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SAMENVATTING

Dit afstudeerproject richt zich op de confrontatie tussen het publieke en private domein. Het private
domein is de persoonlijke ruimte van een mens, zoals een woning of ‘een thuis’. Dit domein is een
van de bouwstenen van de hedendaagse maatschappij. Door een toenemende verstedelijking komt
dit domein steeds vaker in conflict met het publieke domein. Het publieke domein is voor ieder
toegankelijk en heeft daardoor een compleet andere werking en belevingswaarde. De structuur van
een stad is gebaseerd op een dynamisch en fluctuerend netwerk van private en publieke domeinen.
Hoe mensen dit beleven en erop reageren is de kern van dit afstudeerproject.
Het afstudeeratelier richt zich op een op een actueel probleem, de kantorenleegstand. Een groot
probleem waar wat aan gedaan moet worden. Het is daarom aan ons, als architect, om er nieuw
licht op te laten schijnen. Door tijdens het herbestemmen in te spelen op de zintuiglijke beleving
van het gebouw kan er nieuw leven worden ingeblazen waardoor een leegstaand kantoorgebouw
weer aantrekkelijk wordt.
Het gekozen transformatieproject bevindt zich aan de rand van het centrum van Den Haag,
tegenover station Hollands Spoor. De omringende publieke ruimte wordt niet alleen gekenmerkt
door drukte, maar kampt ook met verscheidene problemen. Hierdoor wordt het conflict tussen
publiek en privé interessanter en uitdagender. De transformatie van kantoorgebouw naar
woongebouw speelt dus niet alleen in op de beleving van het gebouw maar ook op de problemen
van de publieke omgeving. Het ‘private’ woongebouw richt zich op de ‘nieuwe stedeling’, een
actuele trend en vraag in de wijk: een-persoons-huishoudens en starters. Het private domein, ‘het
thuis’, wordt op deze locatie geconfronteerd met een drukke en problematische publieke omgeving.
De onderzoeksvraag richt zich op dit conflict. Namelijk, hoe creëer je een woongebouw met
een goede verhouding en overgang tussen het publieke en private domein? Om dit te kunnen
beantwoorden moet worden gekeken naar de interactie en schakeling van de domeinen. Het
werkelijke conflict wordt zal dus plaatsvinden in het grensgebied oftewel tussen de domeinen.
Dit tussengebied wordt ook wel hybride ruimte genoemd. De hybride ruimte is het gebied waar
grenzen zijn geschakeld, elkaar overlappen of waar grenzen zijn vervaagd. De oplossing van de
onderzoeksvraag moet worden gezocht in dit aspect.

Zoals persoonlijke ruimte is de hybride ruimte een van de fundamentele elementen voor een
samenleving. De schakeling, verhouding en overgang van domeinen bevinden zich in de hybride
ruimte en bepalen de structuur van een stad. Zonder deze structuur kan een stad niet bestaan.
Het heeft betrekking op de relatie tussen het publieke en private domein en dus de interactie
tussen gebouwen en de omgeving. Om het private domein te koppelen met het publieke domein
is een regulerend middel nodig, een buffer. Het project introduceert een publieke buffer als
intermediair medium tussen publiek en privé. De beleving van deze buffer en overgang heeft
grote invloed op de werking van het gebouw. Het wordt tot stand gebracht door de aanwezige
activiteiten en architectonische elementen. Een positieve beïnvloeding van de beleving, bevordert
de gemoedstoestand van de aanwezigen en daarmee de werking van de hybride ruimte. Door
mensen de positieve sfeer van ‘stedelijke warmte’ te laten ervaren kan het transitieproces positief
worden beïnvloed, waardoor het grote invloed heeft op het slagen van dit project.
Het betekent dus dat een goede verhouding en overgang tussen publiek en privé enkel kan worden
gerealiseerd als het interieur, exterieur en omgeving samenwerken als een hybride ruimte tussen het
publieke en private domein. De beleving van het transitieproces beïnvloedt de gemoedstoestand
van de aanwezigen, bepaalt hun gedrag en dus de werking van het gebouw.

SUMMARY

This graduation project focuses on the confrontation between the public and the private realm.
The private realm is the personal space of a human, such as a dwelling or ‘a home’. By an increasing
urbanization, this domain has increasingly conflicts with the public domain. The public domain or
public realm is accessible to everyone, but has a completely different operation and perception. The
fabric of a city is based on a dynamic and fluctuating complex of private and public realms. The
way people experience this, and react to it, are the essence of my graduation project.
The graduation studio has its focus on a current problem in this crisis, the emptiness of office
buildings. This is considered as a big problem that needs to be solved. Therefore, it’s the role of an
architect to act on this problem. By anticipating on sensorial experience during the transformation
of the building, it can get a new life whereby the empty building gets attractive again.
The chosen project is located at the edge of the city center of The Hague, right across station
Hollands Spoor. The surrounding public space is not only characterized by crowds, but is also
struggling with several problems. By this the conflict between public and private is more interesting
and challenging. The transformation of the office building to residential building doesn’t only
respond to the perception of the building, but also to anticipate on the problems in the surrounding
area. The ‘private’ residential building focuses on the ‘new urbanite’, a current trend and demand
in the area: one-persons-households and starters. On this location, the private realm or ‘the home’
will be confronted with the busy en problematic public environment.
The research question is focused on this conflict. Namely, how do you create a residential building
with a good relationship and transition between the public and private realm? To answer this
question, there must be looked at the interaction and connection of the domains. The true conflict
will take place at the boundaries of domains or in other words between the realms. This in-between
area is also called hybrid space. The hybrid space is the area where boundaries are linked, are
overlapped or where borders are blurred. The solution of the research question must be sought in
this aspect.
Such as personal space, hybrid space is one of the fundamental elements of a society. The
connection, relationship and transition of realms are located in the hybrid space and are responsible

for the structure of a city. Without this structure, a city cannot function or even exist. It refers to
the relation between the public and private domain and thus the interaction between buildings and
their environment. To connect the private realm to the public realm, a regulatory element is needed,
a buffer. This project introduces a public buffer as an intermediary medium between the public
and the private. The experience of this buffer and transition of domains has a big influence on
the operation of the building. It is determined by the current activities and architectonic elements.
A positive influence of the experience enhances the state of mind and so the functioning of the
hybrid space. To let people experience the positive ambiance of ‘urban warmth’, the transitional
process can be positively being influenced which has a major effect on the success of this project.
It means a good relationship and transition between the public and private realm can only be
achieved if the interior and exterior of a building cooperates with its surrounding as one hybrid
space. The experience of the transitional process influences the state of mind of the attendees,
determines their behavior and so the operation of the building.

VOORWOORD

Persoonlijke ruimte is het onderwerp van een eerder geschreven essay voor de module ‘Architecture
and Philosophy’. Het is een van de bouwstenen van onze samenleving en basis van het gedrag van
mensen in de huidige maatschappij. Onderzoek naar de persoonlijke ruimte van de mens heeft
me enorm geïnspireerd, het schrijven van een essay over dit onderwerp heeft me het verlangen
gegeven om dit thema verder uit te diepen. Tijdens dit afstudeerproject zet ik het onderzoek naar
de persoonlijke ruimte van de mens voort.
Dit afstudeerproject is gebaseerd op de persoonlijke ruimte van de mens in zijn fysieke en nonfysieke staat. De fysieke vorm van persoonlijke ruimte vertaalt zich normaliter naar het eigendom
van een persoon, een woning, een ‘thuis’. De non-fysieke of mentale vorm van persoonlijke ruimte
is het onzichtbare medium rondom iemands lichaam waarmee invloeden vanuit de omgeving
worden gereguleerd. Het wordt beïnvloed door de omgeving en is gebaseerd op de beleving van
ruimten. Het zijn onderdelen van de omgevingspsychologie en indirect dus ook architectuur. Hierin
heb ik veel hulp gehad van mijn derde begeleider, stadspsycholoog Sander van der Ham.
Door hedendaagse ontwikkelingen in het publieke domein staat zowel non-fysieke als fysieke
persoonlijke ruimte onder druk. Over de gehele wereld, dus ook in Nederland, vinden daardoor
conflicten plaats tussen het publieke en private domein. Vooral in steden is dit probleem zichtbaar.
De werking van een stad hangt samen door een gecompliceerd netwerk van dynamische en
fluctuerende domeinen. De grenzen van deze domeinen confronteren elkaar en bepalen de
structuur van een stad. Deze confrontaties leiden tot problemen in de hedendaagse samenleving
en de stad. Hoe een persoon dit beleeft en hoe hij zich daarin gedraagt, heeft alles te maken met
persoonlijke ruimte. Het conflict en de samenhang van het publieke en private domein en de daarbij
horende beleving van de mens vormen de basis van mijn afstudeerproject. De naam van mijn
project richt zich daarom op het grensgebied grens tussen de twee domeinen. Daarom de naam
‘Tussen publiek en privé’.
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De keuze van dit afstudeeratelier was een reactie op mijn voorgaande masterprojecten. Afgezien
van het actuele en interessante onderwerp, ‘kantorenleegstand’, wilde ik een realistisch en
binnenstedelijk project. De doorlopen masterprojecten waren minder gericht op actuele problemen
in het stedelijk gebied van Nederland. Het thema kantorenleegstand werd gecombineerd met het
thema zintuiglijkheid, hierdoor werd het project ook op het gebied van architectuur erg interessant.
De bouwsteen van architectuur, zintuiglijkheid, wordt in dit project vermengd met een actueel en
realistisch leegstandsprobleem. Dit lijken me de juiste ingrediënten om mezelf klaar te stomen voor
de tegemoetkomende beroepspraktijk.
Tijdens de voorafgaande studie heb ik een essay geschreven voor de module ‘Architecture and
Philosophy’. Ik heb het essay geschreven over de persoonlijke ruimte van de mens, dit is een van de
bouwstenen van onze samenleving. De kern van dit thema gaat over de beleving van de publieke
ruimte van een stad en de private ruimte van ‘je thuis’. Na het inleveren van het essay had ik nog
veel vragen die onbeantwoord waren gebleven, dus wilde graag verder met dit onderzoek. Na de
keuze voor dit afstudeeratelier werd al snel duidelijk dat je je eigen afstudeerthema kon bepalen, dit
kwam als geroepen.
Door een theoretische verdieping heeft er een verschuiving plaatsgevonden in de oorspronkelijke
themakeuze. Het uitgangspunt vanuit het boek ‘Public and Private Spaces of the City’ was bepalend
over mijn beeld van een drukke samenleving. Het schetste een negatief beeld over de publieke
ruimte in een stad, waardoor problemen ontstaan met betrekking tot de persoonlijke ruimte van de
mens. Na het lezen van meerdere boeken en publicaties, zoals ‘De warme stad’, ‘The public Realm’
en de VPRO blog: ‘Stad van deze eeuw’, werd me duidelijk dat de publieke ruimte ook heel positief
kan worden beleefd. Het negatieve beeld en sociale problemen in een stad werd in deze boeken
omgezet naar een levendige en warme stad waar mensen ontspanning en vertier hebben. Maar hoe
kan ik deze ‘positieve’ verschuiving nu combineren met een architectuurproject?

Dat de snelle ontwikkelingen van een stad en maatschappij zorgen voor problemen in zowel het
private als publieke domein, sluit ik niet uit. En dat daardoor de twee domeinen in conflict komen,
ook niet. Deze actuele ontwikkelingen leiden zelfs tot aantasting van de persoonlijke ruimte rondom
een persoon, dit uit zich in de vorm van psychische problemen.
Het is een belangrijk gegeven dat de werking van een stad is gebaseerd op de grenzen en overgangen
van deze domeinen. Zonder deze grenzen en overgangen kan een stad niet bestaan.
Ik ga de grenzen en conflicten opzoeken van het publieke en private domein in een stad. De
overgang en barrière van twee werelden. Hoe verhoudt de persoonlijke en private ruimte van ‘het
thuis’ zich ten opzichte van een drukke publieke ruimte? Een interessante vraag, maar wellicht
nog interessanter hoe een gebouw hier op in kan spelen met in het vizier een positieve en warme
publieke ruimte. Mijn thema is dus gebaseerd op de verhouding en connectie tussen het publieke en
private domein, waarin de persoonlijke ruimte van een persoon varieert en fluctueert. Een positieve
benadering van de publieke ruimte kan daarin een grote bijdrage leveren.
Het onderzoeksproces in dit afstudeerproject is leidend. Mijn drang om veel te leren en te
ontdekken over dit onderwerp staat centraal. Ik heb daarom gekozen om de opbouw van het
onderzoek in chronologische volgorde te presenteren. Hierdoor wordt het duidelijk hoe mijn
onderzoeksproces is verlopen. De verschillende facetten van het onderzoek volgen elkaar op en
worden beantwoord middels een studie voor het concept en ontwerp. Om een logische structuur
te behouden heb ik het onderzoek en ontwerp in het verslag gescheiden, dit was niet het geval
tijdens het proces. Verschillende onderzoeken van zowel theoretische als analytische aard verliepen
in een chronologische volgorde waardoor het ontwerp- en onderzoekstraject simultaan werden
doorlopen. Een inleidende tekst met een ondersteunend schema van het afstudeerproces zal in het
hoofdstuk ‘onderzoek’ nader worden toegelicht.
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ONDERZOEKSVRAAG
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In de inleiding heb ik een duidelijk beeld proberen te scheppen over het gekozen thema. Tijdens
het onderzoek van het publieke en private domein, werd duidelijk dat de voorkomende conflicten
erg interessant zijn. Domeinen zijn bijvoorbeeld grenzend, geschakeld en zelfs overlappend. De
conflicten die zich hier voordoen zijn zowel de overgang van domeinen als het vervagen van haar
grenzen. Deze confrontaties van domeinen worden door vele gebruikers van de publieke ruimte
niet begrepen. Het is daarom erg interessant en van praktisch en maatschappelijk belang om dit
conflict te onderzoeken en te leren begrijpen. Ook voor mij als aankomend architect is het van
belang. Het een belangrijk onderdeel van de samenleving dat niet mag worden onderschat. De
grenzen van het publieke en private domein dirigeren de structuur en daarmee de werking van de
stad.
De individuele opdracht van dit afstudeeratelier is het herbestemmen en dus transformeren van een
leegstaand kantoorgebouw. Om de onderzoeksvraag daarop te laten aansluiten heb ik de nieuwe
functie laten leiden tijdens het bedenken van de vraag. De hoofdvraag is daarom gericht op de
verhouding en overgang tussen het private domein van een woning en het publieke domein van de
omgeving. Hierop heb ik mijn deelvragen toegespitst.
De eerste deelvraag is gericht op de persoonlijke ruimte en private domein van één of meerdere
personen. Dit private domein vindt zich in het gebouw terug in de fysieke vorm van een woning,
het ‘thuis’.
De tweede deelvraag richt zich op het gebouw dat als buffer kan dienen tussen het publieke en het
private domein. Dit betekent het interne ontwerp dat de aansluiting tussen twee domeinen vormt.
Deelvraag drie is gericht op interactie tussen het gebouw en de omgeving. Dit slaat zowel op het
exterieur van het gebouw als de wisselwerking met de omgeving.
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HOE CREËER JE EEN WOONGEBOUW MET EEN GOEDE VERHOUDING EN OVERGANG
TUSSEN HET PUBLIEKE EN PRIVATE DOMEIN?
*
Hoe kan een woning door middel van architectuur op het gebied van persoonlijke ruimte voldoen aan de (algemene)
behoeften van de mens?
*
Hoe kan een gebouw door middel van (semi)publieke functies dienen als buffer tussen het publieke en private domein?
*
Hoe wordt een evenwichtige interactie gecreëerd tuseen de publieke stedelijke omgeving en de (semi)publieke en (semi)
private ruimten in het gebouw?
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Het onderzoekstraject is in dit afstudeerverslag
het leidende aspect waarmee antwoord wordt
gegeven op de onderzoeksvraag en waarmee
ontwerpbeslissingen zullen worden genomen.
Het ontwerptraject heeft voor een groot deel
plaatsgevonden tijdens het onderzoekstraject.
Dit betekend dat bepaalde conclusies van de
deelvragen pas gedurende het ontwerptraject
zijn genomen. Doordat het onderzoek en
ontwerptechnische beslissingen gelijktijdig zijn
verlopen zijn sommige conclusies niet enkel
gebaseerd op theorie. Het gelijktijdig verlopen
van het onderzoeks- en ontwerptraject heeft
tot op het laatste moment geleidt tot bepaalde
ontwerpbeslissingen. Door een chronologische
opzet van het uitgevoerde onderzoek te
presenteren probeer ik een zo goed mogelijk
beeld te geven van het onderzoekstraject. Zie
nevenstaande afbeelding. De verschillende
facetten in het onderzoektraject volgen elkaar
op als een soort gevolg, het sluit daardoor goed
op elkaar aan en heeft geleid tot een verandering
van mijn thema, onderzoeksvraag en
ontwerpopgave. In het hoofdstuk ‘onderzoek’
probeer ik antwoord te geven op de deelvragen.

Afb. 1.1.1 schema afstudeerproces
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PERSOONLIJKE
ERSOONLIJKE RUIMTE

Het boek ‘Public and Private Spaces of the City’ gaf me de aanleiding om dieper op het onderwerp
persoonlijke ruimte in te zoomen. Het project ging daardoor van start met een verdiepende
theoretische studie naar de persoonlijke ruimte van de mens. Al snel kwam ik bij de grondlegger
van het onderzoek naar de persoonlijke ruimte van de mens, Robbert Sommer. Zijn meest
relevante boek ‘Personal Space’ dat in 2007 is herzien door Bosko Books was mijn eerste stap om
dit onderzoek te vervolgen. Het boek gaat in op het gedrag van de mens in verschillende typen
ruimten. Ik richt me in eerste instantie vooral op de persoonlijke ruimte in de vorm van een ‘thuis’.
De theorie van de welbekende ‘spacebubble’ heb ik al eerder onderzocht dus dat bespaart me veel
tijd. Het doel is nu om aan de hand van theorie, omgevingspsychologie, achter de behoeften te
komen die een persoon nodig heeft om zich thuis te voelen in een ruimte. Een stap terug naar de
basis van het boek ‘Personal Space’, dat zich bevindt in de omgevingspsychologie. Sander van der
Ham raadde me een boek aan dat hij gebruikte voor het schrijven van artikel ‘De balans tussen
publiek en privé’ van VPRO blog ‘Stad van deze eeuw’. Dit boek ‘Environmental Psychology’
richt zich op de basiselementen van omgevingspsychologie en ruimtelijk gedrag. Het heeft me erg
geholpen tijdens het onderzoek naar de fysieke persoonlijke ruimte.
De persoonlijke ruimte van een persoon is in twee soorten te verdelen, de fysieke en non-fysieke
vorm. De meest moeilijk begrijpbare vorm is de non-fysieke of mentale vorm. Ik richt me
voornamelijk op de fysieke vorm die relevant is voor mijn onderzoek. De non-fysieke vorm licht ik
kort toe, het is de onzichtbare persoonlijke ruimte rondom het lichaam van een persoon. Het is een
ruimte die wordt gebruikt als interpersoonlijk medium, een onzichtbaar beschermingsmechanisme
waarmee privacy en interacties worden reguleert. Het beschermt je mentale toestand voor invloeden
en individuen uit de publieke ruimte. Het is de ruimte waarover je als mens psychologische controle
hebt en zorgt voor persoonlijke bescherming in de publieke omgeving.
“Persoonlijke ruimte is een socio-psychologische, onzichtbare en toch fysische ruimte rondom elk individu, welke
anderen niet mogen betreden zonder toestemming.” (Madanipour, 2003)
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Afb. 1.1.2 non-fysieke persoonlijke ruimte

De fysieke vorm manifesteert zich meestal in de vorm van een thuis. Het is een domein waar de
non-fysieke persoonlijke ruimte rondom het lichaam expandeert tot aan de fysieke grenzen. Dit
fysieke domein is van een andere schaal maar is ook cruciaal voor de persoonlijke bescherming in
een samenleving. Het is de meest private en persoonlijke fysieke ruimte van een persoon, waar hij
zich terug kan trekken, tot rust kan komen en persoonlijke interacties kan plaats laten vinden.

Vanuit de theorie van deze boeken heb ik criteria opgesteld. Het zijn randvoorwaarden waaraan
een ruimte moet voldoen een zo sterk mogelijk privacy- en thuisgevoel te creëren. Deze
randvoorwaarden zullen leidend zijn tijdens ontwerpbeslissingen en architectonische oplossingen.
De boeken geven aan dat de volgende aspecten maatgevend zijn voor de interpretatie en beleving
van een ruimte of een ‘thuis’. Het spitst zich voornamelijk toe op de zintuiglijke beleving, maar
bevat ook aspecten zoals functionaliteit en aanpasbaarheid.

“Persoonlijke ruimte rondom het lichaam is onzichtbaar en verplaatsbaar, maar als het zich uitbreidt naar zijn
omgeving neemt het de vorm aan van een eigendom of territorium.” (Madanipour, 2003)
Bij deze fysieke toestand van de persoonlijke ruimte is het begrip territorialiteit belangrijk. Dit
ruimtelijke gedrag richt zich voornamelijk op psychologische controle en persoonlijke bescherming.
Het bewaken van de grenzen van dit private domein is erg belangrijk voor de gemoedstoestand en
welzijn van de eigenaren.
Territorialiteit wordt door omgevingspsychologen gedefinieerd als “een reeks van leefwijzen en cognities van een of
meerdere personen gebaseerd op de beschouwde eigenschap van fysieke ruimte”
(Bell et al.,1996)
Een stad is opgebouwd uit een complexe samenstelling van publieke en private domeinen. Deze
dynamische samenstelling kan in stedelijke gebieden voor uiteenlopende conflicten zorgen. Dit
kan de fysieke en non-fysieke persoonlijke ruimte aantasten, wat tot grote gevolgen kan leiden. De
elementen die invloed hebben op deze persoonlijke ruimte zijn de private en publieke domeinen
en alles wat zich daartussen bevindt. Met daartussen bedoel ik de grenzen, de overgangen en de
vervaging van domeinen. Het is van belang om de conflicten of schakelingen tussen deze domeinen
te onderzoeken. En hoe de persoonlijke ruimte van een persoon daardoor verandert. Het is echter
ook essentieel om de publieke ruimte te begrijpen, dit wordt later in dit verslag behandeld.
25

Flexibiliteit
Een van de meest belangrijke aspecten is flexibiliteit. Elk persoon heeft andere voorkeuren en behoeften
waardoor de aanpasbaarheid in of van een (woon)ruimte erg belangrijk is. Robbert Sommer spreekt, in
het boek ‘Personal Space’, over ‘social designers’ die zich bezighouden met de wensen van gebruikers
tijdens het ontwerptraject. Hij geeft aan hoe belangrijk het is om het gebouw te ontwerpen naar de
wensen en behoeften van de gebruiker. Vele architecten ontwerpen gebouwen puur op esthetische
aspecten, waardoor de functionaliteit en het gebruik van een gebouw sterk worden verminderd. Hij pleit
zelfs dat architectenbureaus moeten werken via deze sociale manier van ontwerpen, genaamd ‘social
design’. Het betekend dat architectenbureaus zich flexibeler moeten opstellen tegenover de gebruiker
en dus in samenspraak met de gebruiker moeten ontwerpen. ‘User participation’, gebruikersdeelname
is een van de kernbegrippen tijdens zijn bepleiting. Door een dergelijke aanpak van architecten zullen
gebouwen beter werken en zullen gebruikers meer tevreden zijn met het gerealiseerde ontwerp en
gebouw.
“The goal of social design is to produce buildings and neighborhoods that suit the occupants and context. Suitability
includes aesthetic needs as well as functionality and energy efficiency.” (Sommer, 2008)
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De andere, maar ook zeer belangrijke vorm van flexibiliteit is aanpasbaarheid. Aanpasbaarheid van
ruimten, in dit geval woningen, is essentieel om aan de specifieke wensen van de gebruiker te kunnen
voldoen. Door een aanpasbare indeling van een woning kan de beleving van een ruimte te allen tijde
worden aangepast. Door deze vrijheid kunnen de wensen of behoeften op het gebied van privacy en
intimiteit volledig worden benut. In dit geval betekend het dat flexibiliteit moet worden ingezet in de
lay-out van de leefruimte. Het is dus de taak van een architect om hiermee rekening te houden. Het
interne gebruik van een gebouw is gerelateerd aan de ontwerpbeslissingen van de architect, dus hij is
de verantwoordelijke. De volgende bevindingen heb ik voor mezelf gesteld als voorwaarden waarmee
de persoonlijke ruimte van een persoon aangenamer kan worden beleefd. Het heeft betrekking op de
beleving en dus het gedrag van een bewoner. Als architect is het belangrijk om hier op te in te spelen
en te ontwerpen met het oogpunt op de behoeften aan privacy- en thuisgevoelens van een persoon.

Door tijdens het ontwerptraject rekening te
houden met het aspect flexibiliteit en dit door
te voeren in de lay-out van ruimten kan vrije
indeelbaarheid worden gecreëerd. Deze vrijheid
zal voor verandering van gebruiker of zelfs na
herbestemming een groot voordeel opleveren.
Als in kantoren een betere indeling kan worden
gerealiseerd zal dit een bevorderende werking
hebben op de gemoedstoestand en dus de
prestaties van werknemers. In een thuissituatie
zoals een woonkamer zal het privacy- en
thuisgevoel worden versterkt. Een prettige
omgeving waarin naar ieders smaak activiteiten
plaats kunnen vinden zal meer worden
gewaardeerd. In het boek ‘Environmental
Psychology’ wordt aangegeven dat een ruimte
aangenaam wordt ervaren als de ruimte of
de inrichting goed werkt. Dit beïnvloedt de
stemming in positieve zin, de gebruiker zal
zich prettiger en meer tevreden voelen. Het
heeft uiteindelijk ook zijn uitwerking op het
aangename en intieme thuisgevoel.

Afb. 1.1.3 persoonlijke ruimte, woonkamer
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Flexibele wanden
Een ander alternatief voor indelingsvrijheid dan
de grootte van een ruimte is door middel van
verplaatsbare wanden. Een dergelijke toepassing
resulteert in nog meer indelingsvrijheid. Gehele
ruimten kunnen worden aangepast aan de
wensen van de gebruiker. Dit betekent ook dat
met minder vloeroppervlak dezelfde benodigde
oppervlak per ruimte kan worden behaald.
Ruimten kunnen daardoor efficiënter worden
gebruikt, dat de stemming en beleving ten
goede komt.
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Afb. 1.1.4 ruimte met flexibele wanden

Verplaatsbare inrichting
Verplaatsbare inrichting speelt hier ook een grote
rol in. De ontwerper creëert een ruimte waarin
aanpasbaarheid mogelijk is, dit betekent dat de
ruimte op verschillende manieren kan worden
ingericht. De inrichting is verantwoordelijk voor
het gebruik en deels voor de beleving van de
ruimte. Een aangename ruimte kan door middel
van verkeerde inrichting onpraktisch worden.
Dit beïnvloedt de stemming. Het is belangrijk
om aan de wensen van de gebruiker te kunnen
voldoen. De ene gebruiker vindt bijvoorbeeld
een bepaalde positie in de ruimte niet prettig
om te verblijven waardoor de mogelijkheid in
verplaatsbaar meubilair belangrijk is.

Afb. 1.1.5 ruimte met inrichting
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Meerdere aansluitpunten
Dit punt is niet zozeer van belang tijdens de
beleving van de ruimte, maar is wel belangrijk
voor de stemming. Hoe praktischer een ruimte,
hoe prettiger men deze ervaart. Door het
aanbrengen van meerdere aansluitpunten kan
de ruimte op elk mogelijke manier worden
ingedeeld. Een ruimte kan functioneler
worden gebruikt en heeft dus invloed op de
tevredenheid en stemming van een gebruiker.
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Afb. 1.1.6 ruimte met verschillende aansluitpunten

Grootte
De grootte van een ruimte is het meest
bepalend voor de interpretatie en beleving
ervan. Het bepaalt in grote mate hoe
iemand zich in de ruimte gedraagt en hoe de
persoonlijke ruimte rondom het lichaam zich
vormt. De persoonlijke ruimte in een woning,
een thuis, breidt zich uit tot de grenzen van
dit domein. Deze grenzen zijn in mijn geval
de binnenwanden, vloer en plafond van een
appartement. De grootte wordt waargenomen
door de ogen, maar wordt ook beïnvloed
door gehoor. Echter kunnen beide zintuigen
worden bedrogen zodat een ruimte groter of
kleiner lijkt. De grootte van een ruimte heeft
in de basis te maken met de oppervlakte en de
ruimtelijke vorm. De beleving van een ruimte is
echter gerelateerd aan meerdere aspecten zoals
hoogte, zichtlijnen, inrichting, kleuren en licht.
Tijdens het onderzoek naar de grootte van een
ruimte behandel ik alleen deze basiselementen,
andere aspecten zoals inrichting, kleuren en
licht worden verder in dit hoofdstuk behandeld.

Afb. 1.1.7 twee ruimten met verschil in grootte
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Oppervlakte
Het soort oppervlakte en dus vaak ook de
ruimtelijke vorm is leidend voor de beleving
en het gedrag van personen in de ruimte.
Het gedrag wordt uiteraard beïnvloed door
de beleving, daardoor is het belangrijk om de
juiste ruimtelijke vorm en oppervlakte voor
woningen te gebruiken. Hoe eenvoudiger een
ruimte is, des te sterker komt de beleving over
op de gebruiker. Een algemeen verschijnsel is
dat een persoon in een grotere ruimte minder
persoonlijke ruimte nodig heeft. Het betekend
dat de grootte van de ruimte een directe invloed
heeft op het gedrag van een persoon.
Hoogte van de ruimte
Als een ruimte hoger is, zorgt dat voor een
grotere ruimtelijke beleving. Als een ruimte
groter wordt ervaren is de uiteindelijke behoefte
aan persoonlijke ruimte daardoor kleiner.
Omgekeerd heeft men (in normale toestand)
meer persoonlijke ruimte nodig in ruimten met
lage plafonds.
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Afb. 1.1.8 woningtypen

Rechthoekige vorm
Een rechthoekige vorm is een eenvoudige en begrijpbare
ruimtelijke vorm. Een ruimte met een duidelijke
rechthoekig vloeroppervlak zorgt voor een pure beleving.
Hoe eenvoudiger de ruimtelijke vorm is, hoe sterker de
beleving van de ruimte zal inwerken op de aanwezigen.
Door een rechthoekige vorm worden het aantal hoeken
ook geminimaliseerd. Hoe meer hoeken in een ruimte
aanwezig zijn, des te onduidelijker een ruimte in de basis
wordt.
“Area shape has a significant effect on defensive capability. In general,
an irregularly shaped area is difficult to protect.” (Sommer,2007)
Geen oneven grenzen
Door een rechthoekige vorm van de ruimte zijn er
een even aantal grenzen aanwezig, de binnenwanden.
Onderzoek wijst uit dat wanneer een privaat domein
beschikt over een oneven aantal grenzen de ruimte qua
beleving minder goed is te beheren en te controleren. In
werkelijkheid hoeft dit niet zo te zijn, maar het zorgt voor
een minder controleerbaar gevoel.
“A compact circular or square area makes defense easier whereas
uneven boundaries between are likely to increase tension.”
(Sommer,2007)
Afb. 1.1.9 oppervlakten ruimten
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Zichtlijnen
Het zicht van een persoon is waarschijnlijk het meest
belangrijke aspect tijdens de beleving van ruimten. Een
eenvoudige ruimtelijke vorm en lay-out van een woning
resulteert in directe zichtlijnen. De mate van zicht zijn
bepalend voor het gevoel van veiligheid (privacy) en
intimiteit. Om te anticiperen op de zichtlijnen in een ruimte
is de taak voor een ontwerper om rekening te houden met
vrije indeelbaarheid. Hierdoor kan worden ingespeeld op
de behoeften van de gebruikers op het gebied van zicht.
De positie in de ruimte die bepalend is voor het zicht
wordt in de volgende paragraven besproken.
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Afb. 1.1.10 zicht in ruimte

Positie in de ruimte
De positie in een ruimte is erg belangrijk voor het zicht en dus de beleving van een ruimte. Als
wordt gekeken naar de context van het privacy- en thuisgevoel is de positie vooral belangrijk voor
de mate van privacy, veiligheid en intimiteit.
Een ‘thuis’ moet een veilige plek zijn waar intieme activiteiten plaats kunnen vinden. De positie
heeft daarop veel invloed, bijvoorbeeld door het zicht van buiten naar binnen en visa versa. Privacy
is een van de fundamentele elementen in het leven in een drukke samenleving. Als passanten naar
binnen kunnen kijken geeft dit een compleet andere beleving van de ruimte als dat je visueel bent
afgesloten van de buitenwereld.
Voorkeuren voor privacy, veiligheid en intimiteit zijn voor elk persoon anders, dus is in dit opzicht
flexibiliteit ook erg belangrijk. Door aanpasbaarheid in de opstelling van een ruimte kan het voldoen
aan meerdere en uiteenlopende behoeften van bewoners. Ook na verandering van eigenaar kan de
indeling van een ruimte worden aangepast aan de juiste wensen. Door toedracht van meerdere
mogelijke posities in een ruimte kan het aangenamer en praktischer worden ervaren. De mate van
tevredenheid bepaald voor een groot deel de stemming van de gebruiker.
Zoals eerder aangegeven zijn de wensen en behoeften afhankelijk van sociale en culturele
verschillen. Deze gegevens bepalen de persoonlijke ruimte rondom het lichaam en dus het gedrag
van de persoon. Het boek ‘Personal Space’ geeft aan dat personen met een defensieve houding
zich anders gedragen dan met een offensieve houding. Deze houding wordt veroorzaakt door het
karakter en de gemoedstoestand van een persoon. Vele variabelen spelen een rol in het gedrag van
een persoon waardoor stemming, houding en daardoor ook de sfeer wordt bepaald. De persoon
met een defensieve of terugtrekkende houding zal zich niet met het gezicht naar de deur of ingang
van een ruimte keren. Personen met een offensieve ruimte keren het gezichtsveld juist naar de deur
om zo continue controle te hebben over een ruimte. De positie in een ruimte is dus belangrijk voor
het gevoel van controle of veiligheid. Bijvoorbeeld wanneer een persoon zich in de hoek van een
ruimte bevindt, met het zicht naar de kamer neemt het gevoel van controle toe. Daardoor heeft

diegene minder persoonlijke ruimte rondom het lichaam nodig dan dat men zich in het midden
van de ruimte bevindt. Ook de lichamelijke houding is bepalend voor het gevoel en de beleving.
De lichamelijke houding heeft veel invloed op de grootte van de persoonlijke ruimte rondom het
lichaam. Een algemeen gegeven is dat wanneer een persoon zit, hij of zij meer persoonlijke ruimte
nodig acht te hebben dan wanneer hij of zij staat.
Dus welke plek in een ruimte is het fijnst voor welke activiteit? Hoe is daarbij je lichamelijke
houding het meest aangenaam? En hoe beleef je de ruimte vanuit deze positie? Dit is een greep uit
de vragen die centraal staan bij het gebruik van ruimten en de beleving ervan. Door middel van de
volgende randvoorwaarden probeer ik te anticiperen op deze kernvragen.
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Elke positie in de ruimte heeft invloed op de
zichtlijnen en de beleving van de ruimte. De
keuze van positionering in een ruimte wordt
veelal gemaakt op basis van de plaatsvindende
activiteiten. Een voorbeeld hiervan is dat men
vaak bij het raam wil zitten als ze de positie
gebruiken als verblijfsplek. Ik behandel een
aantal posities waarbij het gezichtsveld en
de daarbij behorende beleving en gedrag
uiteenlopen.
Hoek
Een positie in een hoek geeft het meeste
gevoel van veiligheid en geborgenheid. De
omslotenheid van twee muren en het zicht
gericht naar een ruimte geeft een hoge mate
van controle. Hierdoor heeft men over het
algemeen minder mentale persoonlijke ruimte
nodig. De hoge mate van controle heeft daarom
een voorkeur van velen.
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Afb. 1.1.11 positie in ruimte

Wand
Onderzoek wijst uit dat mensen eerder kiezen
voor een plek tegen een wand of in een hoek om
het gevoel van veiligheid of controleerbaarheid
te verhogen. Menig persoon wil gevoel van
controle hebben, de positie tegen een wand of
barrière versterkt dit gevoel. Op deze positie
heeft men minder persoonlijke ruimte nodig
omdat ze meer het gevoel van controle over een
ruimte hebben.
Midden
De positie in het midden van een ruimte
zonder dat meubilair invloed heeft op de plek,
geeft minder gevoel van veiligheid en privacy.
Wanneer een persoon in het midden van de
ruimte verblijft, kant zijn gezichtsveld niet de
gehele ruimte beslaan. Het gevoel dat niet de
gehele ruimte in een opslag zichtbaar is geeft
een minder sterk gevoel van controle over
de ruimte. Door dit gevoel heeft men in het
algemeen meer persoonlijke ruimte nodig. De
voorgaande tekst is echter wel afhankelijk per
persoon.
Afb. 1.1.12 positie in ruimte
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Raam
Een plek bij het raam zorgt voor beter zicht
naar buiten, maar ook beter zicht van buiten
naar binnen. Een positie met het gezicht naar
het raam, en dus de omgeving, kan zorgen voor
een meer ruimtelijke beleving. Het uitzicht heeft
grote invloed op de beleving van een ruimte.
De soort aangrenzende omgeving is bepalend
voor de beleving van het raam. Als een raam
uitzicht biedt op een druk publiek domein of
op een privaat domein heeft dit grote invloed
op de keuze van positionering bij het raam.
Het soort raam is dus erg belangrijk voor de
beleving van de ruimte en connectie de met de
buitenwereld. Dit aspect komt aan bod in de
volgende paragraaf.
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Afb. 1.1.13 positie in ruimte

Licht
Licht is een cruciaal aspect tijdens de beleving van een ruimte. Het is sterk gerelateerd aan het
gebruik van kleuren, waardoor de beleving van het licht kan worden beïnvloed. Als architect heb je
de vrijheid om met behulp van daglicht binnenruimten te verlichten. Een ruimte die qua daglicht
goed is ontworpen krijgt over het algemeen een hogere waardering door gebruikers. Daglicht heeft
een positieve werking op de mens, het beïnvloed de gemoedstoestand en daarmee ook het welzijn.
Natuurlijk licht heeft dus grote invloed op de beleving van een ruimte. Het is daarom belangrijk om
goed te anticiperen op de functie zodat de natuurlijke lichtinval optimaal is.
Een tweede vorm van licht is kunstlicht, ook dit heeft een grote rol tijdens de beleving van een
ruimte. Het aanwezige kunstlicht is door de gebruiker aanpasbaar waardoor deze kan voldoen aan
de wensen of behoeften. De plaatsing en intensiteit van kunstlicht is flexibel, waardoor het in vele
situaties ideaal is.
Een groot verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht is de positieve werking van natuurlijk licht
op stemming en prestaties van de mens. Natuurlijk licht brengt beweging met zich mee waardoor
kunstmatig licht niet dezelfde werking heeft. Het weer en de dagcyclus hebben samen met daglicht
veel invloed op de gemoedstoestand van de mens. Dit is een aspect dat kunstmatig licht niet met
zich meebrengt. Kunstlicht kan bijvoorbeeld wel een positieve werking hebben op de prestaties
in kantoren door middel van Tl-verlichting. Het soort kunstlicht is in bijna oneindige variëteit te
vinden, waardoor het op elke plek of gelegenheid kan worden aangepast. Het nadeel van natuurlijk
licht is dat het enkel is te reguleren door de soort gevelopening of bepaalde vorm verduistering.
De eigenschappen van licht in een ruimte beïnvloeden niet alleen de sfeer in een ruimte, maar ook
de groottebeleving. Het aanpassen van licht op een bepaalde activiteit versterkt de beleving en
daarmee de stemming of tevredenheid van de aanwezigen. De volgende randvoorwaarden geven
me een inzicht hoe om te gaan met licht. Door dit in te zetten tijdens ontwerpbeslissingen kan een
ruimte onder alle omstandigheden voldoen aan de behoeften van de gebruiker.
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Intensiteit
Hoe lichter een ruimte hoe zakelijker deze wordt
beleefd. Een voordeel van veel licht is dat de
prestaties worden verbeterd, daarom worden in
kantoren meestal veel lichtarmaturen geplaatst.
Natuurlijk licht heeft een positieve werking op
het welzijn van de mens, dus veel lichtinval in
een ruimte kan veel voordelen opleveren.
Hoe donkerder een ruimte hoe intiemer deze
wordt beleefd, dit bepaald het gedrag van de
aanwezigen. Donkere ruimtes zorgen ervoor
dat mensen eerder geneigd zijn anderen aan
te raken, dat gelijk staat aan de meest intieme
persoonlijke afstand. Restaurants en cafés zijn
voorbeelden van ruimten waar sfeerverlichting
de toon zet. Door dit soort lichtgebruik wordt
een ruimte intiemer beleefd, wat ten goede komt
tijdens de beleving en de gemoedstoestand van
de aanwezigen.
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Afb. 1.1.14 lamp met dimmer

Ramen
In dit onderzoek richt ik me vooral op daglicht,
omdat kunstlicht in eerste instantie niet
refereert naar architectuur. Daglichttoetreding
is echter wel gerelateerd aan architectuur,
omdat gevelopeningen bepalen hoe daglicht
een ruimte binnen dringt. In hedendaagse
regelgeving is bepaald dat bepaalde ruimten
moeten voldoen aan daglichteisen om zo de
kwaliteit van ruimten te waarborgen. Ramen
zijn belangrijk voor de positieve werking van
daglichttoetreding, maar ook voor zicht naar de
buitenomgeving. Hoe groter een ruimte, hoe
groter of meer gevelopeningen nodig zijn om
de ruimte te voorzien van natuurlijk licht.
De vorm, maat en positie van een raam zijn
erg belangrijk voor de werking en beleving
van een ruimte. Zoals omschreven in de
voorgaande paragraaf bepalen ramen in grote
mate de indeling en positie voor activiteiten.
De behoefte aan daglicht is per activiteit en per
persoon verschillend dus is het verstandig om
hier ook rekening mee te houden.

Afb. 1.1.15 ruimte met ramen
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Zoals de lichtintensiteit bepaald ook de kleur
van het licht een deel van de beleving. Het
licht kan een bepaalde kleur uitzenden, maar
licht kan ook op een bepaalde kleur schijnen.
In de situatie waarbij licht op een kleur of
materiaal schijnt, is de kleur erg van invloed op
de beleving. Het soort materiaal met specifieke
eigenschappen bepaald hoe het licht wordt
gemanifesteerd. In de volgende paragraaf
wordt ingegaan op de werking van kleuren en
materialen.
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Afb. 1.1.16 Thermen Vals, Peter Zumthor

Kleuren
Materialen en kleuren hebben grote invloed op de
beleving van een ruimte of object. Het beïnvloed de
sfeer in een ruimte en daarmee de stemming van de
aanwezigen. Materialiteit en kleuren hebben dus een
psychologische werking. Licht is daarbij een van de
fundamentele aspecten. In samenspel creëren zij de
sfeer in een ruimte en bepalen indirect het gedrag van
de aanwezigen. Door het lezen van de boeken ‘Eyes of
the skin’ en ‘Thinking Architecture’ werd duidelijk dat
ook materialiteit enorm bijdraagt aan de beleving van een
ruimte. Echter wil ik het alleen bij kleur houden, omdat
materialiteit door de bewoner zelf kan worden gekozen.
De rol van een architect is om een zo flexibel mogelijke
woning te creëren, door toepassing van specifieke
materialen kan niet aan de flexibiliteitseisen worden
voldaan.
Zowel het gedateerde boek ‘Beknopte kleurenleer en de
toepassing der kleuren in Architectuur en Binnenhuiskunst’
als het recente en complete kleurenonderzoek van Bruce
MacEvoy, tonen aan dat kleuren zeer belangrijk zijn voor
de beleving. De kleur zorgt samen met licht voor een
beleving die gevoelens oproept zoals kil, intiem, zakelijk,
rustig en druk. De volgende voorwaarden hebben
betrekking op de gevoelens en dus de toepassing van
kleuren in een woning.
Warm en koud
Afb. 1.1.17 Kleurassociaties
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Het gevoel bij kleuren wordt in het algemeen
geassocieerd met de bestaande natuurlijke kleuren
van bekende elementen zoals zonlicht, vuur, water,
planten, grond, enzovoorts. Het gevoel dat deze
elementen bij mensen oproepen, bepaald ook
hoe de kleuren worden ervaren. De kleuren die
normaliter als warm worden ervaren zijn, rood,
oranje, geel, groengeel en soortgelijke kleuren.
Groen bevindt zich exact op de middellijn tussen
een warme en koude kleurbeleving.
De koude of koelere kleurbelevingen zijn, groen,
groenblauw, blauwgroen, blauw, violet en andere
bijhorende kleurtinten.
Licht en donker
De toepassing van donkere kleuren zorgt ervoor
dat een ruimte donkerder wordt beleefd. Doordat
de kleuren het licht minder weerkaatsen wordt het
donkerder en dus intiemer. Het heeft duidelijk effect
op de beleving en het gedrag van de aanwezigen.
Hoe donkerder een ruimte, des te intiemer deze
wordt beleefd.
Als in een ruimte veel lichte kleuren zijn toegepast,
wordt de ruimte over het algemeen zakelijker of
meer kil beleefd. De ruimte voelt dan minder intiem
aan en beïnvloed het gedrag van de aanwezigen.
44

Afb. 1.1.18 kleuren in ruimte

Intensiteit
Het is per persoon verschillend hoe kleur inwerkt op de gemoedstoestand. Vaak kiezen mensen
kleuren die hun karakter versterken, zoals conservatieve of juist levendige kleuren.
Hoe intenser een kleur wordt beleefd, hoe meer de kleur je stemming beïnvloedt. Rood en oranje en
geel zijn de kleuren die de meeste energie uitstralen en dus het meest intens worden beleefd. Door
rustige kleuren te gebruiken, zoals grijstinten of bruintinten wordt een ruimte rustiger ervaren.
Gematigd kleurgebruik kan positieve invloeden hebben op de prestaties van een persoon.

VERBREDEN

HOGER
MINDER DIEP

VERLENGEN

DYNAMIEK

VERBINDEN

SCHEIDEN

Toepassing
Niet alleen de kleur maar ook de toepassing van de kleur is belangrijk. De kleuren zijn door de
bewoners zelf te bepalen, een muur is zo geverfd en een vloer is zo bekleed. De toepassing van
kleuren hebben veel invloed in de beleving van een ruimte. De onderstaande voorwaarden geven
dit aan, maar is in dit geval niet van toepassing op de ontwerpbeslissingen in een woning.
Door een plafond en vloer donkerder te maken als de muren lijkt een ruimte breder.
Door de muren donkerder te maken dan het plafond en vloer lijkt een ruimte hoger.
Door een achterwand donkerder te maken, wekt dit de suggestie dat de muur naar je toe komt. De
ruimte zal daardoor minder diep ogen.
Door enkele muren in donkere of felle accenten te schilderen, krijgt een ruimte meer dynamiek en
wordt een ruimte levendiger beleefd.
Door kleuren door te trekken kun je meerdere ruimten met elkaar verbinden, het lijkt dan bij elkaar
te horen.
Door kleurverschil toe te passen scheid je ruimtes juist van elkaar.

Afb. 1.1.19 effect van kleuren in ruimte
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Gelijktijdig met de theoretische verdieping ben ik op zoek gegaan naar een locatie. Het boek ‘Public
and Private Spaces of the City’ (A. Madanipour, 2003) gaf duidelijk aan welke delen van een stad
interessant voor me zijn. Dit zijn delen waar het publiek en private domein met elkaar in conflict
zijn. De locatiekeuze met dit thema is dus erg bepalend voor de uitwerking van het project. Mijn
tweede en derde deelvraag hebben veel betrekking op de locatie, dus het vinden van een geschikte
locatie is essentieel.
Het boek ‘Public and Private Spaces of the City’ en verscheidene artikelen leiden tot criteria voor
een locatie. Het boek schetst een bepaald beeld van de publieke ruimte die veel invloed heeft op
de persoonlijke ruimte van een persoon. Een locatie omgeven door een drukke publieke ruimte
heeft grote kans op conflicten tussen het publieke en private domein. Mede door artikelen, zoals
‘Oorzaken eenzaamheid’, ‘stad en sociale onveiligheid’ en ‘Steeds minder koopavonden in enkele
grote steden’ ben ik achter de problemen van huidige publieke ruimten in Nederland gekomen. Uit
deze publicaties heb ik een aantal criteria gehaald waaraan mijn locatie moet voldoen.
Criteria
Grote stad
Druk binnenstedelijk gebied
Problematische publieke ruimte
Divers publiek domein
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De hoge maatschappelijke druk, sociale problemen en de negatieve berichten over de publieke
ruimte vinden volgens meerdere artikelen vooral plaats in de grote steden. Hier zijn problemen
zoals sociale onveiligheid en misdrijven aan de orde van de dag. Hierdoor heb ik de keuze
gemaakt om een leegstaand kantoorpand in de Randstad te zoeken, waar de meest negatieve
bovengenoemde punten aan bod komen. Dit betekent dat ik me oriënteer op de vier grootste
steden van Nederland, Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. Door onderzoek van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ook wel genoemd VROM,
heb ik de knelpunten van deze steden kunnen traceren.
Een aantal wijken in Nederland worden door de overheid erkend als problematische wijken. Een
onderzoek uitgevoerd door de Rijksoverheid heeft deze wijken in kaart gebracht. De wijken zijn
geselecteerd op basis van 18 criteria in de sectoren wonen, werken, leren, opgroeien, integreren
en veiligheid. Sinds 2007 is de opeenstapeling van problemen in 40 wijken zo groot waardoor
de Rijksoverheid het nodig acht om in te grijpen. Sindsdien krijgen ze extra aandacht van de
Rijksoverheid. In december 2007 is er een Actieplan genaamd Krachtwijken ontwikkeld, waarin
wordt beschreven hoe een aandachtswijk wordt getransformeerd naar een krachtwijk. Het actieplan
wordt daarom ook wel ‘van aandachtswijk naar krachtwijk’ genoemd. De term ‘krachtwijk’ staat
voor het terugleggen van de kracht bij de bewoners in de wijk, dat in de wijkaanpak centraal staat.

Afb. 1.2.1 Aandachtswijken Nederland
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Aandachtswijken Amsterdam
Amsterdam Oost, Westelijke tuinsteden, Amsterdam Noord, West buiten de ring, Amsterdam
Zuidoost
Aandachtswijken Rotterdam
Rotterdam Noord, zuidelijke tuinsteden, Vreewijk, Oud Zuid, Bergpolder, Overschie, Rotterdam
West
Aandachtswijken Den Haag
Schilderswijk, Stations- en rivierenbuurt, Transvaalbuurt en Den Haag Zuidwest
Aandachtswijken Utrecht
Kanaleneiland, Zuilen, Ondiep, Overvecht.
In deze wijken waren veel leegstaande kantoorgebouwen aanwezig. Er waren echter weinig locaties
waar leegstaande panden grenzen aan een drukke publieke ruimte met diverse problemen. Via
een document, ‘Haagse krachtwijken’ werden de Schilderswijk, Transvaalbuurt en Stationsbuurt
aangekaart als problematische wijken met sociale problemen. Dieper onderzoek naar de wijken
leverde me een interessante locatie op. Namelijk een leegstaand belastingkantoor dat ruim
twee jaar leeg staat en grenst aan een plein voor station Den Haag Hollands Spoor. Na dieper
onderzoek bleek de locatie te kampen met problemen waarnaar ik op zoek was. Het leegstaande
belastingkantoor bleek tevens te zijn opgenomen in een onderzoeksrapport in opdracht van
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, genaamd ‘Transformatie kantoren gaat
niet vanzelf ’. Dit onderzoek richt zich op structureel leegstaande kantoorpanden.
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Afb. 1.2.2 kaart Nederland

Locatiekeuze
Het leegstaande kantoorgebouw, genaamd
Terminus, is gelegen aan het stationsplein in
centrum Den Haag. Het ligt in de stationsbuurt,
een van de ‘aandachtswijken van Nederland.
Het station Den Haag Hollands Spoor aan de
overzijde van het stationsplein verdeelt de wijk
in woon- en winkelgebied, en bedrijventerrein.
Gegevens
Den Haag, Stationsbuurt
Stationsplein 75
bouwjaar:
bruto vloeroppervlak:
bruto kantooroppervlak:

Afb. 1.2.3 kaart Den Haag

1976
17.931 m2
13.920 m2
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Geschiedenis
De Stationsbuurt ligt aan de Oostelijke rand van
het centrum van Den Haag. Deze wijk bestaat
uit drie buurten, Huijgenspark, RivierenbuurtNoord en Rivierenbuurt-Zuid. Na de aanleg
van een spoorverbinding met Amsterdam
in 1843 kwam de wijk tot ontwikkeling. Het
stationsplein, de Stationsweg, Huijgensstraat en
het Huijgenspark zijn de belangrijkste straten
van de wijk waarmee het wordt verbonden
met het centrum en de andere wijken. De
Stationsbuurt bestond uit delen waar de
welgestelde gezinnen woonden, maar werd
voornamelijk bewoond arbeidersgezinnen.
De wijk is voor de stadsvernieuwing in 1975
voornamelijk opgebouwd door particuliere
bedrijven, waardoor veel slecht gebouwde
woningen in de wijk aanwezig zijn. Dit
fenomeen werd de zogenaamde revolutiebouw
genoemd en door de komst van arbeiders
verloor de wijk zijn aantrekkingskracht voor
welgestelden. Zowel de Stationsbuurt als de
aangrenzende Schilderswijk stond bekend als
arbeiders- of volksbuurten.
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Afb. 1.2.4 satellietfoto Stationsbuurt

Het stationsplein werd omstreeks 1843
aangelegd nadat de huidige Stationsbuurt de
eindhalte werd van de spoorlijn Amsterdam-Den
Haag. De Hollandse Spoorweg Maatschappij
liet een stationsgebouw bouwen, maar lag in
het begin nog midden in de weilanden en op
het grondgebied van Rijswijk. In 1847 werd de
lijn van Den Haag naar Rotterdam geopend
en daardoor werd het station van meer belang.
De strategische ligging van de Stationsbuurt
ten opzichte van het centrum en de voordelen
van het treinnetwerk heeft geresulteerd in
een toevlucht aan bedrijven. Steeds meer
kantoorgebouwen vestigden zich daarom nabij
het station.

Afb. 1.2.5 foto verleden: station Hollands Spoor
Afb. 1.2.6 foto verleden: hotel Terminus
Afb. 1.2.7 foto verleden: Stationsplein
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Station Hollands Spoor was het eerste station
van Den haag en werd gebouwd in een NeoClassisitische stijl. Het leek daardoor enigszins
op het ‘Witte Huis’, dat in dezelfde stijl was
gebouwd. Door de enorme toevlucht van het
omringende gebied was er na verloop van tijd
een nieuw stationsgebouw nodig. Het moest ook
worden aangepast aan de snel ontwikkelende
wijk. Het Haagse stationsgebouw werd rond
1888 vervangen door een nieuw gebouw dat
door de architect D. Marcadant werd ontwerpen
in Neo-Renaissance stijl. Het plein voor het
stationsgebouw was een belangrijk toegangspunt
van Den Haag en diende als stadsentree. Het
dankte, net zoals de stationsweg, zijn naam het
station Hollands Spoor. De aansluitende brede
straat verbond het station met het centrum.
Tegenover het station stond grand hotel
Terminus, dat jaren heeft gefunctioneerd als
‘eyecatcher’ en dus bijdroeg aan de uitstraling
als stadsentree. Het werd daarom veel gebruikt
als bijeenkomstgebouw voor bijvoorbeeld
de spoorwegmaatschappijen. In 1975 werd
het gebouw gesloopt en vervangen door het
huidige kantoorgebouw.
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Afb. 1.2.4 foto Stationsplein
Afb. 1.2.9 Birdseye foto Stationsplein en kantoorgebouw
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Façade Zuid

Façade Noord

Façade Noord

Façade Oost
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PUBLIEKE RUIMTE

IIn tegenstelling tot de persoonlijk en private ruimte van een persoon is de publieke ruimte of
publiek domein de ruimte dat tot niemands eigendom behoort. De toegankelijke delen van de
stad behoren tot het publieke domein. Het bestaat uit de openbare buitenruimten, gebouwen en
functies. Een stad is opgebouwd uit een gecompliceerd netwerk van dynamische en fluctuerende
domeinen. Het wordt gevormd door verstrengeling van het publieke en private domein, die zowel
van elkaar zijn gescheiden als elkaar overlappen. Zoals eerder vermeld zijn de grenzen van deze
domeinen cruciaal voor de werking van een stad. Zonder grenzen kan een stad niet functioneren,
alles zal in elkaar overvloeien en er zal geen structuur zijn.
“…openbare ruimtes waarin de meeste aanwezigen elkaar niet kennen.” (Müller, 2002)
“The public realm is constituted of those areas of urban settlements in which individuals in copresence tend to be
personally unknown or only categorically known to another.” (Lofland, 2007)
“The public realm is made up of those spaces in a city which tend to be inhabited by persons who are strangers to
one another or who “know”one another only in terms of occupational or other nonpersonal identity categories (for
example, bus driver – customer)” (Lofland, 2007)
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In de publieke ruimte heeft niemand een fysieke persoonlijke ruimte, maar wel non-fysieke
persoonlijke ruimten. Dit is de onzichtbare vorm van persoonlijke ruimte zoals is omschreven in
de paragraaf persoonlijke ruimte. Deze vorm van persoonlijke ruimte is onlosmakelijk verbonden
met de publieke ruimte. De onzichtbare persoonlijke ruimte vormt zich naar de beleving van de
publieke ruimte en daarbij horende gevoelens. Door vaak op eenzelfde plek te komen of er te
verblijven kan een thuisgevoel worden verwekt. Het is een vorm van herkenning en intimiteit
waardoor dit eigendomsgevoel optreedt. Het kan ook negatieve gevolgen hebben, namelijk door
het privatiseren van de publieke ruimte. Door het verblijven van een specifieke groep kan de plek
het karakter van een ‘home territory’ aannemen. Een aantal voorbeelden hiervan zijn doodlopende
straten, clubhuizen, hangplekken, woonwagenkampen en zelfs homoseksuele bars. Een definitie

van dit begrip: Gebieden waar vaste betrokkenen relatieve vrijheid van gedrag hebben en een
gevoel van intimiteit en controle over het gebied hebben.
“Home territories are areas where the regular participants have a relative freedom of behavior and a sense of
intimacy and control over the area.” (Lyn Lofland, 2007)
Echter wat voor de ene persoon wordt beleefd als ‘home territory’ kan voor een ander als ‘public
territory’ worden beleefd. Een voorbeeld hiervan is een smalle straat die een bewoner als persoonlijke
ruimte of ‘thuisgebied’ beschouwd, maar voor een passant wordt beleefd als publieke ruimte. Dit
voorbeeld doet zich dagelijks en overal voor in de publieke ruimte. Het is een van de vele aspecten
hoe de publieke ruimte wordt beleefd en dus wordt gebruikt. Dieper dan dit voorbeeld wil ik er
niet op ingaan, ik richt me vooral op de publieke ruimte rondom het grote belastingkantoor en de
grenzen, schakelingen en overgangen die er zich daar voordoen.
De publieke ruimte rondom het belastingkantoor is erg uiteenlopend waardoor een divers beeld
van de buurt ontstaat. Deze gevarieerde omgeving heeft me aanleiding gegeven om dit leegstaand
kantoorgebouw te kiezen voor het afstudeerproject. Het gebouw grenst aan een plein met
historische achtergrond, een brede typerende straat en een rustige woonstraat. Deze drie vormen
van publieke ruimte verschillen onderling enorm, waardoor de interactie tussen het gebouw en de
aangrenzende omgeving erg interessant is. Op dit moment trekt het gebouw zich weinig aan van
deze schakeling, dus aan mij de taak om erop in te spelen. Om de publieke ruimte zo goed mogelijk
in beeld te krijgen van de huidige situatie is het belangrijk om de omgeving op verschillende vlakken
te analyseren. Hierbij heb ik me de volgende drie vragen gesteld om de werking en beleving van
de publieke ruimte in kaart te brengen. Waaruit bestaat de publieke ruimte? Hoe werkt de publieke
ruimte? En hoe wordt publieke ruimte beleefd?

Afb. 1.3.1 foto publieke ruimte en kantoorgebouw
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Waaruit bestaat de publieke ruimte?

wonen
maatschappelijk
hotel
horeca
detailhandel
leegstaand

Het eerste bezoek aan de locatie gaf me
onmiddellijk een zeer divers beeld van de
gevestigde functies in de publieke ruimte. Ik
ben aan de hand van verscheidene bezoeken
aan de buurt een functieonderzoek gestart.
Dit wees uit dat de centraal gelegen wijk erg
gemêleerd was op het gebied van gevestigde
functies. De buurt rondom het stationsplein
en de stationsweg bevat erg uiteenlopende
gebouwtypologieën, maar herbergt zelfs nog
meer uitlopende functies. De soort publieke
ruimte, aanwezige gebouwtypologieën en
karakter verschilt van straat tot straat. Het is
een melange van wonen, werken, winkelen,
uitgaan en maatschappelijke functies. Tijdens
de inventarisatie heb ik deze kernbegrippen als
leidraad gebruikt.
De functiekaart geeft aan hoe gemêleerd de
buurt is, ondanks dat de stationsweg voor een
groot deel leeg staat. De straten waar enkel
wordt gewoond worden afgewisseld door
gebieden met winkelen en uitgaan als functie.
Tussen deze gebieden bevinden zich willekeurig
werken en maatschappelijke functies.
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Afb. 1.3.2 functies omgeving

De grenzen van de publieke ruimte zijn op
straatniveau goed zichtbaar. Er zijn duidelijke
grenzen aanwezig zoals de gevels van
gebouwen. Echter zijn er ook wat gebieden
waarbij de grens onduidelijk is, bijvoorbeeld
een verhoging (meer dan halve meter) van
het straatniveau aan de voorzijde van een
woongebouw. Hoort dit gebied nu bij de
woning of is het openbaar gebied? Er is dus
een soort drempel waarvan ik niet weet of
ik deze mag overschrijden en het gebied kan
betreden. Er zijn vele voorbeelden waarvan de
grenzen zijn vervaagd of onduidelijk zijn. Ook
sommige gebieden zonder verhoging hebben
een drempelwaarde en geven me een gevoel van
beslotenheid. Twee voorbeelden hiervan zijn de
straten Hoefkade en Kraijenhoffstraat, beide
hebben ze een besloten karakter waardoor ze
lijken op een besloten gebied of community.
Beide zijn echter wel toegankelijk.

Afb. 1.3.3 publieke ruimte
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Gebouwtypologieën
De wijk is erg uiteenlopend qua gevestigde
functies. De wijk is vanuit de oorsprong een
volksbuurt, maar door de komst van het station
zijn er steeds meer bedrijven gevestigd. Het
levert een erg gemêleerd beeld op. Een greep
uit de aanwezige gebouwtypologieën is te zien
op de foto’s. Gedurende het hoofdstuk ga ik
verder in op de beleving van de gebouwen. De
variëteit aan gebouwen bestaat uit woningen,
kantoren, winkels en horeca.
Afb. (...) woningen

Afb. (...) wnkels

Afb. (...) horeca

Afb. (...) woningen

Afb. (...) wnkels

Afb. (...) horeca
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Afb. 1.3.3-4 foto woningen in de buurt
Afb. 1.3.5-6 foto winkels in de buurt
Afb. 1.3.7-8 foto horeca in de buurt

Tijdens het uitvoeren van het onderzoek kwam ook het volgende vraagstuk naar voren. Is het
stationsplein wel een plein? En waarom werkt het niet zoals bekende pleinen? Door het onderzoek
heb ik er natuurlijk een eigen mening over gevormd, maar dit wil niet zeggen dat het ook zo door
andere mensen wordt beleefd. Om bij de basis te beginnen, wat is een plein?
Van Dale: “open, onbebouwde ruimte tussen bouwwerken”
Oxford Dictionaries: “An open, typically four-sided, area surrounded by buildings in a village, town, or city”
Ook onze taal laat het principe van functionaliteit goed zien: in het begin hadden we het net
als de meeste andere talen over ‘plaetsen’ (Platz, place), maar sinds de aanleg van ‘Plein’ in Den
Haag in 1632 raakte gaandeweg het woord plein (van planum) in zwang, dat oorspronkelijk zoveel
betekende als ‘brede weg’, ‘vlakte’ of ‘veld’. Dus in de basis is het Stationsplein een plein die
voldoet aan de originele definitie. Maar tegenwoordig verstaan we onder een plein meer dan enkel
een onbebouwde ruimte tussen bouwwerken. Het is een plek waar mensen kunnen verblijven en
uiteenlopende activiteiten plaatsvinden. Als pleinen worden gebruikt als verblijfsplek zijn er meestal
terrassen of zitplekken aanwezig, ook kunnen er regelmatig evenementen plaatsvinden. Vaak is deze
plek afgesloten voor autoverkeer, waardoor het meer een karakter van verblijfsplek krijgt. Echter is
dat in het geval van het Stationsplein niet zo, het is een verkeersplein zonder verblijfsplekken. Het
is een plein waar enkel mensen komen tijdens verplaatsing, het is dus een transitiezone. Zoals een
eerdere analyse aantoont zijn er wel verblijfsplekken, maar die zijn noodzakelijk omdat mensen op
doorreis zijn en dus op het transportmiddel moeten wachten.

Afb. 1.3.9 foto Stationsplein
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Als er enkel naar de definitie wordt gekeken valt
de stationsweg ook in deze omschrijving. Het
is namelijk een brede onbebouwde weg die is
omsloten door gebouwen. Om dit te kunnen
bevestigen moet ik me richten op de meningen
van gebruikers. Ik ga dieper in op de analytische
en geobserveerde werking van de omgeving.
Door het onderzoeken van de beleving tijdens
het gebruik van de publieke ruimte kan ik
hierop een meer compleet antwoord geven.
Dus kom ik uit bij de volgende vraag: Hoe wordt
publieke ruimte beleefd? Deze vraag is essentieel
om de publieke ruimte te leren begrijpen. De
beleving van de publieke ruimte is de basis van
het gedrag van de aanwezigen. Hoe bepaalde
elementen worden beleefd door personen,
bepaald het gedrag en dus de manier hoe
de publieke machine werkt. In de volgende
paragraven ga ik hier verder op in.
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Afb. 1.3.10-12 activiteiten Stationsplein

Hoe werkt de publieke ruimte?
De werking van de publieke ruimte of publieke domein heeft te maken met de plaatsvindende
activiteiten en de aanwezige gebruikers. Het wordt beïnvloed door de aanwezige functies in
aangrenzende gebouwen. Welke type gebruikers maken deel uit van dit domein en hoe gebruiken
zij deze? Ik richt me bij deze vraag dus op de gebruiker van de publieke ruimte. Door observatie
van de gebruikers wil ik de werking van het stationsplein en stationsweg in kaart brengen. De
aanwezige activiteiten zoals verkeersstromen en bezigheden zijn belangrijk om de werking te kunnen
begrijpen. Ik hoop met dit onderzoek de goede en slechte kanten van het plein te leren kennen.
De werking van het plein is bepalend voor mijn transformatieplan. Er moet een goede interactie
worden gerealiseerd, dit lukt alleen als het gebouw en de omgeving op elkaar zijn afgestemd. Dit is
ook erg belangrijk voor een overgang tussen de publieke omgeving en het gebouw.
Er zijn vier verschillende verkeersdeelnemers die elk hun eigen verkeersstroom genereren. Er zijn
trams, auto’s, fietsers en voetgangers aanwezig. Deze verkeersstromen zijn door het ontbreken van
signalementen en belijningen onoverzichtelijk en daardoor ongeorganiseerd. Er vallen meerdere
keren per week ongevallen plaats. De verkeersstromen zijn in kaart gebracht door het observeren
van de verkeersituaties en het documenteren van de bevindingen. Hieruit probeer ik conclusies
te trekken over de knelpunten van de huidige verkeerssituatie, dit vormt de basis voor eventuele
aanpassingen. Tijdens het observeren bekijk ik per verkeersstroom het domein, de intensiteit en de
werking in de publieke ruimte.

Afb. 1.3.13 foto Stationsplein
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Trams
De meest kenmerkende verkeersstroom wordt
gecreëerd door de trams op het Stationsplein.
Trams hebben vaste rijbanen en komen maar
op een specifiek interval op het plein. De
stopplekken zijn ook duidelijk gedefinieerd,
enkel op deze plekken staan de trams stil. De
intensiteit van deze verkeersstroom is door de
gehele dag verdeeld, enkel tijdens spitsuren
worden de intervallen verkleind. Er bevindt
zich ook één tramlijn in de stationsweg, maar
de intensiteit is daarvan lager. De trams hebben
veel invloed op de werking en de beleving van de
publieke ruimte. Voornamelijk het Stationsplein
ondervindt druk van deze invloed, het gehele
plein bestaat uit tramrails en is ontworpen op
de opstapplekken. De haltes zijn domineren de
uitstraling van het Stationsplein, het opvallende
is dat er geen overzichtelijke loopgebieden zijn
om de haltes te bereiken.
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Afb. 1.3.14 tramverkeer

Wachtplekken
De trams beïnvloeden voor het grootste deel
van de dag de werking van het Stationsplein.
Voornamelijk de locatie van de haltes hebben
grote invloed op de loopgebieden en activiteiten
op het plein. In de nevenstaande kaart zijn de
wachtplekken in kaart gebracht. De haltes
genereren voetgangersstromen en bepalen
daarmee de werking van het Stationsplein. Het
beïnvloed tevens de uitstraling van het plein.

Afb. 1.3.15 wachtplekken
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Auto’s
Autoverkeer heeft een minder prominente rol
als het tramverkeer. De auto’s verplaatsen zich
op een goed aangegeven domein, namelijk een
geasfalteerde weg omringd door stoepranden.
Het autoverkeer verplaatst zich echter op
willekeurige tijdstippen en op verschillende
snelheden, waardoor het de gevaarlijkste
verkeersstroom is. Overdag zijn er twee
spitstijden, van 7.00u tot 9.00u en van 16.00u
tot 19.00u. De rest van de dag is de intensiteit
van autoverkeer tamelijk laag. Het domein van
de verkeersstroom heeft grote invloed op de
werking van de publieke ruimte. Als personen
de overzijde van de straat willen gebruiken
is er enkel een zebrapad aanwezig, zonder
verkeerslichten. De oversteek van dit domein is
daardoor redelijk onveilig. Doordat er op het
Stationsplein markeringen ontbreken, steken
personen de weg op elke plek over. Door geen
gebruik te maken van het zebrapad ontstaan
gevaarlijke situaties.
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Afb. 1.3.16 autoverkeer

Fietsers
Door het station zijn er veel fietsers in de
publieke ruimte aanwezig. Het ontbreken
van fietspaden is een groot gemis, omdat
markeringen of afgebakende domeinen
ontbreken worden alle gebieden gebruikt
als fietsgebied. Het ontbreken van deze
zonering leidt tot velen ongelukken, de meeste
ongevallen vinden plaats met het fietsverkeer.
De intensiteit is erg verschillend, de aankomst
van treinen hebben hierop veel invloed. Het
fietsverkeer is echter het drukst tijdens dezelfde
piektijden als van autoverkeer, rond deze tijd
is het voor elke verkeersdeelnemer belangrijk
om extra op te letten. Het ontbreken van een
bepaald domein zorgt ervoor dat men overal
fietst. Het heeft echter weinig invloed op de
beleving of werking van het publieke domein.

Afb. 1.3.17 fietsverkeer
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Voetgangers
Lopen is de minst snelle manier van verplaatsen,
het is daardoor ook de meest sociale vorm
van verplaatsing. Het station zorgt voor een
hoge aanwezigheid van voetgangers waardoor
er de gehele dag voetgangers aanwezig zijn.
Deze manier van transport wordt het meest
toegepast en heeft dus over het algemeen
de hoogste intensiteit. Er zijn geen bepaalde
intervallen, maar het is het drukst tijdens de
spitsuren. De voetgangers hebben grote invloed
op de beleving van het publieke domein. De
hoeveelheid voetgangers bepaald de beleving
en de sfeer. Het ontbreken van voetpaden zorgt
dat dit groot aantal mensen ongeorganiseerd
rondlopen. Dit versterkt het onoverzichtelijke
beeld van het plein, het resulteert uiteindelijke
in verkeerd gebruik van de publieke ruimte
waardoor gevaarlijke verkeerssituaties kunnen
ontstaan.
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Afb. 1.3.18 voetgangersstromen

Het Stationsplein heeft op dit moment weinig sterke kwaliteiten. De slechte punten zijn voornamelijk
gericht op het ontbreken van zonering. Daardoor is het een onoverzichtelijke plek en weten
gebruikers niet waar ze zich moeten bevinden. Dit heeft betrekking op fietser en voetgangers, die
overal op het plein aanwezig zijn en andere verkeersstromen kruisen. Het levert daardoor gevaarlijke
situaties op, waardoor het voor mij als architect noodzakelijk is om dit probleem aan te pakken.
De Stationsweg bevat minder problematische aspecten, maar het gebruik van de brede straat kan
aanzienlijk worden verbeterd. Enkel een zijde van de straat wordt actief gebruikt, waardoor de
straat een monotoon karakter heeft. De verkeersstromen die de meeste aandacht nodig hebben zijn
fietsers en voetgangers. Het aanbrengen van duidelijke verkeersgebieden kan veel oplossen. Omdat
lopen de meest langzame en sociale manier van verplaatsen is in een stad, is het slim om met een
gebouw daarop in te spelen. Het te voet doorkruisen van een stad leidt tot de beste beleving van de
publieke ruimte en er vindt de grootste kans plaats op contact met anderen. Door het bundelen van
voetgangersstromen komen mensen sneller met elkaar in contact en worden de sociale activiteiten
in de publieke ruimte bevorderd.
Na de observaties blijven er nog steeds vragen die belangrijk zijn om de werking van de publieke
ruimte te leren begrijpen. Ze hebben betrekking op de beleving van de publieke ruimte en het
daarop gebaseerde gedrag. Ook is het voornaam om te weten of het gebouw invloed heeft op de
werking van de omgeving? De volgende paragraaf richt zich op de beleving van de publieke ruimte.
Hierbij probeer ik nog dieper in te gaan op de werking van het publieke domein en de rol van het
gebouw in zijn omgeving. De volgende vraag waar ik me daarbij op richt is: Hoe wordt de publieke
ruimte beleefd?

Afb. 1.3.19 foto Stationsplein
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STEDELIJKE WARMTE

Door het lezen van het boek ‘De warme stad – betrokkenheid bij het publieke domein’ van schrijver
Thaddeus Müller veranderde mijn negatieve beeld over de beleving van het publieke domein. Het
boek is gebaseerd op diverse sociologische onderzoeken en publicaties, die de publieke ruimte
voornamelijk als negatief beschouwen. In vele boeken wordt geschreven over de negatieve aspecten
van een drukke publieke ruimte en de druk die het op haar gebruikers uitoefent. Een voorbeeld
hiervan is het boek ‘A World of Strangers’ (Lofland, 1985) dat het publieke domein omschrijft als
een gebied waarin de omgang van personen wordt getypeerd door ongemak en onzekerheid.
‘De warme stad’ laat het tegenovergestelde zien en beschrijft de stad als plek voor ontspanning,
ontmoeting en beleving. De laatste decennia laten zien dat er veranderingen in stad plaatsvinden,
de stad wordt een centrum van consumptie en vermaak. De industriestad heeft dus plaatsgemaakt
voor de ‘pretstad’, zoals Müller het omschrijft. Het is de nieuwe stedelijkheid waarin stedelijke
warmte of stadswarmte plaatsvindt. Het kan worden omschreven als de betrokkenheid bij het
publieke domein.
“Diverse studies wijzen op binnensteden waarin vermaak, ontspanning en amusement de toon zetten.” (Müller,2002)
Het is een ruimte waar sprake is van positieve betrokkenheid in de vorm van verschillende
activiteiten van de gebruikers. Het beeld dat wordt geschetst is de beleving van de stad door de
‘nieuwe stedeling’, dat in tegenstelling tot de ‘traditionele stedeling’ buitengewoon positief is over
de publieke ruimte. Het stadsbeeld van de traditionele stedeling wordt in het boek omschreven
als negatief en onzeker. “De ‘nieuwe stedeling’ wordt gekarakteriseerd als jongeren, die na afronding van
hun studie in de stad blijven wonen.” (Vijgen & Van Engelsdrop Gastelaars, 1991) De beleving van de
publieke ruimte door de ‘nieuwe stedeling’ is voor mij aanleiding om de publieke ruimte positief te
benaderen. Dit betekend dat mijn conflict tussen het publieke en private domein er anders uit gaat
zien dan dat voorheen was aangenomen.
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Afb. 1.4.1 mental map

Sinds de jaren tachtig en negentig worden
steden steeds meer een vestigingsplaats
voor samenwonenden zonder kinderen en
alleenstaanden. Individualisatie en de nieuwe
manier van stadsgebruik gaan gepaard met
sociale activiteiten in de publieke ruimte. De
verandering van activiteiten in binnensteden
leiden ertoe dat het anders wordt beleefd.
De beleving van het publieke domein is erg
afhankelijk van het type gebruiker of het type
relaties dat er zich bevindt.
De groep stedelingen die in een bepaalde ruimte
overheerst bepaald of de openbare publieke
ruimte een meer publiek of privékarakter
heeft. De groep stedelingen zijn bijvoorbeeld
onbekenden, bekenden of intimi.
Delen van het publieke domein waar mensen
zich prettig voelen en verblijven worden in
het boek warme delen van de stad genoemd.
De warme delen van de stad kenmerken zich
door het gevoel van vertrouwen, herkenning en
intimiteit. Thaddeus Müller schets de invloeden
waardoor personen de publieke ruimte ervaren
als warme delen van de stad. Het meest
belangrijke aspect is de aanwezigheid van veel
mensen,
Afb. 1.4.2 warme plekken omgeving
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waar levendigheid de toon zet. Onderzoek wijst uit dat warme delen gekenmerkt worden door
een kleinschalige stedelijke structuur, dit brengt stedelingen en activiteiten bij elkaar. De diversiteit
aan voorzieningen en functies speelt hierin ook een belangrijke rol. Uiteraard bepaald de culturele
interpretatie van het publieke domein door de gebruikers de mate van gebruik. De uiteindelijke
sfeer wordt bepaald door de aanwezige categorie of groep mensen. Dit bepaald dus wat voor soort
interacties er plaats zullen vinden en wat voor gebruikers het zal trekken.
Het soort ‘warme plekken’ in de stad bepaald voor een groot deel de beleving van publieke ruimte.
Het zijn de aanwezige activiteiten waardoor de beleving van de aanwezigen wordt beïnvloed. Een
aantal activiteiten kenmerken stedelijke warmte in de publieke ruimte. Hierbij wordt het publieke
domein gebruikt als kijkruimte, ontmoetingsruimte, trefpunt, belevenisruimte of vinden er terloopse
contacten plaats. Deze vormen worden door Thaddeus Müller omschreven als activiteiten die
plaatsvinden in de publieke ruimte en waardoor stedelijke warmte kan worden ervaren. Activiteiten
die ‘stedelijke warmte’ of ‘stadswarmte’ kenmerken vinden plaats in parken, pleinen en terrassen
waar mensen elkaar ontmoeten en verblijven. Warme plekken waar mensen contact met elkaar
aangaan, zijn bijvoorbeeld openbaar vervoer, winkels en uitgaansgelegenheden. Wat voor soort
interacties er plaatsvinden wordt bepaald door het type ‘warme plek’ zoals eerder is uitgelegd. Dit
kan verschillen van vriendelijke en hartelijke gesprekken tot het verleiden van anderen.
In het boek ‘De warme stad’ is er sprake van ‘warmte kaarten’ of mentale plattegronden. Het
is een soort beleveniskaart van het publieke domein in het hoofd van de gebruiker. Het is een
mentale plattegrond waarin een stad wordt geclassificeerd op basis van levendigheid en presentatie
van de aanwezige gebruikers. Stedelingen weten op welke plekken zij bepaalde interacties kunnen
aangaan om stedelijke warmte te beleven. Dit verschilt per gebruiker naar gelang diens behoefte en
gemoedstoestand, maar ook door sociale en culturele verschillen. Alle personen hebben daarom
een ander soort mentale plattegrond in hun hoofd. Dit is dus hoe een publieke ruimte wordt
beleefd door mensen. Ik kom daarom terug op de vraag Hoe wordt publieke ruimte beleefd?
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Afb. 1.4.3 foto warme plekken Amsterdam

Tegenwoordig zijn er steeds meer instanties die
inhaken op de filosofie achter dit fenomeen.
Een actueel voorbeeld van stedelijke warmte
wordt gegeven in de publicatie ‘Hier werden wij
verliefd’ (DRO Amsterdam), dat Amsterdam
als warme stad beschouwd. Er kunnen veel
conclusies worden genomen aan de hand van
observaties, dus om stedelijke warmte waar te
nemen moet de publieke ruimte goed worden
geobserveerd. Tijdens het inventariserende
onderzoek heb ik wachtplekken in kaart
gebracht, dit zijn plekken waar kortstondige
ontmoetingen plaatsvinden. Hoe langer
personen op een plaats verblijven, hoe
meer betrokkenheid diegene zal voelen
met de andere gebruikers. Hoe groter het
betrokkenheidsgevoel, hoe groter de kans
op onderling contact of interacties. Wanneer
er interacties ontstaan, kan er sprake zijn van
stedelijke warmte. Door de wachttijd en dus
verblijfstijd te meten worden de meest warme
plekken in de publieke ruimte zichtbaar.

Afb. 1.4.4 warme plekken omgeving

75

Warme plekken
Er zijn verschillen in warme plekken in het
publieke domein. De plekken waar mensen op
iemand wachten en de plekken waar mensen
wachten die op doorreis zijn. Dit is natuurlijk
een wezenlijk verschil, maar zorgt wel voor
betrokkenheid onder elkaar. De wachtplekken
bij de tramhaltes en de plek voor de ingang
van het station zijn de ontmoetingsplekken.
De samenhorigheid op deze plekken zorgt
voor onderlinge cohesie en wellicht tot
kortstondig contact. Stedelijke warmte wordt
ook ervaren tijdens het belopen van drukke
voetgangerszones, door het ontbreken van deze
gebieden wordt waarschijnlijk geen stedelijke
warmte ervaren met terloopse contacten. De
meest warme plek van het gebied is voor de
ingang van het Stationsplein.
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Afb. 1.4.5 warme plekken omgeving

Loopsnelheden
De voetgangersstromen zijn rondom de locatie
erg verspreid. Door de looplijnen te observeren
en de loopsnelheden te registeren, kunnen
plekken worden aangewezen waar de meeste
terloopse contacten plaatsvinden. Het is geen
garantie dat er stedelijke warmte wordt beleefd,
maar door de meest drukke plekken te relateren
aan de loopsnelheden probeer ik de locaties
te ontdekken. In deze gebieden is de kans het
grootst dat er beleving van stedelijke warmte
plaatsvind.

Afb. 1.4.6 loopsnelheden omgeving
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Interviews

INTERVIEW
STATIONSPLEIN
Vindt u het een plein?
Welk gevoel roept het plein bij u op?
Waarom vindt u het wel/niet een plein?
Wat vindt u van het plein zoals het nu is en wat zou u eraan veranderen?
BELASTINGKANTOOR
Wat vindt u van het grote belastingkantoor? En waarom
Vindt u dat het gebouw bijdraagt aan het Stationsplein?
Wat zou u aan het gebouw of locatie willen veranderen? Functie?
Zou u er willen wonen? En hoe?
Zou u er willen winkelen?
Zou u er op een terras willen zitten?
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De publieke ruimte rondom mijn locatie
is een ruimte die door de overheid wordt
bestempeld als een problematische plek. Om
dit te kunnen bevestigen of mooier zelfs te
kunnen ontkrachten zijn de meningen van
gebruikers nodig. Een interview is dus vereist
om een actueel beeld te krijgen van de beleving
van de publieke ruimte. Dit is de enige manier
om antwoord te krijgen hoe de publieke ruimte
wordt beleefd. Het interview is gericht op
het drukke publieke domein dat bestaat uit
het stationsplein en stationsweg en de rol van
het gebouw in deze publieke ruimte. Om een
volledig beeld te krijgen heb ik zowel passanten,
als ondernemers, als spoorwegbeveiliging
geïnterviewd. Bekenden en onbekenden van de
plek hebben beiden een ander beeld en beleving,
hierdoor hoop ik meer betrouwbare conclusies
te kunnen trekken. Door ondersteuning van
mijn derde begeleider Sander van der Ham heb
ik een korte maar krachtige vragenlijst weten
samen te stellen.

Afb. 1.4.7 interview

Hoe wordt de publieke ruimte beleefd?
De antwoorden van de conclusies komen qua kritiek opvallend overeen, het gevoel verschilt echter
enorm. Dit heeft waarschijnlijk te maken met hoe goed een persoon de plek kent en hoe vaak hij
of zij er komt. De bekenden van de plek vinden het plein over het algemeen slechter dan passanten
die de plek minder goed kennen.
Het stationsplein krijgt vele punten van kritiek. Voornamelijk wordt het verkeer en de drukte als
hinderlijk ervaren. De onoverzichtelijkheid, uitstraling en gebrek aan verkeersveiligheidsmaatregelen
zijn volgens de geïnterviewden hiervan de oorzaak. Veel geïnterviewden geven aan dat ze het
stationsplein een onveilig plek vinden. Criminaliteit is de oorzaak van deze beleving, voornamelijk
’s avonds probeert men de plek te vermijden. De stationsweg kampt ook met deze knelpunten,
maar volgens de geïnterviewden in mindere mate.
De meningen over het grote belastingkantoor waren meer verdeeld dan over de publieke ruimte.
Velen spraken van een toplocatie met een slechte invulling en onpersoonlijke verschijning. Qua
aanbevelingen kwamen de meningen van geïnterviewden veelal overeen. Het gebouw moest publiek
worden met winkels en levendigheid. De overgrote deel van de geïnterviewden zou wel in het
gebouw willen wonen en vonden winkelen een goed plan. De meningen over horecagelegenheden
in en voor het gebouw waren echter verdeeld.
Met deze interviews heb ik een veel beter beeld gekregen over de werking en beleving van de
publieke ruimte rondom het belastingkantoor. De plek werd veel onveiliger beschouwd als dat
ik het heb ervaren. Er vinden schijnbaar dagelijks verkeersongelukken en misdrijven plaats. De
problematische punten grepen me enorm aan en de vraag is dus: Hoe kun je een problematische
publieke ruimte als deze hervormen tot een plek waar stedelijke warmte wordt ervaren? En kan
stedelijke warmte voor deze plek een oplossing bieden voor de schakeling of overgang tussen
het publieke en private domein? Twee vraagstukken die erg belangrijk zijn tijdens het maken van
ontwerpbeslissingen en het slagen van het transformatieproject.
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STAD OP OOGHOOGTE

Ondanks het inventariserende en observerende onderzoek heb ik geen compleet beeld kunnen
vormen van de beleving van de publieke ruimte rondom het grote belastingkantoor. Dit betekent dat
ik me meer op de fysieke elementen moet richten, zoals gebouwen, meubilair en andere aanwezige
elementen. De plaatsvindende activiteiten bepalen voor het grootste deel hoe het publieke domein
wordt beleefd. Echter zijn gebouwen ook belangrijk voor de beleving van de publieke ruimte. Een
stap terug naar de inventarisatie, bekijk ik de functies maar dit keer ook waarin zij zijn gevestigd. De
gebouwen grenzend aan de publieke ruimte rondom het kantoorgebouw bepalen hoe het publieke
domein wordt beleefd.
Een onderzoek waaraan mijn derde begeleider heeft meegewerkt bij bureau voor stedelijke
ontwikkeling STIPO heeft me inspiratie gegeven om de ‘stad op ooghoogte’ te gaan onderzoeken.
De ‘stad op ooghoogte’ bestaat in feite uit de plinten van gebouwen die grenzen aan de publieke
ruimte. Dit bepaald voor 90% de beleving van de publieke ruimte door de gebruikers. Plinten zijn
voor een stad erg belangrijk, ze bepalen hoe de straat of publieke ruimte wordt gebruikt. De plint
is verantwoordelijk hoe succesvol die ruimte is. Het is mede bepalende voor de ruimtelijke kwaliteit
en de architectonische waarde van de publieke ruimte.
Een plintenonderzoek is van belang om de beleving van de locatie op straatniveau te onderzoeken.
Anders dan het onderzoek waaraan Sander van der Ham heeft meegewerkt, wil ik me meer richten
op de architectonische en beeldbepalende aspecten van de plint. Door foto’s van een plint te
schakelen wordt er een compleet beeld gevormd van de gehele straat op ooghoogte. Hierdoor
kan nog meer informatie uit een plint worden gehaald. Ik begin met het in kaart brengen van de
voornaamste plinten. Vervolgens onderzoek ik wat de relatie is tussen de plint en de aangrenzende
publieke ruimte. Zoals bij het inventariserende onderzoek gebruik ik kernbegrippen om bepaalde
structuur in analyses en conclusies aan te brengen. Het betreft de sectoren, wonen, werken,
winkelen, uitgaan en maatschappelijk.
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Nevenstaande afbeelding geeft de plinten
aan die de beleving van het publieke domein
beïnvloeden. De werking van de aangrenzende
publieke ruimten zijn gerelateerd aan de
functies in de plinten. De functies in de plinten
hebben een bepaalde invloed op het gedrag
van mensen in het publieke domein. Bepaalde
functies trekken bijvoorbeeld mensen aan, dit
beïnvloed het gedrag van de aanwezigen en
heeft dus invloed op de werking van de publieke
ruimte. Het in kaart brengen van de plinten kan
veel informatie opleveren over de werking van
het gebied.

Afb. 1.5.1 plinten publieke ruimte
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Plint 1
De publieke plint bevindt zich aan de Oostzijde van de Stationsweg. Het meest Zuidelijke en
laatste pand is het grote belastingkantoor, het maakt onderdeel uit van deze plint. Op het moment
van de gemaakte foto staan veel panden leeg en worden gerenoveerd. Op dit moment zijn de
hekken verwijderd en kunnen er over een tijd nieuwe functies in de panden vestigen. Nagenoeg alle
panden staan, zoals het kantoorgebouw, leeg. De twee panden naast het kantoorgebouw zijn nog in
gebruik, er zijn maatschappelijke functies in gevestigd.
De plint bestaat uit twee soorten gebouwtypologieën, namelijk oude herenhuizen en een
kantoorgebouw. Het valt op dat de schaalverhouding van het kantoorgebouw compleet anders is.
Het sluit niet aan op de bebouwing in het woonbouwblok. De architectuurstijlen van de woningen
lopen erg uiteen, maar houden zich wel aan bepaalde welstandseisen. Ook het kantoorgebouw
houdt zich aan deze eisen, maar een bepaalde belijning in het gevelbeeld zorgt nog niet voor een
samenhang in het straatbeeld.
Plint 2
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DDe tweede plint in de Stationsweg staat op dit moment niet leeg. De gevestigde functies lopen
erg uiteen zoals te zien is in de functiekaart. Het bevat winkels, woningen, kantoren, hotel- en
maatschappelijke functies. Het valt wel op dat er geen horeca is gevestigd, vergeleken met de rest
van de wijk. De gebouwtypologieën in deze plint bestaan net zoals de overzijde uit herenhuizen en
een kantoor op de Zuidelijke hoek. Echter is hier minder rekening gehouden met welstandseisen en
is er minder gesloopt. Het kan duiden op een ouder bouwjaar, voordat de welstandseisen van kracht
werden. Ook in dit straatbeeld valt het kantoorgebouw buiten de toon, de schaalverhouding valt
compleet buiten proporties van de woningen in de plint. De architectuurstijlen lopen erg uiteen,
net zoals de verschijningsvormen en de kleuren. Er lijken weinig welstandseisen van toepassing te
zijn geweest tijdens de bouw van de woningen. De gevestigde functies zijn niet gerelateerd aan een
bepaald type woning of aan een bepaalde architectuurstijl.

Plint 3
De derde plint grenst aan de Zuidzijde van plint twee, in het Stationsplein. Deze plint bestaat uit
een tamelijk nieuw gebouw met horeca in de plint en woningen boven de plint. Het sluit aan op
het ‘kleine belastingkantoor’ dat tegenover het ‘grote belastingkantoor’ ligt. Er is een duidelijk
bestemmingsplan voor de plint, namelijk voor het vestigen van horeca- of eetgelegenheden. Dit
domineert het straatbeeld van de gehele plint. Het gebouw kenmerkt zich door een duidelijk
stramien en architectuurstijl. De exploitanten kunnen binnen deze structuur zichzelf identificeren
door reclame. Het gebouw en de structuur staan dit toe. Er staan een paar panden leeg, maar over
het algemeen wordt de plint gekenmerkt door activiteiten die zijn gericht op de consument.
Conclusie
De plinten in de Stationsweg hebben veel affiniteit met de brede straat. Ze zijn aan elkaar gespiegeld
en worden gekenmerkt door de karakteristieke uitstraling van de woningen. De herenhuizen die
zijn gebouwd voor de toenmalige welgestelden hebben een hoog afwerkingsniveau. Het straatbeeld
krijgt daardoor een sterke belevingswaarde. De willekeurigheid en diversiteit van de gevels zorgen
voor een kleinschalige beleving van het straatbeeld. Dit zorgt, in combinatie met aantrekkelijke
functies, voor de aantrekking van mensen. Door de gevestigde functies werkt de straat niet optimaal
en kan dus door andere functies worden verbeterd. De derde plint is compleet anders en heeft
andere architectuurstijl. Het gebouw richt zich op een ander soort publiek, namelijk de consument.
Het gebouw is daarvoor ontworpen, en heeft dus weinig overeenkomsten met de karakteristieke
uitstraling van de oude herenhuizen in de andere plinten.
Deze objectieve benadering van de gebouwen levert een goed beeld van de huidige omliggende
bebouwing. Door het in kaart brengen van deze plinten en het bijbehorende straatbeeld kan ik een
betere aansluiting maken tijdens het transformeren van het kantoorgebouw. Om de aangrenzende
publieke ruimten van de plinten beter te begrijpen, richt ik me in de volgende paragraaf op de
relatie tussen de gevestigde functies en het publieke domein.
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HYBRIDE RUIMTE

De hybride ruimte is waarschijnlijk een van de minst begrepen elementen van publieke ruimte. Het
heeft te maken met de grenzen, schakelingen en overgangen tussen het publieke en private domein.
Het is ook niet vreemd dat dit het moeilijkst vatbaar is, de hybride bestaat uit het overlappen en
vervagen van grenzen van publieke en private domeinen. Je kunt het misschien wel definiëren als de
‘conflictruimte’, de ruimte waar de grenzen van twee domeinen het conflict met elkaar opzoeken.
Het is een soort tussenruimte, een ruimte waar grenzen van het publieke domein en het private
domein elkaar kruisen. Het is en blijft lastig verschijnsel, maar we hebben er elke dag mee te maken
en ook dit is erg belangrijk voor de werking van een stad. Het lezen van het boek ‘Between the
Edges’ (Bobic, 2004) heeft me enorm geholpen met het in kaart brengen en definiëren van de
hybride ruimte.
Bobic definieert transitie tussen het publieke en private domein als een domein met intermediaire
sfeer. Hij noemt de publieke ruimte: “world of thresholds and in-betweens”.
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De hybride ruimte is van groot belang voor de werking van de publieke ruimte. Vooral in steden
speelt het grensgebied van domeinen een grote rol, het vormt namelijk de structuur van de stad.
Een stad zonder de structuur van domeinen werkt niet en kan dus niet bestaan. M. Bobic haalt in
‘Between the Edges’ een qoute aan van René Boomkens: “An urban confrontation between the individual
and the collective is necessary for a civic society.” Ook de volgende stelling van André Corboz geeft het
belang aan van deze domeinen: “Spatial morphology reflects patterns and their socio-political structure.” Niet
alleen de fysieke grenzen van een stad zijn belangrijk, ook de psychologische grenzen. De beleving
van grenzen bepaalt het gedrag van mensen. Hier is een functionerende samenleving in een stad
op gebaseerd. De schrijver van ‘Space is the Machine’ geeft dit ook aan: “The drawing of a boundary
establishes not only a physical separateness, but also the social separateness of a domain, the protected space, identified
with an individual or collectivity which creates and claims special rights in that domain.” (Hillier,1996) De
hybride ruimte, of ‘tussenruimte’ zoals Bobic het noemt, heeft dus grote invloed op de beleving,
gedrag van gebruikers en dus de werking van de publieke ruimte. Het is dus belangrijk om hybride
ruimte rondom mijn locatie in kaart te brengen, enkel zo kan de werking van het publieke domein
worden begrepen.

Dus de ruimte waar verschillende domeinen
elkaar overlappen of waar de grenzen vervagen
wordt hybride ruimte genoemd. Om het
wat duidelijker te maken geef ik wat typen
en voorbeelden van hybride ruimten. In het
boek ‘Between the Edges’ wordt over zeven
typologieën van hybride ruimte gesproken. Ik
breng er een paar aan het licht om de hybride
ruimte duidelijk te maken, het gaat hier over
geïntegreerde, overlappende en gekoppelde
grenzen.

Afb. 1.6.1 geintegreerde hybride ruimte: arcade

Afb. 1.6.3 overlappende hybride ruimte: caport

Afb. 1.6.5 gekoppelde hybride ruimte: caport

Afb. 1.6.2 geintegreerde hybride ruimte: patio ingang

Afb. 1.6.4 overlappende hybride ruimte: loggia

Afb. 1.6.6 overlappende hybride ruimte: trottoir café
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Grensvervaging en overlappende domeinen
De conflicten tussen domeinen vindt plaats door overlappende grenzen en grensvervaging.
Betrokkenen van de publieke ruimte weten op dat moment niet waar de grens van een domein
zich bevindt. Tijdens een normale opvoeding wordt aangeleerd welke domeinen wel en niet te
betreden zijn. Sommige privé domeinen zoals voortuinen zijn visueel en fysiek toegankelijk, maar
het is niet gebruikelijk om de grenzen van dit domein te overschrijden. De Nederlandse normen
en waarden zijn de basisregels als het gaat om grensoverschrijding. Het komt ook voor dat er
ongewenste grensoverschrijdingen plaatsvinden, zonder dat er sprake is van binnendringing van
een privé domein. Vaak gebeurd dit op plaatsen waar de grenzen niet duidelijk zijn, er is een
vorm van grensvervaging. Overlappende grenzen zijn ook overal aanwezig en zorgen ook voor
grensvervaging. Als een terras voor een café in de publieke ruimte staat, ontstaan overlappende
grenzen. Hoort het gebied waar het terras is gelegen nu bij het café of bij het publieke domein?
Bij nader onderzoek is dit meestal te achterhalen, maar de beleving kan zorgen voor verwarring.
Boeken zoals ‘De warme stad’ en ‘The Public Realm’ bespreken dit onderwerp. Ze behandelen het
fenomeen parochiale domein.
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voorbeeld parochiale domein

Afb. 1.6.7 parochiaal domein café Rootz Den Haag

Transitie of overgang
De overgang of transitie van publiek naar privé en visa versa is bepalend voor de beleving van het
leven in een stad. De beleving van deze grenzen bepaald of er grensoverschrijding plaats mag of
kan vinden of niet. Architectonische elementen zullen tijdens dit proces bepalen hoe een persoon
dit zintuiglijk beleefd. Een positieve beleving kan daardoor zorgen voor een geslaagde aansluiting of
overgang tussen het publieke en private domein. Tijdens dit onderzoek maak ik onderscheid in twee
soorten transitiezones of hybride ruimtes. Hiermee probeer ik een gradatie in de overgangszone
aan te brengen en het type hybride ruimte beter in kaart te brengen. Daardoor heb ik de begrippen
semipubliek en semiprivaat bij dit transitieproces betrokken. De hybride ruimte bestaat dus uit
verschillende gebieden zoals is aangegeven in het schema.
Als een hybrideruimte wel toegankelijk is, maar een meer besloten of privaat karakter heeft
kan worden gesproken van een semi publieke ruimte. Hierdoor kan het worden ervaren als niet
toegankelijk, waardoor grensvervaging optreedt. Een voorbeeld hiervan is een terras dat is omsloten
door een heg, waardoor het minder uitnodigend en meer besloten karakter heeft. Een semi private
ruimte kan worden omschreven als een ruimte die bijvoorbeeld voor iedereen visueel maar niet
fysiek toegankelijk is. Hiermee bedoel ik ruimten zoals de pleinen binnen een ‘gated community’.
Deze begrippen kunnen echter in elke situatie anders worden geïnterpreteerd, omdat ze afhankelijk
zijn van het aanwezige publieke en private domein. De toestand van deze domeinen bepaald de
mate van toegankelijkheid en privacy van de hybride ruimte. Het bepaald dus hoe de begrippen
semipubliek en semiprivaat moeten worden geïnterpreteerd.

PUBLIEK

SEMIPUBLIEK

SEMIPPRIVAAT

H Y B R I DE
RUIMTE

PRIVAAT
Afb. 1.6.8 overgangsschema publiek privé
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Grenzen publieke ruimte
Het publieke domein is erg gevarieerd en werkt
in elke straat of deel anders. Het gebied bestaat
uit straten en pleinen die elk zijn aangepast op
uiteenlopende aangrenzende functies. Er lijken
veel grenzen of grensgebieden in het gebied
te zijn. Echter na onderzoek blijkt nagenoeg
alles publiekelijk toegankelijk te zijn. Bepaalde
gebieden hebben echter geen open karakter,
hierdoor wordt het niet ervaren als publieke
ruimte. De open- en geslotenheid van bepaalde
delen van het gebied beïnvloeden de beleving
om het gebied te betreden. Het is daarom
voornaam om na te gaan hoe deze fenomenen
werken.
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Afb. 1.6.9 grenzen publieke ruimte

Publiek-privé
Het in beeld brengen van gebieden met
verschillende karakters was de volgende stap.
Welke domeinen lijken meer besloten en
hebben dus een meer privaat karakter? De
nevenstaande analyse is gebaseerd op een
gradatie in het karakter van een domein. Het
loopt van het meest publieke karakter naar het
meest private karakter. Rondom het gebouw
zijn weinig gebieden met een meer besloten
karakter. De publieke ruimte rondom het
ovale woongebouw wordt gescheiden door
verhoging van het straatniveau met meer dan
een meter, het lijkt daardoor privé terrein te
zijn. Het gebouw heeft een grote patiotuin,
dat een nog meer privaat karakter heeft. Het
is echter beiden voor iedereen toegankelijk.
Ten Westen van het kantoorgebouw zijn twee
vergelijkbare straten die enkel kunnen worden
betreden door een onderdoorgang te passeren.
De woonstraat verkrijgt door de inrichting
een erg besloten uitstraling. De overhangende
bomen en hekken lijken de uitstraling te hebben
van een besloten gebied, ook in dit geval is het
volledig toegankelijk. Het blijkt dus dat de
beleving invloed heeft op de interpretatie van
gebieden, waardoor je gedrag wordt beïnvloed.
Het is nu de vraag waardoor deze interpretatie
wordt gewekt.
Afb. 1.6.10 publieke en private ruimten omgeving
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Drempels
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De interpretatie van de grensovergang bepaald
het gedrag van personen. Het is de structuur
van een stad en hoe het publieke domein werkt.
De confrontatie tussen domeinen vind zijn
manifestatie in de hybride ruimte. De hybride
ruimte is de ruimte waarin het conflict tussen de
grenzen plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld door
overlappende grenzen of door grensvervaging.
Hoe de hybride ruimte en grensovergang zich
manifesteert beïnvloed de aanwezigen in het
maken van bepaalde keuzes.
Rondom het ovale wooncomplex is een
verhoging aangebracht, doordat dit niet aansluit
op de omgeving lijkt het een meer privaat
domein. Het is enkel toegankelijk via trappen.
De binnentuin is toegankelijk middels een
onderdoorgang van het complex, de smalle
doorgang wordt ervaren als een drempel
naar de binnentuin. De woonstraat heeft een
privaat karakter door een onderdoorgang,
overhangende bomen en hekwerk. Voor de
woningen is een soortgelijke verhoging als
het ovale woongebouw. De onderdoorgang
is een lichte drempel, maar het hekwerk geeft
het straatdomein de uitstraling van een ‘gated
community’. De verhoging, lijkt na de hekken
een nog meer privaat domein en wordt daardoor
niet snel betreden door onbekenden.
Afb. 1.6.11 Drempels omgeving

Onderzoek hybride ruimte
Door een onderzoek naar de hybride ruimte ga
ik dieper in op de relatie tussen de plinten en het
publieke domein. Hoe wordt de publieke ruimte
door een bepaalde functie gebruikt? En welke
invloed heeft dit op de werking van het publieke
domein? De functies bepalen hoe een hybride
ruimte zich verhoudt tot de publieke ruimte. Het
beïnvloed daarmee de aanwezigen en de werking
van het publieke domein. Plinten met een goede
interactie met het publieke domein hebben grote
invloed op de kwaliteit van de publieke ruimte en
bepalen daarmee de beleving en het functioneren.
De nevenstaande afbeelding geeft weer hoe ik het
onderzoek heb opgezet. Ik heb in kaart gebracht
welke functie gerelateerd is aan wat voor typologie
plint. Daarbij heb ik gekeken wat de relatie is tussen
de grootte van de hybride ruimte en een bepaalde
typologie of functie. Ik heb per functie onderzocht
welke typologieën in de wijk voorkomen en hoe zij
gebruik maken van de publieke ruimte. Door middel
van twee foto’s breng ik het gebouw, typologie plint
en het gebruik van de publieke ruimte in kaart. Een
foto van de voorzijde toont informatie betreffende
het gebouw en functie. Een foto vanaf de zijkant
van de functie toont informatie over de specifieke
eigenschappen van de hybride ruimte.
Afb. 1.6.12 Hybride onderzoek
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HYBRIDE RUIMTE
WINKELEN

1 tot 2 meter

WONEN

-0,5 tot 1 meter

HORECA

1 tot 5 meter

WERKEN

-1 tot 2 meter

MAATSCHAPPELIJK

-1 tot 2 meter
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PLINT TYPOLOGIEËN

Conclusie
Het onderzoek heeft me veel inzicht gegeven over het gebruik van de publieke ruimte door de
invloed van bepaalde functies. De hybride ruimte is in dit geval de ruimte vóór een bepaalde
functie die wordt gebruikt door de functie. Het kan worden gebruikt als decoratie, om mensen
te trekken of zelfs als verblijfsplek. Het is dus een publiek domein dat wordt gebruikt door
private functies waardoor het een meer privaat karakter krijgt. Het is gerelateerd aan de functie
hoe de hybride ruimte zich manifesteert. Elke functie gebruikt de aangrenzende omgeving voor
een ander doeleinde. De winkelfuncties plaatsen reclameborden om de aandacht van mensen te
trekken. Woningen gebruiken de hybride ruimte juist om zichzelf te onderscheiden van de rest
en een bepaalde identiteit uit te stralen. Horecafuncties gebruiken de hybride ruimte om mensen
naar binnen te trekken of als verblijfsplek. Het komt in de buurt veel voor dat terrasjes voor een
horecagelegenheid staan. Het heeft niet alleen een aantrekkende of overhalende functie, maar geldt
ook als een bepaalde service aan de klanten.
De winkelfuncties hebben een gemiddeld grote hybride ruimte die wordt gekenmerkt door
reclameborden op het maaiveld, hangende reclame en zonluifels. Woning hebben samen met
maatschappelijke functies de kleinste hybride ruimte, maar gebruiken deze ruimte anders. De
woningen hebben soms een terugliggende plint of maken gebruik van zonluifels. Ook zie je vaak
dat er bordessen voor de ingang aanwezig zijn. De maatschappelijke functies hebben ook vaker een
terugliggende plint, maar gebruiken de publieke ruimte voor reclame en uitstraling van de functie. De
horecafuncties hebben veruit de grootste invloed op de publieke ruimte. Ze gebruiken het maaiveld
niet alleen voor reclame om mensen te trekken maar situeren er ook terrassen. In combinatie met
zonluifels wordt dit gebied nog meer afgebakend, het komt zelfs voor dat windschermen het gebied
omringen. De nevenstaande afbeeldingen tonen de verschillende aanwezige plinttypologieën in de
wijk en de grootte van de hybride ruimte.

Afb. 1.6.13 typologiën plinten

Nabeschouwing
Het onderzoek sluit aan op een studie die ik een jaar geleden heb uitgevoerd. Het onderzoekstraject
heeft betrekking op de beleving van zowel de private als publieke ruimte. Door deze studie ben
ik veel te weten gekomen over de beleving van domeinen en de psychologische werking op de
mens. Het lezen van verschillende boeken heeft me laten inzien dat de hybride en persoonlijke
ruimte bouwstenen zijn van onze hedendaagse samenleving. Deze elementen bepalen het gedrag
van mensen en bepalen de werking van steden. Het is voor mij als architect binnen dit op
zintuiglijkheid gerichte atelier van belang om zowel de private en de publieke ruimte te begrijpen als
de beleving ervan. Vanuit het onderzoek en het beantwoorden van de onderzoeksvragen hoop ik
hierin genoeg bagage te hebben om mijn ontwerpbeslissingen op te baseren. Hiermee hoop ik een
evenwichtige verhouding (en overgang) te kunnen creëren tussen het publieke en private domein.
Na het theoretische onderzoek te hebben uitgevoerd heb ik al een beeld van hoe ik moet omgaan
met de beantwoording op mijn onderzoeksvraag en deelvragen. Voordat ik dit kan, moet ik eerst
kijken of ik de opgedane theorie ook daadwerkelijk kan toepassen. Door de theorie te vertalen in
ontwerpbeslissingen kan ik toetsen of het realiseerbaar is en of het kan functioneren. Ik kan wel de
conclusie trekken dat dit onderzoekstraject een belangrijke toevoeging is aan mijn afstudeerproject.
De opgedane kennis kan in vele situaties van pas komen en daarom ben ik blij dat ik dit mee kan
nemen in mijn toekomstige loopbaan.
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(RE)ACTIE
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OPGAVE

Opgave
Dat het belastingkantoor al ruim twee jaar leeg staat is treurig, zeker wanneer je kijkt naar de
centrale ligging in de stad tegenover station Hollands Spoor. Zoals vroeger zou deze locatie moeten
fungeren als waardige stadsentree. Door toedracht van de problematieken van de wijk en leegstand
hopen de problemen op het stationsplein zich op. Er vinden veel misdrijven en geweldplegingen
plaats door het gebrek aann sociale controle. Het plein wordt ‘s avonds als onveilige plek ervaren.
De stationsweg die vanuit vroeger een functioneerde als levendige brede promenade is nu een enkel
een transitiezone en er vinden weinig activiteiten plaats. Zowel het stationsplein als stationsweg
kampen met problemen, deze ik hieronder heb gesommeerd.
Stationsplein
Onveilige plek
Geen sociale controle
Veel verkeersongevallen
Geen stadswarmte
Erg druk,
Geen plein
Onoverzichtelijk
Stationsweg
Onveilige plek
Weinig activiteiten
Enkel stoep wordt gebruikt
Geen stadswarmte
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Gebouw
Geen interactie met omgeving
Slechte aansluiting
Anonieme uitstraling
Schaalverhouding t.o.v. omgeving

De opgave is dus om het gebouw te
transformeren tot een waardige stadsentree
met allure en het oplossen van meerdere
problemen rondom het kantoorgebouw. De
transformatie moet ervoor zorgen dat het
gebouw zich meer richt op de activiteiten en de
gebruikers van de publieke ruimte. Het gebouw
moet het omliggende publieke domein positief
beïnvloeden of veranderen.

STADSWARMT

E

Afb. 2.1.1 massamodel kantoorgebouw

STADSENTREE

STADSENTREE

>

GROOTSCHALIG

STADSWARMTE
SITEIT

>

WARM, KLEINSCHALIG, DIVER-
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UITGANGSPUNT
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Mijn thema is gebaseerd op de relatie tussen
publiek en privé, ik heb daarom gekozen om in
te spelen op een huidige woontrend. Hierdoor
kan ik me richten op de confrontatie tussen het
publieke en private domein. Individualisatie is
nog steeds een toenemend fenomeen, dat ook
ten grondslag ligt aan het nieuwe soort gebruik
van de stad. De ‘nieuwe stedeling’ is hiervan het
voorbeeld. Door woningen te realiseren voor
de ‘nieuwe stedeling’ denk ik te anticiperen op
huidige woningmarkt. Het overheidsonderzoek
“Haagse krachtwijken” toont aan dat er
nog steeds een toenemende behoefte is aan
studentenhuisvesting. Dit betekend dat ook
huisvesting voor afgestudeerden nodig is, dus
starterswoningen. Ik heb daarom besloten om
woningen te realiseren voor een-persoonshuishoudens en starters (2 personen). Voor
dit type gebruikers ontleent ook de locatie
zich uitstekend, het station ligt namelijk
op steenworpafstand. Door het gemak van
openbaar vervoer, zal een auto overbodig zijn,
dat een ideale uitkomst biedt voor starters.

Door het private domein, wonen, te
combineren met een publieke plint, kan de plint
dienen als buffer tussen het private en publieke
domein. Een juiste interne programmatische
samenstelling en een goede aansluiting op
de omgeving zou veel problemen van de
omgeving kunnen aanpakken. De werking
van het gebouw kan grote invloed hebben
op het gebruik en beleving van de omgeving.
De beleving bepaald voor een groot deel het
gedrag van de aanwezigen en dus de werking
van de omringende publieke ruimte. Op
programmatisch gebied stuur ik de werking en
aansluiting van het gebouw met zijn omgeving.
Door een juiste mix te creëren qua programma,
schakeling en architectuur kan het gebouw
positief worden gebruikt en beleefd en zou
het stationsplein en stationsweg beter kunnen
functioneren.

Afb. 2.2.1-4 massamodel kantoorgebouw

WONEN

PUBLIEK
MAATSCHAPPELIJK

WINKELEN
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SOCIALE CONTROLE

Hoe wil ik dit bereiken?
Het gebouw bevindt zich op een prominente
zichtlocatie, direct aangrenzend aan een druk
publiek domein dat kampt met problemen.
Vanuit vroeger werkte het plein en omliggende
bebouwing als een ware stadsentree voor Den
Haag. Op dit moment mist de plek karakter en
belevingswaarde waardoor het niet de identiteit
van een stadsentree heeft. Dit heeft te maken
met de plaatsvindende activiteiten, leegstaande
gebouwen en architectonische kwaliteiten van
de omgeving.
Niet alleen de geïnterviewden, maar ook ik,
acht het nodig om de belevingswaarde van
het plein te verhogen. Ik wil het karakter en
de identiteit van een ware stadsentree met
allure herstellen. Dit zal ten goede komen aan
de belevingswaarde van de plek, maar zal niet
veel invloed hebben op het gebruik van de
plek. Om de werking van de publieke ruimte te
veranderen kan het programma een rol spelen.
Door een goede plint te creëren verandert de
interactie met het publieke domein. Dit moet
resulteren in een betere werking en beleving
van de publieke ruimte.
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Afb. 2.2.5 overgang publiek - privé

De façade aan de Zuidzijde van het gebouw
richt zich naar het station en bepaald dus in
eerste opzicht de beleving van het plein en
het gebouw. Het is voornaam dat deze zijde
van het gebouw bijdraagt aan de beleving van
een stadsentree. Het moet worden beleefd als
een gebouw met allure, daardoor moet een
grootse en indrukwekkende uitstraling worden
gerealiseerd. Het gebouw moet echter ook de
werking van de publieke ruimte beïnvloeden.
De façade moet het programma dienen en de
activiteiten in de publieke ruimte stimuleren.
Door een bepaald publiek aan te trekken met
behulp van publieke functies en het exterieur
van het gebouw kan de werking van de publieke
ruimte in positieve zin worden beïnvloed.s
Het boek ‘De Warme Stad’ van schrijver
Thaddeus Müller, heeft me laten inzien dat
een positieve beleving van een (binnen)stad
resulteert in een positieve werking van de
publieke ruimte. Door stedelijke warmte plaats
te laten vinden veranderd de beleving van de
plek drastisch. Als een publieke ruimte positief
wordt beleefd, bepaald dit de stemming,
houding en dus gedrag van de aanwezigen.
Stedelijke warmte kan worden omschreven als
gebieden waar sociale activiteiten plaatsvinden
Afb. 2.2.6 terras, Den Haag, Buitenhof
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en waar een positieve sfeer hangt. Het boek wijst
aan dat stedelijke warmte meestal plaatsvindt
op plekken die worden gekenmerkt door een
kleinschalige stedelijke structuur. Zoals in het
boek ‘Great Streets’ wordt aangegeven speelt
de beleving van afwisseling en kleinschaligheid
een grote rol. Door kleinschaligheid te beleven
is diversiteit en functiemenging belangrijk.
Zowel diversiteit in architectonische elementen
als in het programma zijn belangrijk voor de
beleving van de publieke ruimte.
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Afb. 2.2.7 schakeling gebouw en omgeving

PRIVAAT

B
BUFFER
BUFFE
ER
Afb. 2.2.8 doorsnede werking gebouw

PUBLIEK
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VARIANTENSTUDIE

Het gebouw bepaald voor een groot deel de beleving van het stationsplein. Samen met de unieke
façade en uitstraling van het stationsgebouw kan het plein enorm worden veranderd qua beleving.
Om de beleving van een stadsentree voor Den Haag te creëren moet een gebouw een grootse
uitstraling hebben. Door een grootschalige en indrukwekkende structuur in het exterieur aan te
brengen kan deze een imposante uitstraling verkrijgen. De afbeelding toont een aantal structuren
die invloed kunnen uitoefen op de beleving van de publieke ruimte. De ontwikkelingen van deze
studie zetten zich voort in het volgende hoofdstuk.
De variantenstudie is van start gegaan met een klein onderzoek naar ´megastructuren´. Een
overkoepelende structuur kan op verschillende manier worden verwezenlijkt. Na het zoeken van
referentie projecten zijn de nevenstaande gevelstructuren naar voren gekomen. In het volgende
hoofdstuk heb ik dit verder ontwikkeld tot een werkelijk plan op basis van het gebouw en de
beoogde doelen.
Het is nog de vraag hoe ik wil omgaan met de schakeling en overgang tussen het publieke en
private domein. Dit heeft betrekking op het interieur, de hybride ruimte en het exterieur. Hoe wil
ik het private domein schakelen met de publieke binnenruimten? En hoe verloopt de overgang
van publiek naar privé? Deze vragen zijn cruciaal voor het slagen van dit project. Middels een
variantenstudie tracht ik om de beste antwoorden te vinden op deze vraagstukken. Door een aantal
integrale varianten te bedenken en deze kritisch te beoordelen kan ik het beste plan ontwikkelen.
Elke variant is bedacht aan de hand van een bepaald concept. Deze concepten zijn een anticipatie
op de omgeving, waardoor de schakeling en verhouding van binnen- en buitenruimte op
verschillende manieren wordt verwezenlijkt. Elke variant heeft een naam waarmee het concept
wordt gekarakteriseerd. De varianten zijn op een vijftal hoofdaspecten bedacht, waarbij elke variant
anders met deze aspecten omgaat. Dus elke variant bestaat uit een andere configuratie op het
gebied exterieur, hybride ruimte, transitie, interieur (atrium) en programma.
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Afb. 2.3.1 studie gevelvarianten

Het programma is samengesteld op basis van
de voorwaarden van ‘stedelijke warmte’. Om
‘stedelijke warmte’ aan te trekken moeten
gebruikers van de publieke ruimte worden
beïnvloed door functiemenging, kleinschaligheid
en diversiteit. Deze aspecten hebben betrekking
op de beleving van een gebied of gebouw.
Het moet door de aanwezigen in het publieke
domein worden beleefd, dus heeft betrekking op
het programma, het exterieur en de aansluiting
van een gebouw. Door het toepassen van
functiemening, kleinschaligheid en diversiteit
wordt een levendige en dynamische uitstraling
verwekt. Een diversiteit aan functies trekt altijd
verschillende type personen, door functies
op een juiste manier te mengen hebben de
functies ook profijt van elkaar. De looproutes
en zichtbaarheid bepalen de werking van de
functies in het gebouw en het gebruik van
de aangrenzende publieke ruimte. Het is dus
voornaam om ook het programma te adapteren
aan de huidige samenstelling en gebruik van
de publieke omgeving. Enkel door een goed
werkend concept en een goed samengesteld
programma kan het gebouw slagen om een
goede interactie en overgang te maken tussen
pubiek en privé.

PROGRAMMA
WONEN
Eenpersoonshuishoudens
Starterswoningen
Verhuurbare ruimtes/collectieve ruimtes
(Studenten)
WINKELEN
H&M, shoeby fashion
Albert Heijn (incl. bakker, slager, groenteboer)
Bekkers
Publieke drogisterij - Kruidvat
Bloemenwinkel Mille fleurs
Intermezzo ijsbar
UITGAAN
Eetcafé
Coffeecompany
Restaurant – verhuurbare ruimte (vergader/feest)
Poolcentrum
Lounge/sushibar
MAATSCHAPPELIJK
Tandarts
Kapsalon - Brainwash
Kinderdagverblijf - Kinderstad
Fysiotherapeut
Postkantoor
Uitzendbureau

Reisbureau
Health center
Nagelstudio / zonnestudio
Dokterspraktijk, apotheek
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VARIANT 1 - extensie plein
Concept
Door een hoek open te stellen voor het
plein, wordt het plein uitgebreid. Door een
transparante gevel wordt het plein ook naar
binnen getrokken. Het atrium is geheel
toegankelijke voor gebruikers van het pulieke
domein, de transparante openbaring naar het
plein versterkt het openbare karakter.
Exterieur
Open
conceptdoorsnede

Hybride ruimte:
Glazen gevel, hybrideruimte vervaagd.
Transitie:
Openbaring naar het plein,
volledig toegankelijk
Binnenplein:
Aansluitend aan stationsplein met terrassen
als soort ontmoetingsplek. De terrassen
zorgen voor veel activiteit in de zuidwest hoek
(publieke deel) van het gebouw.
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warme plekken

hybride ruimte

Afb. 2.3.2 concepttekeningen variant 1

Programma
Functies gelegen in rand gebouw, gericht naar
transparante hoek van het gebouw. De functies
zijn geclusterd, dus maatschappelijk en uitgaan
gescheiden.

begane grond

Afb. 2.3.3 programma variant 1

verdieping 1

verdieping 2

109

VARIANT 2 - kleinschaligheid
Concept
Dit concept refereert naar een korrelstructuur
van een oude binnenstad. Plint bestaat bestaat
uit losstaande ruimtes waar diversiteit en
kleinschaligheid de sfeer bepaald. Tussen deze
functies bevinden zich de entrees van het
gebouw.
Exterieur
Diversiteit aan kleuren, materialen en vorm
(kleinschaligheid)
conceptdoorsnede

Hybride ruimte
Openheid door losstaande ruimtes in plint.
Hybride ruimte richt zich zowel naar binnen als
naar buiten, aan beide zijden een entree.
Buiten: promenade
Binnen: atrium.
Transitie
Fijnmazige en open structuure van entrees.
Binnenplein
Kleinschalige begane grond zorgt voor
kleinschaligheid en levendigheid. Het gebouw is
naar binnen gericht, maar heeft een toegankelijk
karakter.
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warme plekken

hybride ruimte

Afb. 2.3.4 concepttekeningen variant 2

Programma
Gemengd horizontaal als verticaal, geen
clustering functies. Alle ruimten los van elkaar.
Functies zowel naar binnen als buiten gericht.

begane grond

Afb. 2.3.5 programma variant 2

verdieping 1

verdieping 2
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VARIANT 3 - passage
Concept
Dit plan is gebaseerd op de werking van
winkelcentra en passages. Zoals de werking
van een passage richt het gebouw zich naar
binnen. De activiteiten zijn gericht naar het
atrium. Grote centrale entrees kenmerken de
uitstraling van het gebouw. Het binnenplein
wordt knooppunt met de daaraan gekoppelde
buitenpassage.

conceptdoorsnede

Exterieur
Grote open entrees, terugliggende gevel.
Hybride ruimte
Naar binnen, passage, wel afsluitbaar.
Transitie
Verschillende centrale entrees.
Binnenplein
Grote ontmoetingsplek en samenkomst
bezoekers.
Open
karakter
van
een
winkelcentrum.
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warme plekken

hybride ruimte

Afb. 2.3.6 concepttekeningen variant 3

Programma
Functies begane grond gericht naar de
centrale entrees. Horeca en uitgaan aan elkaar
gekoppeld.

begane grond

Afb. 2.3.7 programma variant 3

verdieping 1

verdieping 2
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VARIANT 4 - persoonlijk
Concept
Deze variant richt zich op het sociale aspect.
Het atrium is niet visueel toegankelijk en is
afsluitbaar door aaneengesloten plint. Het
atrium is wel toegankelijk via winkels en
horecafuncties, maar krijgt daardoor een meer
besloten karakter. Dit weert ongenodigden, en
maakt de plek persoonlijker.
Exterieur
Transparante gesloten gevel.
conceptdoorsnede

Hybride ruimte
De winkel- en horecafuncties zijn de
hybrideruimten. Het heeft een regulerende en
intermediaire functie.
Transitie
Entree door functies
Binnenplein
Enkel aanwezigen met het doel om het atrium
te betreden en gebruik te maken van functies.
Mede door de omringende functies bestaat er
een omsloten en besloten sfeer.
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warme plekken

hybride ruimte

Afb. 2.3.8 concepttekeningen variant 4

Programma
Het hele programma is gemengd, zowel
horizontaal als verticaal. Hierdoor vinden op
elk moment van de dag activiteiten plaats in
het gehele gebouw. Het interne werking wordt
hierdoor dynamischer.

begane grond

Afb. 2.3.9 programma variant 4

verdieping 1

verdieping 2
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VARIANT 5 - privacy
Concept
Deze variant is gebaseerd op het concept van
een gated community. Hierbij wordt de plint
alleen aan buitenzijde gebruikt, het atrium
is daardoor nagenoeg afgesloten voor de
buitenwereld. Enkel via de bewonersentree en
horeca is er een connectie met het atrium. De
binnenruimte is dus alleen voor bewoners of
bezoekers horeca.

conceptdoorsnede

Exterieur
Veel glas voor lichtinval atrium en zichtbaarheid
functies.
Hybride ruimte
Naar buiten gericht, middels luifels.
Transitie
Algemene entree en horeca.
Binnenplein
Privaat, maar wel verbonden met terrassen om
binnenzijde ook levendig te krijgen. Dus
enige
publieke entree is via terrassen. Geen
doorstroming mogelijk.
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warme plekken

hybride ruimte

Afb. 2.3.10 concepttekeningen variant 5

Programma
Functies horizontaal gemengd en verticaal
geclusterd.

begane grond

Afb. 2.3.11 programma variant 5

verdieping 1

verdieping 2
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BEOORDELING

Criteria
De varianten richten zich op uiteenlopende aspecten, waardoor een eenduidige beoordeling niet
mogelijk is. Door de uiteenlopende configuraties is de toetsing gecompliceerd, maar wel essentieel
voor het maken van de juiste conclusies qua concept, werking en ontwerp. De criteria heb ik
gedurende het onderzoekstraject opgesteld en is gebaseerd op de vijf hoofdaspecten. Elk aspect
wordt getoetst op uitstraling, beleving, veiligheid, toegankelijkheid, socialiteit en de aansluiting met
de omgeving.
De integrale varianten scoren op verschillende punten goed en op verschillende slecht. De
uiteindelijke uitkomst is vaak gemiddeld, maar gekeken naar alle aspecten is er op elke variant
wat aan te merken. Aspecten zoals veiligheid dragen erg bij tijdens de beoordeling, de interviews
wezen uit dat dit aspect erg belangrijk is in deze buurt. Om de beoordeling niet te uitgebreid weer
te geven, noteer ik alleen de positieve punten. Ik gebruik hetzelfde schuifbalkjes systeem zoals uit
het M3 project, waardoor de score gemakkelijk is af te lezen. Het invullen van de schuifbalkjes
is het gemiddelde van punten per gebouwonderdeel. Elke van de toetsingsaspecten zijn hierin
meegenomen.
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VARIANT 1 - extensie plein

VARIANT 2 - kleinschaligheid

VARIANT 3 - passage

EXTERIEUR

EXTERIEUR

EXTERIEUR

HYBRIDE RUIMTE

HYBRIDE RUIMTE

HYBRIDE RUIMTE

TRANSITIE

TRANSITIE

TRANSITIE

ATRIUM

ATRIUM

ATRIUM

PROGRAMMA

PROGRAMMA

PROGRAMMA

ZICHTHBAARHEID
ZICHTHBAARHEID

TRANSITIE

HYBRIDE RUIMTE

TOEGANKELIJKHEID

PROGRAMMA

PROGRAMMA

TRANSITIE
ATRIUM
VEILIGHEID
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VARIANT 4 - persoonlijk

VARIANT 5 - privaat

EXTERIEUR

EXTERIEUR

HYBRIDE RUIMTE

HYBRIDE RUIMTE

TRANSITIE

TRANSITIE

ATRIUM

ATRIUM

PROGRAMMA

PROGRAMMA
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ATRIUM

PROGRAMMA

TRANSITIE

HYBRIDE RUIMTE

PROGRAMMA

ATRIUM

Conclusie
De variantenstudie heeft me laten inzien dat het probleem van de omgeving op verschillende
manieren is aan te pakken, maar dat er voornamelijk moet worden gericht op de menselijke schaal.
De integrale aanpak voor het gebouw heb ik samengesteld uit de conclusies van verschillende
varianten, waarbij ik punten uit de meest toepasselijke concepten heb aangenomen. Door de toetsing
van de varianten heb ik de gebouwonderdelen goed kunnen reflecteren en kan ik keuzes voor het
uiteindelijke concept optimaliseren. Het plan richt zich op het aanpakken van de problematische
punten van de omgeving. Hierbij is de aansluiting met de publieke ruimte erg voornaam om een
goed werkende overgang te creëren tussen het private en publieke domein.
Een van de grootste problemen in de publieke ruimte is de aanwezige criminaliteit en dus de veiligheid
van de omgeving en haar gebruikers. Variant een, twee en drie zijn op dit aspect minder geschikt,
daarin wordt de binnenruimte gebruikt als volledig toegankelijke ruimte. De façade, hybride ruimte
en transitie zijn belangrijk om de bezoekers te reguleren en daarmee de veiligheid te waarborgen.
De bezoekers van het gebouw moeten zich veilig voelen, dit kan enkel als de ontwerpbeslissingen
daar rekening mee houden. Het is daarom een vereiste dat het gebouw ’s avonds geheel afsluitbaar
is. Overdag is het voornaam om hoeken waar geen zicht op is te vermijden. Zo zijn er nog een
aantal aspecten die qua veiligheid belangrijk zijn en daarmee ook moeten worden doorgevoerd
in het ontwerp. Het project richt zich op de verhouding tussen publiek en privé, daarom zijn
de hybride ruimte en transitie belangrijk voor deze beleving. Hoe met deze onderdelen wordt
omgegaan bepaald de beleving en ook werking van het gebouw. Het kan worden ingezet als een
regulerend en intermediair middel. Door een atrium met besloten karakter denk ik het beste en
veiligste te anticiperen op het aandachtspunt veiligheid. Het is echter wel belangrijk dat het atrium
mensen trekt, dus moet wel een open karakter hebben. Een vorm van regulatie is vereist om de
veiligheid van deze binnenruimte te waarborgen. De keuze voor een meer besloten concept richt
zich meer op concept vier en vijf. Deze zijn bedacht om het atrium minder toegankelijk te maken
en de aanwezige activiteiten te sturen, hierdoor wordt de beleving en sfeer te beïnvloedt. Het
volgende hoofdstuk richt zich op het plan dat zich middels deze variantenstudie heeft ontwikkeld.
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PLAN

123

Uit de interviews is gebleken dat de gebruikers ontevreden zijn over de publieke ruimte rondom het
kantoorgebouw. De omgevingsanalyses tonen dit ook aan, de werking van de plek kan sterk worden
verbeterd. De locatie scoort slecht op de punten: verkeersveiligheid, drukte, criminaliteit, socialiteit.
Deze punten zijn ook geconstateerd door de overheid in de gehele buurt. De interviews tonen aan
dat ook het leegstaande kantoorgebouw als negatief wordt ervaren. Het gebouw scoort slecht op
de punten: leegstand, uitstraling en aansluiting op de omgeving. De meeste geïnterviewden gaven
dus een negatief beeld over de omgeving en het gebouw, dus mijn conclusie is dat beiden drastisch
kunnen worden verbeterd.
Tijdens het ontwerptraject is gebleken dat enkel een transformatie van het kantoorgebouw de
problematische omgeving niet kan verbeteren. Er was meer nodig, dus moest ik naar een oplossing
zoeken in de omgeving. Een aanpassing van de omgeving kon niet uitblijven om een aantal
problemen op te lossen. Door de publieke ruimte te laten communiceren met het gebouw kan een
aansluiting of overgang tussen het publieke en private domein sterk worden verbeterd.
Zoals is beschreven in de voorgaande paragraaf is de beleving van stedelijke warmte erg belangrijk
voor de werking van een plek. Ik stel mezelf de opgave om een plek te creëren waar stedelijke
warmte wordt beleefd. De beleving van stedelijke warmte heeft grote invloed op mijn aanpak van
de probleempunten rondom de locatie. Door de juiste aanpassingen kan de plek zoals vroeger weer
tot bloei komen en worden gekenmerkt door een warme sfeer.
“Het geheel levert een straat op die door zijn afwisseling in vorm en functies een levendige indruk maakt en veel
mensen aantrekt.” (Müller, 2002)
Dit citaat geeft aan dat een kleinschalige beleving van de publieke ruimte en functiemenging
mensen trekt. In het boek wordt aangegeven dat ook de aanwezigheid van mensen erg belangrijk
is voor de beleving. Hoe deze aanwezigheid zich manifesteert wordt bepaald door de categorie
aanwezige groep mensen en het soort plaatsvindende interacties. Het is belangrijk dat personen
ook daadwerkelijk contact met elkaar aangaan.
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De volgende punten zijn belangrijk voor het beleven van stedelijke warmte.
Stedelijke warmte
Aanwezigheid van mensen
Kleinschalige stedelijke structuur
Diversiteit aan voorzieningen en functies
Categorie aanwezige groep mensen
Soort plaatsvindende interacties
Deze punten vormen de basis voor veel ontwerpkeuzes betreffende de omgeving, het gebouw en de
schakeling ertussen. Om stedelijke warmte aan te trekken en te beleven moet aan de bovenstaande
punten worden voldaan. Deze punten komen gedurende het project telkens terug en wordt gebruikt
als leidraad tijdens het ontwerpproces.
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OMGEVING

De problematische punten van de direct aangrenzende omgeving zijn een aangrijpingspunt. Veel
problemen zijn door middel van een integraal plan te verhelpen. Andere punten zijn echter niet
direct te verhelpen, maar kunnen wel door middel van preventieve maatregelen worden tegengegaan.
Wat wil ik bereiken?
Een van de meest belangrijke knelpunten is de verkeersveiligheid op het stationsplein en de
schakeling met de stationsweg. Het plein en de brede straat worden gescheiden door een geasfalteerde
autoweg. De transitiezone van het plein naar de straat is een drukke verbinding die enkel door
zebrapaden wordt geschakeld. De stationsweg is de verbinding van het station Hollands Spoor
naar het centrum van Den Haag. Het ontbreken van een goed werkende voetgangerszone met
stoplichten zorgt voor gevaarlijke situaties. Door een ‘loper’ te creëren vanaf het station worden
voetgangers over deze zone geleid om zo de stationsbuurt te betreden. Door slim gebruik te maken
van deze loper kunnen meerdere problematische aspecten van de omgeving worden verbeterd.
Door middel van de volgende pagina’s met begeleidende tekeningen maak ik het ontwerp en de
werking van ‘de loper’ duidelijk.
Het ontbreken van stedelijke warmte heeft op deze locatie voornamelijk te maken met de werking.
De onoverzichtelijkheid en het ontbreken van voorzieningen (van stedelijke warmte) liggen
ten grondslag aan de ‘kleurloze’ sfeer. Omdat veel verkeersstromen elkaar kruisen en er weinig
duidelijk loopzones staan aangegeven, is het erg onoverzichtelijk. Specifiek aangegeven looproutes
zouden de werking van het gebied sterk kunnen verbeteren, evenals het sociale aspect. Door
één brede looproute te creëren worden de verspreide voetgangersstromen gebundeld. Een soort
trechtereffect zou mensen dichter bij elkaar kunnen brengen. De looproute in de vorm van een
loper met hoogwaardige vloerafwerking zorgt voor meer betrokkenheid onder de aanwezigen. De
loper heft een van de weghelften van de stationsweg op waardoor een zijde van de straat autoluw
wordt.
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Een tamelijk nieuw concept in Nederland om
meer betrokkenheid bij publieke activiteiten te
krijgen is ‘shared space’. Het is een gebied waar
verschillende activiteiten plaatsvinden en waar
een echte zonering ontbreekt. Een voorbeeld
hiervan is de ‘shared space’ Laweiplein in
Drachten, een verkeersplein waar meerdere
verkeersstromen elkaar kruisen zonder
zonering. In het geval van de stationsweg heb
ik ervoor gekozen om de breedte van de loper
uit de helft van de straat te laten bestaan. Door
een ‘shared zone’ te creëren kan de loper voor
meerdere doeleinden dienen en kan het op
meerdere manieren worden gebruikt. Door
de loper enkel in te zetten voor langzame
verkeersstromen, wordt het straatbeeld rustiger
en worden sociale activiteiten gestimuleerd. De
loper is geen op zichzelf staande oplossing en
moet dus samenwerken met de aangrenzende
gebouwen om te kunnen functioneren.
Door de loper te gebruiken als ‘shared zone’
voor transitie en verblijf kan de plek gaan
functioneren als een publieke ruimte wat veel
associatie heeft met een hedendaags plein. De
grenzende functies kunnen dus profiteren van
het gemengde gebruik van de loper. De loper zal
een combinatie zijn van een voetgangerszone,
een fietserszone en een terras- of verblijfszone.
Afb. 3.1.1 concept omgeving
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Door een zonering te creëren zonder grove
scheidingen, zoals belijningen en stoepranden,
krijgt het een meer diverse en kleinschalige
structuur. Deze kleinschalige structuur en trekt
mensen aan.

Afb. 3.1.2 conceptdoorsnede nieuw straatprofiel
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Afb. 3.1.3 huidige verkeerssituatie

Afb. 3.1.4 nieuwe verkeerssituatie

De meest snelle manier van vervoer op de loper
is met de fiets. Door deze verkeersstroom aan de
buitenzijde te plaatsen geeft dit de fietser meer
bewegingsvrijheid in de straat. Het sluit ook
beter aan op het deel van de straat waar snelle
verplaatsing plaatsvindt. De meest langzame
manier van verplaatsing, te voet, wordt door
terrassen gescheiden van de fietserszone. Het
is een duidelijke en brede scheiding, maar door
het ontbreken van belijning of zonering lijkt
het spontaan te zijn ontstaan. De terrassen
profiteren zo van de bomenrij die voor
natuurlijke zonwering zorgt waardoor het in
de zomersituatie een prettige plek is om te
verblijven. In het voorgaande hoofdstuk is kort
de aangename werking van licht en schaduw
door bomen behandeld. Deze spontane ogende
scheiding zorgt dat de voetgangers langs
de gevels van de aangrenzende bebouwing
lopen. De gevestigde functies profiteren zo
van een maximale zichtbaarheid waardoor
het trekken van klanten eenvoudiger wordt.

Door aanpassing van het straatprofiel wordt
de beleving van de straat kleinschaliger. De
begrenzing van het loopgebied door de
terrassen zorgt voor een kleinere beleving van
de straat. Ook de bomenrijen zijn een scheidend
element, de terrassen zijn gelegen onder de
bomen. De scheiding van snelle en langzame
transport speelt ook hierin een grote rol. De
vloerafwerking begrenst dit gebied waardoor
een duidelijke scheiding zichtbaar is. De
verplaatsing van loop- en fietsroutes resulteert
in een andere beleving van het straatprofiel en
dus ook de maatverhouding van de straat.
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Afb. 3.1.5 werking loper

ZIT

Door houten plantenbakken willekeurig te
plaatsen op de voetgangers- en terraszone wordt
de scheiding minder groot. Deze keuze zorgt
ervoor dat de loper qua beleving kleinschaliger
wordt beleefd doordat het zichtlijnen beperkt.
De willekeurige plaatsing van planten geeft
niet alleen een meer natuurlijke uitstraling,
maar zorgt ervoor dat horecabezoekers en
voetgangers worden gemengd. Een verweven
structuur van activiteiten zoals verplaatsen en
verblijven resulteert in een ultieme beleving
van stadswarmte. De levendigheid en diversiteit
door mensen en voorzieningen wordt intenser
beleefd.
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Afb. 3.1.6 huidig straatprofiel en beleving publieke ruimte
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Afb. 3.1.7 nieuw straatprofiel en beleving publieke ruimte

De loper heeft echter ook een functionele
werking, het nodigt eerder uit om de loper als
verblijfsplek te gebruiken. Hierdoor ontstaat
meer betrokkenheid bij het publieke domein
en wordt meer stedelijke warmte ervaren.
Voetgangerszones kunnen zo worden gestuurd
zodat de gevestigde functies in aangrenzende
gebouwen maximaal profijt hebben van de
voetgangersstroom. De willekeurige plaatsing
van plantenbakken voorkomt het gebruik van
de voetgangerszone als fietspad. Een bijkomstig
voordeel is dat de ruimte na verplaatsing van
plantenbakken als volledige verblijfsplek kan
dienen voor bijvoorbeeld evenementen.

Het is belangrijk om de loper een eigen identiteit te
geven om zo de afwijkende functie te benadrukken.
De vloerafwerking is hierin van grote invloed. Om
een vertrouwde maar toch hoogwaardige uitstraling
te creëren, heb ik gekozen voor een natuurstenen
afwerking. De keuze Blue Mozambique leisteen valt
qua kleurstelling niet buiten de omgevingskleuren,
maar door de willekeurige tegelvorm en voegen
geeft het wel een meer natuurlijke en minder
zakelijke uitstraling. Door meer dynamiek in het
vloeroppervlak aan te brengen duidt dit op een meer
levendig gebruik, een combinatie van verblijfszone
en langzame verplaatsingszone. De loper sluit aan
op het stationsgebouw, zodat mensen er direct
gebruik van maken en meteen de niet zakelijke,
natuurlijke afwerking ervaren. Ze worden geleid
door de levendige uitstraling die zich in combinatie
met planten kenmerkt als een warme loper. De
blauw grijze kleur sluit goed aan op de huidige
vloerafwerkingen, zoals het asfalt, klinkers en
stoeptegels. Elke tegel is qua kleur verschillend, de
grijze kleuren worden hier en daar met bruintinten
aangevuld. De vloerafwerking krijgt daardoor een
meer natuurlijke en speelsere uitstraling. Door de
bruintinten sluit de vloerafwerking beter aan op de
houten gevel afwerking van het getransformeerde
gebouw.
Afb. 3.1.8 architectonische elementen loper
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De transformatie van de omgeving betekent ook dat het kantoorgebouw op deze nieuwe werking
moet worden aangepast. De aansluiting, communicatie en overgang van het gebouw met de nieuwe
omgeving is het meest essentiële aspect om het project te laten slagen. De loper en het gebouw
zijn daarom integraal ontworpen, dus zijn specifiek op elkaar afgestemd. Om het gebouw zo goed
mogelijk te laten aansluiten op de omgeving, heb ik ervoor gekozen om de volgende strategie te
gebruiken.
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Het gebouw heeft op deze locatie een paar punten waar voornamelijk op moet worden ingespeeld.
Het gebouw heeft een zichtlocatie vanuit het stationsgebouw dus het gebouw moet dienen als
stadsentree. Het plein bij het oudste station van Den Haag verdient een waardige uitstraling als
entree naar de kern van de stad. Het leegstaande kantoorgebouw heeft hierin een grote bijdrage. Het
gebouw moet op een juiste wijze aansluiten op de omgeving, waardoor een geleidelijke overgang
ontstaat van het drukke omliggende publieke domein naar het rustige private domein, de woning.
Om in te spelen op deze overgang zet ik stedelijke warmte in. Door stedelijke warmte te creëren
kan een meer geleidelijke transitie worden bereikt. Dit kan echter niet worden ontworpen, maar
moet worden aangetrokken. Door een bepaalde beleving en werking van de publieke ruimte kan
dit worden verwezenlijkt. Vanuit het boek ‘De Warme Stad’ blijkt dat kleinschaligheid, diversiteit en
functiemenging essentieel zijn het aantrekken van stedelijke warmte. Het plan is om deze begrippen
te vertalen naar architectonische aspecten om zo aan de gestelde randvoorwaarden van stedelijke
warmte te voldoen.
Het kantoorgebouw in zijn huidige staat heeft een karakteristieke vorm, maar valt daardoor uit het
huidige straatbeeld. Het is een grote mastodont die zich door zijn massieve bakstenen uitstraling
niets lijkt aan te trekken van de omgeving. Er is dus weinig tot geen overlopende aansluiting met
de omgeving. Dit blijkt ook uit de interviews, ondanks dat de meningen over het uiterlijk van de
bakstenen kolos uiteenlopen.
Afb. 3.2.1 aansluiting gebouw met omgeving

De werking van het plein ‘de grote markt’ in Leuven heeft me laten inzien dat diversiteit
voornamelijk wordt beleefd in de plint. Ook het onderzoek mijn van derde begeleider Sander van
der Ham toonde aan dat 90 procent van de beleefde publieke ruimte wordt bepaald door de plint.
De grote markt heeft me geïnspireerd omdat het een goed werkend plein is en voldoet aan mijn
eerder gestelde randvoorwaarden: de kleinschalige structuur, diversiteit en functiemening. Het trekt
mensen aan en zorgt daarmee dat stedelijke warmte ontstaat in de vorm van verblijfsplekken en
ontmoetingsruimten. De getoonde gevelcompositie is een samenvoeging van een kantoorgebouw
met veel groen en façades van een plein in de kleinschalige stedelijke structuur van Leuven. Het
kantoorgebouw dat zich in Barcelona bevindt verkrijgt door de toepassing van hangende planten
een natuurlijke en persoonlijke (niet zakelijke) uitstraling. De compositie is het ideaalbeeld van wat
ik met de façades van het gebouw wil bereiken, hier kom ik later op terug.
Het concept is om de originele vorm te behouden, maar het anonieme en massieve bakstenen
uiterlijk te veranderen. Door de gevels te strippen en te vervangen door glas wordt het gebouw
minder massief ervaren. De transparantie zal resulteren in een wijziging waarmee het gebouw zich
meer op menselijk niveau zal gaan bevinden. De gesloten façades zullen plaats maken voor open
gevels waardoor het gebouw kleinschaliger zal worden beleefd.
Het gebouw als stadsentree heeft echter iets groots of statigs nodig om zo beleefd te worden. Een
megastructuur of ‘overall structure’ kan hierin de uitkomst bieden. Met megastructuur bedoel ik
een overkoepelende structuur of element waar het exterieur van het gehele gebouw door wordt
bepaald. De megastructuur is de basis van het ontwerp en dus maatgevend voor de uitstraling.
Door de structuur een grote dimensie te geven kan het gebouw een grootse uitstraling verkrijgen
zoals een stadsentree dat verdiend.
De structuur is gerelateerd aan de oorspronkelijke gevels, de structuur is daarin in mindere
mate ook aanwezig. Door nadruk te leggen op de verticaliteit door middel van grote kolommen
wordt een grootse en indrukwekkende uitstraling gecreëerd. De structuur zal bestaan uit
overgedimensioneerde geveIkolommen, die in vergelijking met de omgeving zijn gebaseerd op een
Afb. 3.2.2 gevelcompositie
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veel grotere schaal. De grote maatverhouding
ten opzichte van de omgeving zorgt voor een
indrukwekkende en imponerende uitstraling.
Tussen deze overgedimensioneerde verticale
structuur wil ik diversiteit en kleinschaligheid
plaats laten vinden. Hierdoor richt het gebouw
zich qua beleving op een meer menselijk niveau.
Door willekeurigheid en diversiteit wordt
het effect van de megastructuur verkleind en
wordt de uitstraling persoonlijker. De kleinere
maatverhouding die enkel van nabije afstand
is waar te nemen heft de statige structuur op
en laat de persoonlijke uitstraling het beeld
bepalen. In Afb. (...) is de totstandkoming van
dit concept zichtbaar.
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Afb. 3.2.3 concept exterieur

Het onderzoek over het aantrekken van
stedelijke warmte wees uit dat diversiteit
en kleinschaligheid mensen aantrekt. De
aanwezigheid van een kleinschalige stedelijke
structuur heeft hierop ook invloed, maar kan
door mij in dit project niet worden gecreëerd.
Een stadsentree vereiste een grootse en
indrukwekkende uitstraling, ik heb gekozen
voor een overkoepelende structuur die door
zijn schaalverhouding imponerend moet
overkomen. Tijdens de gevelstudie kwam ik
uit op twee projecten in Eindhoven. Het ene
project kenmerkt zich door een statische en
indrukwekkende constructie die de uitstraling
en beleving van het gebouw domineert. Het
andere project, Medina Eindhoven, manifesteert
zich voornamelijk door een diverse en
levendige structuur van planten. Het complex
is ontworpen door Neave Brown, een bekende
Engelse ontwerper. Hij wilde door middel
van de natuurlijke en levendige uitstraling van
planten het sociale karakter van het gebouw
en de omgeving benadrukken. Het gemêleerde
gevelbeeld en de warme uitstraling zijn precies
de elementen die ik ook wil gebruiken in het
gevelbeeld van mijn gebouw.
Afb. 3.2.4 gevelkolommen gebouw, centrum Eindhoven
Afb. 3.2.5 groene structuur Medina, Eindhoven
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Westfaçade

De gevelindeling geeft beter weer hoe dit plan
zich gedraagt in de façades. De Westgevel
richt zich voornamelijk op stadswarmte, de
Zuidgevel op de functie stadsentree en de
Oostzijde voornamelijk op stadsluwte. In
deze keuze bestaat de gehele begane grond uit
etalages, die onderdeel uitmaken van de hybride
ruimte. Zichtbaarheid is in dit deel van de gevel
het belangrijkst, waarbij ik de regie in handen
geef van de gevestigde functies. Binnen het
door mij ontworpen geveldeel kunnen zij naar
eigen wensen producten etaleren. Dit deel van
de façade is essentieel voor de overgang van
publiek naar privé.

Zuidfaçade
Legenda
publieke:
transparante etalages winkels
> diversiteit en aantrekking
publiek en maatschappelijk:
hout,
ho
ut, pl
plant
anten
en en wil
willek
lekeur
eurigh
igheid
eid
planten
willekeurigheid
> diverse en kleinschalige uitstraling
privaat:
loggias met eigen plantenkeuze
> individualiteit en persoonlijkheid

Oostfaçade
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Het bovenste deel van de plint is het deel
waar de publieke en maatschappelijke functies
zich herbergen. Deze functies vervullen
een grote rol in het sociale-controle-proces
waardoor de veiligheid van de omgeving wordt
verbeterd. In dit deel van de gevel houd ik de
regie van kleinschaligheid en diversiteit zelf in
handen. Door af te wijken van het stramien
waar de megastructuur op is gebaseerd met
terugliggende en uitkragende delen wordt de
beleving van het gebouw geheel anders. Tussen
de op stramien liggende megastructuur is
ruimte voor afwijking, deze mutatie zorgt dat
Afb. 3.2.6-8 gevelindeling

het gebouw op kleiner maatgebied warmer wordt beleefd. Door middel van hangende planten in
dit deel van de gevel wordt de statige uitstraling van de megastructuur verminderd. Dit is echter
alleen zichtbaar van een positie dicht bij het gebouw. Deze gevelcompositie gecombineerd met de
achterliggende functie, zorgt voor een gemêleerde gevel die warmte uitstraalt. Het groen en de van
het stramien afwijkende geveldelen zorgen voor een kleinschaligere beleving waar diversiteit de
toon zet. Dit gebeurt binnen de overkoepelende structuur waardoor de grootse uitstraling van het
gebouw als stadsentree blijft behouden. Het bovenste deel van de plint bevat twee punten die elk
drie verdiepingen hoger zijn. Deze zogenaamde ‘torens’ zet ik in om de beleving als stadsentree te
versterken. Door in dit deel een groene en willekeurig ogende structuur van planten en bomen de
overhand te geven streef ik naar een natuurlijke en vertrouwde uitstraling. Het groen, planten en
bomen, geven een bekend en vertrouwd beeld binnen de statige megastructuur waardoor het de
passant de beleving van een warm welkom geeft.
De woningen daarentegen zijn niet afwijkend van de megastructuur. Elke woning bestaat uit
eenzelfde soort loggia waar bewoners hun eigen buitenruimte of stadstuin hebben. Door een
plantenvoorziening te maken in de loggia kunnen bewoners individueel kiezen hoe zij deze
gebruiken. Ook dit gegeven zal zorgen voor diversiteit in de gevel en zorgen voor een kleinschaligere
beleving. De bewoners kunnen de plantenvoorziening gebruiken voor de uitstraling of identiteit
van hun woning, terwijl anderen het kunnen gebruiken voor het reguleren van privacy.
De totale beleving van het gebouw is dus gebaseerd op een grootschalige structuur en meerdere
kleinschaligere structuren. De grootschalige structuur, de megastructuur, wordt voornamelijk
beleefd van een afstand en zal dus door de verticaliteit en systematische samenstelling zorgen
voor de uitstraling als stadsentree. De kleinschaligere structuren die zich bewegen tussen de
overkoepelende structuur, zorgen ervoor dat het gebouw zich meer op een menselijke schaal
bevindt. Dit wordt enkel ervaren op een kleine afstand van het gebouw waardoor de kleinschalige,
diverse en warme uitstraling pas echt tot zijn recht komt als het gebouw wordt benaderd. In
het geheel zorgt de willekeurige en kleinschalige structuur ervoor dat de imponerend en statige
uitstraling van de gevelkolommen wordt gereduceerd door een afwisselend gevelbeeld van hout en
plantengroei.
Afb. 3.2.9 werking gevel
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Afb. 3.2.10 doorsnede: relatie programma en gevel

Het programma heeft een belangrijke rol in het bepalen van de uitstraling van het gevelbeeld.
Niet alleen zorgt het voor de uitstraling, het grijpt ook problematische punten aan. De plint op de
begane grond is puur gericht op de passant en heeft als rol mensen te triggeren. Het programma
op de begane grond bestaat puur uit publieke functies zoals winkels en horeca. De plint daarboven,
de eerste en tweede verdieping, is programmatisch gevuld met een combinatie van publieke
maatschappelijke functies. Alle functies in deze plint hebben een zichtlocatie in het gevelbeeld.
Niet alleen voor het trekken van mensen, maar ook als controlefunctie naar de omgeving. Door
deze bepaalde functies ook ’s avonds zicht te laten bieden op bepaalde plekken kunnen de onveilige
plekken weer veiliger worden. Door een bepaald soort sociale controle geeft dit de passant een
veiliger gevoel op straat. Boven de plint bevinden zich voornamelijk woningen, het private deel van
het gebouw. De opbouw van de gevel is gerelateerd aan de achterliggende functies. De opbouw
van de gevel, wijze van detaillering en dus manifestatie naar de buitenwereld is gebaseerd op de
beleving die het moet overbrengen. In het geval van de plint moet het exterieur diversiteit en
kleinschaligheid uitstralen, waardoor het gebouw zich op nabije afstand op een meer menselijke
schaalverhouding richt. Het is echter ook gerelateerd aan privacy- en intimiteitsbehoeften voor de
achterliggende functie. De benodigde mate van privacy en geborgenheid hebben invloed op de
gemoedstoestand van de gebruiker. Hoe de gevel omgaat met de achterliggende functie heeft grote
invloed op de stemming, de beleving en dus het gedrag van de aanwezigen.
Het exterieur is opgebouwd uit een overkoepelende en indrukwekkende structuur in de vorm van
een verticale gevelconstructie. Deze structuur zorgt door de overdimensionering ten opzichte van
de omgeving voor een imponerende uitstraling. Dit is een vereiste aan het exterieur, als het wil
functioneren als stadsentree. Tussen deze grootse structuur is een meer kleinschalige structuur
aanwezig waardoor het gebouw zich meer richt op een menselijke schaal. Dichterbij het gebouw
wordt duidelijk dat het gevelbeeld wordt gekenmerkt door een driedelige opbouw. De drie soorten
gevel zijn afgestemd op een bepaald doel. Ze hebben allen een ander doel qua zichtbaarheid, maar
zijn ook gebaseerd op de achterliggende functies. Daardoor is aan de buitenzijde ook te zien welk
type functie zich achter de gevel bevindt. De samenstelling van de verschillende geveltypen is
gerealiseerd met dezelfde materialen, maar heeft een andere opbouw en dus een andere werking.

De drie geveltypen zijn samengesteld uit glas, hout en verschillende planten. Het glas is cruciaal
voor de werking van het gebouw. Het publieke karakter wordt versterkt door de transparantie van
de gevel. Het is voornaam dat passanten kunnen zien welke activiteiten er binnen plaatsvinden
om daardoor te worden ‘getriggered’. De gevel wordt door de transparantie minder statig en
anoniem, en wordt dus persoonlijker en kleinschaliger beleefd. Omdat het interne karakter wordt
tentoongesteld door de transparantie wordt het gebouw socialer en als meer publiekelijk ervaren.
De kleinschaligheid wordt versterkt door het glas omdat daardoor meer hoeken te zien zijn. Een
uitstraling met meer hoeken zorgt voor een kleinschaligere beleving van het gebouw.
Hout domineert het gevelbeeld. De overgedimensioneerde gevelkolommen zijn bekleed met
donkere planken. De tussenliggende borstweringen zijn uitgevoerd in een lichtere kleur, om de
kleinschalige structuur anders te kenmerken dan de overkoepelende structuur. De keuze voor hout
heeft een duidelijke beweegreden, namelijk de affiniteit die de mens met hout heeft. Een bruine
kleur wordt warm en intiem beleefd door de associatie met donkere en warme uitstraling van hout.
Hout zorgt voor een natuurlijke beleving en is daardoor vertrouwd. De bekende en vertrouwde
uitstraling van hout bevordert de beleving van het diverse gevelbeeld. De warme uitstraling is nodig
om de activiteiten in de aangrenzende publieke ruimte bij te staan. De houten afwerking wordt in
het gehele gevelbeeld gecombineerd met plantengroei. De overhangende planten benadrukken
diversiteit en kleinschaligheid. De uitstraling van de planten zorgt in combinatie met het hout voor
een nog vertrouwdere en natuurlijke uitstraling. De groene willekeurige structuur, achter of tussen
de megastructuur, zorgt ervoor dat het gebouw een persoonlijke uitstraling krijgt. Het ervaren
van een persoonlijk gevelbeeld, zorgt voor een warm gevoel dat enkel kan worden gecreëerd door
kleinschaligheid. Het groen heeft ook grote invloed op de indrukwekkende gevelkolommen, het
maakt het overall beeld wat zachter en persoonlijker. De planten worden vanaf de derde verdieping
door de bewoners zelf gekozen. Hierdoor straalt het gebouw uit dat het zich manifesteert voor de
gebruikers. De individuele plantenkeuze zorgt voor een gemêleerd en persoonlijk gevelbeeld.

Afb. 3.2.11 gevelimpressie

143

Plint begane grond
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Afb. 3.2.12 conceptschets plint

Afb. 3.2.13 technische uitwerking plint

De plint op de begane grond maakt de fysieke
connectie met de omgeving. Dit deel van
de façade heeft de grootste invloed op de
interactie tussen het gebouw en de publieke
ruimte. Passanten komen in contact met dit
deel van de gevel en daarom is de werking ervan
erg belangrijk. Het maakt niet alleen de fysieke
connectie, maar beïnvloedt ook de activiteiten
in de aangrenzende publieke ruimte. De
verschijningsvorm en de werking van de plint
beïnvloeden het gedrag van de passanten. Het
is in dit geval belangrijk dat mensen worden
aangetrokken door de achterliggende functies.
Het is daarom voornaam dat de gevel is
ontworpen met het oogpunt op zichtbaarheid
van de achterliggende functie. De plint moet
ook goed aansluiten op de levendige omgeving
en daarom heb ik gekozen voor een dynamische
en etalerende gevel. Het moet tevens het
publieke karakter van het gebouw versterken en
inspelen op de beleving van de passant.
De etalages zijn geplaatst tussen elke
gevelkolom. Bijna elke etalage vertegenwoordigt
een andere achterliggende functie waardoor de
plint functiemenging en diversiteit uitstraalt.
Door de vloerafwerking door te laten lopen

in het gebouw, wordt de stap om het gebouw te betreden kleiner
en benadrukt dit het publieke karakter. Deze vloerafwerking is
dus ook in de etalage zichtbaar waardoor de getoonde producten
zich op hetzelfde (straat)niveau bevinden als de passanten. Qua
beleving zorgt dit dat de producten dichter bij de passant staan en
het ‘triggerend’ effect wordt verhoogd. Tussen elke kolom, boven
de etalages is een bloembak gemonteerd. Deze werkt niet alleen als
afdak, maar draagt bij aan de beleving van de plint. De plantenbakken
hebben elk een andere uitkragingslengte waardoor de individuele
en diverse uitstraling wordt bevorderd. De overhangende planten
zorgen voor een nog rijkere beleving en geven de plint meer karakter.
De willekeurigheid en kleur van de planten geven de passant een
meer levendige en warme beleving van de plint waardoor het beter
aansluit op de dynamische publieke omgeving.
De transparante en etalerende plint bestaat uit een dubbel
vouwwandensysteem. Hiermee kan desgewenst de functie van de
etalage worden veranderd. In zomerperiode kan de plint door elke
functie anders worden gebruikt waardoor een nog dynamischer
beeld ontstaat en het nog meer aantrekkingskracht heeft op de
passant. De vouwwand aan de buitenzijde kan enkel open of dicht
worden gesteld. De vouwwand aan de binnenzijde dient ook als
afsluiting van de ruimte en het blokkeren van de passage. Als een
functie wordt gesloten, wordt ook het aangrenzende deel van de
passage gesloten. In geval van een permanente afsluiting van de
passage, middels het openstellen van vouwwand (binnen), ontstaat
een normale winkelindeling met de entree in de gevel in plaats van
via de passage.
Afb. 3.2.14 Isometrisch detail plint begane grond
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Plint eerste en tweede verdieping
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Afb. 3.2.15 conceptschets plint V.1 en V.2

Afb. 3.2.16 technische uitwerking plint V.1 en V.2

De plint bestaat uit twee delen, het hoger
gelegen deel beslaat de eerste en tweede
verdieping. Het heeft een andere invloed op de
omgeving en staat verder weg van de passant.
Het ontbreken van de fysieke aansluiting met
de omgeving draagt bij aan het doel van dit
deel van de façade. Het doel van deze plint
is het beïnvloeden van de beleving van het
gebouw en het leveren van een bijdrage aan de
activiteiten van de achterliggende functies. De
indrukwekkende gevelkolommen zorgen voor
een imponerende uitstraling van een afstand.
Deze ‘megastructuur’ is bepalend voor een
bijdrage aan de beleving van een stadsentree
met allure. Dichter bij het gebouw moet het
zich op een meer menselijke en persoonlijke
schaal richten. Daarin is de rol van dit deel van
de façade erg belangrijk.
De gevel moet mensen aanspreken en dus
kleinschaliger worden beleefd. Het loslaten
van de grootse en statige structuur is belangrijk
om de beleving van het gebouw naar een meer
menselijk niveau te brengen. Door af te wijken
van het stramien en willekeurigheid de toon
te laten zetten wordt de gevel levendiger en
persoonlijker. Uitkragende en terugliggende

geveldelen, gecombineerd met de willekeurigheid
van hangende planten, zorgen voor deze
uitstraling. Hoe dichter men bij het gebouw komt,
hoe beter deze diverse en persoonlijke structuur
zichtbaar wordt. De uitstraling van deze (boven)
plint bepaald de interpretatie van het gebouw
en beïnvloedt de beleving van de omliggende
publieke ruimte.
De eerste en tweede verdieping herbergen
maatschappelijke en publieke functies waardoor
een andere gevelopbouw is toegepast. De
achtergelegen publieke functies vereisen een
warme en intieme sfeer. De maatschappelijke
functies vergen een vertrouwde en veilige beleving
om de aanwezige activiteiten te bevorderen.
Een borstwering is belangrijk om de beleving
te bevorderen en het gevoel in de ruimte te
versterken. Het zorgt voor een omsloten gevoel
van de ruimte, waardoor de activiteiten worden
beschermd van de publieke omgeving. Dit is
belangrijk voor het privacy- en veiligheidsgevoel
en voor een intieme beleving van de ruimte.
De houten afwerking versterkt de natuurlijke,
vertrouwde en warme uitstraling. De plantengroei
bevordert een rustgevende beleving en geeft een
levendige uitstraling aan de interne ruimten.
Afb. 3.2.17 Isometrisch detail plint V.1 en V.2
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Plint woningen
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Afb. 3.2.18 conceptschets facade woningen

Afb. 3.2.19 technische uitwerking facade woningen

Vanaf de derde verdieping bestaat het gebouw
enkel uit woningen en collectieve ruimten. Dit
deel van de façade heeft een heel andere functie
dan de plint. De verticale kolommenstructuur
loopt ook over dit deel van de gevel en begrenst
de inpandige balkons van de woningen. De
wandafwerking van deze balkons, genaamd
loggia’s, worden uitgevoerd in hetzelfde materiaal
als de gevelkolommen. Het lijkt daardoor dat
de gevelstructuur twee meter doorloopt in
het gebouw. Waar deze wandafwerking stopt,
begint de binnenruimte van de woningen. De
binnen- en buitenruimte wordt gescheiden
middels hetzelfde vouwwandensysteem als
de plint op de begane grond. Hierdoor wordt
een maximale transparantie gegarandeerd.
De vertrouwde en warme uitstraling van de
houten wandafwerking heeft een grote invloed
op de beleving van de loggia, het private
buitendomein van elke woning. Door het bijna
volledig transparante raamoppervlak wordt
de intieme en warme kleur van het hout ook
binnen ervaren. Het vouwwandensysteem heeft
een grote toevoeging aan de flexibiliteit en
lichtinval van de woning. Lichtinval heeft een
positieve werking op de beleving en stemming
van de bewoner(s). Niet alleen het lichtinval,

maar ook het zicht naar de omgeving heeft een
positieve invloed op de beleving van een ruimte.
Door een glazen balustrade aan te brengen wordt
het zicht en het lichtinval gemaximaliseerd.
Echter heeft deze transparantie ook een nadeel,
namelijk het zicht vanuit de omgeving in de
woning. Dit heeft invloed op het privacy- en
intimiteitsgevoel in de ruimte. Om dit te kunnen
reguleren, heb ik plantenbakken geïntegreerd
in de loggia. Deze plantenbakken kunnen
desgewenst worden gebruikt om het zicht in
de woning te verminderen en het privacy- en
intimiteitsgevoel te verhogen. Er kan middels een
plantenkeuze worden bepaald hoe transparant de
balustrade is, waardoor het zicht in de woning
kan worden gereguleerd. De mogelijkheid om dit
naar eigen wensen en behoeften aan te passen,
heeft invloed op het gevoel van controle over
de woning. Door de aanpasbaarheid en het
gevoel van controle wordt de gemoedstoestand
beïnvloed en de tevredenheid over de woning
verhoogd. Het dient tevens als middel om de
woningen te personaliseren en zichzelf naar
de buitenwereld te identificeren. Elke bewoner
zal dit privacyregulerende middel anders
gebruiken waardoor een gemêleerd gevelbeeld
ontstaat dat zich willekeurig tussen de statische
gevelkolommen ontplooid.
Afb. 3.2.20 Isometrisch detail facade woningen
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HYBRIDE RUIMTE

Door het uitgevoerde onderzoek heb ik een goed beeld gekregen van de huidige werking van de
omgeving. De aangrenzende publieke ruimte rondom het gebouw is erg divers, daarmee ook de
werking. Het gebouw grenst aan de Noordzijde aan het bestaande bouwblok. Aan de Oostzijde
grenst het gebouw aan een rustige straat waar enkel woongebouwen zijn gelegen. Deze straat is het
meest rustig van de aangrenzende publieke ruimte.
Het gebouw grenst met zijn Zuidgevel aan het drukke stationsplein, dit is het transitiegebied voor
het stationsgebouw. Door het arriveren van treinen is het Stationsplein op bepaalde tijdstippen een
druk gebied. De Westfacade grenst aan de nieuwe loper, de voetgangerszone en verblijfsplek waar
levendigheid de toon zet. Een goede interactie tussen het gebouw en de loper is vereist voor een
goed werkende plint en overgang van publiek naar privé.
Wat wil ik bereiken?
De kern van mijn project richt zich op de confrontatie en het conflict tussen het publieke en private
domein. In vele gevallen vind de overgang van publiek naar privé abrupt plaats. Het publieke en
private domein zijn aan elkaar geschakeld, maar een echte buffer die het proces reguleert ontbreekt.
Een voorbeeld hiervan is de woontoren op het Pieter Vreedeplein in centrum Tilburg. Bij dit project
sluit het drukbezochte publieke domein aan op de collectieve voordeur van het woongebouw. Er is
geen geleidelijke overgang, waardoor de persoonlijke ruimte rondom het lichaam moet incasseren.
Een abrupte wijziging in de beleving en sfeer tijdens de overgang van domeinen kan problemen
met zich meebrengen zoals stress en kan van grote invloed zijn op de gemoedstoestand en het
welzijn van de mens. Het hoeft echter niet altijd een negatieve werking te hebben, een directe
overgang kan ook een bevrijdend gevoel verwekken. Het is echter wel belangrijk hoe deze overgang
inwerkt op de zintuiglijke beleving van de mens, een punt dat vaak wordt vergeten. De volgende
afbeelding is een voorbeeld waar geen aandacht is besteedt aan de zintuiglijke beleving tijdens de
transitie van publiek naar privé.
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Afb. 3.3.1 ingang publieke ruimte Pieter Vreedeplein, Tilburg

Door een geleidelijke overgang te creëren van
het publieke naar het private domein (en vice
versa) kan de beleving sterk worden verbeterd.
Als de beleving van de overgang positief
verandert, verbeterd dit zowel de staat van de
persoonlijke ruimte, de gemoedstoestand, als de
werking van het gebouw. Ik wil een soort buffer
creëren door middel van publieke functies en
architectuur. Deze buffer is de ruimte tussen het
publieke en private domein, de hybride ruimte.
Het is een ruimte die zowel bij het publieke als
het private domein behoort, waar de grenzen
zijn vervaagd of elkaar overlappen. Om de
hybride ruimte voor beide domeinen positief te
laten beleven is zet ik stedelijke warmte in als
medium. De hybride ruimte moet de overgang
en interactie tussen de twee domeinen positief
beïnvloeden, stedelijke warmte is daarbij de
uitkomst.

Afb. 3.3.2 overgang domeinen
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De aansluiting van het gebouw en de
omliggende publieke ruimte is cruciaal voor
de werking van het gebouw en dus voor
het slagen van het concept. Ondanks het
gefragmenteerde ontwerpverhaal in dit verslag,
is het concept van de loper integraal ontworpen
met het interne concept van het gebouw. De
vloerafwerking van de loper sluit namelijk
aan op de vloerafwerking in het gebouw. De
natuurstenen vloerafwerking loopt door in
het gebouw waardoor het publieke karakter
van het gebouw wordt benadrukt. Er is een
interne passage met dezelfde vloerafwerking,
die wordt gekoppeld door middel van etalages.
Het centrale deel van het gebouw wordt ook
gekenmerkt met de natuurlijke vloerafwerking
en is middels horecafuncties geschakeld met
de loper. Deze semi publieke binnenruimte is
de hybride ruimte tussen het private domein
van de woningen en het publieke domein van
de omgeving. Het atrium of meer toepasselijk
gezegd ‘binnenplein’ wordt dus gebruikt door
beide partijen.

152

Afb. 3.3.3 Loper met vloerafwerking binnen

Passanten die gebruik maken van de loper
worden geconfronteerd met een divers beeld
van de geëtaleerde producten en objecten in de
gevel. Tussen elke gevelkolom bevindt zich een
etalage van telkens een andere winkel of functie,
het gebouw krijgt hierdoor een gemêleerde en
uiteenlopende uitstraling. De doorlopende
vloerafwerking etaleert het publieke karakter
van het gebouw. De enige toegang tot de
publieke binnenruimte is door ruimtes waar
horeca activiteiten plaatsvinden, het werkt als
een ‘sociale buffer’. De horecagelegenheden
zijn zowel visueel als fysiek verbonden met
het semipublieke binnenplein. Doordat
de levendige natuurstenen vloerafwerking
doorloopt van de loper naar het binnenplein
geeft dit de passant het gevoel van een
doorlopende publieke ruimte. Door de
reguleringsfunctie van de horecagelegenheden
krijgt het binnenplein een besloten sfeer,
waardoor de binnenruimte intiemer aanvoelt.
De toegang door de horecafuncties brengt niet
alleen het voordeel mee als reguleringsfunctie,
maar ook de belevingsfunctie. Dit begint al op
de loper. De stedelijke warmte die terrassen op
de loper de passant laten beleven, trekt door de
horecafuncties naar binnen. Ook de natuurlijke
uitstraling van de plantenbakken op de loper
Afb. 3.3.4 werking (horeca)buffer
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loopt door naar binnen. De binnenkomst van
het gebouw wordt dus meteen gekenmerkt door
de beleving van stedelijke warmte. Stedelijke
warmte in de zin van de aanwezige mensen
die elkaar communiceren en daardoor een
aangename sfeer overbrengen op de passant.
De natuurlijke en vertrouwde uitstraling van
planten dragen hieraan bij. Eenmaal binnen is
er meteen zicht op het atrium dat ook wordt
gekenmerkt door een warme sfeer. Dit wordt
qua beleving versterkt door het natuurlijke
ontwerp van het binnenplein (middels water en
planten). De transparantie van de winkelunits
zorgt voor een beter zicht op de aangename
binnenruimte en versterkt dus de beleving van
het overgangsproces.
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Afb. 3.3.5 warme plekken gebouw

De schakeling of overgang van publiek naar
privé kan door elk individu anders worden
beleefd. Door een bepaalde overgang te maken
kunnen de karakters van bepaalde plekken
echter wel worden beïnvloed. Zo kan een
(binnen)ruimte een meer besloten en meer
private ruimte lijken, ook al is dit niet het
geval. Of zorgt de afbakening van een gebied
voor een meer private beleving. De volgende
afbeelding geeft weer hoe de schakeling en
overgang van publiek naar privé aan de rand
van het gebouw in elkaar steekt. De schakeling
of scheiding in het gebouw komt terug in de
volgende paragraaf.
Om een meer geleidelijke overgang te kunnen
realiseren heb ik gekozen om de begrippen
semipubliek en semiprivaat in het leven te
roepen. De begrippen staan tussen publieke
en private domein en karakteriseren de
hybride ruimte, het tussengebied. Zoals eerder
uitgelegd is dit tussengebied de ruimte tussen
het publieke en private domein. De begrippen
semipubliek en semiprivaat staan voor een
geleidelijke gradatie van volledig toegankelijk
(publiek) tot niet toegankelijk (privaat). Hoe
de begrippen deze gradatie vertegenwoordigen
ligt aan de huidige toestand van het publieke en
Afb. 3.3.6 publiek - privé
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private domein. Dit transitieproces begint in de publieke ruimte, de beleving van de omgeving
bepaalt het gedrag van mensen. De façade op de begane grond, de plint, moet hierop aansluiten
om dit transitieproces te laten slagen. De gevel bepaald de mate van toegankelijkheid op visueel en
fysiek vlak. Om de achterliggende functies te laten profiteren van de loper moet de gevel daarop
worden ontworpen. Er is een systeem nodig dat zowel een zichtbaarheidsfunctie als een bezoekersregulerende-functie heeft.
De concentratie van voetgangers op de loper creëert een stroom mensen langs het gebouw. Door
het gebouw op een slimme manier te laten communiceren met de loper kan profijt worden gemaakt
van deze voetgangersstroom. Het programma, de uitstraling en interactie van het gebouw zijn
hiervoor bepalend.
De begane grond façade bestaat op programmatisch vlak uit winkels en horecagelegenheden. Om
mensen te trekken is zichtbaarheid erg belangrijk. Door een dynamische en etalerende gevel te
creëren trekt dit de aandacht van mensen en speelt dit in op de levendigheid van de loper. De
etalages werken samen met de loper en kunnen desgewenst aan de behoefte van de achterliggende
functie worden aangepast. Een aanpasbaar vouwwandsysteem, dat kan inspelen op de behoefte van
de passant en de achterliggende functie, is de uitkomst. Het kan worden opengesteld, kan werken
als etalage of kan werken als ingang.

aanpassen
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Afb. 3.3.7 werking hybride ruimte

De impressie van het gevelontwerp toont de
werking van het systeem. De doorlopende vloer
brengt die binnen en buitenruimte, gescheiden
door een etalage, dichter bij elkaar. Het verwekt
de beleving dat buiten en binnenruimte in
elkaar overlopen en versterkt daardoor het
publieke karakter van het gebouw. De etalages
zijn op een gelijk niveau als de buitenruimte,
dit brengt passanten qua beleving dichter bij de
getoonde artikelen. De willekeurig gekleurde
houten afwerking zorgt voor een warme en
vertrouwde sfeer, evenals de natuurstenen
vloer en de plantenbakken op de loper. De
uitstekende plantenbakken ter hoogte van de
eerste verdiepingsvloer dienen als natuurlijk
afdak. Elke plantenbak heeft een verschil in
uitkragingslengte en plantengroei en refereert
aan de willekeurig geplaatste plantenbakken
op de loper. Deze willekeurigheid of
onvoorspelbaarheid dragen mee aan de
karakteristieke, levendige en diverse uitstraling
van de loper en de plint.

Afb. 3.3.8 impressie hybride ruimte
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INTERIEUR

Het interieur is de volgende stap in het transitieproces. Het bestaat uit een mix van publieke en
private delen, de plek waar grenzen elkaar overlappend of zijn vervaagd. De binnenruimte van het
gebouw is het medium tussen het publieke en private domein. De tussenliggende ruimte, de hybride
ruimte, is het belangrijkste onderdeel van het interieur. De grenzen van de domeinen en de hybride
ruimte zijn bepalend voor de beleving ruimten en dus het gedrag van de gebruikers. De gehele
werking van het gebouw is erop gebaseerd. Door je te verplaatsen in de gebruikers van het gebouw
kunnen de juiste architectonische keuzes worden gemaakt. De theoretische studie heeft geleid tot
een aantal randvoorwaarden of aanbevelingen waaraan zowel de buiten- als binnenruimtes moeten
voldoen. Door aan deze voorwaarden te voldoen en er qua architectuur op in te spelen kan de
zintuiglijke beleving van het gebouw op een juiste manier worden gecreëerd.
Wat wil ik bereiken?
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Zoals eerder besproken wil ik een transitie van publiek naar privé maken waarbij de bezoeker
of bewoner een bepaalde sequentie beleefd. De beleving van deze overgang is essentieel om
de persoonlijke ruimte en dus de gemoedstoestand van de persoon positief te beïnvloeden. De
ervaring van aanwezige stedelijke warmte heeft veel invloed op de gemoedstoestand van personen
tijdens dit transitieproces. Het interieur moet het plaatsvinden en beleven van stedelijke warmte
stimuleren. Ruimtebeleving is daarvoor bepalend, maar architectuur is bepalend voor de beleving.
Door een juiste keuze te maken qua aanwezige elementen, indeling en materialisatie wordt de
beleving compleet. Het aantrekken van stedelijke warmte is essentieel voor de beleving van het
transitieproces en dus ook voor de werking van het gebouw. In het bereiken van een geleidelijke
overgang van publiek naar privé zijn zicht en geluid de belangrijkste zintuigen waar op moet worden
ingespeeld.
Het publieke deel van het interieur moet bestaan uit ontmoetingsruimtes, of ruimtes waar
ontmoetingen mogelijk zijn. Dus op programmatisch vlak zijn horecafuncties in het gebouw erg
belangrijk. Het programma heeft veel invloed op de beleving van de plint aan de buitenzijde van het
gebouw. Binnen heeft het voornamelijk betrekking op werking van het gebouw, dus moet een goede

mix worden gevonden van publieke functies die publiek en privé reguleren. Door middel van een
atrium in het hart van het gebouw wil ik een bepaalde verhouding, scheiding of aansluiting maken
tussen het publieke en private domein. Door middel van zintuiglijke beleving in het atrium tracht ik
een goede hybride ruimte te maken tussen publiek en privé. De overgang naar het private deel is de
laatste stap in het transitieproces. Door een langzame afname van de ‘publieke’ zintuiglijke beleving
van het atrium wordt een geleidelijke overgang naar het private domein gecreëerd. Zicht is hierin
een belangrijk onderdeel van de beleving, maar geluid wellicht nog belangrijker. Deze zintuigen
bepalen tenslotte het laatste niet beïnvloedbare moment van de beleving tot aan je eigen voordeur.
Door het creëren van een atrium wil ik het publieke en private domein elkaar laten confronteren
in een soort semipubliek of semiprivaat binnenplein. De binnenruimte werkt als reguleringsmiddel
(buffer) en als communicatiemiddel (medium) tussen het private en publieke domein. Het atrium
wordt een hybride ruimte die elk persoon moet passeren om bepaalde functies te bereiken. Door
in te spelen op de zintuiglijke beleving van de aanwezigen probeer ik een hybride ruimte te creëren
waar iedereen positief door wordt beïnvloed. Ik wil me voornamelijk richten op zicht en gehoor,
omdat dit de meest bepalende zintuigen in deze ruimte zijn. Door horecagelegenheden gebruik te
laten maken van het binnenplein kan stedelijke warmte worden beleefd. Dit heeft grote invloed op
de zintuiglijke beleving van de ruimte. Door een natuurlijke scheiding te maken, met behulp van
planten en water, wil ik de zintuigelijke beleving in het atrium nog meer bevorderen. Een goede
inpassing resulteert in een betere sfeer en uitstraling van de ruimte. Het bevordert de beleving,
waardoor de gebruikers zich prettiger zullen voelen en de hybride ruimte beter zal werken. De
afbeeldingen geven weer wat ik wil bereiken qua beleving en sfeer van het interieur.

Afb. 3.4.1 stedelijke warmte: hakische hofe
Afb. 3.4.2 Binnentuin zorgcentrum Blommenland

Afb. 3.4.3 Atrium Crystal Court
Afb. 3.4.4 Seniorencentrum Ravensburg
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Afbeelding: schematische werking (dsn/platt)
Afbeelding: doorsnede werking gebouw
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Afb. 3.4.5 schematische werking begane grond
Afb. 3.4.6 schematische werking doorsnede

De vloerafwerking van (zowel loper als stoep) de loper loopt door
in het gebouw. Zoals eerder uitgelegd draagt dit enorm bij aan
de beleving als publiek toegankelijk gebouw. Het betreden van
het gebouw zal daardoor als een stuk laagdrempeliger worden
ervaren. De entrees van het gebouw zijn geconcentreerd op de
punten waar de stedelijke warmte het sterkst wordt beleefd, de
horecagelegenheden (buiten de algemene ingang). Wanneer men
binnen komt hebben ze de keus om een winkel te bezoeken door
de interne passage te gebruiken. De winkels of eetgelegenheden
worden dus ontsloten door entree via de horecafuncties. Vanuit
de entree is direct zicht op de natuurlijke en ontspannen sfeer
van het atrium. Het atrium bevat veel planten en een vijver
waardoor het mensen trekt. Om het gebouw dieper te kunnen
betreden en dus van de functies op de eerste of tweede etage
gebruik te maken moet eerst het atrium worden bereikt. Om hier
te komen moeten de horecagelegenheden worden doorkruist. De
horecagelegenheden hebben niet alleen de functie om stedelijke
warmte uit te stralen en mensen te trekken, maar dienen ook
als sociaal-regulerende toegangsruimten. Het heeft dus een
regulerende transitie- en verblijfsfunctie. De personen die het
gebruiken om zich te verplaatsen naar het atrium worden bekeken
en dus gecontroleerd door de aanwezigen in de bar of café. Zowel
de smalle passage als het transitiedeel van de horeca zijn plekken
waar terloopse contacten en dus kortstondige ontmoetingen
plaatsvinden. Ontmoetingen zijn onderdeel van de beleving van
stedelijke warmte, dus deze plekken zijn ook erg belangrijk om de
beleving van de gebruikers te reguleren.
Afb. 3.4.7 programma begane grond

1

2
16

3

1 bar / eetcafé
2 selexyz boekenhandel
3 ijscuypje
4 starbucks
5 kledingwinkel
6 bloemist
7 café
8 wok to go
9 coffeecorner
10 kledingwinkel
11 albert heijn
12 kruidvat
13 entree
14 patio
15 kapsalon
16 zonnestudio

4
5
15

6
7

14

13
8

10

11

12

9
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Afb. 3.4.8 routing begane grond bezoeker

Afb. 3.4.9 routing begane grond bewoner

De algemene entree bevindt zich aan de andere zijde van het gebouw. Deze ingang wordt voornamelijk
gebruikt door bewoners, maar ook door mensen die gebruik maken van de maatschappelijke functies.
De maatschappelijke functies kunnen ook worden bereikt via de ondergrondse parkeerplaats. Deze
zijde van het gebouw keert zich af van de drukke publieke ruimte. De transitie van het publieke
naar het private domein loopt in dit geval anders van start. In plaats van een binnenkomst vanuit
een drukke publieke ruimte de overgang van binnen naar buiten meer geleidelijk. Echter is het
geluid van de drukte nog steeds aanwezig door de tegenovergelegen tramhaltes. Door de hal in te
zetten als geluidsbuffer wordt een einde gemaakt aan het buitengeluid en plaats gemaakt voor het
beleven van het binnengeluid. De bewoner en bezoekers van maatschappelijke functies beleven het
gebouw dus in een andere sequentie. De beleving van zowel de bezoekers als de bewoners worden
in het volgende hoofdstuk behandeld.
Het atrium is het centrale hart van het gebouw, de plek die bijna elke bezoeker doorkruist. De
ruimte biedt toegang tot de publieke, maatschappelijke functies en woningen. Het is echter ook een
verblijfsplek die qua beleving een warme en intieme uitstraling heeft. De passanten worden door de
zintuiglijke beleving verleid om deel te nemen aan de verblijfsfunctie. Het atrium wordt omsloten
door de omliggende publieke functies, die zorgen voor een meer besloten publieke ruimte. Dit geeft
zowel de bezoeker als bewoner een veiliger en meer privaat gevoel. De terrassen met zijn gebruikers
zorgen voor een rijke zintuiglijke beleving van stedelijke warmte in de ruimte. Het heeft grote
invloed qua visuele perceptie, maar ook op auditief vlak. Een natuurlijke buffer, in de vorm van
planten geschakeld met een vijver, zorgt voor een zintuiglijke scheiding tussen publiek en privaat.
De overgang van volledig publiek en meer private ruimten verloopt in een aantal stappen. Daarbij
is het atrium een ruimte waar zich meerdere domeinen bevinden. In de nevenstaande afbeelding
is te zien hoe het karakter van domeinen zich ontwikkeld op de begane grond. Echter wordt het
karakter van een domein niet enkel bepaald door de mate van beslotenheid en toegankelijkheid.
Intimiteit speelt hierin een belangrijke rol. Het intimiteitsgevoel van een ruimte zorgt mede voor
de mate van privacy en geborgenheid. Deze intimiteitsbeleving heeft grote invloed op het karakter
van een ruimte en het gedrag van aanwezigen.
Afb. 3.4.10 publiek - privé begane grond
Afb. (...) atrium publiek-privé
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toegankelijk voor iedereen
toegankelijk voor bewoners
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Afb. 3.4.11 doorsnede routing

9
1
8

1
7

7

6
1 poolcenter
2 restaurant
3 binnentuin restaurant
4 health city sportcentrum
5 vide (patio)
6 zaal sportcentrum
7 zaal sportcentrum
8 oefenruimte fysio
9 fysiotherapeut
Afb. 3.4.12 programma verdieping 1

5

2

3

4

6

1 dokterspraktijk
2 lounge / sushibar
3 vide (patio)
4 verhuurbare ruimtes
5 vide (patio)
6 buitenruimte
7 kinderstad
(kinderopvang)
Afb. 3.4.13 programma verdieping 2

5

2

3

4

4

4
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Afb. 3.4.14 routing verdieping 1

Afb. 3.4.15 routing verdieping 2

De overgang van publiek naar privaat is op deze menselijke schaal het meest belangrijk voor de
beleving van het gebouw. De grensovergangen en de ‘leesbaarheid’ van domeinen bepalen de
werking van het interieur. Afbeelding
geeft weer hoe deze schakeling of overlapping van
domeinen in het gebouw plaatsvinden. Het is echter niet zo dat alle personen dit hetzelfde beleven,
daardoor zijn meer mogelijkheden in de beleving van deze hybride ruimte mogelijk. Door de
interne domeinen een bepaalde beslotenheid in uitstraling te geven worden de grenzen duidelijk.
Het karakter van de domeinen zal zorgen voor een bepaalde hiërarchie in het transitieproces dat
een bezoeker doorloopt. De activiteiten in de ruimte hebben grote invloed op het privacy- en
intimitietsgevoel. De beslotenheid hangt niet alleen af van architectonische elementen, maar ook
door de activiteiten. De inrichting en aankleding van de ruimten of zonering zorgt voor versterking
van het intimiteitsgevoel.

(...)

De bewoners zijn verplicht om deze publieke en warme ruimte te doorlopen, waardoor ze altijd
de natuurlijke en warme sfeer van het atrium beleven. Als het atrium leeg zou zijn, worden ze
beïnvloedt door het geluid van stromend water en rustgevende natuur. Na het doorkruisen van het
binnenplein, kan de bewoner kiezen voor de lift of de trap. De liften komen uit in een collectieve
ruimte die qua beleving wordt overheerst door planten. Deze collectieve tuin is op elke verdieping
aanwezig en kan worden gebruikt als plek om te verblijven. Als bewoners met de trap gaan wordt
het geluid van het atrium geleidelijk minder en wordt de ruimte meer besloten. Enkel de bewoners
kunnen in dit deel van het gebouw komen, dus heeft een meer privaat karakter dan de publieke
plint. De voordeuren van woningen liggen aan de galerijen van het atrium. Iedereen die zich boven
de plint bevindt is een bewoner of vriend van een bewoner, dit zorgt voor meer betrokkenheid
onder elkaar. Zicht op elkaar door de open galerijen bevordert deze betrokkenheid. Doordat de
voordeuren van glas zijn kunnen verdiepingsgenoten een deel zien van je privédomein. De woningen
hebben dus ook een sequentie van publiek naar privé. Bewoners kunnen met dit ‘publieke deel’ van
het privé domein doen wat ze willen. Door deze toevoeging is er op elke verdieping meer sociale
cohesie onder de bewoners. Het toelaten in elkaars privé domein is de eerste stap in betrokkenheid
Afb. 3.4.16 zintuiglijke elementen begane grond
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en onderlinge sociale activiteiten. Dit lijkt me een goed en sociaal uitgangspunt voor starters en
een-persoons-huishoudens.
Vanuit de begane grond worden bezoekers en bewoners via de publieke en semipubliek trap naar
boven geleidt. De functies op de eerste en tweede verdieping zijn toegankelijk vanaf de houten
galerijen. Mensen met verschillende behoeften en gebruik van het gebouw treffen elkaar in het atrium
en op de galerijen. Dit is een sociale drijfveer achter het concept. De warme verblijfsplekken worden
gecombineerd met plekken waar mensen elkaar voorbijlopen, dit zorgt ook voor de ervaring van
stedelijke warmte. Het programma en routing zorgen voor loopgebieden waar terloopse contacten
plaatsvinden. De ‘lichte’ vorm van stedelijke warmte beïnvloedt het gevoel van betrokkenheid. Het
continue zicht en de geluidservaring van de natuurlijke en warme uitstraling van het binnenplein
bepaald overal de sfeer. De natuurlijke scheiding zorgt voor een rijke zintuigelijke beleving op zowel
visueel als auditief vlak. Visueel gezien zorgt het voor een rustgevende en vertrouwde sfeer van
planten en bewegend water. Deze beleving wordt bijgestaan door het effect van bewegend water.
De muziek ontstaan door de verschillende manieren van bewegend water hebben grote invloed op
de beleving van het transitieproces in het gebouw. Het geeft niet alleen het atrium karakter, maar
zorgt ook dat mensen zich er meer op hun gemak voelen door het vertrouwde geluid. Het geluid
van bewegend water filtert tevens omgevingsgeluiden waardoor private conversaties gemakkelijker
kunnen plaatsvinden en hinder van anderen wordt verminderd.
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Afb. 3.4.17 zintuiglijke elementen verdieping 1

De beleving van domeinen is leidend voor de beleving en dus ook het gedrag van de aanwezigen.
Er zijn duidelijke verschillen tussen de domeinen. Niet alleen de activiteiten en inrichting, maar
ook ruimtelijke eigenschappen, hebben grote invloed op het gedrag van aanwezigen en bepaald
dus hoe het gebouw werkt. De horecafuncties zijn kleine ruimten met een verblijfsfunctie die
door de omsloten wanden en natuurlijke inrichting een intieme en persoonlijke uitstraling heeft.
Het atrium is echter niet omsloten door veel wanden, maar om het intieme gevoel te creëren
zijn veel plantenbakken geplaatst. Hierdoor voelt de grote binnenruimte kleinschaliger aan. De
natuurlijke uitstraling van hout, planten en water bevordert de vertrouwde sfeer. De inbreng van
het geluid stromend water heeft een grote invloed op de beleving van de ruimte. Het zorgt voor een
natuurlijke en rustgevende sfeer die toelaat dat persoonlijke gesprekken kunnen worden gevoerd.
Deze publieke ruimten zijn totaal anders, waardoor de bezoeker de keus heeft om te zitten in een
sfeer naar eigen behoeften.
De beleving van het gebouw wordt grotendeels beïnvloed door de karakters van de aanwezige
domeinen. Echter om deze domeinen in te zetten om de beleving van de gebruikers te beïnvloeden,
is architectuur nodig. Het onderzoek naar de persoonlijke ruimte, wijst uit welke elementen
belangrijk zijn voor de beleving en daarmee het gedrag van de aanwezigen. Alle architectonische
en ruimtelijke aspecten spelen hierin een rol en kunnen door goede toepassing worden ingezet om
de beleving te bevorderen.
De interne ruimten moeten een uitstraling hebben die de beleving van domeinen versterkt en
de beleving van aanwezige activiteiten (functiegericht) versterkt. De meer zakelijke functies zoals
winkels of de dokterspraktijk vereisen een meer zakelijke sfeer, hier speel ik op in door middel van
een mildere toepassing van hout en meer wit stucwerk aan te brengen. De verblijfsfuncties geef ik
echter een warme en intieme sfeer door de materialisering en zintuiglijke belevingselementen zoals
ruimtelijkheid, licht en geluid. Hierdoor wordt het aangenamer om er te verblijven en wordt de
beleving van de vigerende activiteiten intenser.
Afb. 3.4.18 zintuiglijke elementen verdieping 2

169

Warme plekken zijn gekoppeld aan het karakter
en de activiteiten in een ruimte. In eerste
instantie zijn de verblijfsplekken gebieden waar
de meeste stedelijke warmte wordt ervaren.
De ontmoetingsplekken en gebieden waar
interactie plaatsvindt worden warm ervaren.
Dit wordt versterkt door de uitstraling van
de ruimte of het domein. Ook de plekken
waar mensen aan elkaar voorbij lopen wordt
stedelijke warmte ervaren. De aanwezige
terloopse contacten betrekken mensen bij
elkaar. Deze betrokkenheid gecombineerd met
de uitstraling van de ruimte zorgt voor een
warme beleving.
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Ik heb ervoor gekozen om de uitstraling van
de interne ruimten in het gebouw op een
sociale manier te benaderen. Er moeten sociale
activiteiten plaatsvinden om ‘stedelijke warmte’
te ervaren, dus het karakter van het interieur
moet intiem en vertrouwelijk overkomen.
Bepaalde ontwerpbeslissingen zijn hierop
toegespitst zodat het plaatsvinden en beleven
van ‘stedelijke warmte’ wordt gestimuleerd.
Om ruimtes intiem te maken zijn de ruimtelijke
aspecten belangrijk, maar ook het licht en
kleuren in een ruimte. Vanuit het onderzoek
is gebleken dat de beleving tijdens bepaalde
Afb. 3.4.19 warme plekken interieur

activiteiten bijdraagt aan de stemming en
prestaties van een persoon. Door het aanpassen
van licht en kleuren op aanwezige activiteiten
kan dit een enorme bijdrage leveren aan de
uitstraling en beleving van de ruimte. Hierdoor
zal de stemming van de aanwezigen tijdens
de activiteiten positief worden beïnvloed. Dit
kan worden versterkt door de toepassing van
vertrouwde materialen en inrichting.
De toegepaste materialen zijn erg belangrijk
voor de interne beleving. Natuurlijke en
levendige materialen zoals natuursteen, hout
gecombineerd met planten en water zorgen
voor een rijke (zintuiglijke) beleving. Door
middel van een natuurstenen vloer, toepassen
van een warme houtafwerking en veel planten in
de inrichting wordt qua beleving een natuurlijke
en vertrouwde sfeer gecreëerd. Deze elementen
zorgen voor een rustige en gemoedelijke
uitstraling van de ruimte waardoor het intieme
karakter wordt versterkt. De meer zakelijkere
functies en ruimten krijgen worden voorzien
van een licht gestucte afwerking. De ruimten
vereisen qua beleving geen levendige of intieme
uitstraling. Een crème witte wandafwerking
zorgt voor een rustige en meer functionele
uitstraling. De crème witte kleur neigt meer
Afb. 3.4.20 impressie atrium

171

naar beige waardoor het beter aansluit op de
bruine houtafwerking. Het straalt ook meer
rust uit dan een zuiver witte kleur.
Tijdens het transitieproces zijn de karakteristieke
elementen bepalend voor de beleving van de
ruimte. Ook de ruimtelijke beleving heeft grote
invloed op het gevoel in de ruimte. De volgende
plattegronden geven aan welke onderdelen
belangrijk zijn voor de beleving. De werkelijke
belevingswaarde wordt onthuld in het volgende
hoofdstuk. De overgang van publiek naar privé
is wat dat de gebruikers beleven. Het hoofdstuk
geeft de specifieke sequentie van ruimten weer
die de beleving en de gemoedstoestand van de
bezoeker bepaald.
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Afb. 3.4.21 impressie atrium

Het publieke karakter van het gebouw is nu
verklaard, maar hoe zijn de semipublieke
ruimten gekoppeld met de private ruimten.
Het gebouw biedt ruimte voor ongeveer
tachtig woningen. Alle woningen liggen
boven de (semi)publieke plint, vanaf de derde
verdieping. De woningen liggen aan een galerij
in het atrium, daardoor is zicht mogelijk op
het publieke deel van het binnenplein. Ook
op auditief vlak is het semipublieke domein
geschakeld met het semiprivate domein, de
galerijen. De borstweringen van de galerijen
zorgen dat dit geluid wordt gereguleerd. Er
is echter nog altijd een achtergrondgeluid
aanwezig, waardoor een bewoner beseft dat
hij nog steeds onderdeel uitmaakt van het
transitieproces. Deze ruis is belangrijk in de
beleving van het overgangsproces. Het geluid
van stedelijke warmte nodigt uit om deel te
nemen aan de warme sfeer. Als het rustig is
in het atrium, zorgt het continue geluid van
bewegend water voor een serene rust.
Tijdens de overgang van publiek naar privé
kan worden gekozen om met de lift of met
de trap te gaan. Het heeft beide een eigen rol
in het transitieproces. Als men de trap neemt
blijft het auditieve aspect aanwezig, als men
met de lift gaat niet. Door een collectieve

Afb. 3.4.22 zicht van galerijen

Afb. 3.4.23 (woning)galerijen atrium

Afb. 3.4.24 zintuiglijke elementen en routing verdieping 4

173

ruimte te schakelen aan de liften, komt elke bewoner in een collectieve tuin. Elke bewoner kan
ervan gebruikmaken om bijvoorbeeld gasten te ontvangen of te socialiseren. Het is tevens een
ontmoetingsruimte, die door het warme materiaalgebruik en inrichting wordt versterkt. De ruimte
is geschakeld met de omgeving waardoor het geluid van buiten deel uitmaakt van het transitieproces.
De lift is een ruimte waar omgevingsfactoren worden gedempt, hierop volgend komt weer het
besef boven dat men zich in een publieke omgeving bevindt. Het zicht op het stationsgebouw
vanuit de collectieve ruimte wordt aangevuld met de plantrijke inrichting. Dit geeft een sfeervol
beeld, dat met de warme kleur en tactiliteit van hout wordt versterkt.
Er kan ook worden gekozen om met de trap te gaan, het transitieproces gaat in dit geval iets
vloeiender. Het geluid van het atrium wordt meer gedempt naarmate een bewoner hoger komt. Het
zicht vanuit de trappenhal is blijft echter gefocust op de binnen- en buitenruimte. Erg interessant
is dat de trappenhal zich exact bevindt boven de hybride ruimte. Aan de buitenzijde is zicht op
de drukke en levendige publieke loper en binnen is het warme en sfeervolle karakter van een
semiprivaat plein aanwezig. De houten trappen en platformen waaruit de trappenhal bestaat blijft
gematerialiseerd met het warme hout. Dit zorgt voor affiniteit met het publieke deel van het
gebouw. De houtstructuur werkt zich helemaal tot boven in het atrium waardoor de intieme en
warme uitstraling wordt doorgezet.
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Vanaf de galerijen is zicht op het publieke binnenplein niet meteen mogelijk, daardoor wordt de
visuele connectie onderbroken. Het geluid is echter nog steeds op de achtergrond en wordt ervaren
als een zachte ruis. De perceptie richt zich nu op de andere galerijen en woningen. Tijdens het
ontwerpen van de woningen heb ik een soortgelijke methode gehanteerd dan bij het gebouw. Door
een woning op te bouwen met een hybride ruimte als buffer kan het privacy- en intimiteitsgevoel
worden gereguleerd. In de nevenstaande afbeelding is het uitgangspunt zichtbaar. De hybride zone
is gematerialiseerd met hout en loopt vanaf de galerijen naar de hal van de woning. Door de deuren
transparant te houden wordt een deel van het private domein blootgesteld voor medebewoners.
Elke bewoner kan het gebruiken naar eigen behoeften. Door een deel van het private domein
bloot te geven aan medebewoners zorgt voor meer betrokkenheid onder elkaar. Het kan leiden
Afb. 3.4.26 concept woningen

tot snellere confrontaties of interacties. Iedereen heeft deze hybride ruimte waardoor het ook
leidt tot meer betrokkenheid onder elkaar. De woningen zijn ontworpen om doorzicht mogelijk te
maken. Dit heeft te maken met de aanpasbaarheid van de woning naar de eisen en wensen van de
bewoner. Naar aanleiding van het onderzoek naar de persoonlijke ruimte van de mens, ben ik tot
de conclusie gekomen dat flexibiliteit een van de meest belangrijke aspecten is voor de beleving van
een woning. Niet alleen de beleving, maar ook de tevredenheid bepaald de stemming en welzijn van
de bewoner. Een zo flexibel mogelijke ruimte kan worden aangepast aan de wensen en behoeften
van de bewoner waardoor de tevredenheid en stemming worden bevorderd.
Het thuisgevoel is het meest essentiële element om de beleving van de woning te laten slagen. Zoals
in het onderzoek is vermeld, kan het thuisgevoel enkel worden gecreëerd door een juist gevoel van
intimiteit en privacy. De intimiteit kan door de bewoner naar eigen smaak worden gekozen. De
vrije indeelbaarheid en het verschuifbare keukenblok zorgen ervoor dat het intimiteitsgevoel kan
worden gewaarborgd. Personalisatie van de woning draagt ook enorm bij aan het intimiteitsgevoel.
Het tweede punt is privacy, het gevoel van veiligheid en controle over een domein. Ook tijdens dit
aspect is flexibiliteit belangrijk om te kunnen voldoen aan de wensen van de bewoner. Het private
domein is geschakeld met een loggia, een persoonlijke buitenruimte. Het vele glas zorgt voor veel
lichtinval, en laat overal zicht naar buiten toe. Hierdoor is er ook zicht van buiten naar binnen
mogelijk, dat elk persoon anders ervaart. Door een plantenbak te creëren, kan een bewoner zelf
het zicht naar binnen reguleren. Hierdoor kan het privacygevoel in de woning worden afgestemd
op diens behoeften. Door het kunnen aanpassen van planten, ook op esthetisch oogpunt, geeft het
de bewoner meer gevoel van controle. Het kan zorgen voor een natuurlijke en levendige uitstraling
van de loggia. Het bepaald tevens de uitstraling van het gebouw en de identiteit van de woning. De
volgende afbeeldingen geven een impressie van een woning, in het volgende hoofdstuk worden
meer sfeerimpressies getoond.

Afb. 3.4.27 plattegrond woning
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De confrontatie en het conflict tussen het
private en publieke domein heeft voornamelijk
te maken met de beleving van de grensgebieden.
Hoe de grenzen aan elkaar zijn geschakeld,
elkaar overlappen of waar de grenzen zijn
vervaagd, bepaald de beleving. Hoe mensen
hierop reageren of zich gedragen heeft alles te
maken met deze beleving. De uitstraling van
een ruimte en de sfeer in een domein bepaald
de gemoedstoestand van de aanwezigen. Door
de schakeling van ruimten en domeinen wordt
een bepaald overgangsproces gecreëerd. Dit
proces heeft grote invloed op de stemming en
het welzijn van de gebruikers.
De seqentie aan sfeerbeelden toont de
beleving van de ruimte tussen het publieke
en private domein weer. Deze schakeling van
belevingen en sferen bepaald hoe het gebouw
wordt beleefd. De schakeling, verhouding en
overgang van domeinen wordt beleefd middels
het transitieproces, waardoor het de kern van
mijn project is.
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De slechte werking van de publieke ruimte
vereist een enorme ingreep om de problemen
op te lossen. Niet alleen het gebouw ondergaat
een transformatie, maar ook de omringde
openbare ruimte. Het kantoorgebouw heeft
een massieve en onpersoonlijke uitstraling.
Uit de interviews bleek dat 50 procent van de
geïnterviewden niet wist hoe het gebouw eruit
zag, ondanks dat ze elke dag de plek passeren.
Het uiterlijk van het gebouw moet drastisch
worden veranderd, maar ook de interne werking.
De keuze om het gebouw als ontmoetingsplek
te laten dienen heeft ertoe geleidt dat er grote
ingrepen qua constructie moesten worden
uitgevoerd.
De eerste en tweede verdieping in het hart van
het gebouw moesten worden gesloopt om een
binnenplein te creëren. Door deze ingreep kon
er meer licht en duidelijkheid in het gebouw
worden gecreëerd. Het atrium is de belangrijkste
ruimte in het gebouw en dient als verblijfsplek.
Om er genoeg licht binnen te krijgen heb ik
de Zuidvleugel van het gebouw losgekoppeld,
hierdoor ontstaat meer lichtinval in het
atrium. Er is echter wel een extra constructie
nodig om dit te kunnen verwezenlijken. De
kolommenstructuur aan de buitenzijde van het
gebouw kon daarvoor worden ingezet.

Het gebouw heeft een dragende gevel,
waardoor een minimaal aantal kolommen
zijn vereist. Voor een kantoorgebouw is dit
ideaal, de kantooroppervlakten zijn erdoor vrij
indeelbaar. De oorspronkelijke gevelkolommen
waren om elke 1,8 meter geplaatst, het gaf een
grote beperking voor de transformatie van het
exterieur. De grootschalige gevelconstructie
zorgt dat de oorspronkelijke gevelkolommen
worden vervangen door portalen. De
nevenstaande schetsen geven de transformatie
van de gevelconstructie weer.
Het binnenplein moet echter wel mensen
trekken en zijn voorzien van een aangenaam
binnenklimaat. Door de vloeren tussen twee
stramienen weg te halen krijgt het gebouw
een meer publiek karakter en komt er licht
binnen. Dit versterkt niet alleen het publieke
karakter, maar zorgt ook voor extra daglicht in
het atrium. De grote vide schakelt het atrium
aan de omgeving, waardoor het gebouw meer
ruimtelijke kwaliteiten verkrijgt.
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HOE CREËER JE EEN WOONGEBOUW MET EEN
GOEDE VERHOUDING EN OVERGANG TUSSEN
HET PUBLIEKE EN PRIVATE DOMEIN?
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De hoofdvraag van mijn onderzoek is niet zonder een specifieke situatie of locatie te beantwoorden.
Het is gerelateerd aan de huidige toestand van een gebouw met zijn aangrenzende omgeving.
Beantwoording van deze vraag vereist eerst antwoord op de deelvragen. De deelvragen spitsen zich
toe op specifieke aspecten van de vraagstelling en geven meer inzicht op de casus. Aan de hand van
de deelvragen en het doorlopen afstudeerproces tracht ik deze onderzoeksvraag te beantwoorden
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HOE KAN EEN WONING DOOR MIDDEL
VAN ARCHITECTUUR OP HET GEBIED VAN
PERSOONLIJKE RUIMTE VOLDOEN AAN DE
(ALGEMENE) BEHOEFTE VAN DE MENS?

De gestelde voorwaarden vanuit het theoretische onderzoek zijn de basis van het antwoord op
deze vraag. Met behulp van het onderzoek kon ik voorwaarden stellen die gerelateerd zijn aan
omgevingspsychologie en het gedrag van de mens. De voorwaarden hebben allen betrekking
op de zintuiglijke beleving van ruimten, dat ten grondslag ligt aan het gedrag van mensen. De
omgeving heeft namelijk invloed op de non-fysieke of mentale persoonlijke ruimte rondom het
lichaam en bepaald het gedrag. De fysieke vorm van persoonlijke ruimte is ‘het thuis’, het onderdeel
waarop deze voorwaarden betrekking hebben. Ondanks dat de gehele ruimte wordt beschouwd als
persoonlijke ruimte, je eigendom, zijn de zintuiglijke invloeden van deze omgeving nog steeds van
toepassing op je beleving. De beleving en interpretatie van je eigendom bepalen je gemoedstoestand
en gevoel van geborgenheid. Fysieke eigenschappen van een ruimte en de zintuiglijke beleving
ervan zijn bepalend voor de mate van privacy- en intimiteitsgevoel, beiden zijn essentieel voor de
gemoedstoestand en het welzijn van de bewoner in zijn thuisomgeving.
De eerder vernoemde aanbevelingen voor het privacy-, intimiteits- en thuisgevoel van een ruimte
staan vermeld in het onderzoekshoofdstuk ‘persoonlijke ruimte’. Tijdens het beantwoorden van
deze vraag behandel ik enkel de hoofdzaken. Het meest belangrijke gegeven is dat elke persoon, in
dit geval de bewoner, verschillend is. Hiermee doel ik op sociale, culturele en mentale verschillen,
maar ook verschillen zoals leeftijd, gemoedstoestand, geslacht enzovoorts. Alle mogelijke factoren
hebben invloed op de beleving van een ruimte en de behoefte aan privacy en intimiteit. Dit zijn de
factoren waarop het thuisgevoel van een persoon is gebaseerd. Door de verschillen per persoon
is flexibiliteit een van de belangrijkste punten. Met flexibiliteit bedoel ik verschillende vormen,
namelijk de flexibiliteit van een gebouw, van een woning en van een architect. De flexibiliteit van een
gebouw heeft betrekking op de veranderingen in de interne lay-out van het gebouw, bijvoorbeeld
bij het herbestemmen van een gebouw. De flexibiliteit van een woning is echter belangrijker omdat
dit het private domein is van een persoon en dus direct betrekking heeft op de beleving en het
welzijn van diegene. De flexibiliteit van een architect is ook belangrijk tijdens het ontwerpproces,
hier kom ik later op terug.

220

Flexibiliteit is erg voornaam tijdens het creëren van een aangename woning op het gebied van
privacy, intimiteit en het slagen van het thuisgevoel. Omdat elk persoon andere wensen en behoeften
heeft is het belangrijk dat een woning aanpasbaar is aan de wensen van de bewoner. Ook tijdens
verandering van bewoner moet een woning kunnen voldoen aan de behoeften van een persoon.
Hoe flexibeler een woning is, des te beter kan het worden ingericht door de bewoner. Bij een flexibel
indeelbare ruimte kan de bewoner zelf de positie in de ruimte bepalen voor specifieke activiteiten.
Elk persoon heeft voor een activiteit een bepaalde voorkeur, als hieraan kan worden voldaan voelt
een bewoner zich aangenamer en versterkt dit het thuisgevoel. Het zorgt voor een hoge mate
van controle, zowel qua flexibiliteit als zichtbaarheid en heeft dus betrekking op het privacy- en
veiligheidsgevoel. Het is dus aan de architect om met de flexibiliteit van een woning rekening
te houden tijdens het ontwerpproces. Indelingsvrijheid is het aspect waarmee een bewoner zijn
woning naar eigen smaak en behoefte kan inrichten. Het gevoel dat de indeling zelf kan worden
bepaald heeft een grote toevoeging op de beleving van een woning en het gevoel van controle.
Het gevoel van controle heeft namelijk grote invloed op het thuisgevoel in een ruimte. Ook het
gebruiksgemak draagt volgens Robbert Sommer enorm bij aan de stemming van een persoon. Hoe
praktischer een ruimte, het ruimtegebruik en het gebruik van de inrichting; hoe beter de stemming
van de bewoner en de tevredenheid over zijn woning.
Het privacy-, intimiteits- en thuisgevoel is voornamelijk gebaseerd op de beleving van een woning.
De bewoner moet dus controle hebben over het private domein, zowel qua indeling als qua
veiligheid. Het ‘veilig voelen’ in een woning is erg belangrijk voor het privacy- en controlegevoel.
De behoefte aan een bepaalde beleving in een ruimte is gerelateerd aan de bewoner. De woning zal
zoals de indeling van het interieur worden gepersonaliseerd op het gebied van zintuiglijke beleving.
Zintuiglijke beleving is ook een belangrijk onderdeel om het thuisgevoel te waarborgen, dit kan
de bewoner zelf in de woning aanbrengen. Het kan betrekking hebben op het licht, kleuren, de
temperatuur of zelfs de geur. Dit heeft ook te maken met aanwezig meubilair waardoor een ruimte
verschillend kan worden beleefd, kan worden gebruikt of zelfs anders aanvoelt. Dit is het deel waar
een architect geen invloed op heeft. Maar hoe kan architectuur dus wel een rol spelen in het bepalen

van het privacy- en intimiteitsgevoel van een thuis? Hetgeen waar een architect wel invloed op heeft
is de zintuiglijke werking van ruimtelijkheid, zicht en lichtinval. Zo heeft de grootte en hoogte van
een ruimte veel invloed op de beleving van een ruimte. Ook de vorm en het zicht naar andere
delen van de woning is bepalend voor het gevoel van ‘het thuis’. Lichtinval is ook een belangrijk
aspect dat enkel de architect tijdens het ontwerpproces kan bepalen. Ramen bepalen door hun
transparantie ook voor een groot deel de privacygevoeligheid van een woning. Deze aspecten zijn
gerelateerd aan de gefragmenteerde eisen en behoeften van verschillende personen. Een architect
heeft dus veel touwtjes in handen en is verantwoordelijk voor zowel de aanpasbaarheid als beleving
van een woning. Het privacy- en intimiteitsgevoel van een woning wordt in de basis bepaald door
de architect en kan naar de behoeften van de bewoner worden versterkt. De (zintuiglijke) beleving
van een ruimte is bepalend voor de gemoedstoestand, het welzijn en dus gedrag van de bewoner.
Door een woning zo aanpasbaar mogelijk te maken zonder dat daaraan hinder wordt ondervonden,
kan een woning zo goed mogelijk worden geadapteerd aan de eisen en wensen van de gebruiker. Een
flexibele woning kan ten alle tijden voldoen aan de zeer uiteenlopende behoeften van een bewoner.
Een architect kan tijdens het ontwerpproces rekening houden met de aanbevelingen op het gebied
van privacy en intimiteit om het thuisgevoel te versterken/verhogen. Door te voldoen aan eerder
gestelde voorwaarden kan de (zintuiglijke) beleving van een woning worden geoptimaliseerd en zal
de gemoedstoestand en tevredenheid worden verhoogd. Het betekend dus dat juist een architect
flexibel moet zijn, en rekening moet houden met de gebruikers tijdens het ontwerptraject.
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HOE KAN EEN GEBOUW DOOR MIDDEL VAN
(SEMI)PUBLIEKE FUNCTIES DIENEN ALS BUFFER
TUSSEN HET PRIVATE EN PUBLIEKE DOMEIN?

Deze vraag is specifiek gericht op woongebouwen met een publieke plint, en dus op het concept
van mijn afstudeerproject. De vraag spitst zich toe op de connectie van het publieke en private
domein door middel van publieke functies. Bij beantwoording van deze vraag is de toestand van de
aanwezige domeinen erg belangrijk. Elke situatie is anders en heeft dus een andere aanpak nodig.
Een buffer is in mijn geval een medium die de verhouding tussen het publieke en private domein
reguleert en in stand houdt. Met buffer bedoel ik een gebied tussen de twee domeinen dat een
regulerende functie heeft.
Definitie buffer:
“A person or thing that reduces a shock or that forms a barrier between incompatible or antagonistic people or
things.” (Oxford Dictionaries)
“Een zaak (voorwerp, gebied, substantie) die verstoringen opvangt of vereffent die ontstaan door interactie van twee
of meer andere zaken.” (Wikipedia)
Definitie bufferzone:
“An area of land designated for environmental protection.” (Oxford Dictionaries)
“Een bufferzone is een gebied dat twee andere gebieden van elkaar gescheiden houdt.” (Wikipedia)
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De buffer of bufferzone kan dus worden gezien als de tussenruimte van twee domeinen, de
hybride ruimte. In steden vinden overal confrontaties en conflicten plaats tussen het publieke en
private domein. In velen gevallen werkt deze schakeling of overgang niet optimaal. De drukke
publieke ruimte rondom mijn locatie heeft te kampen met veel problematische punten. Om een
woongebouw met private binnenruimten aan te laten sluiten op een problematische omgeving is
er op menselijke schaal een regulerend middel nodig, een buffer. Het reguleert de aansluiting en
overgang van het publieke naar het private domein. In het geval van het kantoorgebouw aan het
stationsplein in Den Haag was er een behoefte aan publieke functies en het oplossen van meerdere
problemen in de publieke ruimte. De keuze om publieke functies in het gebouw te vestigen was dus
voor de hand liggend. Het lost een aantal problemen op in de omgeving en kan als buffer dienen

tussen de domeinen. In het geval van een woongebouw is de buffer belangrijk om de overgang qua
sfeer en beleving te reguleren. Dit betekend de schakeling van een zeer drukke publieke ruimte naar
een rustige private ruimte in de vorm van een woning. Een buffer vereist dus meerdere functies die
ik in de volgende tekst uiteenzet.
De hybride ruimte is het gebied waar de domeinen elkaar confronteren. Deze connectie kan op
verschillende manieren worden gemaakt, grenzen kunnen worden geschakeld, elkaar overlappen
of grenzen kunnen zijn vervaagd. Uit het onderzoek is gebleken dat een onduidelijke overgang
verschillend door mensen wordt geïnterpreteerd. Hierdoor weten personen niet aan welke
regels zij zich moeten houden en kan dus ongewenst gedrag of ongewenste grensoverschrijding
plaatsvinden. Door een duidelijke structuur in de grensovergang of grensschakeling aan te brengen
kunnen verkeerde interpretaties worden vermeden. In normale situatie zou er dan geen ongewenste
grensoverschrijding meer plaats vinden en zou het publieke domein beter functioneren.
Door het gebouw in te zetten als medium of buffer kunnen de grenzen op een juiste manier worden
gekoppeld. Een geleidelijke overgang van publiek naar privaat kan de grensovergang soepeler laten
verlopen en waardoor de werking van het gebouw aangenamer wordt beleefd. Een geleidelijke
overgang betekend dat bezoekers geleidelijk worden meegenomen in de beleving van een nieuw
domein. Een abrupte overgang kan een negatieve invloed hebben op de beleving van een gebouw
en daarmee ook de stemming of zelfs welzijn van een persoon beïnvloeden. Om dit transitieproces
geleidelijk aan te laten verlopen heb ik de hybride ruimte verdeeld in twee typen ruimten. De
begrippen sluiten aan op de aanwezige domeinen en kenmerken het karakter van het soort hybride
ruimte. Het betreft de termen semipubliek en semiprivaat. Een semipublieke ruimte staat voor een
gebied of domein die wel toegankelijk is voor publiek, maar kenmerkt zich door een meer besloten
karakter zoals een private ruimte. Een semiprivate ruimte kenmerkt zich door een nog meer privaat
karakter. Het is bijvoorbeeld een ruimte die wel visueel, maar niet fysiek toegankelijk is. De termen
zijn niet specifiek definieerbaar, ze ontlenen hun identiteit aan de toestand van de aansluitende
domeinen. Door het toepassen van een geleidelijk transitieproces wordt de beleving tijdens het
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betreden van een gebouw positief beïnvloed.
De overgang wordt niet alleen aangenaam beleefd door de openheid of geslotenheid van het
karakter. De sfeer in de ruimte en tijdens de overgang van domeinen heeft grote invloed op de
belevingswaarde. Een positieve beïnvloeding van de buffer door zintuiglijke beleving kan veel
voordelen opleveren voor zowel de bewoner als bezoeker. Het uitgevoerde theoretische onderzoek
over de persoonlijke ruimte van een persoon heeft me dit laten inzien. Door in te spelen op de
zintuiglijke beleving van een persoon kan de stemming en welzijn positief worden beïnvloed.
Architectonische elementen in het gebouw zijn hiervoor verantwoordelijk, dus ontwerpbeslissingen
zijn cruciaal voor het slagen van deze beleving. Ruimten in het gebouw kunnen aangenaam worden
beleefd, maar het gebruik van een ruimte bepaald of deze ook echt zo overkomt op de gebruiker.
Het gebruik is afhankelijk van de functie en de invulling van een ruimte en stuurt dus het gedrag
van de aanwezigen. Dit betekend dat erg goed moet worden omgegaan met het interne programma
van het gebouw. Gecombineerd met architectonische elementen bepalen de functies en aanwezige
activiteiten de totale beleving van het interieur. Het is voornaam dat deze totaalbeleving positief
overkomt op de bezoeker van het gebouw. Dus qua programmatische keuzes zijn de plaatsvindende
activiteiten belangrijk. Na het lezen van het boek ‘De Warme Stad’ ben ik de positieve werking van
het beleven van stedelijke warmte gaan inzien. Door stedelijke warmte in te zetten als middel om de
beleving van plaatsvindende activiteiten te bevorderen, kan een ruimte qua activiteiten aangenaam
worden ervaren. Het ervaren van stedelijke warmte heeft een positieve werking op de beleving van
een ruimte en de stemming van de aanwezige gebruikers. Het trekt niet alleen mensen, maar maakt
een positieve indruk op de bezoeker. Door stedelijke warmte op te nemen in het transitieproces
krijgt elke bezoeker van dit proces de aangename sfeer mee.
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Het transitieproces van publiek naar privé en vice versa wordt gekenmerkt door de verschillende
karakters van domeinen. Het is nu duidelijk dat de beleving veel invloed heeft op het gedrag van
gebruikers. Echter om dit transitieproces te reguleren moet goed worden gekeken naar de sequentie
van de belevingswaarde van ruimten. Er moet een vorm van regulatie zijn om dit proces te
controleren. Het programma speelt hierin een grote rol, namelijk door de plaatsvindende activiteiten
en uitstraling van de ruimte. Een bepaalde keuze in het karakter van een ruimte kan mensen
beïnvloeden in hun keuze om het daaropvolgende domein te betreden. Dit kan op verschillende
manieren worden verwezenlijkt en moet worden toegespitst op de aanwezige domeinen. In mijn
geval heb ik gekozen om sociale controle te laten dienen als reguleringsmiddel. Dit lijkt me, gekeken
naar de problematische punten van de publieke ruimte, een goede oplossing. De overgang van
een publieke naar een semipublieke ruimte vereist een drempelwaarde om bezoekers het als meer
privaat te laten beleven. Mijn programma liet toe dat de ontsluiting naar meer private ruimten in
het gebouw kon verlopen via horecagelegenheden. De plaatsvindende activiteiten in horecafuncties
zorgen ervoor dat elk persoon die de ruimte doorkruist kan worden bekeken door aanwezigen. In
de horecafuncties verblijven mensen en is personeel aanwezig, waardoor continu zicht is op de
bezoekers. Er ontstaat dus een ruimte met een ‘sociaal’ controlemoment, waardoor het een bepaald
karakter krijgt en voor een drempelwaarde zorgt. Het geeft tegelijkertijd de sfeer van het gebouw
weer, in mijn geval, door stedelijke warmte te etaleren. Het plaatsvinden van stedelijke warmte geeft
de binnenkomst van het gebouw een positieve, warme en sfeervolle uitstraling. Het heeft dus een
regulerende functie en bepaald de beleving, de stemming en het gedrag van de bezoeker.

Een buffer of bufferzone kan in vele gevallen een oplossing zijn om een goede schakeling
of overgang tussen het publieke en private domein te realiseren. Het programma, een van de
verbindende aspecten, heeft grote invloed op hoe deze verbinding werkt. Gecombineerd met
architectonische keuzes zorgt dit voor de beleving van het transitieproces. Hoe een persoon het
gebouw doorkruist en deze beleefd heeft echter ook te maken met de plaatsvindende activiteiten.
Het programma is hiervoor bepalend, maar de invulling van de ruimten wellicht nog meer. Door
een positieve beïnvloeding van het transitieproces, door bijvoorbeeld ‘stedelijke warmte’, kan
niet alleen de beleving, maar ook de werking van het gebouw worden bevorderd. Een geleidelijke
overgang, in zowel de beleving als werking van ruimten, kan grote voordelen opleveren voor de
werking van het gebouw en de gemoedstoestand van de gebruikers. Om dit in goede banen te
leiden is een bepaalde vorm van regulatie nodig. Dit zou kunnen door de beleving van ruimtes op
een bepaalde manier te verwezenlijken of door duidelijke scheidingen te maken. De overgang van
domeinen moet worden aangepast op de huidige toestand van de aanwezige publieke en private
ruimten. Daardoor is het in elke situatie belangrijk om een juiste vorm van regulatie in te zetten.
Het zorgt niet alleen voor een goede werking van het gebouw, maar ook voor de juiste beleving van
de schakeling en overgang tussen publiek en privé.
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HOE WORDT EEN EVENWICHTIGE INTERACTIE
GECREËERD TUSSEN DE PUBLIEKE STEDELIJKE
OMGEVING EN DE SEMIPUBLIEKE RUIMTEN IN
HET GEBOUW?
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Deze deelvraag is net zoals de hoofdvraag gerelateerd aan een specifieke situatie of locatie. Er
moet altijd worden gekeken naar de overgang, schakeling en wisselwerking van een gebouw en
zijn omgeving. Deze vraag richt zich voornamelijk op de interactie tussen de interne ruimten, het
exterieur en de omgeving. Uiteraard is de beleving maatgevend of deze interactie zal slagen. Het
doel is om middels deze vraag antwoord te kunnen geven hoe een goed werkende aansluiting en
overgang kan worden gerealiseerd. Het antwoord op deze vraag kan echter per situatie enorm
verschillen.
Om een evenwichtige interactie te creëren moet goed worden gekeken naar de huidige werking
van de aangrenzende publieke ruimte. Heel belangrijk is of deze huidige werking moet worden
behouden, worden veranderd of worden beïnvloed. De wijze van anticiperen bepaald hoe deze
interactie zich zal ontwikkelen.
De huidige toestand van het stationsplein en de stationsweg zijn redelijk problematisch.
Overheidsonderzoek wijst uit dat deze wijk wordt beschouwd als een van de aandachtswijken van
Nederland. Mijn uitgevoerde onderzoek en afgenomen interviews bevestigen de aanwezigheid van
enkele problemen in de aangrenzende publieke ruimte. Het publieke domein kampt met een aantal
problemen, welke voornamelijk zijn gericht op veiligheid en sociale aspecten. Hierdoor werkt het
publieke domein niet optimaal. Verkeersveiligheid is een belangrijk knelpunt, bijna elke dag vindt
er een ongeval plaats door onoverzichtelijkheid. De andere vorm van veiligheid heeft betrekking op
criminaliteit. De leegstand van meerdere gebouwen en daardoor het ontbreken van sociale controle
heeft grote invloed op de avond- of nachtsituatie van de omgeving. Vooral ’s avonds vinden er
veel misdrijven plaats. Doordat de publieke ruimte niet optimaal werkt, ontbreekt ook het sociale
aspect. Om een evenwichtige interactie en dus aansluiting te kunnen creëren heb ik als doel gesteld
om me te richten op verkeersveiligheid, criminaliteit en het sociale aspect.
Een publiek gebouw moet samenwerken met zijn omgeving om goed te kunnen functioneren.
Als een omgeving problematische punten bevat, is het belangrijk om eerst te bekijken hoe de deze
kunnen worden aangepakt. Door een integraal plan te bedenken kunnen niet alleen deze punten
worden aangepakt, maar kan ook een goede aansluiting tussen de publieke omgeving en het (semi)

publieke deel van het gebouw worden gemaakt. Het is belangrijk om dit te laten slagen binnen de
gestelde doelen. Het gebouw moet in mijn geval de uitstraling krijgen van een stadsentree, maar
moet aan de andere kant ook stedelijke warmte aantrekken. Het plan is om het gebouw qua exterieur
te laten communiceren met zijn omgeving en daarmee de problemen van de publieke ruimte aan te
pakken. De aangrenzende publieke ruimte en een goed werkende plint moeten samenwerken om
het plan te laten slagen.
Het exterieur van een gebouw bepaald in meeste opzichten hoe een gebouw aan de buitenzijde
wHet exterieur van een gebouw bepaald in de meeste opzichten hoe een gebouw aan de buitenzijde
wordt geïnterpreteerd. Hoe het gebouw op iemand overkomt beïnvloed in eerste instantie niet
meteen hoe iemand zich gedraagt, maar wel hoe iemand de publieke ruimte beleeft. De beleving
van de publieke ruimte wordt namelijk beïnvloed door de aanwezige bebouwing. Echter hebben de
bewegende elementen, de plaatsvindende activiteiten, nog meer invloed op deze beleving. Als het
uiterlijk van een gebouw invloed kan hebben op de activiteiten, kan het indirect wel invloed hebben
op de werking van de publieke ruimte.
Het is tijdens het ontwerptraject altijd belangrijk om te kijken naar het beoogde doel van het
exterieur. Het kan een puur esthetisch doel hebben, of bijvoorbeeld een uitstraling om mensen
te ‘triggeren’ (over te halen). Natuurlijk moet dit doel worden nagestreefd, maar om een goede
connectie te maken met de omgeving is dat niet het enige aandachtspunt. Het exterieur van een
gebouw en de publieke ruimte moeten samenwerken om een zo hoog mogelijk haalbaar resultaat
te behalen. De plaatsvindende activiteiten in de publieke ruimte hebben namelijk grote invloed op
de keuze van gebouwuitstraling. Het gebouw kan andersom ook grote invloed uitoefenen op de
werking van de publieke ruimte.
Zoals eerder aangegeven kan het de werking van de publieke ruimte veranderen of beïnvloeden.
Dat is voor mijn locatie en het slagen van het plan van groot belang. Het exterieur moet in mijn
geval invloed uitoefenen op de beleving en het gebruik van de publieke ruimte. Het stationsplein
heeft op dit moment te maken met een identiteitscrisis, de entree naar de stad mist op dit moment
een bepaalde belevingswaarde en identiteit. Door een ingrijpende transformatie van het prominent
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aanwezige gebouw, kan het plein weer worden beleefd als een waardige stadstoegang met allure. Dit
kan enkel door een grootschalige transformatie om een grootse en indrukwekkende uitstraling te
verwezenlijken. Alleen door een nieuwe allure van het gebouw kan genoeg invloed op de beleving
van de publieke ruimte worden uitgeoefend.
De stationsweg wordt gekenmerkt als een saaie en onpersoonlijke straat. Het is oorspronkelijk
bedoeld om te functioneren als sociale en levendige promenade naar het centrum van de stad.
Helaas is dit karakter door de jaren sterk afgenomen, dus vind ik het noodzakelijk dat ook dit
aspect moet worden veranderd of worden beïnvloed. Het programma, gecombineerd met het
exterieur, kan het gebruik van de publieke ruimte beïnvloeden. Door bijvoorbeeld mensen te
trekken kan de werking en dus ook de beleving van het publieke domein worden veranderd. Het
programma van een gebouw heeft dus grote invloed op de omgeving, het bepaald de interactie met
het publieke domein. Ook heeft het programma invloed op de zichtbaarheid van de omgeving en
kan daardoor een bijdrage leveren aan de oplossing voor het criminaliteitsprobleem. ‘s Avonds zijn
er rondom het kantoorgebouw een aantal onveilige plekken waardoor voorbijgangers de plekken
ontwijken. Zichtbaarheid grote invloed heeft op het gebruik van deze plekken, door het plaatsen
van functies die ’s avonds actief zijn en het realiseren van zichtbaarheid op onveilige plekken, kan
het probleem worden bestreden. Het geeft zowel de passant als crimineel een andere beleving van
de plek, waardoor het de werking van de plek beïnvloed. De werking van de direct aangrenzende
omgeving kan alleen worden veranderd door het programma van het gebouw invloed te laten
uitoefenen op de omgeving. De functies op de begane grond hebben een directe communicatie met
de aanwezigen in de publieke ruimte. In de volgende alinea ga ik in op de plint, het toegankelijke
deel van het exterieur van een gebouw.
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De werkelijke aansluiting van het exterieur en de omgeving op menselijke schaal vindt plaats op
de begane grond. De plint is de plek waar het exterieur van een gebouw fysiek de omgeving raakt.
Het is het enige bereikbare deel van het exterieur voor gebruikers van de publieke ruimte. De
plint bepaald dus voor een groot deel de werking vóór het gebouw, het gebruik van het publieke
domein. Onderzoek van STIPO (bureau voor stedelijke ontwikkeling) toont aan dat de beleving

van gebouwen in de stad voor 90% worden beïnvloed door de plint. De functies op de begane
grond en het exterieur zijn dus verantwoordelijk voor het beïnvloeden van de passanten. De gevel
is het medium waarmee de achterliggende functies worden geëtaleerd en deze toegankelijk maakt.
Een goede aansluiting en overgang zal resulteren in een betere communicatie van het gebouw en
zijn omgeving. Het programma en de plint zullen daarvoor strategisch moeten samenwerken om de
connectie en overgang te laten functioneren. In het geval van publieke functies moet de gevel het
publieke karakter versterken, waardoor het mensen overhaalt om gebruik te maken van de functies.
Als de binnenruimte goed communiceert met de buitenruimte versterkt dit de interactie en de
werking van de plint. Niet alleen het exterieur, maar ook het interieur bepaald hoe de interactie
functioneert.
Het is in vele gevallen niet mogelijk om enkel met behulp van het exterieur de werking van de
publieke ruimte te veranderen. Om ook een goede connectie of overgang te realiseren is in bijna
alle gevallen aanpassing van de publieke ruimte nodig. Dit is zo ook het geval bij het leegstaande
kantoorgebouw, de knelpunten van de publieke ruimte zijn te problematisch om enkel met het
exterieur van het gebouw het publieke domein te verbeteren. Er zijn dus aanpassingen in de
omgeving nodig om bijvoorbeeld verkeerssituaties te verbeteren. Het aanpassen van de publieke
ruimte gaf me de aanleiding om een plan te bedenken waarmee meerdere problemen kunnen
worden aangepakt. Ten eerste was er de verkeersveiligheid dat moest worden aangepakt, en ten
tweede kon de werking van de stationsweg worden geoptimaliseerd. Het aanbrengen van een
duidelijke fiets- en voetgangerszone zou een uitkomst zijn om personen in goede banen over het
verkeersplein te sturen. De overgang van het stationsplein naar de stationsweg via de autoweg zou
dan kunnen worden gerealiseerd met stoplichten en de verkeersveiligheid zou daarmee enorm
stijgen. Door het concept van een autoluwe loper toe te passen zouden alle gehele langzame
verkeersstromen gebundeld worden wat het sociale aspect zeer ten goede zou komen. Deze loper
zou tevens kunnen worden ingezet om de werking van het gebouw te versterken. Dit concept lost
daarmee niet alleen de problemen op, maar is ook cruciaal voor de aansluiting en interactie van de
semipublieke ruimten in het gebouw en de publieke buitenruimte.

Een interactie tussen de semipublieke ruimten in een gebouw en de omringende publieke ruimte
wordt dus door een aantal aspecten verwezenlijkt. Dit heeft betrekking op de aspecten zoals
programma, exterieur en de omgeving.
Er moet goed worden gekeken wat voor doel de ontwerper voor ogen heeft met deze drie elementen.
Om een evenwichtige aansluiting te creëren moeten alle onderdelen op elkaar zijn afgestemd en
dus samenwerken. Er moet goed voor ogen worden gehouden dat het exterieur het medium is
tussen het interieur en de omgeving. Het zorgt niet alleen voor de expressie van het gebouw, maar
moet goed functioneren om het gebouw en omgeving profijt van elkaar te laten hebben. Enkel
zorgvuldig gemaakte ontwerpkeuzes, waarbij het programma, exterieur en omgeving nauwkeurig
op elkaar zijn afgestemd, kunnen resulteren in een gebalanceerde interactie en goed functionerend
gebouw.
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HOE CREËER JE EEN WOONGEBOUW MET EEN
GOEDE VERHOUDING EN OVERGANG TUSSEN
HET PUBLIEKE EN PRIVATE DOMEIN?
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Na het uitwerken van het afstudeerproject en het beantwoorden van de deelvragen acht ik de nodige
kennis te hebben opgedaan om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag. Zoals eerder
is aangegeven, is deze vraag afhankelijk van de huidige toestand van het publieke domein. Op elke
locatie of in elke situatie zijn de omgevingsvariabelen anders, dus moet een andere verhouding of
overgang worden gerealiseerd. Goede observaties en eventueel analyses zijn vereist om de huidige
werking van de aanwezige domeinen te leren begrijpen. Hierdoor kan op een juiste manier worden
geanticipeerd op de huidige problemen en kan een goede aansluiting worden verwezenlijkt. Ook de
beoogde doelen zijn van grote invloed op het oplossen of beantwoorden van het vraagstuk. Om
het vraagstuk op te lossen moet een goede inschatting worden gemaakt voor de gestelde doelen
die betrekking hebben op het gebouw, de schakeling en de omgeving. Dit kan alleen door goed
uitgevoerd onderzoek en het aanpassen van de beoogde doelen op de huidige situatie. Het is dus
voornaam om goed de doelen voor ogen te houden, namelijk wat wil je bereiken met het publieke
en private domein. Het publieke domein kan bijvoorbeeld in huidige staat worden behouden,
worden beïnvloed of worden veranderd. Het private domein, de woning(en), in het gebouw is
echter een variabele die meestal zelf kan worden bepaald. Deze aspecten bepalen in feite hoe een
verhouding en overgang moet worden verwezenlijkt om de beoogde doelen te behalen. Om een
zo goed mogelijke verhouding en overgang te creëren moet rekening worden met de onderstaande
aanbevelingen tijdens het ontwerpproces.
De schakeling van het publieke en private domein bepaald hoe het gebouw wordt beleefd en heeft
grote invloed op de werking van het gebouw. Om de domeinen te schakelen is een medium nodig
dat een regulerende werking heeft. Deze buffer kan op verschillende manieren worden toegepast,
maar moet worden toegespitst op de beoogde doelen. Om een woongebouw te creëren met
een goede verhouding en overgang tussen publiek en privé moet de buffer het gebouw van een
geleidelijke overgang voorzien tussen de domeinen. De intermediaire werking moet zich richten
op de aansluiting en beleving van domeinen. Het programma heeft hierin een grote rol, namelijk
in het functioneren en laten slagen van de buffer. Het bepaald de interne werking van het gebouw
en heeft invloed op de regulerende werking. Door de buffer, het programma en de interne lay-out,

goed op de omgeving te adapteren kan het regulerende medium een goede verhouding tussen
publiek en privé realiseren en in stand te houden.

moet het interieur, exterieur en omgeving accuraat op elkaar worden afgestemd om het gebouw
zo goed mogelijk te laten functioneren op het gebied van de verhouding en overgang tussen het
publieke en private domein.

Om een geleidelijke overgang te creëren moet worden gekeken naar het gebied tussen de
domeinen, de hybride ruimte. De confrontatie en onderlinge verhouding van domeinen hangen
af van de hybride ruimte. Dit tussengebied bepaald de interactie en overgang tussen publiek en
privé. Een geleidelijke overgang kan enkel worden gerealiseerd als zowel de werking, als beleving
van de domeinen in elkaar overvloeien. Daardoor heb ik de hybride ruimte verdeeld in twee
subdomeinen, namelijk het semipublieke en semiprivate domein. Met behulp van dit tussengebied
sluiten de domeinen beter aan elkaar aan en verloopt de overgang soepeler. Het semipublieke
domein is een gebied dat wordt gekenmerkt door een toegankelijk, maar minder publiek karakter
dan het publieke domein. Het semiprivate domein heeft een nog meer privaat karakter, maar is niet
volledig privaat. Door een juiste schakeling en interactie van de domeinen ontstaat een bepaalde
sequentie die gebruikers van het gebouw moet doorlopen. De subdomeinen zijn essentieel om de
sequentie qua beleving te versterken en een geleidelijke overgang te waarborgen. De karakters van
de domeinen vloeien in elkaar over waardoor de beleving van het transitieproces voor de bezoekers
wordt bevorderd. Architectuur en omgevingspsychologie spelen hierin een grote rol. De interne
lay-out en de beleving van domeinen bepalen hoe de transitie overkomt op de bezoeker. Door
slim in te spelen op de beleving van de bezoeker, kan het gedrag worden beïnvloed en daarmee de
werking van het transitieproces worden bepaald.
Een goede verhouding en overgang kunnen niet alleen worden verwezenlijk door een buffer, het
vereist een goed samenspel van het interieur, het exterieur en de aangrenzende omgeving. Het
exterieur van het gebouw is het medium tussen het interieur en de aangrenzende omgeving. Het
heeft niet alleen de functie om aanwezigen in het publieke domein te beïnvloeden, maar moet
ook zorgen voor een goede communicatie tussen het interne programma en de activiteiten in de
publieke omgeving. Een goede interactie en overgang tussen het publieke en private domein kan
enkel worden gerealiseerd door het maken van de juiste ontwerpbeslissingen. Middels architectuur
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Het realiseren van een goede overgang en verhouding tussen het publieke en private domein kan
op erg veel manieren. Het is per situatie en per doelstelling verschillend. Ontwerpers hebben nu
eenmaal andere visies om te anticiperen op de vraagstelling. Het blijft dus altijd de vraag of het
anders of beter had gekund. Het heeft dus voornamelijk te maken met de visie van de ontwerper
en de beoogde doelstellingen. Welke aspecten grijp ik aan en welke problematische punten wil ik
proberen op te lossen.
Mijn aanpak is gebaseerd op een positieve beïnvloeding van het transitieproces door middel van
‘stedelijke warmte’. De keuze van dit onderdeel is tot stand gekomen door het onderzoek naar de
persoonlijke ruimte van de mens. Deze positieve en sociale benadering van het project speelt een
grote rol in de uiteindelijke uitwerking. Deze aanpak betreffende het transformatieproces levert
ook veel voordelen op in de beleving en werking van het gebouw en de publieke ruimte. Het
bijkomstige, maar ook zeer voorname zintuiglijke aspect wordt door middel van een positieve
beleving (van stedelijke warmte en ontwerpbeslissingen) ook sterk bevorderd.
In eerste instantie ben ik alleen met het gebouw aan de slag gegaan. Naarmate het gelijktijdige
ontwerp- en onderzoekstraject vorderde ben ik erachter gekomen dat problemen in de publieke
ruimte niet alleen door een gebouw kunnen worden opgelost. Naar aanleiding van de interviews
heb ik er toch voor gekozen om ook de publieke omgeving flink aan te pakken. Deze toevoeging
aan het project heeft geleid tot veel veranderingen in het ontwerp op het laatste moment. Ik denk
dat ik hiermee beter had kunnen omgaan, namelijk door me vanaf het begin van het project open
te stellen voor eventuele aanpassingen aan de publieke ruimte. Uiteindelijk heb toch een goede
verhouding en overgang tussen het publieke en private domein weten te realiseren. In het vervolg
wil ik me meer open stellen voor eventuele andere aanpassingen dan alleen te focussen op het
gebouw. Hierdoor denk ik de aspecten van het project nog beter te kunnen integreren en meer tijd
te kunnen besteden aan de uitwerking ervan.
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Al met al ben in blij met het uiteindelijke resultaat en denk ik een goed antwoord te hebben gegeven
op de onderzoeksvraag. Mijn eerdere verlangen om het thema ‘persoonlijke ruimte’ verder uit
te diepen zijn ook bereikt. Door de voortzetting heb ik meer dan alleen de persoonlijke ruimte
onderzocht, een van de bouwstenen van onze samenleving. Ik heb ook een van de basiselementen
van een stadsstructuur leren begrijpen, namelijk de hybride ruimte. Ik ben daarom wederom
blij dat ik het onderzoekstraject zo uitgebreid heb kunnen doorlopen, een jaar geleden zou ik
hiervoor geen tijd hebben gehad. Ik denk dat ik middels dit onderzoekstraject extra veel uit mijn
afstudeerperiode heb gehaald en me daarmee nog beter heb voorbereid op een toekomstige
loopbaan in de beroepspraktijk.
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Winkelen
Locatie
Hoek van Stationsweg - Stationsplein, telefoniewinkel
Omschrijving
De plint bevindt zich in een leegstaand kantoorgebouw
uit de jaren 80. Het gebouw is uit baksteen opgetrokken,
maar de plint bestaat uit glas, beton en trespa. De
kolommen zijn rood geschilderd en het uitstekende
luifel is wit met blauw. Het glas is deels bedekt met witte
reclamestickers.
Hybride ruimte
1 meter - luifel met reclame.

Locatie
Stationsweg, Etos drogisterijketen
Omschrijving
De plint bevindt zich in het stationsgebouw van station
Hollands Spoor. Het gebouw bestaat uit glas en donker
grijs geschilderd staal. Het kleurgebruik van de plint
wijkt niet af van de andere stationselementen. Achter het
glas zijn witte stickers geplaatst.
Hybride ruimte
1 meter - reclameborden op maaiveld

Locatie
Stationsweg, vishandel
Omschrijving
De gevel van het gebouw is volledig opgetrokken uit
baksteen. De plint wordt gekenmerkt door een ander
metselverband en grotere kozijnen. De baksteenkleur
is donkerrood, de kozijnen zijn lichtgrijs en de
bestickering is donkerblauw wat zich onderscheid van
de rest.
Hybride ruimte
3 a 4 meter - redclameborden op maaiveld, met vlaggen
bevestigd aan gevel.

Winkelen
Locatie
Oranjelaan, groentewinkel
Omschrijving
Het is een winkel op de begane grond van een woonhuis.
De plint wordt gecreëerd door de stoffen zonluifels. Het
woonhuis heeft zijn originele bakstenen donkerrode
gevelafwerking en de luifels bevatten een wit met
groen gestreepte print. Het glas en de tentoongestelde
producten bestaan uit een divers scala aan kleuren, dat
zorgt voor een opvallende uitstraling.
Hybride ruimte
2 meter - luifel en producten op maaiveld

Locatie
Stationsweg, drogisterij en postkantoor
Omschrijving
Het is van oudsher waarschijnlijk een woning, waar
inmiddels een bedrijf zich heeft gevestigd. De plint
wordt afgebakend door betonnen lijsten boven
de winkel. De winkel is afgewerkt met een witte
stucwerklaag, dat zowel het metselwerk als beton bedekt.
De ramen zijn bedekt met een zeer diverse affiches in
allerlei kleuren.
Hybride ruimte
1 meter - reclameborden op maaiveld en aan gevel.

Locatie
Stationsweg, groente- en fruitwinkel
Omschrijving
De winkel is gevestigd op de begane grond van een
woning. De plint wordt afgekaderd met een sierlijst en
een een zonluifel. De gevel van de woning bestaat uit
wit stuctwerk of betonnen elementen, de winkel bestaat
voornamelijk uit glas met een natuurstenen borstwering.
Het zonluifel is rood en de producten met uiteenlopende
kleuren worden tentoongesteld in blauwe kratten.
Hybride ruimte
1 a 2 meter - zonluifel en producten op maaiveld

Werken
Locatie
Stationsweg, leegstaand belastingkantoor
Omschrijving
Dit jaren 80 kantoorgebouw heeft een bakstenen
gevelawerking, waarvan de plint afwijkt. De materialen
gebruikt in de plint bestaan uit beton, natuursteen,
glas en aluminium. De donkergrijze kolommen en
borstwering zijn bepalend voor de uitstraling van de
plint. Het glas heeft een lichtbruine spiegeling en is
omkaderd door aluminiumkleurige kozijnen.
Hybride ruimte
0,5 meter - terugliggend

Locatie
Stationsweg, leegstaand kantoorpand
Omschrijving
De voormalige functie of bouwjaar is onbekend, maar
is gebruikt als kantoor. Het gebouw heeft een goedkope
lichtgrijze aluminium afwerking dat buiten de toon
valt van andere panden in de straat. De plint ligt een
beetje terug van de voorgevel en is alleen uitgevoerd in
glas met licht paarse stijlen en grijze glazen panelen en
donkergrijze natuursteen
Hybride ruimte
0,3 meter - terugliggend

Locatie
Stationsweg, kantoorpand
Omschrijving
Dit historische pand is volledig gerestaureerd en is in
bezit van ‘De Telegraaf ’. De plint wordt gekenmerkt
door een oud uitziende lijst met daarboven blauwe
reclameborden. De gevel bestaat uit een beige kleur
stucwerk met donkergrijze betonnen borstweringsstrip.
Hybride ruimte
geen

Werken
Locatie
Stationsweg, foto persbureau
Omschrijving
Dit bedrijf is gehuisvest op de begane grond van een
stadswoning. Er is geen werkelijke afkadering van plint
aanwezig, enkel een zonscreen. Dit zonscreen is in deze
situatie ingeklapt, maar zorgt voor een hybrideruimte
gecreëerd door een soort overkapping. De gevel bestaat
uit rode baksteen, gecombineerd met witte reclame en
foto’s tentoongesteld achter het glas.
Hybride ruimte
1 a 2 meter - zonluifel

Locatie
Stationsweg, werk- of kantoorruimtes
Omschrijving
Deze panden zijn oorspronkelijk gezien woningen,
waarbij de begane grond werkfunctie heeft. De
gehuisveste bedrijfjes worden onderscheiden door een
wit geschilderde houten sierstrip die de plint afbakend.
De woningen zijn opgetrokken uit baksteen, waar de
plint een donker type baksteen heeft. De kozijnen zijn
wit en er staat wat reclame achter de ramen.
Hybride ruimte
geen

Locatie
Stationsweg, adviesbureau
Omschrijving
Dit bedrijf is ook op de begane grond van een
oorspronkelijke woning gevestigd. De woning bestaat
uit beige stucwerk. Een sierstrip kadert de plint af, en de
opvallende raampartijen op begane grond accentueren
dat. De borstwering bestaat uit een zwarte natuursteen
en de deuren vallen terug ten opzicht van de voorgevel.
Hybride ruimte
1 meter - terugliggend

Horeca
Locatie
Stationsplein, cafetaria
Omschrijving
Dit tamelijk nieuwe woongebouw heeft een ontworpen
plint die voornamelijk bestaat uit glas. Het gevestigde
bedrijf bepaald de reclame en dus het kleurgebruik.
Hierdoor word een zeer gevarieerde plint gerealiseerd.
Er is een hybride ruimte aan de voorzijde door het
zonscreen en aan de zijkant dmv een houten afrastering.
Hybride ruimte
2 meter - zonscreen
2 a 3 - houten afrastering (schotten)

Locatie
Stationsplein, afhaalrestaurants
Omschrijving
Dit tamelijk nieuwe woongebouw heeft een ontworpen
plint die voornamelijk bestaat uit glas. Het bovengelegen
gebouwdeel is afgewerkt met beige stucwerk. De begane
grond bestaat voornamelijk uit glas. De gehuisveste
bedrijven hebben rode reclameborden met groen wit
gestreepte zonscreens. Dit hangende element kadert de
hybruide ruimte af.
Hybride ruimte
2 meter - zonscreen

Locatie
Stationsweg, café en restaurant
Omschrijving
De panden zijn beide oude woningen, maar zijn
getransformeerd tot horecagelegenheden. Beide panden
hebben een donkere natuursteen borstwering. Het
restaurant is wit geschilderd en het café heeft nog de
originele rode bakstenen gevelbekleding. De plint wordt
afgekaderd door zowel zonwering als reclamebord.
Hybride ruimte
1 meter - bankjes
2 a 3 meter zonluifels

Horeca
Locatie
Hoefkade, restaurant
Omschrijving
Deze allochtone restaurants huisvesten zich in hetzelfde
pand met beige geschilderd beton en lichtblauwe stalen
profielen. De rest van de aankleding en reclame is naar
eigen hand te zetten. Het stalen profiel creëert een
afbakening van de plint. De hybride ruimte is in beide
gevallen verschillend.
Hybride ruimte
2 a 3 meter - terras
5 a 6 meter - omheind terras

Locatie
Stationsweg, afhaalrestaurant
Omschrijving
Dit bedrijf is gevestigd op de begane grond van een
oude woning en is wit geschilderd. De borstwering
is rood geschilderd en de kozijnen zijn wit. De plint
wordt afgebakend door een rode band en zonluifel.
Dit zonluifel, bankje en reclamebord bakenen de
hybrideruimte op de stoep af.
Hybride ruimte
1 meter - zonluifel, bankje en reclamebord

Locatie
Huijgenspark, café
Omschrijving
Dit café is gevestigd aan een plein, met een kleine stoep
ervoor. Het is gevestigd op de begane grond van een
woning, met een duidelijke witte betonband die de plint
afbakend. Het gebouw is opgetrokken uit rode baksteen
met witte kozijnen. Het terras op de stoep, mede met het
zonscreen zorgen voor een hybrideruimte.
Hybride ruimte
1 a 2 meter - zonscreen en terras

Wonen
Locatie
Stationsplein - Parallelweg
Omschrijving
Het woongebouw heeft een duidelijk aanwezige plint,
die het gehele Stationsplein markeert. De plint valt deels
terug, staat onder een andere hoek en is uit metselwerk
opgetrokken. Boven de plint is beige stucwerk aanwezig.
De plint heeft witte kozijnen en een bijna witte dichte
deur. Er zijn geen opvallende kleuren aanwezig. De
hybrideruimte is minimaal.
Hybride ruimte
0,5 meter - terugliggend met hier en daar bankjes

Locatie
Wolterbeekstraat
Omschrijving
De zijstraat van de Parallelweg is enkel in gebruik als
woonstraat. De woningen hebben een rode baksteen als
gevelafwerking met op meeste delen betonnen platen om
een plint te markeren. Voor vele woningen is een geringe
hybrideruimte aanwezig door de plaatsing van bankjes
en plantenbakken. Door deze toevoeging worden de
gevels veel kleurrijker en krijgen meer charisma.
Hybride ruimte
0,5 meter - bankjes en bloempotten

Locatie
Zuylichemstraat
Omschrijving
In deze rustige straat is erg veel diversiteit in het
straatbeeld. De woningen verschillen allen van elkaar,
maar desondanks is er wel een plint zichtbaar. De plint
is ook erg divers qua indeling, kleuren en afwerking. De
woningen hebben een bakstenen gevelafwerking, die
van elke woning verschilt. De hybride ruimte is ook erg
uiteenlopend en varieert van 0,5 tot 1 meter
Hybride ruimte
0,5 / 1 meter - fietsen, plantenbakken

Wonen
Locatie
Haagweide
Omschrijving
Dit woongebouw heeft een ovale vorm waardoor
een binnenplein ontstaat. Deze openbare, maar deels
besloten ruimte is een soort hybrideruimte. Het gebouw
heeft een afwijkende en deels terugliggende plint
uitgevoerd in bruine baksteen. Het bovenliggende deel
is uitgevoerd in beige stucwerk. De hybrideruimte wordt
afgebakend door plantenbakken, fietsen en containers.
Hybride ruimte
0,5 meter - terugliggend

1 meter - containers

Locatie
Kraijenhoffstraat
Omschrijving
De straat is gebouwd als een soort hof, waar dmv hekken
en bomen een besloten en intieme sfeer word gecreëerd.
De woningen hebben nabij de ingang een ontworpen
bordes met borstwering. Dit bakent een hybrideruimte
af. De plint van de woningen heeft een donkergrijze
bakstenen afwerking met daarboven beige stucwerk.
Alle deuren zijn lichtblauw geschilderd.
Hybride ruimte
1 meter - bordes

Locatie
Hoefkade
Omschrijving
Dit woongebouw bevat appartementen waardoor geen
persoonlijke ruimte voor het gebouw aanwezig is. Er is
een betonnen trap en opstaande rand voor het gebouw,
dat bakent de hybrideruimte af. De hybrideruimte kan
echter nergens voor worden gebruikt, dus is geen echte
hybride ruimte. De plint worde gemarkeerd door een
witte betonnen band en bestaat uit rode baksteen.
Hybride ruimte
0,5 meter - opstaande betonnen rand en trap

Maatschappelijk
Locatie
Parallelweg, tandartsenpraktijk
Omschrijving
Dit gebouw op de hoek van de straat heeft een duidelijk
aanwezige en ontworpen plint. De plint bestaat uit
betonnen platen, glas en blauwe deuren. De overige
gebouwdelen bestaan uit rode baksteen. De plint heeft
geen hybride ruimte, er is enkel relame op de gevel
aanwezig, maar zonder uitstekende of overhangende
delen.
Hybride ruimte
geen

Locatie
Stationsweg, Nagelstudio
Omschrijving
Dit uiterlijke verzorgingsbedrijf is gevestigd in een
voormalige en aangepaste woning. Het pand is volledig
wit geschilderd en bestaat op de begane grond enkel uit
kozijnen en kolommen. De plint wordt gemarkeerd door
een lege witte strook boven de kozijnen, die de plint
met het andere deel van het pand van elkaar scheidt. De
hybride ruimte wordt afgebakend door een reclamebord.
Hybride ruimte
1 meter - reclamebord op maaiveld

Locatie
Stationsweg, Kapsalon
Omschrijving
Het gebouw dat bestaat uit rode baksteen heeft een
zeer afwijkende plint. De plint bestaat uit betonnen
elementen, zoals een betonnen latei, kolommen,
beplating en glas. De eentonige grijze betonkleurige
plint wordt door middel van ornamentatie en reclame
op het glas opgevrolijkt. Het glas ligt terug en wordt
gescheiden van de stoep door een betonnen band.
Hybride ruimte
0,5 meter - terugliggend en kolommen

Maatschappelijk
Locatie
Stationsweg, tandartsenpraktijk
Omschrijving
De praktijk is gesitueerd op de begane grond van een
woongebouw. Het gebouw bestaat uit lichtbruin-rode
baksteen. Er is geen echte plint aanwezig, maar de
latei boven sparingen in het gebouw, creëren wel een
lichte scheiding tussen de beg. grond en eerste verd. De
kozijnen van de praktijk vallen erg op, en omdat deze
terugliggen ontstaat er een hybride ruimte.
Hybride ruimte
0,3 meter - terugliggend

Locatie
Stationsweg, sport- dansschool
Omschrijving
Dit gebouw bestaat grotendeels uit betonnen elementen.
De plint ligt een deel terug, dat wordt versterkt door de
kolommen. Alle elementen zijn bruin-rood geschilderd,
de kozijnen zijn diep rood waardoor deze opvallen
icm de reclame erop. De hybrideruimte door de
terugliggende gevel wordt versterkt door de geparkeerde
fietsen, die hybride ruimte afbakenen los van de gevel.
Hybride ruimte
0,5 meter - terugliggend en kolommen

Locatie
Stationsplein, de Haagse Toren
Omschrijving
Dit flatgebouw heeft een overduidelijke plint van twee
verdiepingen of meer. De plint wordt gemakeerd door
open delen, die hoger in het gebouw minder aanwezig
zijn. De hybride ruimte is erg aanwezig, door de
terugliggende gevel, kolommen. De betonnengrondbalk
en bloempotten creëeren een meer besloten galerij. De
plint bestaat uit glas, aluminium panelen en beton.
Hybride ruimte
2 meter - galerij met kolommen, balken en bloempotten
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