bestaan elk uit drie delen. Voor het westerse bad is dat het kruidendeel, waar men in aanraking komt met de 
rustgevende en helende werking van kruiden, temperatuur en water, het saunadeel, waar men de saunacultuur kan beleven 
en het belevingsdeel, waar in wordt gespeeld op de zintuigen van de mens. Voor de hamam zijn het de drie ruimtes waaruit 
een hamam bestaat: het rustdeel, het wasdeel en het hete deel. 

Ruimtes westers bad 

Stap voor stap naar ontspanning 
Aanme1;aen 

Voetenba{ 

Saunacabin • 
toomcabine/ 

saunacabine 
oetenbad 

us ten 

Frisse luc · ~emmen 
Koude dou ~ .. ~e-n.~ad 

Dompe bad 

Tip! Draai zomers het rondje om. Eerst afkoelen, dan opwarmen 

Saunadee/ 
De sauna's in dit gedeelte kunnen 
allemaal afzonderlijk de originele 
saunaroute volgen. De sauna's worden 
vanuit hygienisch oogpunt naakt 
bezocht. De extra functies die hierbij 
nodig zijn zoals voetenbad en douches 
bevinden zich ook in het volume, net als 
de sauna. Hierdoor hoeft men buiten het 
volume niet naakt te zijn, en kan men 
binnen de beschutting van het volume 
naakt rondlopen, zonder bekeken te 
worden door andere bezoekers. 
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Kruidendeel 
Het gebruik van kruidenolie in baden in combinatie met verschillende temperaturen van 
water en ruimtes zorgen voor een rustgevende en helende werking. 
Dit kruidendeel is vaak opgebouwd volgens de Romeinse badtypologie, verschillende baden 
van verschillende temperatuur. Wei kan men hier zelf de volgorde tussen de baden bepalen. 

Gebruik van olien: 
Essentiele olien worden al duizenden jaren en in vele culturen gebruikt. De Chinezen waren ruim 2000 jaar voor onze 
jaartelling bekend met de helende en heilzame werking ervan voor lichaam en geest. De oude Egyptenaren waren meesters 
in de cosmetische toepassingen van essentiele olien. De 'drie wijzen uit het Oosten' brachten o.a. kostbare wierook en mirre 
als geboortegeschenk voor Jezus. Via de Griekse en later de Romeinse beschaving bereikten de essentiele olien en de kennis 
ervan Europa. Hier waren het vooral de geestelijken die zich bezig hielden met de geneeskrachtige werking van planten en 
hun olien. Later werden de essentiele olien ook gewaardeerd vanwege hun aromatische eigenschappen . Het begon met 
reukwater in de 18e eeuw om de eigen onwelriekende lichaamsgeur te verdrijven en groeide later uit tot de 
wereldvermaarde parfumindustrie met als centrum het stadje Grasse in het zuiden van Frankrijk. 
In onze westerse wereld taande de belangstelling voor essentiele olien rond het midden van de 20e eeuw ten gunste van de 
opkomst van de technische chemie. In de tachtiger jaren steeg de belangstelling voor natuurlijke voeding, zonder chemische 
toevoegingen. Ook de belangstelling voor essentiele olien is tegen het einde van de 20e eeuw weer sterk toegenomen. 

[ www.saunagids.nl] 

Belevingsdeel 

Verschillende geuren, kleuren, geluiden zorgen voor een optimale beleving van de zintuigen, 
zien, ruiken, horen, voelen en proeven. Het grote bad is een zoutwaterbad, waarin men 
door het zout kan blijven drijven zonder veel moeite. Verder zorgt het zoute water voor 
ontsmetting en men ruikt er de geur van de zee. In het kleine bad klinkt onder water 
rustgevende muziek. De whirlpools hebben lichteffecten. Deze bevinden zich in een 
afgesloten ruimte waardoor het lichtspel heel mooi uit kan komen in deze smalle, hoge 
schachten. De sauna maakt gebruik van kleurentherapie, waarbij de kleuren verschillende 
effecten hebben op de gezondheid. 

Kleurentherapie effecten: 
Rood : rood activeert het hart en de bloedsomloop. Huidziekten en reuma worden positief bei'nvloed door rood licht. Tevens 
worden de hersenen, longen en spieren positief bei'nvloed. Bovendien werkt de kleur rood rustgevend 
Geel : 
geel help! bij maag en darmklachten. Geel zorgt voor een goede werking van de klieren en activeert het huidslijm. De kleur 
geel verschaft, behalve een gunstige werking op het humeur, een warm en behaaglijk gevoel. 
Blauw: 
blauw werkt verkoelend en verfrissend . Het heeft een positieve uitwerking op slapeloosheid onrust en angst. Het zorgt voor 
een goede doorbloeding. 
Groen: 
groen werkt rustgevend, verschaft zelfvertrouwen en geeft kracht. De kleur groen help! bij zenuwkwalen, hoofdpijn, jicht en 
bij hoesten. 

[www.relaxbaden .nl] 
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Ruimtes hamam 

Rustruimte 
De rustruimte is de ruimte waar men het badhuisbezoek begint, evt. kan men hier wachten 
op anderen zodat men samen het bezoek kan beginnen. Oak is dit de laatste ruimte, waar 
men na het inspannende badhuisbezoek even kan bijkomen voor men weer de drukte 
ingaat. 

"op de binnenplaats van onze hammam lagen fangs de hele muur uitnodigende matrassen 
op hoge houten tafels. Zodat je tegen de natte vloer beschermd was [. .. ] Ik vond het 
heerlijk dat die matrassen daar waren, want na de hammam was ik a/tijd ontzettend 
slaperig. Eigenlijk vond ik deze derde fase van het badritueel de fijnste, niet alleen omdat ik 
me zo g/oednieuw voe/de, maar ook omdat het badpersoneel, gei'nstrueerd door tante 
Habiba die over de consumpties ging, sinaasappel- en amandelsap uitdeelde, en soms ook 
noten en dadels, zodat je weer energie kreeg. [. .. ] we /agen al/emaa/ half in slaap bovenop 
de handdoeken en k/eren van onze moeders. [. .. ] je hoorde stemmen, maar kon geen vin 
verroeren, zo heerlijk lag je te slapen. 

[Bron: lit . 18] 

Wasruimte 
De wasruimte is de belangrijkste ruimte in de hamam, hier vindt de hoofdfunctie van de 
hamam plaats; de totale reiniging. Deze reiniging omvat vele fases en kan op een aantal 
manieren uitgevoerd warden. 

"Zodra ze van een zitplaats verzekerd zijn loopt een baadster met haar emmers naar de 
waterbak, waar het meestal een gedrang van jewelste is. Rond hun zitplaats bakenen de 
vrouwen een eigen territorium af door er de vol/e emmers als een halve muur om de groep 
vriendinnen of familieleden heen te zetten. De handelingen die hierna volgen voeren de 
baadsters in vaste volgorde uit, maar deze vaste volgorde kan per stad of familie 
verschillen." 

[Bron: lit. 18] 

Meestal verhuist men nu eerst naar de hete ruimte voor het scrubritueel, hierna komt men 
weer terug in het waslokaal voor de grate wasbeurt. 

" Na het afspoelen van de zachte zeep verhuis je naar een plaats in de minder hete ruimte 
en kan het I-hakk, het schrobben, beginnen. Met een washand van ruwe stof of met een 
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speciale hammamsteen moet met precies de juiste druk over de huid warden gewreven, 
zodat het vuil en vet uit de porien er in rolletjes afkomt zonder dat de huid wordt 
opengeschaafd. [. .. ] Het schrobben is een inspannend en vermoeiend karwei. Vee/ vrouwen 
gaan tussendoor even in de koelere k/eedruimte zitten om stoom af te blazen. "[. .. ] Daarna 
is het haar aan de beurt. Het wordt eerst met de Europese shampoo gewassen. Ats ze de 
shampoo over hun haar hebben verdee/d beginnen de vrouwen hun haar te kammen en met 
hun andere hand water over hun hoofd te gooien tot er geen schuim en losse haren meer in 
de kam zitten. Daarna wordt de klei in het haar gesmeerd. Deze moet net als de zeep een 
poosje intrekken zodat je even tijd hebt je emmer bij te vullen, een sinaasappel te eten en 
met je buurvrouw te kletsen. [. .. ] "Nadat de laatste zeepresten zijn weggespoeld, volgt als 
/aatste handeling, de Ghoesl, de grate rituele wassing in de islamitische wet voorschrijft om 
de staat van onreinheid op te heffen. De ghoesl bestaat uit het driemaal wassen met schoon 
water van het hele lichaam, te beginnen bij de rechterkant." 

[Bron : lit. 18] 

Hete ruimte 
De hete ruimte is de bekendste ruimte in de hamam. Hier komt de naam van de hamam 
ook vandaan: hamam = heet/verhitten. De sfeer in deze donkere ruimte met kleine lichtjes 
in het plafond wordt vaak nagebootst in westerse badhuizen. 
Na de korte hygienische wasbeurt in het waslokaal verhuist men naar de heetste ruimte 
waar het scrub-ritueel begint. Hier kan de zeep beter intrekken door de warmte en 
aangezien deze handeling meestal een aantal keer herhaald wordt, verblijft men langer in 
de buurt van deze warme ruimte. 

"Ats eerste smeer je je in met zachte zeep. Vrouwen die samen zijn binnengekomen smeren 
bij elkaar de rug in, een vrouw die al/een is vraagt degene die naast haar zit om haar even 
te he/pen. Om het vuil in de huid los te laten weken, moet de zachte zeep ongeveer tien 
minuten intrekken. Het beste kan dit gebeuren in de heetste ruimte, zodat de porien zich 
goed openen en het zweten op gaan komt. Ondertussen wrijven de getrouwde vrouwen de 
swaak fangs hun tanden en tandvlees en maken ze een praatje met de omzittenden. Ats je 
lichaam eenmaal goed warm is geworden spoel je de zachte zeep af. Dit doe je door met 
een tasa of kom steeds water uit de emmer te scheppen. Sommige vrouwen hebben een 
mooie verzilverde kom, de meeste vrouwen gebruiken echter een plastic emmer. Door de 
tasa te gebruiken hoef je niet je vuile handen in de emmer te steken, zodat het water 
schoon b/ijft. In verband met de islamitische noties van reinheid wordt daaraan veel waarde 
gehecht." 

[Bron: lit. 18] 
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PvE Westers badhuis Hamam 

BG kleedruimtes, toiletten en douches 
massage 

kruidendeel rustruimte 
groat bad met zuurstof (frioidaruim) 'koud', 35 rustolateau oezamenliik 
klein bad met denne-olie (tepidarium) warm, 37 rustruimte, prive 
whirlpools met lavendel, eucalyptus (caldarium) heet, 40 douches 
sauna mint, 65 
toiletten (2x man 2x vrouw) toiletten (2x) 
tiff, trappen naar VD, VD2 tiff, trappen naar VD1 

VDl kleedruimtes, toiletten en douches 
massage 
saunadeel wasruimte 
finse sauna, 75 fonteinties 
finse sauna, 90 dompelbaden, heet, 40 
sauna stoom, 45 douches 
sauna infrarood, 75 
toiletten (2x man, 2x vrouw) toiletten ( 4x) 
tiff, trappen naar BG, VD2 tiff, trappen naar BG, VD2 

VD2 cafe/bar 
relaxruimte 
belevingsdeel hete ruimte 
ciroot bad (zout), 33 hete steen 
klein bad (muziek) 35 hete steen (orive) 
whirloools (licht) 37 fonteintjes 
sauna (kleur), 65 
toiletten (2x man, 2x vrouw) toiletten (2x) 
tiff, trap naar BG, VD1, Oak tiff, trap naar VD1 

Oak buitenruimte 
rustolateau 
douches 
tiff, trap naar VD2 
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Ruimtelijke opbouw 

Verstrengelinq van de twee badhuizen 

De maquette laat zien hoe de functies in dit gebouw door elkaar lopen. De twee functies zijn 
ook niet zomaar in- en uit elkaar te schuiven maar zitten echt in elkaar verstrengeld. Ze 
kunnen alleen los gemaakt warden door beide functies los te maken. 

Per verdieping is te zien dat elke verdieping een blauw en een bru in gedeelte heeft. Op de 
BG en de 2e verdieping verdelen ze het gebouw in twee delen. Op de eerste verdieping 
bevindt het blauwe zich in het midden. Hier is het blauwe deel helemaal omsloten door bruin 
en bruin zit zelfs weer als eiland in het blauwe deel. 

Op de andere verdiepingen is het gebouw in twee stukken gedeeld en bewegen de baden 
zich meer naast elkaar. Zij hebben hier juist contact in verticale richting. 

Het 3d-beeld laat zien dat de hamam en het westers bad echt door het gebouw heen 
kronkelen. Vooral bij de blauwe maquette is de opeenvolging van ruimtes duidelijk 
zichtbaar. 

In het volume is de bruine route juist weer heel duidelijk zichtbaar. 
Als je naar het geheel kijkt, zie je dat ze ook echt door elkaar heen steken, het blauwe deel 
steekt in het midden door het bruine deel heen, waardoor ze niet meer uit elkaar te 
schuiven zijn - verstrengeld in elkaar. 
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Verstrenqelinq van de badruimtes 
Behalve dat er binnen een badvolume wisselwerking plaatsvindt tussen ruimtes door de 
temperatuur, kan er ook met de vorm en hoogte van ruimtes in dit volume worden 
gespeeld. Dit is vooral terug te vinden op de plaats van de sauna's van het westers bad. 
Daar waar een zitplaats voor sauna komt, ontstaat een ruimte ender deze zitplaats die niet 
nodig is voor de sauna en kan deze door de andere ruimte gebruikt worden. Op deze manier 
vindt er efficient gebruik van de ruimte plaats en op deze plaatsen maken de ruimtes dus 
gebruik van elkaar. Deze verstrengeling van de ruimtes is terug te vinden op 2 plaatsen: 

- tussen de twee verschillende baden 
De ruimte ender een saunazitplaats die aan de buitenschil van het volume ligt kan gebruikt 
worden als ruimte voor wasbakken en douches voor de hamam die naast dit volume ligt. De 
functies gebruiken elkaars ruimte in dit volume. Op deze manier werken het westers bad en 
de hamam samen in dezelfde ruimte zonder dat ze het weten. Hierdoor is ook de grens 
tussen het ene en het andere bad soms moeilijk te bepalen, daardoor begeef je je een 
aantal maal echt op de grens van de ene en de andere ruimte. 

- tussen ruimtes in zelfde bad 
Door de ene ruimte hoger te maken dan de naastliggende ruimte, binnen hetzelfde volume, 
ontstaat op de bovenste ruimte ook een hoogteverschil. Daar ontstaat dan weer een plateau 
in de sauna waar men op kan zitten. 

Omdat deze verstrengeling ook plaats vindt in hetzelfde bad, zal de verstrengeling met een 
ruimte uit het andere bad eerder opgemerkt worden, in tegenstelling tot een eerdere plaats 
kun je hier ineens niet in de ruimte komen die ender de zitplaats is. 
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Installaties / Bouwfysica 
De nieuwe functie van het gebouw, het badhuis, brengt een aantal bouwfysische 
aandachtspunten met zich mee: 
1. Door veelvuldig gebruik van water zal de vochtigheid in de ruimte erg hoog worden; de 

hoge vochtigheid tast de materialen aan en er kunnen druppels/vochtplekken ontstaan. 
De vochtigheid in de ru imte moet verlaagd worden . 

• Ventilatie en ontvochtiging kunnen door installaties geregeld worden 
2. De oppervlaktemperatuur van wanden en vloeren moet hoger zijn dan bij andere 

functies omdat je hier vrijwel naakt mee in aanraking komt als je je door de ruimte 
beweegt. 

• isolatie van de oppervlakken die in contact komen met buitenlucht zorgt ervoor 
dat de oppervlaktes niet onnodig afgekoeld zullen worden 

• vloer- en wandverwarming zorgen voor de verhoging van de oppervlakte 
temperatuur 

3. Het thermisch comfort van de binnenruimte is erg belangrijk. Hierbij is het vooral 
belangrijk dat er een gelijkmatige temperatuur heerst met niet te grote verschillen 
tussen de verschillende oppervlakken: 

• Met behulp van vloer- en wandverwarming kan de temperatuur van de 
oppervlakken gelijkmatig worden gehouden. Deze moeten dan wel gelijkmatig 
over de ruimte worden verdeeld, ook daar waar ze niet nodig zijn voor de 
oppervlaktetemperatuur. 

• Koude oppervlakken als raamvlakken moeten ge'isoleerd worden zodat hier niet 
ineens een koudestroom ontstaat 

4. Akoestiek: Door de harde oppervlakken beton en water moet er ook gedacht worden aan 
de akoestiek van de ruimte. 

• Door in combinatie met de harde materialen een zachter materiaal toe te passen 
kan het geluid al gedeeltelijk geabsorbeerd worden. 

• Verder is het mogelijk om geluidsabsorberende elementen toe te passen op de 
harde oppervlakken . 

5. Licht: In de bestaande ruimte komt voldoende daglicht binnen, maar er zal ook 
verlichting moeten komen. 
De bestaande ruimte heeft al verlichtingsarmaturen. Deze verl ichtingsarmaturen 
behoren tot de karakteristieke elementen in de ruimte. De bestaande 
verlichtingsarmaturen wil ik daarom behouden. Deze zullen de bestaande ruimte 
verlichten. De nieuwe volumes zijn vrij gesloten waardoor minder daglicht het volume 
binnentreedt. Binnen de volumes moet verlichting aangebracht worden. 
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Installaties sauna 
Een sauna heeft een hoge temperatuur en de luchtvochtigheid in de ruimte is erg laag. De 
temperatuur in de ruimte varieert tussen de 70 en de 100 graden. Hiervoor wordt vaak 
gebruik gemaakt van een kachel. Meestal is dit een natuurlijke kachel met hout. Maar 
tegenwoordig maakt men ook gebruik van elektrische of gaskachels. De kachel bevindt zich 
in de ruimte zelf. Vaak bevindt zich bovenop de kachel een laag stenen. Hiermee kan men in 
de sauna de kachel zelf bedienen; door water op de stenen te gooien zal de temperatuur 
stijgen . Hoe meer water hoe hoger de temperatuur aanvoelt omdat de vochtigheid van de 
ruimte stijgt. Het systeem voor de kachel is vergelijkbaar met een verwarming of een 
openhaard in huis en behoeft geen ingewikkelde installaties. 
In de sauna is een goede ventilatie belangrijk. De ventilatie kan natuurlijk of mechanisch 
plaatsvinden . In mijn ontwerp zal de ventilatie mechanisch zijn, omdat de sauna nergens in 
contact staat met buiten. 

Installaties baden 
Een zwembad heeft een heel systeem van installaties nodig . De benodigde ruimte is 
afhankelijk van de grootte van het bad. Tot de benodigdheden behoren o.a .; watertoevoer 
en afvoer buizen, filters, waterverwarming, chloor-doseringssystemen, pH-waarde
correctiemeter, pompen, luchttoe- en afvoersystemen etc. 
Er is dus een ruimte nodig waar installaties kunnen worden geplaatst. Hoe dichter deze 
ruimte zich bij het bad bevindt hoe minder ruimte er nodig is om alle buizen van en naar het 
zwembad te leiden. Bij dit ontwerp ben ik uitgegaan van de kleinste afmeting van de ruimte. 
Per blok is het totale wateroppervlak ongeveer 30 m 2 , verdeeld over meerdere baden en 
hiermee behoren zij tot de kleine baden. Ik heb gekozen om per bad een installatieruimte te 
maken. Net naast het bad bevind zich een kleine ruimte waar de kleine installaties in 
kunnen en centraal in het badhuis bevind zich een grotere ruimte. Hier komen behalve de 
installaties voor het bad ook de installaties voor de andere functies. Verder meet er bij het 
ontwerp rekening worden gehouden met de grootte van de buizen voor de toevoer en 
afvoer. De dikte van de vloeren en wanden is hiervan afhankelijk. 

Installatieconcept 
De nieuwe badvolumes herbergen alle badfuncties en benodigdheden. Hierdoor kan de rest 
van het gebouw zo veel mogelijk onaangetast blijven . Ook de installaties bevinden zich in 
deze volumes. Het brede badvolume heeft op elke verdieping naast de trap een 
installatieruimte van 20 m 2 • Hierin bevinden zich de grote installaties. Vanuit deze ruimte 
worden de benodigdheden ender het maaiveld verdeeld over de twee kleine 
installatieruimtes die zich in de twee smalle badvolumes bevinden. In deze smalle 
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Ref. Licht; Badhuis Zumthor, Vais 

Voor wandverwarming kan een 
speciale warmtewandsteen toegepast 
worden, een vrij holle steen om 
verwarmingsleidingen (flexibele 
waterleid ingen) door te voeren. 
Voorbeeld is de Eco-brick van 
Wienerberger (foto's links) . Ook kan 
ingefreesd kalksteen worden 
toegepast (foto rechts). 
Ook is het mogelijk een warmtewand 
te maken door een betonwand uit te 
frezen en er de verwarmingsleidingen 
in aan te brengen. Bij eco-woningen 
kunnen de leidingen op de wand 
worden aangebracht en afgedekt 
worden met leem. 
Om warmteverlies door luchtholten te 
vermijden dient de muur afgewerkt te 
worden met pleisterwerk, dus niet 
met plaatmateriaal. 
Voor verkoeling ipv . verwarming kan 
in de zomer koud water door de 
leidingen stromen ipv. warm water. 
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installatieruimtes worden de verschillende leidingen naar de verschillende verdiepingen, 
naar de verschillende functies geleid. Deze ruimtes lopen van het onder het maaiveld tot 
aan het dak. Er kan hier dus meteen met de buitenlucht geventileerd worden . Het westerse 
bad en de hamam gebruiken samen dezelfde installaties en installatieruimte, op de ene 
verdieping kun je via de hamam de installatieruimte in, op een andere verdieping ligt de 
ingang in het westerse bad. 

Ven ti la tie 
De ventilatie- en ontvochtingsystemen moeten de ventilatie en ontvochtiging van het 
volume en van de ruimte ernaast verzorgen. Voor de ventilatie- en ontvochtigingsystemen 
in de volumes wordt er een verlaagd plafond in de volumes geplaatst, de ventilatiesystemen 
kunnen nu in de tussenruimte worden bevestigd. Natuurlijke ventilatie van de ruimte kan 
plaatsvinden via de buitengevel. 

Licht 
De verlichting van de ruimtes is belangrijk voor het volume. De verticaliteit van het volume 
kan met de verlichting benadrukt worden. Door de verlichting langs de randen toe te passen 
lijkt het alsof de buitenschil van het volume niet stopt bij het plafond maar verder doorloopt. 
Hierdoor ontstaat weer het gevoel dat er meer is dan alleen de ruimte waar je je in bevindt. 
Ook in de materialisatie van de volumes zal dit aspect nog terugkomen. 

Verwarming 
De ruimtes in de volumes moeten verwarmd worden, maar ook moeten de volumes de rest 
van de ruimte verwarmen. Door te zorgen dat de buitenschil van het volume een grote 
stralingswarmte heeft, kan men de volumes aan twee kanten gebruiken; van binnen en aan 
de buitenkant. De wanden en vloeren waar men op/tegenaan kan zitten worden uitgevoerd 
als de warmtewand, net als de nieuwe voorzetwanden langs de buitengevel. Hierdoor zijn er 
in de hele ruimte geen radiatoren meer nodig. Warmtewand: 
Op een aantal plaatsen zijn er holtes in het volume gemaakt waar men in of op kan zitten. 
Op deze plaats wordt de binnenwand uitgevoerd als warmtewand. Deze warmtewand geeft 
behalve een behaaglijk gevoel voor degene die er op/ tegenaan kan zitten ook verwarming 
aan de gehele ruimte. 
De warmtewand kan niet worden toegepast in de buitenschil van de volumes omdat hier het 
beton zichtbaar moet blijven. De warmtewand wordt daarom toegepast in de holtes, daar 
waar een opening in het volume wordt gemaakt waardoor er een nieuwe binnenwand 
zichtbaar is. De andere bekleding in deze holte kan zo worden gebruikt als bekleding van de 
warmtewand. 
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Materialen 

Gewaarwordinq 
De materialisatie speelt een belangrijke rol in dit project. Het draagt bij aan de --------
gewaarwording van de andere cultuur in het gebouw. Door twee verschillende materialen te Jl~~r:;;::n;:::::::::::::;;;:::::;;;;;r 

gebruiken voor de twee verschillende baden ontstaat er een zichtbaar verschil tussen de 
twee functies, zonder dater verder iets van de inhoud wordt prijsgegeven. 

Al bij de gezamenlijke entree van het badhuis wordt dit verschil in materiaal toegepast. Aan 
de rechterkant van de kassa zijn de balie en de vloer van hout, aan de linkerkant is de 
bekleding van tegels. Dit geeft meteen aan dat er twee verschillende kanten in het gebouw 
zijn en dat je vanaf hier moet kiezen welke kant en welke bijbehorende functie je wilt 
bezoeken. Het hout hoort bij het westerse bad, de tegel bij de hamam. 

Dit verschil in materiaal komt verder in het gebouw nog een aantal keer naar voren. 

Op twee plaatsen liggen twee trappen boven elkaar. De ene trap wordt gebruikt door 
bezoekers van de hamam, de andere door bezoekers van het westerse bad. Door de ene 
trap van hout te maken en de andere met een bekleding van tegels ervaart de bezoeker van 
de onderste trap het verschil in materiaal. De bezoeker zal het vreemde materiaal 
herkennen van de entree. Hierdoor zal er besef zijn dat de trap boven hem niet bij zijn bad 
hoort maar bij het andere bad en dat hij daar dus niet zal komen. Dit in tegenstelling als 
wat het betonvolume doet denken, het volume loopt namelijk duidelijk zichtbaar door naar 
boven. Hierdoor zal de bezoeker ontdekken dat het volume met de badelementen door loopt 
naar boven en daar gebruikt wordt door de bezoeker van het andere bad. Samen gebruiken 
ze dus het zelfde volume, zonder dat ze met elkaar in contact zijn. Dit besef zal ook 
ontstaan doordat de trap je om het volume heen voert naar de andere kant. Waar je een 
verdieping lager (of hoger) nog wel door het volume heen kon en het gehele volume kon 
gebruiken kan j e dat hier niet, hier zorgt een holte in het volume dat je een deel kan 
gebruiken, maar de rest lijkt massief te zijn zonder functie. Hierdoor zal je bewust worden 
van het fe it dat dit volume dus aan de andere kant door de andere bezoeker gebruikt wordt. 
Weer maak je gebruik van hetzelfde, zonder dater contact is. 

De laatste plaats waar dit besef za l zijn is op de eerste verdieping. Hier lopen de twee 
badculturen rakelings langs elkaar. De wand hiertussen bevat een aantal inkepingen. In 
deze inkepingen zijn zitmogelijkheden gemaakt. Maar deze inkepingen worden in een ander 
materiaal uitgevoerd dan de wand, daar waar de inkeping is, wordt het materiaal van de 
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achterliggende ruimte gebruikt. Bevind je je in het westerse deel, waar de wand van hout is, 
dan zijn de inkepingen uitgevoerd met tegels. Officieel bevind je je in de inkeping dan ook in 
het ander badhuis; je bent over de grens gegaan. Ook hierdoor word je je bewust van het 
feit dat er nog een gebruiker van hetzelfde gebouw is, maar je kunt hem niet zien of horen 
etc. 
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Materialisatie 
Voor dit ontwerp ben ik op zoek gegaan naar materialen met een zoveel mogelijk 
natuurlijke, onbewerkte uitstraling. Dit past goed bij het karakter van het bestaande 
gebouw. De natuurlijke materialen passen bij de grovere uiterlijk van het beton van de 
constructie en de baksteen van de wanden. 

Nieuwe volume 
Het nieuwe volume bestaat uit een buitenschil en een binnenschil. De buitenschil, wand, 
vloer en plafond, zijn bij dit nieuwe volume gelijk op de plaats waar de elementen verticaal 
zijn samengevoegd; de wand van de ene ruimte kan overlopen in de vloer(plateau) van een 
bovenliggende ruimte. Qua materiaal zijn de vloer en de wand dan ook gelijk gehouden. 
Hierdoor blijft zichtbaar dat het volume is opgebouwd uit de elementen. De buitenschil is 
hier dus niet alleen de directe buitenkant van het volume maar de buitenkant van de 
elementen, waaruit het volume is opgebouwd. Tot de binnenschil behoren alle 
wanden/vloeren en plafonds binnenin de volumes. Het materiaal dat hier wordt gebruikt is 
draagt bij aan de herkenning van de functies in dit volume. Door een contrast tussen het 
grovere beton en de fijne binnen-bekleding bevindt je je in het volume echt in een andere 
wereld, waar het alleen om de badfunctie draait. 

Buitenschil: 
De buitenschil van het volume is uitgevoerd in schoon beton. Dit beton komt terug in de 
draagconstructie van het pand. Hierdoor krijgt het nieuwe volume een overeenkomst met 
het bestaande. 

• Uitvoering; beton in het werk gestort 
De ruimte die door de ingreep open wordt gemaakt is ruim genoeg om een bekisting 
aan te leggen. De verticale lengte van het volume kan op deze manier worden 
benadrukt; de naden van de bekisting geven de verticale richting aan en het volume 
bestaat uit een geheel waardoor het doorloopt van onder naar boven. 

• Afwerki ng: Het beton krijgt een watervaste afwerki nglaag om te zorgen dat de 
porien in het beton niet vol kunnen lopen met water en daar voor schade kunnen 
zorgen . Verder krijgt het betonoppervlak hiermee een gladde afwerking waardoor het 
beton gebruikt kan worden om op te zitten. De afwerklaag is transparant, zodat het 
ruwe uiterlijk van het beton, met holtes en grovere steentjes zichtbaar blijft. 

• Fundering: Het nieuwe volume moet zelfstandig constructief zijn, zodat het 
zelfstandig de krachten af kan dragen. De bestaande constructie is niet sterk genoeg 
om behalve het gewicht van het beton ook nog het gewicht van het water te dragen. 
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De nieuwe volumes krijgen fundering op palen. Deze paalfundering wordt 
ge'injecteerd naast de bestaande paalfundering. 

Binnenschil: 
De binnenschil van het volume bevindt zich op twee plaatsen; het is de bekleding van de 
ruimte binnenin het volume (sauna en doucheruimtes). Dit is niet zichtbaar van buiten het 
volume. Maar op sommige plaatsen is de binnenschil wel zichtbaar van buitenaf; de holtes 
die in de buitenschil warden gemaakt om functies te kunnen plaatsen die je aan de 
buitenkant van het volume kunt gebruiken (wasbakken, zitruimtes), hebben oak het 
materiaal van de binnenschil als bekleding. 

Het materiaal van de binnenschil geeft het verschil aan tussen de twee badhuizen; het 
westers badhuis heeft voornamelijk hout als binnenschil, de hamam heeft voornamelijk 
tegelbekleding. 

• Bekleding hout; Het hout hoort bij het westerse bad. Het hout geeft een warme, 
natuurlijke uitstraling en legt de relatie met de Finse sauna. Het draagt bij aan 
natuurlijke rustgevende werking van een westers badhuis. 

Voor de houten bekleding heb ik gekozen voor Western Red Cedar hout. Dit hout 
heeft een donkerrode kleur en heeft hierdoor een warme uitstraling. Western Red 
Cedar is een duurzame houtsoort die oak onbehandeld toegepast kan warden. Wei 
kan het hout dan in de loop van de tijd, door de invloed van licht en lucht, van kleur 
veranderen. 

• Bekleding tegels; De tegels verwijzen naar de hamam, die vrijwel altijd in tegels 
warden uitgevoerd vanwege de hygiene. Tegels zijn eenvoudig schoon te houden 
waardoor de hygiene zo optimaal mogelijk kan zijn. 

Voor de bekleding in de hamam heb ik gekozen voor natuurstenen tegels; blauwe 
hardsteen. Natuursteen heeft een natuurlijke uitstraling en bij veelvuldig gebruik 
(bijv. op de vloer) treedt er dan oak een natuurlijke slijtage op. De danker- blauwe 
kleur vormt een contrast met het lichte beton. Verder zorgt het deze donkere kleur 
voor een wat mysterieuze sfeer, en lichteffecten komen hierdoor extra goed uit. 

De kleuren, roodbruin voor het hout en blauwgrijs voor de tegels zijn weer terug te vinden 
in het oorspronkelijke gebouw. Daar was het schilderwerk uitgevoerd in deze kleuren; blauw 
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grijs op de bovenste verdieping en bruin op de onderste twee. Hierdoor wordt er verwezen 
naar het bestaande en vormt het een relatie met vroeger. 

Bestaande pand 
De huidige materialisatie van het monument bestaat uit beton en baksteen. Door de nieuwe 
bouwfysische eisen behorende bij de nieuwe functies zal ook de materialisatie van het 
bestaande pand aangepast moeten warden. 

Buitengeve/: 
De buitenwanden van het huidige pand hebben geen spouw en zijn dus niet ge'isoleerd. De 
wand bestaat uit een bakstenen buitenblad dat aan de binnenzijde voorzien is van een dikke 
laag verf. In de nieuwe functie, het badhuis, is het noodzakelijk om hier in te grijpen, deze 
buitenwanden moeten ge'isoleerd warden. Er zijn hiervoor twee opties; het volledige pand 
inpakken met een nieuwe buitenschil. Op deze manier wordt afbreuk gedaan aan het 
bestaande karakter en de herkenbaarheid van het monument omdat juist de buitengevel 
een van de belangrijkste elementen van het bestaande gebouw is. De tweede mogelijkheid 
is om een nieuw binnenblad toe te voegen en het gebouw aan de binnenzijde te isoleren. Dit 
resulteert in ruimteverlies maar hiervoor is ruimte genoeg omdat de binnenzijde vrij 
indeelbaar is door de kolommenconstructie. Ik heb gekozen voor de laatste mogelijkheid. 
Hierdoor ontstaat er een nieuwe 'binnen'blad. 

'Binnen 'blad: 
Ik heb hierbij gekozen om de binnenwand ook uit te voren in baksteen. Hiermee blijft het 
oude karakter van de wand behouden; de grillige structuur van de baksteen geeft mooi 
contrast met beton en vlakke oppervlaktes van de rest. Voor de buitengevel komt een 
isolatielaag van 100 mm en daarvoor een voorzetwand van schoon metselwerk, waarbij 
deze grillige baksteenstructuur weer zichtbaar is. 
Deze binnenwand kan op een aantal plaatsen uitgevoerd warden als warmtewand om de 
binnenruimten te kunnen verwarmen . Hierbij zal de baksteenwand bekleed moeten warden 
met een afwerkinglaag. Hierdoor zal op deze plaatsen de baksteenstructuur niet meer 
zichtbaar kunnen zijn. Hier komt de bekleding van de binnenschil van de nieuwe volumes 
terug, waardoor er een relatie gelegd wordt tussen het nieuwe volume en het bestaande 
gebouw. 
Ramen: 
Ook de beglazing moet warden ge·isoleerd. Dit doe ik door twee ingrepen. Er komt 
isolatieglas in bestaande kozijnen (heel dun verkrijgbaar). Hierdoor ontstaat er geen 
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condensvorming op buitenramen, de kou blijft altijd buiten. Op het nieuwe binnenblad 
bevestig ik een achterzetraam om het binnenklimaat beter te kunnen beheersen. De 
opening tussen het bestaande raam en het nieuwe raam kan als luchtspouw dienen 
waardoor het raamoppervlak nog beter ge'isoleerd wordt. Hieronder staan twee 
beschrijvingen van producten die hiervoor gebruikt kunnen worden: 

• Isolatieglas gelaagd kleine ruitjes 
Dit kan op de conventionele wijze gezet worden en handhaaft het monumentale uiterlijk. De toegenomen 
spiegeling is de enige zichtbare wijzig ing aan de buitenzijde. 
Het kozijn moet voor deze wijziging eerst schoongemaakt worden en roeden moeten worden vervangen. 
De kosten van deze oplossing zijn aanzienlijk door de noodzakelijkheid de slechte roeden te vervangen en door 
vaak erg kleine isolatieglas ruitjes 
Zoals hier naast te zien is de afmeting van een houtenglas 'roeden' door het gewicht van Isolatieglas erg 
toegenomen, in een oorspronkelijke smalle enkelglas roede kan geen isolatieglas. Bij stalen roeden is het wel 
mogelijk door de grotere sterkte van het materiaal. 

• Achterzetramen 
Onzichtbare isolatie 
Historische en monumentale panden zijn oorspronkelijk uitgevoerd met enkelglas ramen. Tijdens renovatie of 
restauratie ontstaat vaak de behoefte aan extra isolatie. Dubbelglas is bij monumentale raamconstructies vaak 
technisch moeilijk toepasbaar of vanwege regelgeving niet toegestaan. Metaglas achterzetramen bieden hier een 
goede uitkomst. 

Isolatie en veiligheid 
Door Metaglas achterzetramen achter de bestaande beg lazing te plaatsen wordt tocht volledig voorkomen . Dankzij 
de spouw tussen het originele raam en het achterzetraam wordt ook een hoge mate van warmte-isolatie 
gerealiseerd. Ook de geluidsisolatie wordt aanzienlijk verbeterd. De isolatie is verder te verbeteren door toepassing 
van speciale glassoorten of het vergroten van de spouwbreedte. 
[www.metaglas.nl] 

Vloeren: 
Ook de bestaande vloer moet ge·isoleerd worden. Deze nieuwe bekleding kan meteen 
gebruikt worden om op deze vloeren vloerverwarming aan te leggen: op bestaande vloer 
laag komt een dunne laag isolatie. Daarop komt de verwarmingsvloer met buizen en daarop 
weer een afwerkinglaag. 
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Sequentie 
Vanaf het multiculturele binnenplein kijk je recht op de trap om naar het badhuis te gaan. Je 
kijkt op de gevel waarachter je af en toe een schim ziet bewegen in vertica le ri chting, hier 
zal wel een trap zijn. De entree van het badhuis ligt nog verscholen. Pas als je de paar 
treden opgelopen bent, kun je de hoek om kijken. Daar zie je een grote toegangspoort die 
je uitnodigt naar binnen te gaan. 

Binnengekomen loop je direct tegen de kassa aan. Hier valt de tweedeling in materiaal 
meteen op. Aan de linkerzijde wordt vooral tegels gebruikt, aan de rechterkant hout. Bij de 
kassa kun je kiezen; wil je de hamam of het westerse bad bezoeken. De hamam heeft 
aparte openingstijden voor mannen en vrouwen, in het westerse bad is het gemend baden. 

De ingang voor de hamam ligt aan de linkerzijde van de kassa, je volgt hier het pad van de 
donkerblauwe stenen. De donkere stenen geven de ruimte meteen een mysterieuze sfeer, in 
tegenstelling tot de rechterkant, waar het hout warm aandoet en waar de doorgang verlicht 
wordt. Achter het kassablok bevindt zich de kleedruimte van de hamam. Na omgekleed te 
zijn en de spullen in een kluisje te hebben gestopt vervolg je de route langs het tweede 
blokje. Hierin bevinden zich een aantal doucheruimtes. Maar meteen om de hoek wordt ook 
een balie zichtbaar met een wachtruimte ervoor. Hier kun je afspraken maken voor een 
massagebehandeling. Weer de hoek om, deze keer naar rechts zie je de open ing die 
toegang geeft tot het badhuis. 

De eerste ruimte waar je naar binnen loopt is de rustruimte. Een plateau, midden in de 
ruimte nodigt uit om plaats te nemen op een van de vlakken en te gen ieten van een warme 
luchtstroom. Als je op dit plateau ligt merk je dat ook het plafond hier een ander materiaal 
heeft als de ruimte eromheen, hierdoor lijkt het alsof je je in een aparte ruimte bevindt, 
terwijl er geen wanden zijn. Aan de rechterkant is wel een afgesloten ruimte, waar je je 
kunt afzonderen en niet meer in het zich van iedereen bent. Maar ook vang je een glimp op 
van een stukje trap, die langs deze ruimte omhoog gaat en dan de bocht om verdwijnt . 

Je volgt de trap. Als je hier naar boven kijkt zie je boven je de vorm van een tweede trap. 
Je merkt dat deze trap, in tegenstelling tot de trap waar jij op loopt, gemaakt is met een 
houten bekleding terwijl de trap waar jij op loopt de herkenbare donkerblauwe tegel 
bekleding heeft. Bovengekomen kom je in de tweede ruimte van de hamam. Je bent nu 
eigenlijk om een betonnen volume heen gelopen, en op deze verdieping bevindt zich in dit 
volume een holte waar een aantal fonteinen zijn. Hier kun je je emmer vullen met water. 
Ook staan er een aantal bankjes waarop je kunt plaats nemen. De spullen die je bij de 
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kassa hebt gekocht kun je hier gaan gebruiken om jezelf te wassen. In tegenstelling tot de 
vorige ruimte heeft deze ruimte maar aan een kant ramen. De andere kant wordt afgesloten 
door een wand met daarin een aantal zitplaatsen. Opvallend is dat ter platse van deze 
zitplaatsen het materiaal veranderd. De wand is van steen en op deze plaatsen heeft de 
wand ineens een houten bekleding. Die houten bekleding doet je denken aan de entree en 
aan de trap. De wasruimte wordt doorbroken door een nieuw betonnen volume. 
Je kunt wel door dit volume heen !open en tijdens deze tocht zie je aan de zijkant twee 
warme dompelbaden, waarin je je even onder kunt dompelen. Door de hete temperatuur 
van deze baden kunnen de porien van je huid zich openen waardoor de zeep beter in je 
lichaam kan trekken. Als je het volume hebt doorkruist kom je in de tweede wasruimte. De 
ruimte eindigt bij de wand van een derde betonnen volume waarin weer een holte is met 
fonteintjes. Ook is hier een ingang naar een doucheruimte waar je je een keer goed kunt 
afspoelen. Naast deze doucheruimte zie je weer een trap die langs het volume omhoog gaan 
en de hoek om verdwijnt. 

Bij het beklimmen van deze trap kijk je door de ramen naar buiten en ontdek je dat deze 
trap uitkijkt op het multiculturele plein. Je komt nu in de derde en laatste ruimte van de 
hamam: de hete ruimte. Om de hoek van het betonvolume bewonder je het licht wat hier 
binnenvalt en hele mooie effecten geeft op het betonnen oppervlak. Het betonvolume heeft 
een plafond met allemaal kleine gaatjes, waardoor het net een sterrenhemel lijkt. In deze 
ruimte zie je een groot plateau waar je op kunt liggen. Het plateau straalt warmte uit en als 
je het aanraakt merk je dat het oppervlak zelfs heet aanvoelt. Door hierop te gaan liggen 
worden je porien nog beter geopend. 

Nadat je hier een tijd hebt doorgebracht kun je weer terug naar de wasruimte een 
verdieping lager, waar je je nu van top tot teen kunt schoon boenen. 

Uiteindelijk begeef je je weer naar de rustruimte op de begane grond waar je plaats kunt 
nemen op een van de verwarmde plateautjes. Hier kun je nog even lekker bijkomen voordat 
je je weer in het drukke stadsleven gaat storten. 
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Het westerse bad begint ook bij de kassa. Nu volg je de houten bekleding op de vloer, langs 
de rechterkant van kassa. Allereerst kom je in een groot trappenhuis, dat in Art Deco stijl 
gebouwd is. Degele betegeling van de wanden, de houten trapleuning die zich langs de trap 
naar boven krult en de pui met 5 ramen en een deur vallen meteen op. Maar vooral de 
verlichting geeft deze ruimte een speciaal karakter. Het zonlicht wordt via een daklicht door 
vloeren van glazen bouwstenen verspreidt in de ruimtes eronder. Door dit licht word je naar 
boven, de trap op, getrokken. Op de eerste verdieping zie je de opening naar de 
kleedlokalen. Deze ruimte is nog sterker verlicht dan de ruimte op de begane grond, ook 
hier valt het licht weer van boven door de glazen bouwstenen vloer naar beneden. Voordat 
je je naar de kleedruimte begeeft loop je eerst nog een keer de trap op naar boven. Hier 
bevindt zich de entree naar het restaurant. Vanuit dit restaurant heb je een mooi uitzicht 
over het fabrieksterrein en het dommelgebied daarachter, in de verte zie je ook nog 
bekende gebouwen, zoals de Catharinakerk en de Regent, boven de skyline van Eindhoven 
uitsteken. 

Midden in de kleedruimte van het westerse bad staat een betonnen volume met daarin de 
toiletten. Aan de rand van de kleedruimte staat weer een volume, daarin bevinden zich de 
doucheruimtes. Als je langs dit volume loopt kom je in de ruimte waar zich de balie bevindt. 
Hier kun je afspraken maken voor een massage- of schoonheidsbehandeling. Ook zijn hier 
een aantal stoelen waar je kunt wachten. Hierna kun je het badhuis betreden. Je begint het 
badhuis in het saunadeel. De sauna's bevinden zich in een zelfde betonnen volume, als die 
je eerder in de kleedruimte tegen bent gekomen. In dit volume bevinden zich ook het 
voetenbad en de douches. De badjas kun je bij binnenkomst meteen ophangen, de sauna 
moet je namelijk naakt betreden. Omdat je je toch in een overwegend gesloten ruimte 
bevind voel je je niet bekeken en kun je je op je gemak zonder badjas door de ruimte 
begeven. Na een warm voetenbad kun je de sauna betreden waar je een minuut of tien van 
de warmte kunt genieten. Het eerste saunablok heeft twee finse sauna's met twee 
verschillende temperaturen, een hete (90°) en een iets minder hete (75°). Als je genoeg 
hebt van het saunabezoek kun je na een koude douche je badjas weer aantrekken en je 
route door het badhuis vervolgen. Je hebt hier twee keuzes; je kunt de trap oplopen of 
langs het blok door de gang verder gaan. Als je de trap opgaat kom je uit in het 
belevingsdeel. Hier vindt je een aantal baden. Rondom het grote zoutwater bad is het 
volume open, zodat het bad onderdeel is van de open ruimte. De twee whirlpools hebben 
lichteffecten waardoor er telkens een andere sfeer in het bad is. Het (dag)licht komt van 
boven en hierdoor lijkt de ruimte nog smaller en hoger. Een iets groter bad bevind zich in de 
andere gesloten ruimte. Hier kun je onder water genieten van rustgevende muziek 
waardoor je hier heerlijk kunt ontspannen. Vanuit dit baddeel kun je even een korte pauze 
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Ontwerp 

inlassen en genieten van een hapje of een drankje aan de bar. Op een van de banken kun je 
lekker wegdommelen. Behalve het betonnen badvolume is er nog een twee volume op deze 
verdieping. Hier bevindt zich een derde sauna. Deze sauna werkt met kleurtherapie, elke 
kleur heeft een ander effect op het lichaam. De temperatuur is hier aangenamer, 65°. 

Ook is er in dit volume een trap naar het dakterras. Op dit dakterras kun je genieten van de 
zon en het uitzicht over Eindhoven is hier nog mooier dan het uitzicht in het restaurant. 

Dezelfde trap gaat ook helemaal naar beneden naar de begane grond. Hier kom je in het 
gezondheidsdeel. Hier bevind zich, in het betonnen volume, ook een badvlak met daarin een 
aantal baden. Deze baden zijn opgebouwd volgens het romeins badhuisprincipe, van koud 
naar warm. Het grote bad (frigidarium) heeft een extra toevoeging van zuurstof, waardoor 
het water meer lucht bevat. De whirlpools (tepidarium), wederom in hoge gesloten ruimtes, 
hebben een toevoeging van kruidenolien als lavendel en eucalyptus. Het grotere bad in de 
gesloten ruimte is het warmste bad (caldarium) en heeft een toevoeging van denneolie. In 
het andere betonnen volume ligt een sauna (65°) met minttoevoeging. 

Vanuit deze ruimte kun je weer een trap op die rondom het betonnen badvolume gaat. 
Boven kom je in de twee saunadeel, waar zich twee thema-sauna's bevinden: een stoombad 
en een infrarood sauna. Ook hier zijn de voetenbaden en de douches weer in het blok. 
Opmerkelijk is dat de ene sauna hoge banken heeft aan de wand die de twee sauna's 
begrenst en de twee sauna heeft juist een lage bank met laag plafond. Als je dit even laat 
inwerken ontdek je dat je in de ene sauna onder de bank van de andere sauna zit. Hierna 
kun je via een lange gang terug naar het begin. Deze lange gang heeft twee grotere 
ruimtes. Hier valt de wand op, deze wand heeft een aantal inkepingen, waarin zich bankjes 
bevinden. Hier kun je je nog even terugtrekken en genieten van het zonlicht dat door de 
ramen naar binnen komt. Opvallend is hier ook het materiaalgebruik, de inkepingen hebben 
een tegelbekleding, in tegenstelling tot de rest waar overal hout is. Je herinnert je nu ook 
het materiaalverschil bij de entree, en het materiaal verschil dat te zien was op de trap. De 
tegelbekleding hoort bij het oosterse badhuis, en zittend op de bankjes bevind je je nu dus 
eigenlijk in het oosterse badhuis. Nu besef je ook dat dit oosterse badhuis door het andere 
badhuis heen loopt, en overal waar je niet kan komen zal dit andere badhuis zijn, net als nu 
aan de andere kant van deze wand. In elk volume begeef je je dus eigenlijk deels in het 
andere badhu is; 
Het badhuis, baden op de grens van twee were/den! 
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Nawoord 

Mijn doel aan het begin van het project was om te laten zien dat architectuur een bijdrage 
kan leveren aan de integratie tussen de verschillende culturen. Met het ontwerp voor de 
stedenbouwkundige invulling van het Schellensterrein en met het ontwerp voor het badhuis 
heb ik ingespeeld op de ontmoeting tussen culturen. 

Op stedenbouwkundig niveau kan deze ontmoeting plaatsvinden omdat de verschillende 
functies voor de verschillende culturen zich samen in hetzelfde gebied bevinden. In het 
badhuis mocht er juist geen ontmoeting zijn, terwijl het contact tussen culturen wel 
bevorderd zou moeten worden. In dit ontwerp heb ik door middel van architectonische 
ingrepen tech een mate van ontmoeting gecreeerd. 

Tegelijkertijd heb ik mijn visie over herbestemmen ontwikkeld. Deze visie heb ik toegepast 
in mijn ontwerp. Aanpassingen aan het gebouw moeten de karakteristieken van het 
bestaande versterken en samen met het bestaande een nieuw geheel vormen. De ingrepen 
die ik heb gedaan zijn op deze manier tot stand gekomen en de nieuwe invullingen vormen 
samen met het bestaande een nieuw geheel met een nieuwe functie. 

Tijdens mijn afstudeerperiode heb ik ontzettend veel geleerd, misschien wel meer dan 
tijdens mijn gehele studie. Ik ervaar de afstudeerperiode, ondanks een aantal minder leuke 
gebeurtenissen, als een hele leerzame, maar vooral ook leuke periode. Behalve op 
architectonisch vlak heb ik ook veel geleerd op persoonlijk vlak en dit kan ik in de toekomst 
zeker gebruiken. 
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2 openbaar zwembad 
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1 entree badhuls 
2 kleedrulmte 
3 massage 
4 rustrulmte 
5 sauna mint 60 ° 
6 Frigidarium, zuurstof 35 ° 
7 tepldarium, lavendel 37 ° 
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1 kleedru lmte 
2 massage 
3 sauna 75 ° 
4 sauna 90° 
5 sauna Infra rood 70 ° 
6 sauna stoom 45 ° 
7 wasruimte 
8 dompelbaden 40 ° 
9 trap restaurant 
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1 restaurant (gekleed) 
2 bar 
3 zout bad 35 ° 
4 wirlpool licht 40 ° 
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plafond 

beton 200 mm 
holte voor leidingen/installaties 
beton 100 mm 
opening ventilatie 
lichtstrook Volume aan kant westers bad 

Volume aan kant hamam 
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