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Voorwoord
Met deze scriptie komt het einde aan mijn
master Architectuur op de Technische Universiteit
Eindhoven in zicht. Ik ben begonnen in het
afstudeeratelier Higher Tech met als begeleiders
prof. ir. J. Westra, ir. J.H.M. van Weil en Arch.
AvB A.J.M. Walraven . In eerste instantie heb
ik mijn onderzoek gericht op duurzaamheid; al
gauw bleek mijn interesse uit te gaan naar sociale
duurzaamheid in het bijzonder. Ik heb mij binnen
de afstudeeropdracht verdiept in de problematiek
van emotionele eenzaamheid: een actueel, maar
tevens complex thema. Gaandeweg is duidelijk
geworden hoe eenzaamheid onder de aandacht
gebracht kan worden door middel van een gebouw.
Een concreet ontwerp in de stad Arnhem, op een
plek waar verschillende risicogroepen samen
komen, is het resultaat.
Met tevredenheid kijk ik terug op mijn
afstudeerperiode. Ik verwacht dat het onderwerp
eenzaamheid in de komende tijd vaker terug zal
komen in initiatieven, wellicht in aangepaste vorm
binnen het duurzaamheidsdebat.
Bij dezen wil ik mijn afstudeerbegeleiders prof.
ir. J. Westra, ir. J.H.M. van Weil en Arch . AvB A.J.M.
Walraven hartelijk bedanken voor hun begeleiding.
Zij hebben mij de vrijheid gegeven om een ontwerp
te maken met als thema eenzaamheid. Ik ben
door hen gestimuleerd om te vertrouwen in mijn
ideeën, om ze te concretiseren en niet te vervallen
in extreme complexiteit of juist te blijven bij een
vaag droombeeld. Door hun kritische houding ten
aanzien van de stedenbouw en architectuur is het
ontwerp realistisch en ingebed in de context.
Ik wil mijn vriendin, familie en vrienden
hartelijk bedanken voor hun steun, motiverende
opmerkingen en enthousiaste reacties op dit
onderwerp. Bovenal dank ik God voor de kansen
die Hij mij geeft.

Mei 2009 Eindhoven
David Bruce
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Samenvatting

Deel3

Deel1

Duidelijk wordt dat architectuur een rol kan spelen
in het eenzaamheidsdebat. Een gebouw kan als
aandachtsteken fungeren, zodat van eenzaamheid
een focal concearn gemaakt kan worden .
Belangrijk is wel dat focal practices plaats kunnen
vinden in het gebouw, zodat het teken levend blijft.
Door deze gemeenschappelijke activiteiten kunen
nieuwe contacten worden gelegd, die mogelijk
uitmonden in waardevolle relaties .

Eenzaamheid is een actueel thema; uit onderzoek
is gebleken dat 30 % van de Nederlanders
te maken heeft met deze gevoelens. Er kan
enerzijds een gemis zijn in de kwaliteit van
sociale relaties, anderzijds kan het probleem
te maken hebben met het aanta l contacten
dat men heeft. Tot de categorie eenzamen
behoren personen die over een groot sociaal
netwerk beschikken , maar zich toch eenzaam
voelen , waardoor de kans op sociaal isolement
toeneemt.
Alleenstaanden
en
allochtonen,
maar ook jongeren worden tot de risicogroep
gerekend. Oorzaken van eenzaamheid kunnen
van persoonlijke, maar ook van maatschappelijke
aard zijn. Processen in de samenleving zoals
individualisering, mondialisering, globalisering
en netwerkontvouwing worden genoemd als
mogelijke oorzaken in de maatschappij. Filosoof
Albert Borgmann brengt eenzaamheid in verband
met veranderingen in sociale structuren als gevolg
van technische ontwikkelingen en beloften sinds de
17• eeuw. De device paradigm is een denkmodel
waarmee wordt beschreven dat de overgang van
het ding naar een apparaat sociale relaties heeft
aangetast. In essentie gaat het in deze scriptie
over mensen die een groot sociaal netwerk hebben
en zich door een tekort aan intieme sociale relaties
toch alleen voelen .

Deel4
Het aandachtsteken wordt concreet gemaakt.
Het gebouw wordt realiseerbaar, waarbij alle
symbolische tekenen aandacht geven aan het
thema eenzaamheid. Tevens biedt het ontwerp
ruimte voor activiteiten waar in de buurt behoefte
aan is. Verdere uitwerking van het plan wordt ook
inzichtelijk door de diverse tekeningen , foto's en
renderingen.

Deel2
In dit deel wordt ingegaan op de stad Arnhem.
De stad kent verschillende problemen, maar ook
vele kansen. Er wordt een locatie in de buurt
Spoorhoek gekozen, vanwege het samenkomen
van risicogroepen voor eenzaamheid. Dit wordt
verduidelijkt door een reeks kaarten die de
sociaal-economische
status,
alleenstaanden
en autochtonen in de omgeving aangeven. De
locatie bevindt zich vlakbij het stadscentrum in
het Spijkerkwartier en biedt de mogelijkheid tot
het exposeren van eenzaamheid. Bovendien is er
behoefte aan een combinatiegebouw.
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18 God, de HEER, dacht: Het is niet goed
dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem
maken die bij hem past. 19 Toen vormde hij uit
aarde alle in het wild levende dieren en alle vogels,
en hij bracht die bij de mens om te zien welke
namen de mens ze zou geven: zoals hij elk levend
wezen zou noemen, zo zou het heten. 20 De mens
gaf namen aan al het vee, aan alle vogels en alle
wilde dieren, maar hij vond geen helper die bij hem
paste. 21 Toen liet God, de HEER , de mens in
een diepe slaap vallen, en terwijl de mens sliep
nam hij een van zijn ribben weg; hij vulde die plaats
weer met vlees. 22 Uit de rib die hij bij de mens
had weggenomen, bouwde God, de HEER, een
vrouw en hij bracht haar bij de mens. 23 Toen riep
de mens uit:
'Eindelijk een gelijk aan mij,
mijn eigen gebeente,
mijn eigen vlees,
een die zal heten: vrouw,
een uit een man gebouwd.'
24 Zo komt het dat een man zich losmaakt
van zijn vader en moeder en zich hecht aan zijn
vrouw, met wie hij één van lichaam wordt.
25 Beiden waren ze naakt, de mens en zijn
vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar. 1

De Nieuwe Bijbelvenaling, Genesis 2:18-25
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Inleiding
De mens is een sociaa Iwezen . Hij legt contacten
met anderen, is het niet uit verlangen om zijn leven
te delen, dan is het wel om informatie te verkrijgen
die hij zelf niet bezit. Contacten kunnen variëren
van oppervlakkig tot intiem; bij het laatstgenoemde
type worden de meest persoonlijke zaken gedeeld.
Uit onderzoek is echter gebleken dat er in de
huidige samenleving steeds vaker gevallen van
eenzaamheid , met als gevolg depressiviteit, burnout en zelfmoord voorkomen . In het bijzonder
onder jongeren. De sociale belevingswereld van
de mens wordt steeds armer door het op zichzelf
gericht zijn en het gebrek aan diepgaande relaties.
Om deze trend te doorbreken moeten verschillende
groepen mensen elkaar weer fysiek ontmoeten en
in gesprek komen, waardoor de mogelijkheid wordt
gegeven om diepgaande persoonlijke contacten te
leggen. De doelstelling van mijn afstudeerproject is
om eenzaamheid zichtbaar te maken, waardoor de
stilte rondom dit probleem wordt doorbroken en om
tevens de mogelijkheid te bieden tot het aangaan
van nieuwe relaties.
Deel 1, Het probleem van eenzaamheid, is
een verkenning van het thema eenzaamheid.
Hier wordt een definitie van het begrip gegeven,
waarna cijfers en risicogroepen en gevolgen van
eenzaamheid worden besproken. Tevens wordt
ingegaan op het belang van sociale relaties voor
de maatschappij en het individu. De oorzaken van
de problematiek worden zowel vanuit sociologisch,
als filosofisch oogpunt beschouwd. Er wordt verder
uitgewijd over Albert Borgmann, een filosoof uit de
20• eeuw, die de veranderingen in de maatschappij
en socialen structuren als gevolg van technische
ontwikkelingen benoemd. Zijn model, dat de
overgang of verandering van een object naar een
apparaat beschrijft is de Device Paradigm. Tot
slot worden in dit deel mogelijke oorzaken van
eenzaamheid bij het individu besproken.
In Deel 2, Stedenbouwkundige analyse
Arnhem vindt u een analyse van de stad Arnhem.
Eerst wordt Arnhem als geheel geanalyseerd. Er
wordt een korte geschiedenis gegeven, de huidige
problematiek in de Krachtwijken wordt toegelicht
en initiatieven va nuit de gemeente, waaronder
Visie 2015, om dit aan te pakken. Ook wordt
eenzaamheid in de stad gelokaliseerd. De buurt
Spoorhoek, gelegen nabij de wijk Spijkerkwartier,
kent een groot risico op eenzaamheid. In de

wijkanalyse wordt zowel onderzoek gedaan
naar het Spijkerkwartier, als op kleinere schaal
naar de buurt Spoorhoek. Deel 2 eindigt met het
benoemen van de behoeften in deze omgeving,
om een mogelijke bouwkundige opgave te kunnen
formuleren .
In Deel 3, De rol van architectuur wordt
duidelijk welk aandeel een bouwopgave kan
hebben in het bespreekbaar maken van de
eenzaamheidsproblemen in de samenleving.
Ook hier wordt het gedachtegoed van filosoof
Albert Borgmann aangehaald: zijn visie op het
belang van een focal concearn, maar ook op het
functioneren van de stad en de aandachtstekenen
daarin. Tevens wordt zijn idee over een focal
practice en een nieuwe technologie belicht.
Door middel van enkele voorbeelden in de kunst
wordt geHiustreerd hoe er van eenzaamheid een
common task gemaakt kan worden . Deel 3 besluit
met een aanzet tot het ontwerpen van een gebouw
als aandachtsteken.
In Deel 4, Aandachtsteken in Arnhem wordt
het ontwerp voor een gebouw als aandachtsteken
in Arnhem uitgewerkt. Dit begint met een uitleg
va n het concept, waa rn a de enscenering en de
inpassing van het ontwerp in de context worden
behandeld. Onder de technische uitwerking zijn
tekeningen te vinden en wordt de constructie
installatietechniek en bouwtechniek besproken. '
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Image: Edward Hopper, 'Automat', 1927
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Het probleem van eenzaamheid
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'Jonge mensen tot 34 vaakst eenzaam'
'BREDA - Niet ouderen, maar jongeren tot 34 jaar
voelen zich het vaakst eenzaam. Dat blijkt uit een
onderzoek dat TNS/Nipo hield in opdracht van de
gisteren opgerichte Coalitie Erbij.
Coalitie Erbij is een groep van dertien
maatschappelijke instellingen die zich hebben
verenigd om de eenzaamheid in Nederland aan te
pakken. Ongeveer een derde van de Nederlanders
geeft aan zich 'wel eens' eenzaam te voelen .
Jongeren meer dan ouderen en vrouwen meer
dan mannen. Tien procent van de volwassen
Nederlandse bevolking is 'sterk eenzaam '. Coalitie
Erbij wil eenzaamheid bestrijden. Daarnaast
worden de pijlen gericht op het bewust maken van
het publiek en het breder inzetten van succesvolle
methoden om eenzaamheid te doorbreken . ''2

'De welzijnskant van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) wordt onderschat,' stelt
de Amsterdamse hoogleraar sociale gerontologie
Theo van Tilburg, die bijval krijgt van betrokken
instanties.
'Meer dan een miljoen mensen zijn eenzaam.
Dat heeft mentale en fysieke gevolgen. Minder
eenzame mensen zouden de samenleving
miljoenen euro 's zorgkosten besparen. '3

hnp:Jiwww.parool.nl/parooVnlt22418innentand/anicle/de
laiV160 12112009102/ 1OIJonge-mensen!Ot-34-vaaksl -eenzaam .dhtml 10-02-09 09:24

www.AO.nl
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Inleiding
Eenzaamheid is een actueel thema . Momenteel
wordt hier veel aandacht aan gegeven door de
media . Desondanks lijkt er nog te weinig besef te
zijn van de ernst en omvang van eenzaamheid in
de huidige samenleving . Steeds meer initiatieven
hebben daarom tot doel om deze problematiek aan
het licht te brengen. Zo is in februari 2009 Coalitie
Erbij van start gegaan, waarin een groot aantal
maatschappelijke organisaties en ondernemingen
zich heeft verenigd om eenzaamheid in Nederland
te bestrijden .
In Deel 1, Het probleem van eenzaamheid,
wordt antwoord gegeven op de vraag wat
eenzaamheid precies is, wat het belang van sociale
relaties is, wat de oorzaken en gevolgen van
eenzaamheid zijn en wie een risicogroep vormen
om in eenzaamheid te vervallen . Om antwoord
te geven op deze vragen zijn voornamelijk de
volgende bronnen geraadpleegd : het RMO advies
vereenzaming in de samenleving ( 1997) is een door
de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling en
op verzoek van het Kabinet uitgebracht document.
Hier zijn bevindingen , informatie over initiatieven,
projecten ter bestrijding van eenzaamheid en een
literatuurstudie in opgenomen . Het boek Sociaal
isolement. Een studie over sociale contacten
en sociaal isolement in Nederland door Roelof
Hortulanus (2003) omschrijft een grootschalig
onderzoek omtrent de problematiek. Zicht op
eenzaamheid. Achtergronden, oorzaken en
aanpak van Theo van Tilburg en Jenny de Jong
Gierveld (2007) is een samenvatting van een
langlopend onderzoek, bestemd voor werknemers
in de gezondheidszorg en maatschappelijke
dienstverlening .

Het probleem van eenzaamheid
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'een·zaam (bijvoeglijk naamwoord; eenzamer,
eenzaamst; eenzaamheid)
1 zonder gezelschap of ver van anderen
verwijderd
2 (van plaatsen) verlaten' 4

'Het subjectief ervaren van een onplezierig of
ontoelaatbaar gemis aan (kwaliteit van) bepaalde
sociale relaties. Het kan zijn dat het aantal
contacten dat men heeft met andere mensen
geringer is dan men wenst. Het kan ook zijn dat de
kwaliteit van de gerealiseerde relaties achterblijft
bij de wensen. '7

'Eenzaamheid is een gevoel van leegte dat
voortvloeit uit een onvermogen om zich verbonden
te voelen met de omgeving. Eenzaamheid staat
los van alleen zijn of een sociaal isolement.
Iemand kan bijvoorbeeld alleen zijn en zich toch
niet eenzaam voelen. Vaker komt voor dat iemand
geen gebrek heeft aan sociale contacten maar zich
hierin toch eenzaam voelt. Deze eenzaamheid kan
voorkomen bij alle sociale bijeenkomsten. Er is
geen aansluiting met de mensen om je heen, of de
aansluiting die wordt beoogd beantwoordt niet aan
de verwachtingen die je hebt. Dit wordt emotionele
eenzaamheid genoemd.' 5

'Eenzaamheid is een normaal gevoel. Een
combinatie van gevoelens, beter gezegd.
Een gevoel van leegte. Een gevoel van nietverbonden zijn met 'de anderen'. Van wanhoop
en angst, van machteloosheid, van verdriet.
Eenzaamheid ervaren we de allereerste keer dat
ons rustige levenspatroon wordt verstoord, als
we ons voor het eerst in ons leven alleen gelaten
voelen. Oe ervaring verlaten te zijn, het gevoel dat
er niemand komt, dat is onze eerste kennismaking
met eenzaamheid. Op momenten in het leven dat
we weer een verstoring van de levenspatronen
te verwerken krijgen, komen precies diezelfde
gevoelens van toen weer boven. De wanhoop en
machteloosheid maken dat het erg moeilijk is te
ontsnappen aan dat gevoel. We denken vaak dat
er niets aan te doen is.' 6

Definitie uit Van Oale Woordenboek
hllp://mens-en-samenleving.infonu.nl/
psychologie/12329-eenzaamheid-de-moderne-plaag .htm I

Zicht op eenzaamheid. Achtergronden. oorzaken en

hnp:/twww.eenzaamheid.infolwat%20is%20eenzaamheid.htm

aanpak van Theo van Tilburg en Jenny de Jong Gierveld (2007)
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Eenzaamheid
Definitie
In het boek Zicht op eenzaamheid
wordt het begrip eenzaamheid uitgewerkt.
De volgende kenmerken worden genoemd:
de gemeenschappelijke kern en variërende
symptomen,
eenzaamheid
als
onvrijwillige
situatie en subjectieve ervaring of als gebrek
aan betekenisvolle familiaire, dan wel nietfamiliaire relaties. Hoewel bij eenzame individuen
de gevoelens veel op elkaar zullen lijken,
kunnen de symptomen van eenzaamheid heel
uiteenlopend zijn, zoals verslavingsgedrag , een
verstoorde nachtrust en een slechte verzorging .
Eenzaamheid werd vroeger gezien als een keuze :
het zich terugtrekken, het kluizenaarsgedrag.
Tegenwoordig
wordt
eenzaamheid
gezien
als onvrijwillige situatie, waarbij ongevraagde
negatieve gevoelens kunnen optreden.
Eenzaamheid is subjectief: per persoon kan
het gevoel van geluk bij voldoende, of ongeluk bij
gebrek aan contacten verschillen . Gevoelens van
eenzaamheid kunnen ontstaan door een gebrek
aan betekenisvolle relaties met een partner en
familieleden. De niet-familiaire contacten kunnen
worden
opgedaan
bij
gemeenschappelijke
verenigingen, instellingen en hobby's.
De beschrijving van Weiss (1974) onderscheidt
twee typen eenzaamheid: emotionele eenzaamheid
en sociale eenzaamheid. Emotionele eenzaamheid
gaat over de afwezigheid van sterke emotionele
banden met een partner, familie of een beste
vriend of vriendin; sociale eenzaamheid betreft
de afwezigheid van oppervlakkigere contacten,
die echter niet zonder betekenis zijn: contact met
buren , kennissen en collega 's. Uit de definitie uit
het boek Zicht op eenzaamheid blijkt dat het gemis
aan contacten in een situatie van eenzaamheid
zowel kwalitatief als kwantitatief van aard kan zijn .
(Zie de onderste definitie op de linkerpagina.)

Het probleem van eenzaamheid
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Sociaal weerbaren (64%) :
personen met een groot sociaal netwerk die daar
ook volkomen tevreden mee zijn.
Contactarmen (8%) :
personen met weliswaar geen
eenzaamheidsgevoelens,
maar een klein sociaal netwerk, waardoor ze
risico Jopen in een sociaal isolement terecht te
komen .

Eenzamen (22%):
personen die voorzien zijn van een groot sociaal
netwerk, maar zich toch eenzaam voelen, waardoor
de kans op sociaal isolement toeneemt
Sociaal geisoleerden (6 %):
personen met zowel een klein sociaal netwerk als
eenzaamheidsgevoelens.'

Uit: Sociaal isotemem reg io Knooppunt Am hem Nij megen, naar So
ciaal isolement (H onulanus et a l. , 2003 )
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Eenzamen
Cijfers en risicogroepen
In het onderzoek Sociaal isolement zijn
naast objectieve gegevens over de omvang van
het sociale netwerk, subjectieve gegevens over
de kwaliteit van de ervaren sociale contacten
onderzocht, uitgedrukt in aan- of afwezigheid
van eenzaamheidsgevoelens. Het blijkt dat een
klein sociaal netwerk niet problematisch hoeft te
zijn . Er is een sociale contacttypologie opgesteld ,
bestaande uit 4 groepen. Te weten de sociaal
weerbaren, contactarmen, eenzamen en sociaal
geïsoleerden. (Zie schema op linker pagina.)
In het boek Zicht op eenzaamheid komen
vergelijkbare cijfers voor. Hierin wordt gezegd dat
30 % van de Nederlanders zich eenzaam voelt,
waarvan tweederde zich matig en een derde
sterk. Opvallend is verder, dat het percentage
sterk eenzamen onder nooit-gehuwden en
weduwen tweemaal zo groot is als onder
gehuwden en onder gescheiden mensen 3,5
keer zo groot. Risicogroepen die door Hortulanus
worden genoemd zijn ouderen, voornamelijk
hoogbejaarden,
alleenstaanden,
jongeren,
lichamelijk en
verstandelijk gehandicapten,
chronisch
zieken , psychiatrische
patiënten,
langdurig werklozen en allochtonen . Stedelingen
hebben bovendien een grotere kans op isolement
dan inwoners van een dorp, doordat een hoger
percentage stadsinwoners tot een van de
risicogroepen behoort.
Van de burgers blijkt 50 % te beschikken over
een betekenisvol contactpatroon en zeer tevreden
te zijn over de kwaliteit ervan .
36 % ervaart hun sociale netwerk, hoewel de
sociale contacten wel beter zouden kunnen, niet
als problematisch doordat zij beschikken over
voldoende compensatiemogelijkheden . 12 %
Van de burgers voelt zich sociaal geïsoleerd en
heeft een lager zelfrespect, een pessimistischer
toekomstperspectief en veelal te maken met
probleemcumulatie:
een
opeenhoping
van
problemen.

Tot slot is 2 °fo2 van de bevolking extreem
sociaal geïsoleerd . De problemen die deze groep
kent zijn nog heviger dan van de voorgaande,
zo kennen deze mensen o.a. een slechtere
waardering voor hun gezondheid .

C1jfers uit Sociaal isolement. Een st udK! over

soda~

contacten

en sociaal isolement in Nedertand door Roelot Honulanus (2003)
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Sociale relaties
Belang voor samenleving en individu
Sociale netwerken zijn van groot belang voor
een stabiele samenleving, dit wordt aangeduid met
de term sociaal kapitaal.• Bij het ontbreken van deze
netwerken kan sociaal isolement optreden, wat
kan leiden tot ontwrichting van de samenleving. De
socialisatie van individuen, waarbij onder andere
de taal wordt aangeleerd en sociale vaardigheden
worden verworven, zorgt voor integratie en morele
bindingen. Sociale cohesie in een samenleving,
of op kleinere schaal in de buurt, kan ook voor
betrokkenheid met de zwakkeren zorgen.
Uit het welzijnsonderzoek Domeinen van
welzijn (Hortulanus et al. , 1992) is het belang van
sociale relaties, zowel met de directe familie als in
bredere zin, duidelijk geworden. Ook is gebleken
dat burgers met een rijk sociaal netwerk meer
zelfrespect en een betere gezondheid hebben dan
zij die het zonder moeten stellen.
Met behulp van Weiss (1974) en Thoits
(1985) worden in het boek Sociaal isolement drie
belangrijke functies genoemd die sociale relaties
kunnen vervullen, te weten sociale integratie,
de bijdrage aan identiteit en zelfrespect en
sociale steun. Sociale steun is verder onder te
verdelen in emotionele steun, waarbij aandacht
is voor persoonlijke belevenissen en problemen,
praktische steun, die in directe, praktische
behoeften voorziet en gezelschapssteun of sociaal
companionship.
Communicatietrainer Arie de Rover gebruikt
in een seminar een schema, zie figuur op linker
pagina, om het belang van goede relaties tussen
mensen aan te duiden. De zintuiglijk waarneembare
omgeving bepaalt de identiteit van een individu.
Negatieve, dan wel positieve invloeden vanuit die
omgeving vormen de mens. De identiteit van het
individu bepaalt vervolgens hoe hij met waarden
en normen omgaat, hoe kwaliteiten tot uitdrukking
komen en welk gedrag hij vertoont in de zintuiglijk
waarneembare wereld . Arie de Rover voegt hier

bovendien nog een dimensie aan toe: spiritualiteit,
een omgang met God . Deze spirituele relatie kan
dusdanig van invloed zijn op de mens, dat dit zijn
identiteit boven alles bepaalt. Dit onderzoek zal
zich echter richten op de relaties tussen mensen
onderling.

Sociaal isolement. Een studie over sociale contacten
en sociaal isolement in Nederland door Roelof Honulanus (2003)
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Oorzaken en gevolgen
Oorzaken in de samenleving vanuit
sociologisch oogpunt
De sociale leefwereld is veranderd ten opzichte
van vroeger. Processen als individualisering ,
mondialisering, differentiatie en netwerkontvouwing
(De Swaan, 1996) zijn van invloed geweest
op de sociale structuur. Individualisering is
nauw verbonden met emancipatie. Privacy,
zelfstandigheid en zelfontplooiing zijn hierdoor
meer centraal komen te staan. Ook heeft een
collectieve levensstijl plaats gemaakt voor een
grote diversiteit aan levensstijlen. Het proces
van mondialisering heeft er toe geleid dat
sociale verbanden op internationaal niveau
een belangrijkere rol innemen. Differentiatie
hangt samen met specialisatie van mensen
en instellingen, als gevolg van een complexer
geworden maatschappij. Taken van individuen,
gezin of kerk zijn vervangen door instituten en
specialisten. Rationalisering heeft tot doel de
werkelijkheid beter voorspelbaar en beheersbaar
te maken. Zo is secularisering volgens Van der Loo
en Van Reijen (1993) onderdeel van dit proces:
het vervangen van een werkelijkheid met een
godsbesef in een werkelijkheid zonder godsbesef,
waardoor ook de toekomst niet afhankelijk is van
een god. Voor het individu betekent rationalisering
dat hij niet meer gebonden is aan regels en
traditionele richtlijnen.
In plaats van een beperkt aantal relatief
stabiele bindingen, kent men nu een groot aantal
vluchtige contacten . De verzorgingsstaat heeft
er bovendien in geresulteerd dat mensen veel
onpersoonlijke, formele bindingen met instanties
hebben. Ferdinand Tönnies (1855-1936) wordt
in Sociaal isolement (Hortulanus et al., 2003)
aangehaald. Hij beschrijft de ontwikkeling van
de traditionele samenleving, de Gemeinschaft,
naar een moderne, stedelijke samenleving, de
Gesel/schaft. Terwijl de Gemeinschaft wordt
gekenmerkt door gevoelsmatige sociale banden,
tradities , solidariteit en saamhorigheid, zijn relaties
in de Geselischaft gebaseerd op zakelijkheid en

functionaliteit. Desondanks is er tegenwoordig
wel (weer) een sterke behoefte aan identiteit
en gemeenschapsgevoel. Het lukt echter niet
iedereen om in deze behoefte te voorzien.
Beek, (1992) stelt dat de mens sinds de
industriële revolutie in een risicomaatschappij leeft.
In tegenstelling tot het doel van rationalisering, wordt
het leven juist in meerdere mate onvoorspelbaar
door het wegvallen van een uniform normbesef en
levenshouding. Het individu wordt belangrijker.
Bovengenoemde processen hebben grote
negatieve gevolgen voor de solidariteit in de
samenleving. Sociale desintegratie neemt toe.
Veel sociologen beweren dat individualisering
het gemeenschapsleven kapot maakt. Albert
Borgmann gaat op zoek naar de filosofische
achtergrond van deze ontwikkelingen.

18

Oorzaken in de samenleving vanuit
filosofisch oogpunt
Inleiding Albert Borgmann
Albert Borgmann geeft in zijn werk
uitgebreid aandacht aan de veranderingen in
de maatschappij en in de persoonlijke levens
van mensen, die volgens hem onder andere
het gevolg zijn van technische ontwikkelingen .
Zij hebben veranderingen in bestaande sociale
structuren teweeg gebracht. De constateringen
van Borgmann zijn een interessante aanvulling
op de maatschappelijke ontwikkelingen eerder
genoemd :

Door te zien welke invloed er van technische
artefacten uitgaat, kan er een gefundeerd oordeel
worden gevormd over de mogelijkheden om
negatieve gevolgen van techniek te bestrijden.
De techniekfilosofie belicht vooral de negatieve
elementen van technische ontwikkelingen. Volgens
Borgmann vinden deze ontwikkelingen hun begin
in het Verlichte denken.

'De opkomst van de moderne industriële
samenleving en de daarmee gepaard gaande grote
maatschappelijk veranderingsprocessen in de
negentiende en twintigste eeuw hebben de sociale
structuur van de samenleving drastisch veranderd
en daarmee ook de sociale ruimte waarin mensen
hun leven doorbrengen·.s

Borgmann wordt geboren in 1937 te Freiburg.
Vanaf jonge leeftijd is hij geïnteresseerd in
techniekfilosofie, onder andere door lezingen en
geschreven stukken van Martin Heidegger. Hij
wordt filosoof en docent aan de universiteit van
Montana en schrijft meerdere boeken. Borgmann
ziet zelf welke invloed technische ontwikkelingen op
het leven hebben en introduceert een denkmodel ,
de Devive Paradigm, om dit vast te leggen.
Dit model gaat er vanuit dat wanneer een
ding gecombineerd met arbeid in een apparaat
verandert, sociale structuren worden aangetast en
ons contact met de werkelijkheid vermindert bij het
gebruik ervan . Terwijl een ding alleen functioneert
doordat mensen er handelingen mee uitvoeren,
verricht een apparaat zelf een handeling . Het
denkmodellaat zien hoe de maatschappij techniek
opneemt of consumeert en toont hoe het leven en
de sociale structuren daarin sinds de industriële
revolutie aan verandering onderhevig zijn.
Sociaal Isolement. Een studie over sociale contacten
en sociaal isolement in Nederland door Roelof Hortulanus (2003)
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Verandering van het denken
In het begin van de 17• eeuw heerst er
grote onzekerheid binnen de West-Europese
gemeenschap. Ondermeer door de Beeldenstorm
is er verwarring ontstaan over de absolute
waarheid. En de pest heerst nog tot het midden
van de 17• eeuw. De mogelijkheid om zelf ideeën te
publiceren door de opkomst van de boekdrukkunst
maakt mensen bovendien minder afhankelijk van
grote instituten als de Rooms-katholieke kerk.
Verder zorgen de opkomst van het rationele
denken en technische vooruitgang ervoor dat men
gaat dromen over een betere tijd . Er wordt afstand
genomen van al eeuwenoude zekerheden zoals
religie en er wordt nieuwe zekerheid gevonden
in het rationele denken . Dit zou al gezien kunnen
worden als een vorm van secularisering, waarbij
de godservaring niet meer onderdeel uitmaakt
van de na te streven ontwikkelingen. Men
verlangt naar een nieuwe wereld die culturele en
intellectuele vooruitgang nastreeft. De gedachte
heerst dat techniek een hulpmiddel is om de mens
te bevrijden van honger, ziekte en vermoeiende
arbeid. Daarnaast zou techniek de mogelijkheden
aan de mens bieden om zijn leven te verrijken
met studie, het beoefenen van kunst en sport.
Descartes schrijft hierover:
'This would nat only be desirabie in bringing
about the invention of an infinity of devices to
enable us to enjoy the fruits of agriculture and all
the wealth of the earth without labor, but even more
so in conserving health, the principle good and the
basis of all other goods in this live '.7

Tomasso Camponelia schrijft in City of the Sun uit

1623:
'New machines and more efficient labor lead
to greatly enriched life where leisure is spent
in Learning joyously, in debating, in reading, in
reciting, in writing, in walking, in exercising the
mind and body and with play'.8
Deze woorden geven aan dat er grote
verwachtingen zijn van de techniek; de technische
vooruitgang doet als het ware een belofte aan de
mens.

Verandering in het fysieke
De belofte van techniek heeft lang voortgeleefd
zonder veranderingen met zich mee te brengen.
De daadwerkelijke opmars ervan heeft tot in de 18•
eeuw, ten tijde van de industriële revolutie, op zich
laten wachten . Vanaf dan wordt progressie geboekt
op het gebied van gezondheid, de snelheid van
productiemethoden en logistieke mogelijkheden .
Toch betekent deze revolutie niet altijd een beter
leven voor de mens, vooral arbeiders hadden het
vaak zwaar. Sinds het begin van de twintigste eeuw
is er meer wetenschappelijke kennis op het gebied
van gezondheid door de invloed van techniek en
vindt er tevens meer controle plaats.
De westerse landen hebben een hoog niveau
bereikt wat betreft hygiëne en gezondheid . Hoewel
nog altijd vooruitgang wordt geboekt, is de impact
daarvan op de mensheid niet te vergelijken met
die van eerdere ontwikkelingen. De westerse
mens wordt in haar basisbehoeften voorzien.
Toch blijft men verdere ontwikkeling nastreven.
De belofte van de techniek, die dus al sinds de 17•
eeuw bestaat, lijkt nog niet te zijn waargemaakt.
Inmiddels hebben er zich verschillende sociale
veranderingen voorgedaan .

Albert Borgmann, Technology and the Character of Contem
porary Life : a philosofical inquiry,

Tomasso Camponelia is een Italiaanse

S. l. : Univarsity of Chicago Press. 1984

filosoo r. lheoloog, astroloog en dichter.
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Scheiding van inspanning en ontspanning
Techniek heeft een scheiding aangebracht
tussen werk en ontspanning: Iabour and leisure.
Waar in de middeleeuwen deze twee nog nauw
met elkaar verbonden waren, is er tegenwoordig
veelal een aparte tijd voor werk en een aparte tijd
voor ontspanning ingeruimd. Hierdoor veranderen
de sociale omgangsvormen van mensen met
elkaar. Tijdens werkuren gaat men veelal formeel
met elkaar om , na het werk wordt er informeel
gecommuniceerd met een andere groep mensen.
De inspanning vindt bovendien op een andere
locatie plaats dan de ontspanning. Het contact met
de werkelijkheid tijdens de ontspanning hoeft niet
gekoppeld te zijn aan de plaats waar de inspanning
is geleverd . Dit is een van verklaringen uit de
Device paradigm.
Ter illustratie noemt Borgmann het voorbeeld
van de open haard. Om zich te kunnen warmen
verrichte men vroeger verschillende taken . Het
aansteken van de open haard behoorde tot het
werk: de man hakte het hout, de vrouw stak het
aan en de kinderen hielden het vuur op gang. Men
vergaderde zich rondom het vuur, dit was de plek
waar de warmte direct voelbaar was. Het genieten
van het resultaat van de verrichte arbeid en de
arbeid zelf waren hierin met elkaar verweven.
In het geval van het gebruik van de centrale
verwarming gebeurt er iets anders. Men werkt
overdag om een cv-installatie te kunnen betalen .
Wanneer men thuiskomt wordt de verwarming
aangezet en kunnen activiteiten door het hele huis
heen verwarmd plaatsvinden. Het ontspannen
lijkt niet meer in verband te staan met het werk .
Bovendien worden mensen niet gedwongen met
elkaar te werken en te ontspannen. Het ding is
verruild voor een apparaat. Met het verdwijnen van
de inspanning verdwijnt ook de invloed die het ding
op het leven had. Een cv-ketel dient alleen nog het
nut om in de warmtebehoefte te voorzien. Dus kan
het apparaat compact zijn en worden weggestopt.
Het kent geen andere toegevoegde waarde meer
dan zijn uitkomst.
voorbeeld
waarbij
Een
hedendaags
inspanning en ontspanning nog wel worden
gecombineerd is hardlopen. Dit kost inspanning,

maar geeft tegelijkertijd ontspanning. Men voelt
zich verbonden met de omgeving om zich heen
en voelt zijn eigen lichaam heel nadrukkelijk
inspanning leveren. De auto geeft een totaal
andere ervaring van plaats en aanwezigheid. Als
men door de natuur rijdt is de ervaring ervan veel
minder direct. De directe ervaring van het begaan
van een pad vol oneffenheden en de geur van
bomen ontbreken.

Kritiek op de techniek
Naast de belofte van techniek wordt er
steeds vaker kritiek gegeven op technische
ontwikkelingen. Negatieve gevolgen van de
televisie, het internet en computerspellen zijn
onderwerp van het debat. De mens zou er lui
van worden en er door worden afgestompt, of
aangezet tot agressief gedrag. Borgmann beseft
eveneens dat de belofte van techniek nog altijd niet
is verwezenlijkt. De consument blijft consumeren
en ontwikkelen om ooit in zijn behoeften bevredigd
te worden . Hoewel de arbeidsduur sinds de
middeleeuwen is afgenomen van 70 uur naar 40
uur per week, betekent dit niet dat alle vrijgekomen
tijd voor ontspanning is ingeruimd. Grotendeels
is deze tijd ingevuld met werkzaamheden in huis,
zodat de uiteindelijke winst 8,5 uur per week is. Het
grootste deel van de tijdswinst ligt in het weekend .
Daarnaast blijken mensen in de schone kunsten,
muziek en intellectuele literatuur gemiddeld slechts
enkele minuten per week te investeren. De tijd die
gewonnen is wordt dus nauwelijks aangewend tot
een 'intellectuele en culturele bevrijding'.
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Borgmann onderscheidt de achtergrond en
voorgrond van techniek. Tot de achtergrond wordt
de productie gerekend; het gebruik van het object
is de voorgrond. De reclamewereld benadrukt
alleen de positieve kanten van de voorgrond;
de achtergrond, inclusief eventuele negatieve
kanten daaraan, wordt niet belicht. Het beeld van
techniek dat de mens wordt voorgehouden is dus
niet realistisch. Reclame spoort enkel aan tot meer
consumeren en belooft een beter leven. Borgmann
geeft hier het voorbeeld van de American dream:
'The American dream of treedom is a version
of the promise of technology. The progress of
technology makes a single-family house in the
suburbs attainable for at least some workers, and
provides the mobility such residence requires.
lt liberates a young couple trom the "oppressive
closeness" of their parents. But when people so
disengage themselves, they a lso become lonely. '9

Zo is te zien hoe de technische ontwikkelingen
en het veranderde denken ven de laatste
driehonderd jaar hun sporen nalaten in de sociale
verbanden van nu. Het doel van het leven lijkt alleen
nog maar het naleven van de belofte en voorgrond
van techniek te zijn. In Deel 1 is echter nog niet
gesproken over de mogelijkheid om door middel
van bouwkundige artefacten de sociale leefwereld
te beïnvloeden. Hierover volgt in het Deel 3 meer.
Verder wordt er toelichting gegeven op een
techniek die wellicht een andere richting aan het
leven kan geven dan slechts het nastreven van de
belofte van techniek in meest oppervlakkige vorm.
Eerst worden nog enkele oorzaken besproken van
eenzaamheidsgevoelens.

Alben Borgmann. Technology and !he Character of Contem
porary Life: a philosoficalmquiry,

S.l. : University of Chicago Press, 1984
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Individueel
Tijdelijk A.
Life-events in persoonlijk leven
- partnerverlies
-echtscheiding
- gezondheidsproblemen
- mishandeling/bedreiging
C.
Persoonlijkheidskenmerken en socialisatie
-chronische ziekte/handicap

Maatschappelijk
B.
Life-events in maatschappelijk leven
- inkomensachteruitgang
- ongewenste woonsituatie
- ontslag/ onzekere werksituatie
- scholing zonder resultaat
D.
Maatschappelijke uitsluiting
- maatschappelijke normering t.a.v. zei
fredzaamheid en (arbeids)-productiviteit

- gebrek aan persoonlijke
competenties
- negatieve socialisatie
- ongelukkige jeugd

- langdurige werkloosheid
-sociaal-ruimtelijke segregatie
-afhankelijkheid van professionele voor
zieningen
Verklaringsmodel voor het ontstaan van sociaal isolement en maatschappelijke uitsluiting 10

10

Een studie over sociale conladen en sociaal isolement in Nederland door Roelof Hortulanus (2003)

24

Oorzaken bij het individu
Oorzaken van eenzaamheid zijn zeer
uiteenlopend en verschillen per individu. Veelal is
er sprake van een opeenhoping van verschillende
In
Sociaal isolement worden
problemen.
verschillende oorzaken genoemd : structurele
kenmerken, ingrijpende levensgebeurtenissen ,
gezondheidsproblemen , geringe maatschappelijke
participatie, lotgenotencultuur, woonomgeving en
persoonlijke kenmerken .
Het hebben van een partner kan een
belangrijke factor zijn ter voorkoming van
eenzaamheidsgevoelens. Het niet of niet
meer hebben van een partner, door scheiding
of overlijden , versterkt veelal de gevoelens
van eenzaamheid . Een andere oorzaak van
eenzaamheidsgevoelens is het gebrek aan overige
persoonlijke relaties. Met name de grootte van
het netwerk blijkt in dit geval van invloed te zijn .
Mensen met een groot netwerk hebben mindersnel
last van eenzaamheidsgevoelens dan mensen met
een klein netwerk. Hierbij dient wel opgemerkt te
worden dat de kwaliteit van het netwerk goed moet
zijn om emotionele steun te kunnen bieden .
Deelname aan activiteiten heeft hoofdzakelijk
van
sociale
invloed op het voorkomen
eenzaamheid. Vooral het actief participeren in een
vrijwilligersorganisatie draagt hieraan bij, omdat dit
een gevoel van eigenwaarde en deelgenoot zijn
geeft.
De woonomgeving heeft ook invloed op
eenzaamheidsgevoelens, zo blijkt uit verschillende
onderzoeken. Contacten in de buurt zijn erg
belangrijk. Men moet zich thuis voelen . Gebleken
is dat het type woning daar invloed op heeft. De
intensiteit van sociale en emotionele eenzaamheid
is in flatgebouwen hogerdan in eengezinswoningen .
Mensen voelen zich bovendien het prettigst in een
buurt met hetzelfde soort mensen. Jong zoekt jong ,
oud zoekt oud ; rijk en arm mengen zich vrijwel niet.
Opvallend is dat wanneer er een percentage van
10% allochtone bewoners in een buurt woont, de
sociale eenzaamheid onder autochtone mensen
toeneemt. In dorpen blijken minder eenzamen te
zijn dan in stadsbuurten .
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Naast de genoemde persoonlijke oorzaken
van eenzaamheid, zijn er ook maatschappelijke
randvoorwaarden.
Belangrijk
is
wat
de
verwachtingen zijn die men heeft van sociale
contacten , dit verschilt per cultuur en periode. Zo
zijn er verschillen te zien in de verwachtingen die
men vroeger had , en die tegenwoordig heersen .
Vroeger kwamen mensen uit verschillende lagen
van de bevolking elkaar bijvoorbeeld tegen in
de kerk . Nu het kerkbezoek afneemt zijn de
scheidslijnen tussen kansarm en kansrijk weer
groter geworden.
De kansarmen komen in sociaal economische
zwakkere buurten terecht. Hier blijkt eveneens
een groot risico voor eenzaamheidsgevoelens
te zijn . Er spelen zeer veel verschillende
factoren een rol, zoals werkeloosheid , gebrek
aan zelfvertrouwen. In dergelijke buurten woont
een hoog percentage allochtonen en zijn er veel
mensen met gezondheidsklachten. Een duurdere
woning is voor hen moeilijk te betalen . Zo wonen
er veel mensen die het moeilijk vinden om zichzelf
te redden en niet de middelen ter de beschikking
hebben om hieruit te komen , in deze wijken .

Gevolgen
Uit onderzoek is gebleken dat meer eenzamen
en sociaal geïsoleerden hun netwerk in 5 jaar
zagen afnemen dan toenemen. Wanneer eenmaal
sprake is van eenzaamheid, is dit een steeds
grotere belemmering om nieuwe contacten aan te
gaan of bestaande te onderhouden. Men bevindt
zich in een vicieuze cirkel. Eenzaamheid kan een
uitwerking hebben in het lichamelijke welzijn van
mensen, de klachten zijn uiteenlopend van aard .
Amerikaans wetenschappelijk onderzoek heeft
aangetoond dat eenzaamheid een verhoogd risico
op zelfmoord geeft. Eenzame mensen ervaren
bovendien meer stress dan niet-eenzamen bij
dezelfde stressfactoren. Eenzaamheid verhoogt
het aantal stresshormonen in het lichaam en geeft
een verhoogde bloeddruk. Wanneer eenzame
mensen ziek worden genezen ze beduidend
minder snel dan niet-eenzamen.
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Conclusie
Eenzaamheid blijkt een veelomvattend probleem
te zijn met mogelijk ernstige gevolgen. Dertig
procent van de Nederlanders blijkt last te hebben
van deze gevoelens. De oorzaken kunnen zowel
van maatschappelijke, als van persoonlijke
aard zijn . In veel gevallen is er sprake van een
combinatie van factoren , waardoor oorzaken
moeilijker aanwijsbaar zijn . Met name in sociaal
economische zwakkere buurten blijkt een groot
risico op eenzaamheid te zijn . Borgmann vindt de
oorzaak van vele maatschappelijke veranderingen ,
die mede eenzaamheid tot gevolg hebben
gehad, in de 17• eeuw. De belofte uit die tijd
vormt nog steeds de drijvende kracht achter het
streven naar technische vooruitgang en brengt
veranderingen van sociale structuren met zich mee.

26

Het probleem van eenzaamheid

27

I

28

Deel2

Stedenbouwkundige analyse
Arnhem

Stedenbouwkundige analyse Arnhem
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1838

1853

De spoorlijn wordt in 1845 aangelegd en doorsnïdt het wegennet.

1874

1906

De stad ontwikkelt zich boven het spoor in de vorm van woningbouw.

1964

2007

Door de komst van de Rijnbrug in 1935 ontwikkelt de stad zich verder onder de Rijn .
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Inleiding

Arnhem algemeen

In het voorgaande deel is gebleken dat
in kansarme wijken een groot risico is op
eenzaamheid. Uit gegevens van het Rijksinstituut
voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is
gebleken dat Arnhem tot de kansarme steden
behoort. Om deze reden is binnen de stad Arnhem
naar een locatie gezocht voor dit afstudeerproject,
aangaande eenzaamheid.
Arnhem is zich bewust van de problemen in
bepaalde wijken en wil deze serieus aanpakken.
De grote hoeveelheid bewoners met een lage
sociaal economische status en alle problemen
daaromheen vragen veel inspanning van de stad.
In een evaluatie van Het Spectrum, centrum voor
maatschappelijke ontwikkelingen
Gelderland,
wordt aangegeven hoeveel mensen zich in een
situatie van sociaal isolement bevinden en wat
daar aan gedaan moet worden. Daarnaast is de
stad al lange tijd bezig om zichzelf te profileren
als de cultuurstad van Nederland, ondermeer
door de organisatie van grote evenementen als
de Mode Biënnale. Een groot nieuw station en
een nieuwe boulevard moeten Arnhem op de kaart
zetten als de hoofdstad van het oosten. Arnhem
wil van zichzelf een goede, duurzame en leefbare
stad maken en leent zich daarom uitstekend voor
een verkenningsopgave, om uiteindelijk tot een
daadwerkelijke bouwkundige opgave te komen
waarin een gebouw het debat van eenzaamheid
levend kan maken.

Korte Geschiedenis

Stedenbouwkundige analyse Arnhem

Arnhem is de hoofdstad van Gelderland en
telt momenteel 142.000 inwoners. De stad ligt
in het oosten van Gelderland en vormt daarmee
een belangrijke doorvoerplaats richting Duitsland.
De vroegste nederzetting op deze plek stamt uit
1500 v. Chr. en in 1233 n. Chr. heeft Arnhem haar
stadsrechten gekregen.
Arnhem is oorspronkelijk aan de Jansbeek
gevestigd. Samen met zes andere beken: de
Klarenbeek, de Klingelbeek, de Slijpbeek, de
Molenbeek, de Boekhorstbeek en de Lichtenbeek,
voorzag deze beek de stad van water. Pas in de
16e eeuw is Arnhem aan de Rijn komen te liggen,
doordat de rivier naar het noorden werd verlegd en
daardoor langs de stad stroomde.
In 1817 wordt Arnhem de hoofdstad van
Gelderland en tussen 1829 en 1849 worden de
stadsmuren afgebroken. De eerste vaste brug
van Arnhem, de Rijnbrug (tegenwoordig de John
Frostbrug), wordt in 1935 in gebruik genomen,
waardoor uitbreiding van de stad aan de zuidzijde
mogelijk is. In 1940 krijgt de stad het zwaar te
verduren tijdens Duitse bombardementen. Veel
oude gebouwen zijn vernield en de stad moet
worden herbouwd. De wederopbouw is afgerond in
1964 met de heropening van de Eusebiuskerk. In
1979 wordt door subsidiering van het rijk veel wijken
heropgebouwd. De grootschalige ontwikkelingen
die vandaag de dag gaande zijn, zullen Arnhem
drastisch veranderen.

31

f

~
€

Verkeersstructuur

In Arnhem is een langwerpige ring zichtbaar,
die zowel het oude centrum als een deel van de
nieuwe stad omgeeft. Aan de noordzijde van de
Rijn sluiten alle wegen aan op deze rondweg, die
al deze toegangswegen ook onderling met elkaar
verbindt. De langwerpige ring is bestemd voor
tweerichtingsverkeer. Een belangrijke verbinding
tussen de A73 en de A 12 loopt om de stad heen
en is aan de zuidoostzijde te zien. Het spoor splitst
boven het boulevardkwartier in tweeën, waarvan
een deel richting Duitsland gaat en een ander deel
richting Apeldoorn. In het westen rijdt de trein door
naar Utrecht en vertakt zich tevens in de richting
van Nijmegen.

J
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Functionele structuur

Duidelijk is te zien dat het industriewezen zich
voornamelijk aan de oostzijde van de stad bevindten
de woongebieden hun eigen winkelvoorzieningen
hebben. De culturele voorzieningen zijn verspreid
door de stad en vormen geen specifieke clusters.
Opmerkelijk is bovendien het groen dat zich in
het noorden door het woongebied lijkt te dringen
en uitmondt in het winkelgebied Prezikhaaf. In dit
groengebied is de Hogeschool Arnhem Nijmegen
gelegen.
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Piaonen stadsvernieuwing
Arnhem
Inleiding
De gemeente Arnhem is druk bezig met een
inhaalslag . De -tijdens de Tweede Wereldoorlog
gebombardeerde- stad kent een grote voorraad
naoorlogse gebouwen . Deze voorraad aan
woningen, kantoren en winkels voldoet in veel
gevallen niet meer aan de huidige vraag . Om die
reden heeft Arnhem gekozen voor een drastisch
vernieuwingsbeleid. Al een aantal jaren wordt er
gewerkt om de stad hierdoor aantrekkelijker te
maken . Tevens biedt het beleid de mogelijkheid
andere zaken aan te pakken, zoals de grote dualiteit
tussen kansarm en kansrijk . Het RIVM heeft de
demografische gegevens van Nederland van 1850
tot heden in de bevolkingsatlas opgenomen. Hierin
komt cultuur in Arnhem als positief onderdeel van
de stad naar voren . In Arnhem is het benadrukken
en opwaarderen van de diverse culturele
voorzieningen daarom een speerpunt. Geprobeerd
wordt om de negatieve kanten van de stad hiermee
te verdrijven, door meer middeninkomens aan te
trekken en meer werkgelegenheid en recreatie te
creëren.
De manieren van aanpak zijn heel divers. Er
zijn grootschalige projecten opgezet. Zo wordt het
station volledig vernieuwd om een meer stedelijke
indruk aan de stad te geven, veel werkgelegenheid
aan te trekken en een visitekaartje voor de stad
te kunnen zijn. Met het Rijnboogproject wil men
Arnhem eveneens aantrekkelijker maken, door de
Arnhemse boulevard aan de Rijn op te waarderen
en diverse publiektoegankelijke functies hierin
te vestigen, zoals een kennis- en cultuurcluster.
Ook op kleinschalig niveau gebeurt er veel. Zo zijn
er wijkactieplannen voor krachtwijken opgezet,
waarin buurtparticipatie voor veiligheid en hygiëne
belangrijk is. Verder worden er multifunctionele
centra gebouwd om de verschillende functies in een
wi jk te kunnen behouden 1, een betere huisvesting
1

Het wordt steeds lastiger, functies als een bibltotheek, zorgpost , peu-

terspeelzaal en een buurtcentrum op w1jknivoau te behouden. o .a. door hoge kosten.
Met het oog op functiebehoud worden steeds vaker combi natiegebOuwen gerealiseerd .

te bieden en tegelijkertijd een ontmoetingsplek
voor de wijk te creëren.
Voorafgaand aan de grootschalige vernieuwing
van Arnhem is een visieverslag geproduceerd.
Hierin zijn zowel de knelpunten , als duidelijke
wensen naar voren gekomen . Deze punten vormen
de aanleiding tot de bovengenoemde initiatieven.

Visie Arnhem 2015
Onder dit visieplan vallen twee soorten
uitwerkingen : van sociale en van fysieke aard. Voor
de sociale kant is de Nota Stad in balansgeschreven
en het fysieke deel is in een structuurplan vertaald .
De punten in de Tussenbalans Visie Arnhem
2015 komen in het kort neer op het volgende: het
versterken van de sociale structuur, het benutten
van kansen als prettige woon- en leefomgeving,
bijzonder centrum met hoogwaardige cultuur en
het versterken van het imago.
Verschillende factoren die bijdragen aan de
aantrekkelijkheid van Arnhem kunnen zijn dat
'de stad als een belevenis' kan worden . Zowel
aan stedelijke voorzieningen als aan de directe
leefomgeving wordt veel waarde gehecht:
'Wonen, werken en sociale contacten wéér sociale cohesie- in een prettige groene
leefomgeving met veel voorzieningen en met
name een goede culturele infrastructuur is een
belangrijke pre van Arnhem. ' Bovendien wordt de
regionale opgave van de stad genoemd, namelijk
'haar kansen te benutten als één van de twee
centrumsteden in het (inter-) nationaal stedelijk
netwerk Arnhem- Nijmegen '.2
Omdat eenzaamheid onder andere vaak
voorkomt onder mensen met een sociaaleconomisch zwakkere achtergrond, ligt het
voor de hand om te onderzoeken welk beleid
wordt gevoerd op het gebied van krachtwijken.
Verder kan er, volgend uit de conclusie van het
eenzaamheidsonderzoek, gekeken worden naar
de risicogroepen alleenstaanden en allochtonen.
Door deze groepen te lokaliseren wordt het
mogelijk een locatie voor een bouwkundige opgave
te kiezen .
Citaten uit: Tussenbalans visie Arnhem 2015 . gemeente Arnhem
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Geen gegevens

Drie gebieden worden zeer duidelijk als
economisch zwak aangemerkt, te weten Arnhemse
Broek, Prezikhaaf, Malburgen en KlarendaL Dit zijn
tevens de krachtwijken van voormalig minister Elia
Vogelaar. De sociaal-economisch zwakke groep
mensen concentreert zich voornamelijk binnen
de drie krachtwijken. Deze gebieden worden
gekenmerkt door een hoge mate van criminaliteit,
slechte integratie,
leerachterstanden, hoge
werkeloosheidscijfers, slechte contacten in de
buurt en meer eenzaamheid. Daarnaast zijn er nog
twee gebieden die onder het gemiddelde scoren
wat betreft hun sociaal-economische situatie.

Stedenbouwkundige analyse Arnhem

Om het aantal koop- en huurwoningen weer in
balans te krijgen, zijn er plannen vanuit de overheid
voor nieuwbouw. Op dit moment is het aantal
huurwoningen nog 60%. Andere projecten zijn de
bouw van Brede scholen, de aanpak van zwerfvuil
en het verbeteren van de groenvoorzieningen in de
buurt. Bij een bouwopgave in een van deze wijken
is het goed om aan te sluiten bij de behoefte die
daar heerst.
Er
is
een
grote
concentratie
van
alleenstaanden in en om het oude stadscentrum.
De drukte in dit deel van de stad maakt het minder
aantrekkelijk voor gezinnen, waarbij eenzaamheid
minder voorkomt. Vooral het zuidelijke deel van
Arnhem onder de Rijn kent weinig alleenstaanden,.
Hier wonen dan ook veel gezinnen en wordt veel
nieuwbouw gepleegd.
Vanwege de concentratie alleenstaanden
vlakbij het centrum en door het sociaaleconomische zwakke gebied rond Klarendal, kan
daar een geschikte locatie gezocht worden voor
een bouwopgave met het thema eenzaamheid.
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Wijkanalyse
Wijkomschrijving
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Uit onderzoek is gebleken dat autochtone
burgers zich ongemakkelijker voelen in het leggen
van contacten met buren , wanneer het aantal
allochtone bewoners van een wijk of buurt boven de
10 procent uit komt. In de stad wordt dit percentage
niet overschreden , in de probleemwijken en in een
aantal nieuwbouwwijken echter wel.

Omdat, zoals hiervoor beschreven is , de
risicogroepen het dichtst bij Klarendal voorkomen ,
wordt deze locatie verder onderzocht. Een
specifiekere locatie moet nog worden gekozen .
Vanwege de beperkte ruimte zal het in Klarendal
wat betreft bouwopgaven vooral gaan om
kleinschaligere initiatieven dan in andere wijken.
Op dit moment telt de wijk 3700 woningen,
waarvan 76 % huur- en 24 % koopwoningen. In
2005 woonden volgens het CBS 7590 inwoners in
de wijk en was er een hoge bevolkingsdichtheid ,
namelijk van 11.165 inwoners per vierkante
kilometer 3
Van hen ontvangen 560 personen een WAOuitkering . Volgens de laatste gegevens uit 2007
zijn er nu 646 mensen geregistreerd als WWBbijstandsgerechtigden. Deze cijfers laten zien dat
in Klarendal veel mensen wonen met verschillende
problemen. Wanneer mensen eenmaal in een
negatieve spiraal zitten wordt het moeilijker hieruit
te komen. Wijken verpauperen en irritaties lopen
hoog op wanneer mensen dicht op elkaar wonen
en veel thuis zijn .
Opvallend is verder dat Klarendal omgeven is
door zeer verschillende wijken , waardoor er sterke
fysieke scheidslijnen te zien zijn tussen kansarm
en kansrijk. Twee van de omliggende wijken zijn
Sint Marten en Spijkerkwartier. In Sint Marten
wonen veel jonge, linkse intellectuelen en het
Spijkerkwartier varieert van sociaal-economisch
zwak tot jup en van welgestelde gezinnen tot
studenten. Bovendien vormt de Buurt Spoorhoek,
onderdeel uitmakend van het Spijkerkwartier,
de entree naar Sint Marten en Klarendal. Deze
buurt ligt als een eiland tussen de andere buurten ,
precies tussen de risicogroepen in. Veel inwoners
ervan behoren zelf eveneens tot de risicogroepen .
Deze buurt wordt gekozen, om hierbinnen een
specifiekere locatie aan te wijzen.

Bron: gemeente Arnhem. Onderzoek en Statistiek
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Historische opbouw Spoorhoek
De buurt Spoorhoek maakt beleidsmatig
onderdeel uit van de wijk Spijkerkwartier, maar lijkt
in het gebruik eerder bij de wijken Sint Marten en
Klarendal te horen. Spoorhoek kenmerkt zich door
haar geïsoleerde positie in het stedelijk weefsel,
zoals een eenzaam persoon eveneens geïsoleerd
kan zijn. Door de komst van de spoorlijn in 1845
zijn verschillende straten abrupt afgesneden. Dit
geldt voor de Hommelstraat, die in het verleden
naar Deventer liep, de Steenstraat richting
Zutphen, evenals de Roosendaalsestraat en de
Klarendalseweg. De nieuwe spoorlijn tussen
Amsterdam en Arnhem moest de stad een nieuwe
groei-impuls bieden.
Het gebied is zich na de komst van de spoorlijn
snel gaan ontwikkelen als aanlooproute naar
de stad. Zo ontstond er tussen het spoor en de
singel een nauwe verkaveling, die werd ingevuld
met pakhuizen, arbeiderswoningen en kleine
winkeltjes aan de Hommelstraat en de Steenstraat
De pakhuizen dienden voor de bevoorrading van
winkels in de stad .

Een tweede belangrijke ingreep in het gebied
stamt uit 1970. De slechte kwaliteit huizen en de
vernieling aangericht tijdens de oorlog vormden
redenen om de wijk Spoorhoek drastisch te
vernieuwen. De sloop van vele huizen maakte
ruimte voor de nieuwe Ir. J.P. van Muijlwijkstraat,
die de Steenstraat zou ontlasten van het vele
verkeer. Deze straat kreeg een breed straatprofiel
met aan weerszijden flats. Tot op de dag van
vandaag doet deze straat anoniem aan, waarbij
de aansluiting op de wijk wat betreft schaalniveau
ontbreekt. Ten nadele van de Hommelstraat, werd
deze straat voor een tweede keer afgesneden.
Hierdoor is van de historische betekenis van de
straat als hoofdroute naar Deventer en aanloop
naar het stadscentrum weinig over gebleven.
Er is enkel nog een korte passage, die dient ter
ontsluiting van de wijken Klarendal en Sint Marten.
Veel van de huidige bebouwing stamt uit die
tijd en is nauw op elkaar gebouwd. Het gebied
kenmerkt zich tevens door weinig groen en veel
blinde gevels. De singelwand is opgevuld met
grootstedelijke commerciële functies, zoals de
Mediamarkt, de bioscoop en een cultureel café.
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Invulling uit 1838

Aanpassing invulling 1838 door komst spoor
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Invulling 1889

Aanleg Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 1970
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Ver1<eersstructuur
Zwone I Apeldoorn A 12

Velp I Roosendaal

Centraal Slation
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Eenzaamheid in de wijk
Risicogebieden

Op deze kaart is te zien dat er grote verschillen
in sociaal-economische status bij elkaar komen .
De wijk Klarendal heeft een zeer lage sociaaleconomische status, het Spijkerkwartier zit net
boven het gemiddelde, het stadscentrum en Sint
Marten worden als gemiddeld aangemerkt.

De meeste alleenstaanden wonen in het
centrum en in het Spijkerkwartier. Klarendal kent
minder alleenstaanden en Sint Martin een iets
groter aantal. In deze wijk wonen meer gezinnen
dan in het Spijkerkwartier en het stadshart.

In het stadscentrum wonen weinig allochtonen,
minder dan 10 procent. In tegenstelling daarvan
hebben het Spijkerkwartier en Klarendal veel
allochtone bewoners, waardoor voor autochtone
inwoners de kans hoger blijkt te zijn om met
eenzaamheidsgevoelens te maken te krijgen.
Naar aanleiding van de historische kenmerken
en de verschillende risicogroepen is er voor
gekozen om een gebouw aan de Hommelstraat in
de buurt Spoorhoek te ontwerpen. Om het probleem
van de anonieme ligging van de straat ten opzichte
van de stad op te lossen, wordt het gebouw aan
het begin van de Hommelstraat geplaatst. Zo zijn
de wijk en de buurt goed zichtbaar vanuit de stad
en kan het gebouw een schakel en baken vormen
in de buurt. In het volgende hoofdstuk zal gekeken
worden naar de behoeften op de gekozen locatie.

-
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Behoeften
Niveau wijk-stad
Het schaalniveau wijk-stad daagt uit tot het in
contact brengen van kansarmen en de kansrijken.
In Deel 1, Het probleem van eenzaamheid is
beschreven hoe onder meer door het wegvallen
van traditionele verbanden en de terugloop in
het kerkbezoek , kansarmen en kansrijken veel
minder met elkaar in contact komen. Een functie
voor inwoners uit verschillende buurten kan de
banden weer aanhalen, waardoor er nieuwe
samenwerkingsmogelijkheden ontstaan .
Volgens het SLAK, een organisatie die zich
bezig houdt met de huisvesting van kunstenaars in
Arnhem, ontbreekt er bovendien een goed podium
voor semiprofessionele kunstenaars. Een dergelijk
centrum zou kunstenaars de opstap kunnen bieden
van amateur naar professional.
Een belangrijke ontwikkeling die gaande is,
is die van een economische as tussen het begin
van de Klarendalseweg en de binnenstad. Op dit
moment ontbreekt er een duidelijke verbinding
tussen de stad en de Hommelstraat Diverse
kunstenaars hebben in samenwerking met de
woningbouwcorporatie panden aan het begin
van de Klarendalseweg geschikt gemaakt voor
modeateliers, die vanuit heel Nederland worden
bezocht. Het aantal ateliers ligt nu rond 40, het doel
is 200. Eén van de ideeën voor de Hommelstraat
is verder om er een exclusieve meubelboulevard
van te maken waar de meubels door kunstenaars
worden gemaakt en verkocht.

In de regio rondom de buurt Spoorhoek is er
behoefte aan gemeenschappelijke voorzieningen ,
waarondereen goedkope eetgelegenheid, een houten metaalwerkplaats en een brommerwerkplaats.
Dergelijke stadswerkplaatsen variëren in grootte.
Een voorbeeld van een algemeen toegankelijke
stadswerkplaats is te vinden in Groningen en
heeft een oppervlakte van circa 700 m2 • Aan
de gebruikers hiervan wordt een vergoeding
gevraagd. De Sociale werkplaats in Nijmegen
daarentegen heeft een grootte van 1500 m2 en
vraagt een veel kleinere vergoeding, waardoor het
aantal bezoekers wel 100 per dag betreft. Voor een
gebouw waarin naast een werkplaats ook ander
functies gehuisvest zullen worden, is een kavel van
minimaal 1000 m2 gewenst. Op dit moment is een
groot kavel in deze buurt onbenut door leegstand.
Die locatie vormt daarmee een gunstige plaats
voor de bovengenoemde functies .

Niveau wijk
Op het niveau van de wijk is vooral het
behoud van functies van belang. Vaak worden
combinatiegebouwen ontworpen om dit financieel
haalbaar te houden. Verder kan er direct
ingespeeld worden op behoeften aan functies als
buurtinfowinkels, activiteiten , Resto van Harte, het
Kulturhus en de Brede school.
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Conclusie
Concluderend kan gezegd worden dat
de stad Arnhem zich goed leent om iets aan
eenzaamheid te doen middels een bouwkundige
opgave. Enerzijds zijn er verschillende initiatieven
gewenst ter bestrijding van problemen in de
wijken, anderzijds is er voldoende vraag naar
gemeenschappelijke voorzieningen, zoals een
werkplaats en een eetgelegenheid .
Een geschikte locatie voor de bouwopgave
is gevonden in de buurt Spoorhoek op een plaats
die een tussenpositie inneemt tussen de stad en
de wijk. Door het juist hier te plaatsen, zal het
gebouw zowel onder de aandacht van de direct
omwonenden, als de bezoekers vallen. Bovendien
sluiten de gemeenschappelijke functies goed aan
bij de huidige behoefte om van de Hommelstraat
een nieuwe economische as te maken. De
historische ontwikkelingen hebben van de buurt
Spoorhoek een geïsoleerde plaats gemaakt; het
nieuwe gebouw zal mogelijkheden bieden om hier
gedeeltelijk mee af te rekenen .

Stedenbouwkundige analyse Arnhem
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Deel3

De rol van architectuur

De rol van architectuur
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Inleiding
'ZINTEEKEN, znw. onz., mv. -s . Uit
zin en teeken.

1) (Veroud .) (Spraakk.) Leesteeken.
merkletter,
uytbeeltsel, Woorden-Schat 23 [ed.
Haarlem, 1650]. V. DALE [1872 0]. Tot de zinteekens kan men brengen
het vraag-, uitroep-, aanhalings-,
tusschenstellings-, opschortings- en
aandachtsteeken, benevens weinige
andere, BE IJ ER, Ned. Stij/1 09 [1823].
Men plaatse de Zinteekenen dáár,
waar zij staan moeten, LULOFS,
Ned. Spraakk. 310 [1823]. Zinteekens
heeten zekere teekens, welke dienen
om de verhouding van de leden der
zinnen en van de zinnen onderling
aan te duiden , BRILL, Ned. Spraak/.
2, 294 [1863].
11 Character, sinteyken,

AANDACHT,

1) Eigenlijk. Het denken aan iets;
doch niet genomen in den bij
AAN § 3 verklaarden zin , als eene
voorbijgaande aanraking van de
oppervlakte van iets; maar, sterker,
als eene aanhechting of vastklemming
er aan . De vestiging van het
denkvermogen op een bepaald iets,
met het doel om het waar te nemen
en te leeren kennen, of om met het
waargenomene zijn voordeel te doen.
11 Jets met aandacht beschouwen,
bekijken,
bezichtigen,
betasten,
bevoelen, beruiken, proeven, aanzien,
aankijken, aanstaren, aanhooren. Met
gespannen aandacht luisteren, kijken.
Zijne aandacht op iets vestigen,
bij iets bepalen, van iets aftrekken,
afwenden . De aandacht van anderen
op iets leiden,

-

Syn. Aandacht, Oplettendheid,
Opmerkzaamheid.
In de drie
woorden is eene blijkbare opklimming.
Aandacht is het vestigen van
zijne gedachten op een voorwerp;
oplettendheid geeft te kennen, dat
men er niet vluchtig over heenloopt,
maar er bij verwijlt en het overweegt;
opmerkzaamheid, dat men de zaak
in hare onderscheidende kenmerken
beschouwt en leert kennen .
2) Overdrachtelijk. Daar men zijne
aandacht alleen vestigt op iets, dat
men zijne belangstelling waardig
keurt, wordt aandacht overdrachtelijk
gebezigd voor de oplettendheid , die
men aan een persoon betoont, als
blijk van belangstelling , achting, liefde
of toegenegenheid , waarvoor echter
oplettendheid meer in gebruik is. 11
Iemand zijne aandacht schenken.''

FOCUS.

- Syn. Brandpunt.

Hel WoordenbOek der Nederlandscha T aal (WNT)
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Aandachtsteken volgens
Albert Borgmann
Aandachtsteken
In de omschrijving van Borgmanns Device
paradigm is duidelijk geworden dat door
technologische
ontwikkelingen
verschillende
vaardigheden overbodig zijn geworden en sociale
structuren, niet altijd ten positieve, zijn veranderd.
Met de overgang van een ding naar een
apparaat, is de verbinding tussen de mens, het ding
en de wereld veranderd. In het eerder genoemde
voorbeeld van de haard verzamelde het hele
gezin zich om de plaats. Deze ontmoetingsplek
kenmerkte zich door een gemeenschappelijke
behoefte aan warmte. Zo was de haard metaforisch
en letterlijk het verbindende element in het gezin .
Hierbij gebruikt Borgmann het woord focal thing;
focal komtvan het Latijnse woord focus en betekent
haard of brandpunt. De haard heeft een centrerend
vermogen dat mensen onbewust op elkaar richt
en hun onderlinge afhankelijkheid aangeeft.
Het ding heeft dus de 'macht' om het leven een
richting te geven of te focussen op iets en heeft
een eigen context. Het maakt sommige aspecten
in het leven belangrijk en andere onbelangrijk,
roept communicatie in het leven op en dwingt de
gebruiker tot het aangaan van verbintenissen,
waardoor hij in contact komt te staan met de wereld
om zich heen.
Het Nederlandse woord dat dit het best
omschrijft is aandacht. Terwijl het begrip focus
zich meer richt op de initiatiefnemer; draait het
bij aandacht meer om de ontvanger. Aan het
woord aandacht kunnen verschillende woorden
gekoppeld worden, zoals -trekker of -teken . Voor
een blijvende betekenis van het symbool is practice
nodig. In het voorbeeld van de haard is dit de arbeid
die verzet wordt bij het aanmaken van het vuur.
Bij plaatsen, monumenten en gebouwen kan de
practice een viering of gebruik zijn . Bij grafstenen
is dit de begrafenis en het bezoeken ervan. Bij
kerkgebouwen is de viering de kerkdienst, bij
oorlogsmonumenten de herdenkingsbijeenkomst.
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Borgmann neemt de stelling in dat door de
techniek en het apparaat centrale dingen in ons
leven verdrongen worden, waardoor een gevoel
van leegte en desoriëntatie ontstaat. De mens
heeft volgens hem dingen en arbeid, foca/ things
en practices nodig om zijn leven een zinvolle
richting te geven.
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Focal conceam
Een overkoepelend concept dat richting geeft
aan het leven van mensen wordt aangegeven met
het begrip focal concearn: een zorg waar een hele
gemeenschap op gericht is. Een aantal van deze
zorgen is wel bekend en krijgt juist in deze tijd
veel de aandacht, zoals de natuur of de historie.
Het oriënteren op een dergelijke zorg gebeurt
in de media, toespraken en acties, maar kan
ook door middel van een gebouw. Twee andere
gemeenschappelijke zorgen zijn de goddelijke
gerichtheid en de sociale zorg. Borgmann vindt
dat er bij de ontwikkeling van een nieuwe techniek
rekening gehouden moet worden met deze zorgen.
Borgmann beschrijft dat er in de middeleeuwen
sprake was van een focal concearn, dat was de
goddelijke gerichtheid. Dit kwam tot uitdrukking in de
oriëntatie van het kerkgebouw en zijn vormgeving .
De vorm en afmetingen hadden alles te doen met
de grootsheid van God en de geboorte, kruisiging
en opstanding van Christus. Het kerkgebouw gaf
zo richting aan het leven. Deze zorg omvatte alle
andere zorgen en ging iedereen aan.
Tegenwoordig bestaat er geen algemene
overkoepelende zorg meer. De focal concearns,
als eveneens de focal things, zijn verspreid en veel
kleinschaliger van aard. Bovendien verschillen ze
veel meer per individu. In die zin kan gesproken
worden van individualisering, waarin ieder zijn
eigen doelstellingen en levensstijl bepaald. Omdat
techniek op dit moment voornamelijk gericht is op
efficiëntie en het bereiken van een specifiek doel,
kunnen andere belangrijke zaken, zoals sociale
contacten, hierdoor op de achtergrond komen
te staan. Deze blijken juist essentieel voor het
welbevinden van de mens:
'Primaire relaties met partner en gezin, maar
ook sociale contacten in bredere zin blijken
doorslaggevend voor het gevoel van welbevinden.
Alleen de gezondheid speelt een even grote
rol, terwijl mensen veel minder eensluidend zijn
over het belang van andere zaken, zoals werk,
de woning en de woonomgeving, persoonlijke
interesses en geld. '3
Hor1ulenus et el.. 1992 Domeinen van welzijn
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Dit is iets waar Arnhem zich ook hard voor
maakt. Eén van de gestelde doelen van de stad
is het: 'Verminderen en het beter omgaan met de
negatieve kanten van de ruimtelijke kloof in de
stad tussen kansarmen en andere bewoners;
aanpakken van de sociale kwestie waarin Arnhem
zich meer onderscheidt dan vele andere steden;
kortom het versterken van de sociale structuur van
de stad. ' 4

Tossenbalans Visie Arnhem 2015
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'A city is a memarabie place if it is ariented by
nature, histary, divinity ar a great and camman
task.'

Kent C. Bloomeren Charles W. Moore

'A memarabie place is a facal thing writ large.'

Borgmann
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De stad
Borgmann ziet de moderne stad als een
afspiegeling van de techniek, waar de omgeving
oppervlakkig en anoniem aanvoelt en de contacten
van mensen in de stad vluchtig zijn . Dit is in wezen
wat techniek op de voorgrond is . Vito Acconci zegt
over de moderne stad en de openbare ruimte :
'There 's na time to talk: there 's na need for
talk, since you have alf the information you need
on the radio you carry with you. There 's na need
for a person-to-person relationship, since you
a/ready have multiple relationships with voices
on your radio, with images of persons in store
windows and on billboards; there 's na timetostop
and have a re/ationship, which wou/d be a denial
of all those other bodies you're side-by-side with
on the streel, one different body after another, one
body rep/acing another. There's na time and na
need and na way to have deep sex: in a p/ague
year, in a time of AIDS, bodies mix while dressed
in condoms and armored with vagina/ shields;
the body takes its own housing with it wherever it
goes, it doesn't come out of its shell. The electronic
age and the age of AIDS become intermixed in an
age of virus, whether that virus is information ar
disease. Each person becomes toa infected, either
with in formation ar with disease, to be with another.
You come to visit, nat to stay. '5
Borgmann ziet voor deze problematiek een
oplossing . In zijn boek Crossing the Postmodern
Devide bekritiseert hij de slaafse houding van de
hedendaagse maatschappij, waarin de mens zich
sinds het Postmodernisme over heeft gegeven aan
voorspellingen van de toekomst. 6 Borgmann ziet de
werkelijkheid en de toekomst juist als iets waar de
mens invloed op heeft en wil hem bewust maken
van deze verantwoordelijkheid . De mens kiest zijn
toekomst in een enigszins maakbare wereld .
Borgmann pleit voor de ontwikkeling van een
nieuwe stad die georiënteerd is op natuur, historie,

goddelijkheid en/of een gemeenschappelijke taak
waarbij deelname in de actieve vorm noodzakelijk
is om de rijkdom van relaties en de wereld echt
te erva ren . In de deelname aan de activiteit, de
zogenoemde focal practice of viering , staan alle
dingen, mensen en apparaten die participeren in
relatie tot elkaar en komen tot leven . Zo noemt
Borgmann het voorbeeld van een concert in
Central Park, New York. De geluidskwaliteit is in de
open lucht beduidend minder dan op een cd en de
artiesten zijn slechter zichtbaar dan op een scherm,
maar de verbondenheid met het evenement, de
mensen en de plaats is zo bijzonder dat mensen
de ruis graag voor lief nemen. Een gebouw heeft
deze beide aspecten in zich: het kan informatie
uitdragen als een soort uithangbord , maar ook een
activiteit herbergen.
In de nieuwe stad is een gebouw niet
simpelweg 'a device for human storage'l,
maar een plaats waar men zich kan richten op
gemeenschappelijke zorgen en taken . De stad kan
op die manier volgebouwd zijn met gebouwen als
aandachtstekenen, gericht op belangrijke kwesties.

http://w'ww.visaneost.ch/andereorte/textelvacccnci.lvapubl_e .htm
Zie ook de opmerking van Beek (1992) in het
hoofdstuk Het probleem van eenzaamheid in deze

Al bert Borgmann , Technology and me Character

scriptie onder de lilel

of Contemporary Life : a philosophical

Maatschappelijke oorzaken vanuit sociologisch oog punt

inquiry, S. l. : Univarsity of Chicago Press, 1984 243
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Self-portrait, oil on canvas, Paris, Centre Georges
Pompidou, 1971, Francis Bacon.
(Bron: http:/lhomepages.pavilion .co.ukllincreaseyl
selfport.jpg)

Schilder Francis Bacon vertelt met dit schilderij
het verhaal over de innerlijke persoon en zijn
emoties. Zijn schilderijen tonen vaak afbeeldingen
van mensen met psychische en sociale problemen .

52

The carrying cross, oil on panel, Gent, Musée des
Beaux-Arts, 1490, Hieronymus Bosch.
In het schilderij The carrying cross van
Hieronymus Bosch wordt de innerlijke hebzucht
van de mens tentoongesteld . De schilder wilde aan
het volk duidelijk maken dat hebzucht de mens ten
val brengt. Hiermee wilde hij een ommekeer teweeg
brengen door op deze kritische wijze mensen in en
om het leven van Jezus te portretteren.
(Bron: http://www .beleven .org/feesten/
afbeeldingen/goede-vijdagjbosh.jpg)
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Joods Historisch Museum, Berlijn, 1999, Daniel
Libeskind.
In deze toren probeert Daniel Libeskind het
gevoel van een Jood weer te geven die in de
treinwagon naar een concentratiekamp zit en een
klein spleetje licht ziet door de zijkant van de trein .
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Het gebouw als
aandachtsteken
Focal conceam en practices
Een architectonisch object of een verzameling
objecten kan als aandachtsteken fungeren . De
stad kan een plek zijn vol met aandachtstekens
die de noodbel luiden en tegelijkertijd de
mogelijkheden faciliteren voor fysieke, sociale
interactie. Het dient als instrument om mensen
met een plaats en met elkaar te verbinden. De
aandacht van de gebruikers van het gebouw kan
worden gericht op een thema , waardoor dit, zij het
in eerste instantie op kleine schaal , tot een focal
concearn wordt. Daarnaast moeten er activiteiten
in en rondom het gebouw plaatsvinden als foca/
practices om het aandachtsteken levend te
houden . Het aandachtsteken heeft dus niet alleen
een praktische functie, maar richt zich ook op de
ervaring en symboliek. Het neemt een kritische
houding aan ten opzichte van de maatschappij en
prikkelt de gebruiker in het zien van een probleem
in de stad en in de samenleving . De mogelijkheden
zijn eindeloos.
Zo kan het thema eenzaamheid door middel
van een gebouw onder de aandacht worden
gebracht. De manier waarop eenzaamheid in zijn
moderne definitie moet worden gezien kan op
abstracte wijze worden weergegeven. In wezen
richt het gebouw zich tot de niet-eenzamen, zodat
zij zich meer gaan bekommeren om de eenzamen
en niet blijven steken in het individualisme. Het doel
is in eerste opzicht dus niet het oplossen van de
problematiek van eenzaamheid, maar eerder het
aankaarten ervan. De bezoeker en voorbijganger
worden aan het denken gezet over de inrichting
van de maatschappij en hun relatie tot de ander.
Het omzien naar elkaar wordt gestimuleerd . De
functies die in het gebouw zijn ondergebracht,
doen beseffen wat het belang is van het samen
ondernemen van activiteiten voor sociale relaties.

Het bouwwerk kent een aantal lagen die van
buiten naar binnen kunnen worden gelezen. De
informatie die in het bouwwerk vastgelegd is kan
door de bezoeker of passant worden geëxtraheerd.
De extractie van informatie kan door gebruik
of aanschouwing tot stand worden gebracht.
Voldoende inbedding in de context is voorwaarde
om plaats en teken met elkaar in verband te
brengen. Dit kan op verschillende manieren;
de aandacht op eenzaamheid moet daarbij wel
centraal blijven staan om een duidelijk statement
te kunnen maken .

Conclusie
Een gebouw kan een aandachtsteken zijn
voor een focal concearn. De gebruiker van het
gebouw kan hierdoor aan het denken worden
gezet. Zo kan een maatschappelijk standpunt
worden ingenomen . Vooral in een maatschappij
waar normen en waarden niet meer eenduidig zijn
is het expliciet maken van problemen en wensen
noodzakelijk om bij te dragen aan een duurzame
samenleving. Om het symbool levend te houden
zijn bovendien focal practices nodig in de vorm
van activiteiten die mensen met elkaar in contact
brengen.
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Inleiding
Gekozen is voor het ontwerpen van een
gebouw in de buurt Spoorhoek te Arnhem . Het
eerder beschreven principe van een gebouw als
aandachtsteken is als volgt samen te vatten:
Een gebouw als instrument dat eenzaamheid
onder de aandacht brengt zodat eenzaamheid een
gemeenschappelijke zorg wordt. Tevens faciliteert
het gebouw samenbindende activiteiten.
In
het
multifunctionele
gebouw
zijn
verschillende functies gehuisvest die aansluiten bij
de behoefte van de buurt, zoals een metaal-, houten brommerwerkplaats, een gratis winkel, Resto
van harte en een schildersstudio. De ruimtes zijn
flexibel en kunnen in de loop van de tijd van functie
veranderen , mits de nieuwe functie eveneens een
gemeenschappelijke activiteit betreft.
Hier volgt een omschrijving van het concept,
waarna de beleving wordt omschreven van een
bezoeker die het gebouw betreedt. Vervolgens
wordt verklaard hoe het object in zijn omgeving is
ingebed en hoe het technisch is uitgewerkt.
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Concept
De mens bestaat uit verschillende lagen.
De buitenste laag zoekt aansluiting bij talloze
activiteiten; de binnenste kamer blijft voor de
meesten uit de omgeving afgesloten en verschaft
alleen
toegang
aan
vertrouwenspersonen.
Veel mensen missen deze band met een
vertrouwenspersoon ,
waardoor
zij
hun
'binnenkant', de meest persoonlijke zaken, met
geen enkele persoon delen. Met name in moeilijke
situaties zullen deze personen een leegte en
een gevoel van eenzaamheid ervaren. Doordat
de buitenkamer in veel gevallen gevuld is met
mensen, wordt de buitenwereld misleidt met de
gedachte dat het individu helemaal niet eenzaam
is, maar juist veel contacten heeft. De buitenwereld
mist echter het zicht op de binnenkamer, waar het
leeg en kil is.
Om ervoor te zorgen dat de leegte in de kern van
de persoon voor de buitenstaander zichtbaar wordt,
is het nodig de dichte schil die de binnenkamer
omsluit en afschermt van de buitenwereld, te
doorbreken. Tevens is het nodig om te begrijpen
dat het contact in de binnenkamer de oplossing
is voor het probleem van eenzaamheid. Er moet
duidelijk worden gemaakt dat de kern leeg is en
alleen opgevuld kan worden met een vertrouwelijke
relatie, een contact van de persoon met een ander,
waarin zeer persoonlijke zaken gedeeld kunnen
worden. De gemeenschappelijke activiteiten
kunnen het begin zijn van nieuwe relaties, die op
een vriendschap kunnen uitlopen. Wellicht wordt
dan de werkelijke leegte in het hart van de mens
opgevuld.
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Ontwerp
Enscenering
Gelaagdheld
Zoals de mens uit meerdere lagen bestaat, is
ook het gebouw opgebouwd uit meerdere schillen .
De buitenste laag is een dun, spiegelend , glazen
vlies. Daarachter bevindt zich een grove stalen
constructie . Dit netwerk houdt het glas omhoog en
draagt de functionele ruimte erachter.
Er is gekozen voor een glazen vlies om het
uitzicht naar buiten toe zo vrij mogelijk te houden
en de lichtopbrengst in de ruimte optimaal te
maken . In deze ruimte kan men heel dicht bij de
bezigheden van een ander komen . De entree
naar deze bezigheden toe is echter niet aan de
buitenkant gelegen, zoals gebruikelijk het geval
is, maar verplaatst naar de binnenkant. Hierdoor
wordt de gebruiker van het gebouw gedwongen
om, alvorens de ruimte te gebruiken, de leegte
binnenin te passeren. De nadruk wordt gelegd op
deze lege ruimte en niet direct op de activiteiten.
Van buiten naar binnen toe gezien is de tweede
laag een betonnen schil, die constructief dienst doet
als drager van de gebruikersruimte voor zich en het
trappenhuis achter zich. Hier is gekozen voor een
dichte schil om inkijk vanuit de activiteitenruimte
naar binnen toe onmogelijk te maken . De grens
tussen de binnen- en buitenkamer is des te meer
voelbaar door de keuze van het materiaal beton.
Daarop volgt een tweede betonnen schil die het
trappenhuis van de binnenkamer afschermt. Door
deze schil heen is de binnenkamer te zien door
een aantal spiekgaatjes. De facilitaire zone staat
symbool voor de beweging, het ergens naar toe
gaan en niet passief blijven staan. In de gang
naar de binnen-, dan wel buitenkamer toe wordt
men geconfronteerd met de leegte binnenin.
Tegelijkertijd geven de spiekgaten de facilitaire
ruimte een aangenamere sfeer, het opgesloten
gevoel in een betonnen bunker zonder daglicht
wordt iets verzacht.
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De ruimte tussen het stalen skelet en de eerste
betonnen schil, de zogenaamde buitenkamer,
wordt gebruikt voor talloze gemeenschappelijk
gedeelde activiteiten . De ruimte tussen de twee
betonnen schillen : het trappenhuis of de facilitaire
ruimte, is een onpartijdige ruimte, die in die zin niet
meer of minder te maken heeft met de binnen- of
buitenkamer. Zij faciliteert slechts de verplaatsing
tussen verschillende buitenkamers, of tussen de
buiten- en binnenkamers. De binnenkamer is leeg .
Doordat het glas spiegelend is, blokkeert het
76% van de warmte. Het achterliggende stalen
frame is opgebouwd uit kokers van 400x400
mm, die hun krachten afdragen op de betonnen
keldervloer.
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Gebrokenheid
Het glazen vlies is het gezicht van de situatie.
De gebrokenheid van onzichtbare eenzaamheid
komt tot uitdrukking in deze buitenkant, doordat
de achterliggende stalen constructie vervormt,
aanduidend dat er iets mis is van binnen. Het glazen
vlies volgt deze vervorming. Omdat het bouwobject
uiteindelijk niet de eenzame persoon in kwestie is,
maar juist de mensen in de nabije omgeving , de
passant, de winkelier of de bewoner dat zijn , is het
gezicht als een spiegel die de gebrokenheid niet
van zichzelf, maar van de omgeving laat zien . De
constructie vervormt, de glazen gevel spiegelt.
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Separatie
Omdat de zichtbare gebrokenheid aan de
buitenzijde alleen nog visuele kenmerken vertoont,
heeft het object nog een andere ingreep nodig
om zichzelf nader te verklaren. De eenzaamheid
die van binnen zit zorgt niet alleen voor uiterlijk
zichtbare kenmerken, maar is een zo zware
belasting dat het object niet heel kan blijven, maar
van binnenuit verscheurd wordt. Het wordt letterlijk
doorkliefd. Hierdoor ontstaan er twee objecten,
waartussen zich een kloof bevindt. Door de breuk
wordt er een directe verbinding gelegd tussen de
meeste anonieme ruimte aan de buitenkant van
het gebouw, door Vito Acconci beschreven, met
de meest intieme ruimte: de lege kern. Hierdoor
wordt het mogelijk gemaakt wat in werkelijkheid
nooit mogelijk is: dat de passant inzicht krijgt in de
leegte van iemands leven, zonder intensief contact
met hem te hoeven opbouwen. Het enige dat nodig
is, is een zekere nieuwsgierigheid en interesse om
door de kloof te lopen. Om de hierdoor gevormde
entree tot de binnenzijde duidelijker aan te zetten,
zijn de twee helften enkele meters van elkaar
verschoven.
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Repareren
De bezoeker die het aandurft de kloof te
doorlopen ervaart in zijn doorgang het gevoel
nietig te zijn in deze lege, spiegelende passage.
In de binnenzijde aangekomen ontvouwt zich de
lege kern : het karakter van het glazen vlies is hier
veranderd van hard en spiegelend, in transparant.
Door de transparante schil wordt de persoon
herinnerd aan het feit dat de twee helften ooit
één waren, hij kan de twee lege ruimten in zijn
gedachten aan elkaar koppelen, ondanks de breuk
en de verschuiving . Het is hier mogelijk voor de
passant om de lege ruimten te betreden.
Gekozen is om de entreebalie aan de ene
zijde te plaatsen en de andere zijde leeg te laten.
Zo wordt de afhankelijkheid van elkaar versterkt en
worden de twee kanten sneller in gedachten aan
elkaar gekoppeld . De afstand tussen beide helften
vergroot het verlangen hiernaar. Tevens verbeeldt
dit hoop op een betere situatie.
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Leegte
Bij het betreden van de binnenkamer wordt de
hoogte en diepte van eenzaamheid benadrukt door
de vide richting de kelder en de bovenliggende
verdiepingen .
Het licht komt in deze ruimte van boven , wat
een extra sacraliteit aan de ruimte geeft en er is
geen zicht op iets anders dan de lucht of de andere
zijde. Geprobeerd is om hier een beklemmende
gebeurtenis van te maken. Dit laat de mensen
zien hoe een eenzaam persoon zich gevangen
en opgesloten voelt en verlangt naar de lucht die
bovenin wel zichtbaar is, maar onbereikbaar lijkt.
Het beton versterkt dit gevoel, waardoor deze
ruimte een soort bunker wordt waarin men door
de situatie gedwongen wordt te leven. Verder is er
gekozen voor het gebruik van glas en staal, beide
kille materialen . De bezoeker brengt leven en staat
symbool voor de liefde die de eenzaamheid bij een
ander kan wegnemen . Hoe meer mensen in de
ruimte zijn, des te aangenamer de sfeer wordt. Op
deze manier is geprobeerd de bezoeker onderdeel
te maken van het tafereel.
De onderbroken binnenste betonschil biedt
toegang tot het trappenhuis. Vanuit het trappenhuis
is verplaatsing mogelijk naar de buitenkamers,
om aan een gemeenschappelijke activiteit deel te
nemen, of vanaf een van de balkons activiteiten
van een afstand te aanschouwen.
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Uitzicht
In een van de buitenkamers aangekomen
ontvouwt zich een nieuwe wereld aan de bezoeker.
De volledige transparantie biedt de bezoeker een
indrukwekkend uitzicht op de buitenwereld. De
verschillende facetten in de buitengevel bepalen
zijn zichthoek. Door de ervaring met de lege
ruimte krijgt de buitenkamer een andere, diepere
betekenis. Hier komt al het licht vanaf de zijkant.
De horizontaliteit richt mensen op elkaar, in plaats
van op de leegte.
Er is hier uitzicht op bevrijding, ook al bevindt
zich nog een dun glazen vlies tussen buiten
en binnen. In deze ruimte komen mensen door
activiteiten met elkaar in contact, wat een begin
kan zijn voor de oplossing van het probleem van
eenzaamheid, maar zelf nog geen oplossing is.
Hiervoor is een vertrouwensband nodig, een relatie
waarin men over gevoelens en emoties kan praten.
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Inpassing teken in context
Vorm
In hoofdvorm volgt het object zijn
naaste omgeving. Door verdere ingrepen
en vervormingen krijgt het object ook een
eigen karakter, die juist lijkt af te wijken van
de omliggende bebouwing. Het object is dus
plaatsgebonden en tevens eigenzinnig.
Het gebouw heeft op de hoeken een
uitstekende, puntige vorm,
waardoor het
herkenbaar is op de locatie. Hierdoor kan het
eveneens een belangrijke schakel vormen binnen
de te ontwikkelen economische as. De informatie
van de omliggende bouwhoogte vormt het
kader, waarbinnen de gevel als beeld fungeert.
De kerk, gelegen tussen de Mediamarkt en het
aandachtsteken in, krijgt een duidelijkere positie
door dit kader.
In de gevel is een transformatie aanwezig van
een vlakke aansluiting op de bestaande bebouwing
naar een gefacetteerd beeld, dat op de hoeken
juist afwijkt van de bestaande gevellijn.
Om de verschillende schaalniveaus tot
uitdrukking te laten komen in het gebouw is er niet
alleen rekening gehouden met de bouwhoogte,
maar ook met de verdiepingshoogte . Het
kelderniveau is aan de stadszijde het diepst en
aan de buurtzijde het meest ondiep. Verder zijn de
sprongen in de gevel aan de kant van de stad het
grootst en aan de buurtzijde het kleinst.
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Zichtlijnen

Zijden

Een aantal zichtlijnen zijn van belang in dit
ontwerp. De zichtlijn vanuit de stad voor de V&D
in richting ·van de Hommelstraat, zorgt voor een
relatie tussen de winkelstraat en de nieuw te
ontwikkelen economische as. De zichtlijn vanuit de
Ir. J.P. van Muijlwijkstraat richting de Hommelstraat
zorgt ervoor dat de entree naar de wijk bij
binnenkomst van de stad meer zichtbaar wordt
en de anonimiteit van de straatwand vermindert.
Vanuit de Spoorwegstraat in de richting van de
Hommelstraat en in de Hommelstraat zelf zijn
zichtlijnen en is het aandachtsteken in de wijk en
buurt zichtbaar aanwezig.
Vooral voor langzaam verkeer is het object
een vreemde gewaarwording . Binnen het
stedelijk weefsel is het gebouw een herkenbaar
object. Omgekeerd zijn er vanuit het gebouw
uitzichtrelaties gelegd met de stad , de wijk en de
buurt, omdat men verder weg kan kijken doordat
parallelliteit van bebouwing en straat geen obstakel
vormen

Drie zijden van het gebouw hebben geen
directe bebouwing naast zich, de vierde gevel
grenst aan een kerk . Bij deze gevel is rekening
gehouden met de lichtinval. Er is een deel van de
vorm 'afgeschaafd' om het licht vanuit het oosten
de kerk in te laten vallen . Het glas weerspiegelt
bovendien de lucht, waardoor het vanuit de kerk is
alsof er geen gebouw naast staat. Het vlak van het
gebouw is ter plaatse minder gefacetteerd, zodat
het beeld van de lucht niet gebroken wordt.
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Technische uitwerking

Installatietechniek

Constructie

De Installatietechnische opbouw is als volgt
ontworpen:

De constructleve opbouw Is als volgt ontworpen:
Door de aanwezigheid van een constructieve
zandlaag, op geringe diepte, kan volstaan worden
met een korte betonnen paalfundering . Gezien
de omgeving factoren zal dit uitgevoerd dienen te
worden in een trillingarm systeem.
Op deze paalfundering wordt een betonnen
funderingplaat gestort met verstevigde stroken,
welke als keldervloer en draagvlak van de gevelen kernopbouw dient. Deze plaatvloer wordt
volledig geïsoleerd uitgevoerd .
De gebouw opbouw bestaat uit;
Een betonkern, uitgevoerd in ter plaatse gestorte
beton .
Een staalskelet (kokerprofielen), die de drager
wordt van de constructieve gevel.
Betonnen vloeren gestort in het werk en uitgevoerd
als staalplaat betonvloer principe omwille van
verschillende afmetingen geringe hoogte.
Een stalen dakvloer voorzien van een EPS
dakisolatie pakket met dampremmende en
waterkerende folie en een meerlaags dakbedekking
pakket.( EPDM)
De verbindingen van funderingplaat met de
constructie elementen zijn stijf ontworpen, zodat
een volledige 1 op 1 belastingafdracht naar de
fundering kan plaatsvinden.
De trappen worden in ter plaatse gestorte
beton uitgevoerd, vanwege de afmetingen.

Een centrale technische ruimte in kelder van
waaruit d.m.v. 4 verticale schachten de diverse
verdiepingen en ruimten worden bereikt.
Per verdiepinglaag is een tussenring of
dienstenring geprojecteerd om zo iedere ruimte
makkelijk te bedienen van alle benodigde
installaties.
De klimaat installatie omvat een gebalanceerd
ventilatie systeem met een hoog rendement warmte
terugwinning installatie met voorverwarmer,
koeler en luchtbevochtiger. Lokaal wordt de lucht
verwarmd c.q gekoeld op basis van recirculatie met
inzet van warmtepomp systematiek. Naverwarming
vindt plaats in de activiteiten ruimte. Voorkomen
koudeval d.m.v. Lage radiatoren voor de glasgevel.
De water installatie omvat Elektrisch toestel
met boiler met een drukverhoginginstallatie om de
hoogte en vraag te beantwoorden van het tapwater.
HR combi ketel in kelder voor radiator.
De riolering omvat afvoer Hemelwater,
vuilwater toilet, afscheider chemische stoffen, gips,
klei , etc. in gootstenen activiteitenruimte,
De
elektrotechnische
installatie
omvat
Meterruimte in de installatie schacht met
alle nodige voorzieningen als, cai, telefoon ,
nutsvoorzieningen en data bekabeling . Deze
schacht dient geventileerd te worden uitgevoerd
i.v.m. gaslekkage.
Lichtsturing op basis van aanwezigheid en
daglichtmeting.Verlichtingarmaturen op basis van
T5 fluorescentie lampen, Led noodverlichting en
PL spots.
De brandpreventieve voorzieningen bestaan
uit brandslanghaspels en brandmeldinstallatie met
rookdetectie en brandkleppen in de kanalen I.p .v.
overgang activiteitenruimte en facilitaire zone .
De toegang installatie voorzieningen omvatten
Ventilatie-unit opbouw op leidingschacht lucht
onttrekken aan buitenlucht door leidingschacht
i.v.m. warmtewieL
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Bouwtechniek
De bouwtechnische aspecten die een Invulling

behoeven zijn:
De gevel opbouw bestaat uit een glazen
vliesgevel afgesteund op staalconstructie middels
spiders en hoekstalen geschroefd in de geharde
binnenruit en ter plaatse van de vloer middels een
kogelscharnier. De glasgevel is beplakt met een
spiegelende folie met een warmteweerstand van
76%.
De
brandoverslag
en
brandwering
voorzieningen zijn; brandwerende coating op
staalconstructie, brandwerende beglazing ter
plaatse van buitengevel. De betonnen gevel en
glazen deuren vormen de afsluiting van de facilitaire
zone die als brandcompartiment functioneert.
De dakaansluiting wordt met scharnierende
stalen hoeken uitgevoerd zodat de dakkap
onder iedere gewenste hoek is te stellen op de
staalconstructie. De staalconstructie is ingepakt
met minerale wol en de glasgevel wordt middels
een kitnaad gelijmd tegen de dakkap.
De plafonds zijn uitgevoerd met een
verlaagd plafond waarboven de luchtkanalen zijn
opgehangen aan de staalplaat.
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80 mm afwerkvloer.

Spider met stalen hoek.

Betonvloer

Stalen vin In het werk gelast op stalen kokers

Stelplaat met doorgestoken dra deinden.

Glasvin tussen twee geboute staalplaten gebout
op stalen vin.

IsolatJe
stalen kokerproflel 400x400 mm voorgezaagde
sleuven voor wapening en beton

Conclusie
Eenzaamheid is in veel gevallen onzichtbaar:
men lijkt veel contacten te hebben, die echter
oppervlakkig van aard blijken te zijn. De buitenkamer
van de mens is gevuld, terwijl in de kern een sterk
gevoel van eenzaamheid en leegte is. Dit wordt
verbeeld in het aandachtsteken in Arnhem. Op het
kruispunt van de Hommelstraat, Spoorstraat en de
Ir. J.P. van Muijlwijkstraat is een multifunctioneel
gebouw ontworpen. In de buitenkamer van het
gebouw kunnen activiteiten plaatsvinden, deze
practices zijn noodzakelijk om eenzaamheid
blijvend onder de aandacht te houden. Door het
gebouw letterlijk te doorklieven wordt de leegte
in de kern zichtbaar voor de bezoeker. Het object
is door zijn vorm een opvallende verschijning in
de omgeving. Technische uitwerkingen tot op
detailniveau bevestigen de haalbaarheid van dit
ontwerp.

Funderingsdetail
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Slotconclusie

Reflectie

Het creëren van een ontmoetingsplek die
mensen nader tot elkaar brengt is een illusie in
deze technische maatschappij, waarin processen
als emancipatie en globalisering tot een sterke
geleid.
individualistische
houding
hebben
Borgmann onderstreept dat mensen nader tot
elkaar komen wanneer een activiteit met een
gemeenschappelijk doel beoefend wordt. Deze
focal practices zorgen er tevens voor dat een focal
concearn onder de aandacht blijft.
Het is mogelijk gebleken om architectuur als
aandachtsteken te ontwerpen en dit bovendien
functioneel te laten zijn . Het is een grote uitdaging
geweest om zonder een direct programma te
starten, maar eerst de aandacht te richten op
een dergelijk sociaal thema als eenzaamheid en
de ontwerpbeslissingen daarop te baseren. Door
aandachtstekenen in de stad te plaatsen kan een
bijdrage worden geleverd aan een duurzamere
samenleving.

Tijdens dit afstudeerproject heb ik veel over
mijn karakter en omgang met architectuur geleerd.
In deze tekst zal ik, door een reflexieve houding
aan te nemen, inzicht proberen te krijgen in mijn
functioneren als ontwerper.
Allereerst kan gezegd worden dat ik graag
de vrijheid opzoek. Dit blijkt onder andere uit mijn
keuze om met een maatschappelijk thema bezig te
gaan . Ook in andere masterprojecten en -vakken is
dit naar voren gekomen . De behoefte aan vrijheid
blijkt tevens uit het feit dat ik het prettig vind om
zelfstandig aan iets te werken. Ik heb de tijd
nodig om zaken te overdenken en vind het geen
probleem om mij een aantal weken af te zonderen,
alvorens weer iets te presenteren. Om mijn ideeën
vervolgens te concretiseren en niet te blijven
steken in vage concepten , heb ik wel degelijk
iemand nodig die mij aanscherpt.
Ten tweede merk ik bij mijzelf een
bewogenheid voor mensen om mij heen, die ik
van God gekregen heb. Ik wil mij daarom graag
inzetten om door middel van mijn ontwerpen
mensen aan het denken te zetten en samen te
brengen. Soms kan ik mensen dingen opleggen ,
dit kan 'prekerig' overkomen. Ik heb geloof in een
enigszins maakbare samenleving , waarin de mens
zijn verantwoordelijkheid dient te nemen.
Tot slot kan ik opmerken dat ik over
doorzettingsvermogen beschik. Ik heb vertrouwen
in mijn eigen ideeën en wil mensen graag
overtuigen. Ik zie de architect als adviseur, die
nadenkt over de maatschappij . Het lijkt mij voor de
toekomst dan ook interessant om op dit brede vlak
met architectuur bezig te gaan.
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Eenzaamheid is een gevoel van leegte, het niet
verbonden zijn met
de ander. De eenzame mens is niet per definitie
alleen . maar voelt zich opgesloten in zijn eigen,
kleine wereld, door een gebrek aan diepgaande,
persoonlijke contacten. Hierdoor is hij niet in staat
zijn emoties en andere belangrijke aspecten van
het leven met anderen te delen.
Dertig procent van de jonge en oudere Nederlanders wordt wel eens getroffen door gevoelens
van eenzaamheid. Dit brengt tal van negatieve
gevolgen met zich mee. Ondanks de actualiteit
rust er nog vaak een taboe op dit onderwerp.
Eén van de doelen van dit afstudeerproject is het
doorbreken van de stilte rondom eenzaamheid ,
door een fysiek aandachtsteken in Arnhem te
ontwerpen op een kruispunt van versch illende
risicogroepen.

