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Woord vooraf

Als kind bedacht ik me ooit dat ik graag architect zou worden . Ik had op dot moment niet kunnen
bevroeden dat ik 17 jaar loter een afstudeerverslog zou schrijven, waarmee ik mijn studie bouwkunde
zou afronden . Nog minder had ik kunnen bevroeden dot de weg naar dot moment bezaaid zou zijn
met obstakels, omwegen en diepe confrontaties met mijn eigen persoon. De studie leidde me op tot
architectonisch ontwerper, moor heeft me meer nog als m ens gevormd. Met dit verslog komt er een
einde aan mijn studie bouwkunde. De tijd is aangebroken voor een nieuwe fase in mijn ontwikkeling
als mens en als architect.

Op deze plek wil ik alle mensen bedanken die mij tijdens mijn studie hebben geholpen en gesteund.
Een aantol mensen wil ik hier persoonlijk noemen.

Jos, Bos, Mark en Jocob wil ik bedanken voor de begeleiding bij mijn afstudeerproject. Zonder jullie
kritische vragen, aanwijzingen, ideeën en steun was mijn project niet mogelijk geweest.

Maoike, Rik, Eline, Jolien, Mo en Ruud van het afstudeeratelier Grey Power 6 wil ik bedanken voor de
fijne samenwerking bij het vooronderzoek en de kritische en meedenkende opmerkingen tijdens het
afstuderen.

Mijn ouders wil ik bedanken voor de o nvoorwaardelijke steun die ze mij gedurende mijn hele studie
hebben gegeven, voor de actieve m eedenkende rol die ze hebben vervuld en voor de vele uren dat ze
mijn architectonische ideeën met veel belangstelling hebben aangehoord en van commentaar hebben
voorzien.

Bertine, donk je wel voor je ondersteuning gedurende mijn hele studie.

Willem, bedankt voor alle begeleiding die je me hebt gegeven tijdens mijn studie. Mijn studie maakte
mij architectonisch ontwerper, jij hielp me om een m ens te zijn en te blijven.
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1. Inleiding

Nederland wordt in toenemende mate geconfronteerd met problemen als

Dit afstudeerproject goot over de invloed die architectuur kon hebben op de

gevolg von de vergrijzing von de bevolking. Het deel von de bevolking dat

geluksbeleving van mensen woarvon het leven wordt gekenmerkt door het

65 joor of ouder is, is op dit moment ongeveer 15%, moor zol volgens het

hebben van een zware fysieke beperking.

Centrooi Bureau voor de Statistiek de komende periode sterk toenemen tot

De geluksbeleving von deze groep mensen, het welbevinden, lijkt invloed te

ongeveer 25% in 2040. 1 Dot betekent dot we in relatie tot de totale bevolking

hebben op de ontwikkeling von hun zorgvroog. Als het zo is dot architectuur

te moken krijgen met meer don onderhalf keer zoveel ouderen don nu het gevol

invloed heeft op de geluksbeleving von mensen, don is het misschien mogelijk

is. Deze ouderen zullen een inkomen moeten hebben en een plek om te wonen.

om met het gebouw de toenome van de zorgvraag deels te sturen, een gegeven

In de laatste fase von hun leven zullen zij een toenemende zorgvroeg hebben,

dot interessant is gezien de ontwikkelingen in de bevolkingsopbouw.

net ols de huidige generatie ouderen. Dit zijn ook de gebieden woar problemen
te verwachten zijn, wonneer het huidige stelsel von ouderdomsvoorzieningen

De geluksbeleving von de mens wordt beïnvloed door de mote woorin die mens

in Nederland rücksichtslos wordt doorgezet. Het is niet verantwoord om geen

zichzelf kon zijn, de mote waarin die mens zijn eigen identiteit kon manifeste-

notie te nemen van de problemen die we als gevolg von de vergrijzing kunnen

ren. Het wonen von de mens is een manifestatie von zijn identiteit. Een mens

verwachten.

kon zich 'thuis' voelen op de plek woar hij woont wonneer zijn woning in stoot

Het is in dit kader dot het afstudeeratelier Grey Power oon de faculteit Bouw-

die mens is architectuur.

is om een manifestatie von zijn identiteit te zijn. Het ontwerp von de woning von

kunde von de Technische Universiteit Eindhoven zich bezig houdt met de problematiek van de vergrijzing in relatie tot de bouwkunde, meer specifiek de

Al ontwerpend heb ik het bovenstaande idee onderzocht en de bevindingen

architectuur voor ouderen. De 6e en laatste editie von dit atelier doet onder de

von dit onderzoek worden in dit afstudeerverslog gepresenteerd. Het verslog

titel lnside Outside onderzoek noar innovatieve concepten voor het verpleeg-

bestoot uit een theoretisch deel, een casestudy in ontwerpende zin en een dis-

huis, woarvon de bewoners in meerdere opzichten worden geconfronteerd met

cussie von het resultoot.

onvermogen: ten eerste een fysiek onvermogen ols gevolg van fysieke of mentale aandoeningen, moorvookook onvermogen in financiële zin, aangezien de

In het theoretische deel beschrijf ik mijn observaties en ideeën ten oonzien von

mensen die dot kunnen betalen in toenemende mate zorg voor zichzelf regelen.

de verpleegzorg in Nederland en de architectuur von het huidige verpleeghuis.

Het is de vroog hoe wij ols mootschoppij met deze groep met onvermogen

De observaties zijn de bosis voor de architectonische ideevorming ten aan-

geconfronteerde mensen willen omgaan. Hoe goon wij hen huisvesten? Hoe

zien von de typologie von het verpleeghuis. De observaties en de ideeën leiden

gaon we hen de zorg bieden die ze nodig hebben? Hoe goon we die voorzie-

somen tot een gebouwconcept voor een manier von wonen voor mensen met

ningen financieren?

een zware zorgvroag.
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De casestudie is de uitwerking van het gebouwconcept tot een architectonisch
ontwerp voor een bestoonde locatie in Dordrecht. In dit ontwerp zijn de ideeën
uit het theoretische deel geconfronteerd met het ontwerpen in de context van
een gebouwde omgeving. Het resulterende ontwerp is een illustratie van de
mogelijkheden van het gebouwconcept dat in het theoretische deel is ontwikkeld.

Het afstudeerverslag wordt besloten met een discussie van de resultoten . Het
architectonische ontwerp wordt vergeleken met de ideeën uit het theoretische
deel en daaruit worden conclusies getrokken. Ten slotte worden er enkele aanbevelingen gedaan voor mogelijk vervolgonderzoek .

Het atelier Grey Power 6: lnside Outside is in september 2008 begonnen onder
leiding van prof. ir. Bas Molenaar en ir. Mark van der Poll. Het atelier maakt
deel uit van het afstudeerprogramma van de Unit Architectural Design and
Engineering van de faculteit Bouwkunde von de Technische Universiteit Eindhoven. Naast Bas Molenaar en Mark van der Poll maakt dr. Jacob Voorthuis
deel uit van de afstudeercommissie. In opril 2010 zijn de taken von prof. ir.
Bas Molenaar overgenomen door dr. ir. Jos Bosman, die vanaf dat moment de
voorzitter van de afstudeercommissie is.

Ik wens u veel plezier bij het lezen over mijn ideeën voor het wonen van mensen
met een zware zorgvraag.

Martin Bouwman
Eindhoven, september 201 0
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2. Noor een huis met verpleging
Probleemstelling en doelstelling

Het idee van het huis met verpleging is de kern van dit afstudeerproject. In het

keuzevrijheid van de bewoner voor wat betreft de manier waarop men woont,

huis met verpleging wordt het wonen van de hulpbehoevende oudere gesteld

de plek waar men woont en de mensen met wie men woont.

boven de procesmatige zorgverlening. Professionele zorgverlening wordt gezien
als - onmisbaar - instrument om het wonen van de hulpbehoevende oudere

Een belangrijke tendens in de samenleving is het ontstaan van woongroepen

mogelijk te maken. In die rol is verpleegzorg iets dat zich 'in de achtertuin van

voor ouderen, veelal op basis van collectief particuliere initiatieven. Kernge-

het wonen' bevindt.

dachte is dat men met elkaar wil samenwonen om samen oud te worden en
daarbij zo lang mogelijk de regie in eigen hand te houden . Binnen de groep

De efficiëntie van de zorgverlening is een belangrijk maatschappelijk onderwerp

is er een financieel motief (de kosten van zorg zijn gezamenlijk mokkelijker te

door het gebrek aan personeel en financiële middelen in de zorgsector. Ten on-

dragen) en een mantelzorg- of burenhulpmotief (samen kunnen we elkanders

rechte is de efficiëntie van de zorgverlening vrijwel één op één gekoppeld aan

gebreken opvangen). Binnen een dergelijke groep is de kans op sociaal isole-

de procesmatigheid van de zorgverlening. Een fabrieksmatige procesmatigheid

ment veel kleiner. Bovendien gaat er een positief signaal uit van deze aanpak;

mag dan vanuit bedrijfskundig oogpunt zeer efficiënt lijken, het resultaat is dat

er is een sterke gerichtheid op wat de mensen nog wel kunnen. Dit in tegen-

er een zekere mate van onpersoonlijkheid zal ontstaan. Wanneer die onper-

stelling tot de algemene zorginstellingen, waar de mensen in groepen worden

soonlijkheid door de procesmatigheid te ver doorslaat, don resulteert dot in een

geplaatst (beperkte keuzevrijheid) aan de hand van een zorgindicatie (die wordt

verminderd welzijn bij hulpbehoevende ouderen en als gevolg daarvan in een

gesteld aan de hand van de aandoening, dus naar wat men niet meer kan) . Het

toenome van de zorgvraag.

welzijnsniveau van bewoners van een collectief particulier initiatief zal daardoor

Efficiënte zorgverlening is wat dat betreft de zoektocht naar een - delicaat

veel hoger worden ervaren dan het welzijnsniveau van bewoners van een alge-

-evenwicht tussen bedrijfsmatige procesmatigheid en een optimaal welzijn van

mene zorg instelling .

de zorgvrager, zodat de zorgvraag tot een minimum wordt beperkt.
Het welzijn van de oudere mens is bepalend voor de kwalitatieve en kwantiOuderen hebben in toenemende mate behoefte aan het gevoel van zelfstan-

tatieve zorgvraag die de oudere mens heeft. Daarmee is het welzijn van de

digheid en keuzevrijheid, ook wel de eigen regie genoemd. Deze behoefte komt

oudere mens één van de belangrijkste gereedschappen waarmee de zorgvraag

duidelijk voort uit de behoefte om zich te onderscheiden van de medemens, de

te sturen is. De personele en de financiële problemen waarmee de ouderen-

eigen identiteit te behouden en tot uiting te brengen. Het wonen is een belang-

zorgsector in toenemende mate te kampen heeft, maken dat het voor de hand

rijk middel om uitdrukking te geven aan de eigen identiteit. Centraal staat de

ligt om het welzijn van de bewoners in te zetten om de professionele zorgvraag

Naar een huis met verpleging
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per bewoner te verminderen. Omdat de welzijnservaring in ieder geval ook

aandoening of aando eningen) van de zorgvrager. Doormee word t er onnodig

direct gekoppeld is aan de manier van wonen, is het wonen van de oudere

nadruk gelegd op de gebreken die gepaard gaan met het ouder worden en dot

mens bij uitstek een geschikt instrument om de zorgvraag van de oudere mens

resulteert in een negatief beeld van het o ud zijn. De meeste mensen in onze

te sturen.

samenleving proberen de confrontatie met dot negatieve beeld te ontlopen,
waarmee het sociaal isolement van zorginstellingen en hun bewoners deels kon

De wens om de zorgvraag van de oudere mens te sturen door middel van

worden verklaard.

zijn manier van wonen, betekent dot we de woonwensen van de oudere mens
moeten kennen, zodat we doormee ouderenwoningen kunnen ontwerpen die

Om het sociaal isolement van de bevolkingsgroep 'hulpbehoevende oudere

het welzijn van de oudere mens doen toenemen. De bevolkingsgroep die zich

mens' te doorbreken, is het van belang dot het wonen van deze groep een

als 'oudere mens' loot kwalificeren is per definitie pluriform, omdat de somen-

normale positie binnen de samenleving krijgt. Dot betekent ook dot het 'oud

Ieving per definitie pluriform is. Dot betekent dot het woningoenbod voor de

zijn' behoefte heeft aan een positiever imago. Die positiviteit ligt voor een be-

oudere mens ook pluriform en dus gedifferentieerd zal moeten zijn. Binnen

langrijk deel besloten in de benodering van en het omgaan met de gebreken

de bevolkingsgroep 'oudere mens' is er wel een meer algemeen kenmerk te

die gepaard gaan met het ouder worden . Het is van belang te onderkennen

definiëren naast de leeftijd, namelijk de toenemende behoefte aan zorg (ge-

dot de hulpbehoevende oudere mens vaak nog gedurende longe tijd in stoot

combineerd met afnemende fysieke en m entale gesteldheid). Dot betekent dot

is om veel dingen nog wel zelf te doen. Zelfredzaamheid is een belangrijke

de ouderenwoonvoorzieningen een gedifferentieerde vorm moeten connemen

eigenschop die enerzijds de persoon zelf in stoot stelt om nog dingen te doen

(zodat er iets te kiezen volt) en dot die woonvoorzieningen in ieder geval een

en door zijn voldoening uit te holen en anderzijds ook een positief signaal naar

grote kwalitatieve en kwantitatieve zorgvraag moeten kunnen faciliteren.

de omgeving kon genereren, doordot duidelijk wordt dot ook het leven van de

De huidige ouderenzorginstellingen bevinden zich op een eiland in de moot-

ken.

hulpbehoevende oudere over een bepaalde mate van kwaliteit kon beschik-

schoppij. In wezen verandert er niet veel aan de instellingen, wonneer er een
gevangenismuur omheen zou worden g ebouwd en de m ensen die er om de een

Wonen en zelfredzaamheid zijn twee belangrijke instrumenten waarmee het

of andere reden tijdelijk moeten zijn, door een portier zouden worden binnen-

welzijn van ouderen wo rdt beïnvloed . Het is opvallend dot juist op die twee

gelaten. Die waarneming, al is die misschien gechargeerd, maakt duidelijk dot

gebieden de collectief porticuliere initiatieven een antwoord formu leren dot

de ouderenzorginstellingen een imagoprobleem hebben, woordoor het sociaal

anders is don het antwoord van de gongbare algemene zorginstellingen. Met

isolement van de hulpbehoevende oudere mens in belangrijke mate wordt be-

het oog op de afname van de kwalitatieve en kwantitatieve zorgvraag bij hulp-

paald.

behoevende ouderen is het in het belang van de zorginstellingen om te werken
aan een verhoging va n het welzijnsniveau van ouderen . Zelfredzaamheid speelt

16

De zorgverlening oon ouderen is g ebaseerd op een bedrijfsmotig efficiënt

doorbij een centrale rol, omdat doormee het gevoel van eigenwaarde van d e

zorgverleningmodel, waar alles draait om d e zorgindicatie (en doormee om d e

bewoners en het imago van de ouderenwoonvormen positief kon worden beïn-

Naar een huis met verpleging

vloed. Het wonen van de hulpbehoevende oudere mens is van belang, omdat

samenleving wordt vormgegeven in een schakeling van ruimten met een toe-

vanuit de woonvorm de zelfredzaamheid van de bewoners kan worden gesti-

nemende gradatie van openbaarheid.

muleerd. Het positievere imago van het oud zijn kan het sociale isolement van
hulpbehoevende ouderen deels oplossen, net zoals het wonen in een zelfgeko-

Onderzoeksvraag

zen collectief ook een deel van het sociaal isolement kan doorbreken . Maar het

Kan een architectonisch ontwerp voor een huis met verpleging de kwal iteit van

wonen in de samenleving is de belangrijkste factor voor het doorbreken van het

de woonomgeving en de leefgemeenschap van mensen met een zware zorg-

sociaal isolement van de groep hulpbehoevende ouderen in de maatschappij.

vraag bevorderen door de woonsequentie van de zorgsequentie te scheiden

Wonen is één van de primaire behoeften van de mens - dus ook van de hulpbe-

openbaarheid en geborgenheid?

en deze te loten verlopen over meerdere ruimten die variëren in gradatie van

hoevende oudere. We moeten of van het wonen van hulpbehoevende ouderen
achter de (deels denkbeeldige) muren van het zorginstituut. Wonen doe je in
de samenleving. Als je hulpbehoevend bent, don kies je een woning waar je die
hulp kunt ontvangen die je bij het wonen nodig hebt. Uit dergelijke woningen,
gekoppeld aan een zorginfrastructuur, bestaat het huis met verpleging.

Probleemstelling
Het verpleeghuis is de woonomgeving van mensen met een zware zorgvraag,
maar het gebouw wordt vaak ontworpen vanuit het perspectief van efficiënte
zorgverlening. Het verpleeghuis toont zich daardoor meer als een zorgomgeving
dan als een woonomgeving, terwijl de kwaliteit van de woonomgeving invloed
heeft op de geluksbeleving van de bewoners en daarmee op de ontwikkeling
van de zorgvraag van bewoners. Mensen met een zware zorgvraag hebben
behoefte aan een woonomgeving om zich thuis te voelen, maar kunnen in de
efficiënte zorgomgeving van het huidige verpleeghuis aan die behoefte geen
invulling geven.

Doelstelling
Het doel van dit afstudeerproject is om het verpleeghuis te transformeren in
een huis met verpleging, waarin de ruimtelijke sequentie van het wonen wordt
gescheiden van de sequentie van het zorg verlenen en d e koppeling met d e

Naar een huis mer verpleging
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3. Wonen als essentieel onderdeel van ouderenzorg
O bservaties

Nederland vergrijst. Het is inmiddels redelijk algemeen bekend dat we door

zal het ontwerp worden afgedaan als een slecht ontwerp en de architect zal

deze verandering in de bevolkingssamenstelling voor problemen worden gesteld

worden neergezet als een slechte ontwerper.

waar we niet direct een antwoord op hebben. We zijn zoekende en alle mogelijke oplossingen verdienen aandacht gezien de urgentie van de problemen.

De organisaties in de zorgsector lijken over het algemeen vri j logge organi-

Omdat het wonen ook voor de oudere mens (met of zonder zorgvraag) een ba-

saties te zijn, waardoor innovatieve ideeën slechts langzaam hun weg vinden

sisbehoefte is, is de architectonische discipline direct betrokken bij een aantal

naar de werkvloer, waar bovendien soms ook nog de nodige weersta nd t egen

van de problemen die het gevolg zijn van het vergrijzen van de bevolking.

veranderingen bestaat. Dat betekent dat het ontwerpen van een verpleeghuis
dat op een innovatieve manier gebruikt moet worden, de nodige weerstand kan

Een specifiek deelprobleem dat gepaard gaat met de vergrijzing van de bevol -

verwachten vanuit de professionele g ebruikers.

king is de overbelasting van de ouderenzorgvoorzieningen . Als we ook in de
toekomst in de zorgvraag van ouderen willen voorzien, dan zullen we de wijze

De manier waarop de zorg wordt verleend, wordt ingegeven door de zorg-

van zorg verlenen moeten innoveren. Dat zal er ook toe leiden dat de gebouwen

visie van de organisatie. Het is deze visie die bepalend is voor de m anier

waarin deze zorgvoorzieningen worden aangeboden zullen veranderen, waar-

waarop met de cliënten wordt omgegaan. Dat betekent dat een daadwerke-

door ook de architectonische opgave voor deze gebouwen zal veranderen.

lijk innovatieve zorg voor ouderen begint bij het formuleren van een nieuwe
zorgvisie. Een innovatief architectonisch ontwerp kan de innovatie van d e zorg -

Het thema van het afstudeeratelier Grey Power 6: lnside Outside is de architec-

visie maar zeer beperkt initiëren. Daarenteg en staat of valt een innovatieve

tuur van het innovatieve verpleeghuis. Maar in hoeverre kan een innovatief

zorgvisie met d e mate waarin het g ebouw en zijn architectuur die zorgvisie

architectonisch ontwerp een voortrekkersrol hebben bij het innoveren van de

ondersteunen.

zorgverlening?
Innovatie in de zorg begint bij de zorgvisie. De zorgvisie doet uitspraa k over
Innovatieve zorgverlening door innovatieve architectuur

de manier waarop zorg wordt verleend aan mensen, over de manier waarop

Een innovatief gebouw op zichzelf betekent vrij weinig, wanneer de organisatie

zorgbehoevende mensen leven, wonen, eten, gezond blijven of gezond worden

die er gebruik van maakt niet openstaat voor het innovatieve karakter. M en zal

g emaakt, over d e manier waarop die m ensen worden beg eleid bij het leven

het innovatieve gebouw op d e oude, geëigende wijze proberen te gebruiken,

met hun aandoeningen. In de zorgvisie is verwoord hoe wij als maatschappij

met als uiterste consequentie dat het gebouw zich daar niet voor leent. En dus

mensen met een zorgvraag willen benaderen.

Wonen als essentieel o nderdeel va n ouderenzorg
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0 • 20 jaar (23,9%)

0 • 20 jaar (21 ,7%)

65• jaar (15%)

20 • 65 jaar (61, 1%)

65• jaar (25,6%)

20 • 65 jaar (52,6%)

Vergrijzing van de bevolkingssomenstelling in Nederland
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Wor.en els essentieel onderdeel van ouderenzorg

Bevolkingspiramide leeftijdsopbouw Nederland 2020
Prognose totooi 17 miltoen

B4M>Ikingspiromide leeftijdscpbouw Nederland 2030
Prognose lotoo' 17,4 miltoen

Bevolkingspiramide leeftijdsopbouw Nederland 2040
Prognose totooi

17.5 m iljoen

De zorgvisie zal in de nabije toekomst gaan veranderen. Ten eerste vanwege

De toename van het aantal 65 plussers in de bevolkingssamenstelling moet

het toenemende aantal o~deren in onze samenleving, maar ook omdat de

ten koste gaan van het aandeel dat andere leeftijdscategorieën hebben in de

vraag van de ouderen in onze samenleving zal veranderen. De eerste reac-

bevolkingssamenstelling. Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statis-

ties op deze veranderingen zijn nu al in de samenleving te signaleren. Het is

tiek blijkt dat de toename van het aantal 65 plussers vooral ten koste gaat

mogelijk om een hypothetische zorgvisie te formuleren die op deze tendensen

van het deel van de bevolking dot tussen de 20 en 65 jaar oud is en dat voor

inspeelt. Die hypothetische zorgvisie kan het kader vormen voor een innovatief

het belangrijkste deel de beroepsbevolking van Nederland vormt. Steeds meer

architectonisch ontwerp voor ouderenzorg. Dit betekent dat het herkennen van

mensen zullen door steeds minder mensen moeten worden onderhouden. Dat

de veranderingen in het denken van de samenleving over ouderenzorgvoorzie-

geldt niet alleen in financiële zin; het betekent ook dat er kans is op krapte op

ningen een voorwaarde is om een dergelijk ontwerp te kunnen maken .

de arbeidsmarkt. We zullen steeds minder mensen hebben die arbeid kunnen
verrichten en dat zal ook gelden voor de zorgsector. En dat terwijl er steeds

Een innovatief architectonisch ontwerp voor ouderenzorg zal de mogelijkheden

meer mensen zorg nodig hebben .

tonen die ontstaan wanneer er vanuit een ander perspectief tegen zorgverlening wordt aangekeken. Het tonen van deze mogelijkheden kan de vraag naar

Binnen de politiek is er toenemende aandacht voor de problemen die met het

deze mogelijkheden bij de groep toekomstige zorgvragers doen ontstaan. Deze

verschijnsel vergrijzing gepaard gaan, maar het nemen van mootregelen is

vraag bij toekomstige cliënten kan de katalysator zijn die nodig is om innovatie

een groot probleem, omdat de mootschappelijke weerstond begrijpelijker wijs

in de ouderenzorgsector te genereren.

enorm is. Desondanks is het duidelijk dat we iets zullen moeten ondernemen;
doorgaan op de ingeslagen weg is geen optie.

Tendensen in de benadering van de ouderenzorg

Vergrijzing en de ouderenzorg

Het verschijnsel vergrijzing

dat er een steeds grotere belasting zal zijn van ons stelsel van ouderdoms-

Het feit dat er steeds meer ouderen in onze samenleving zullen zijn, betekent

In algemene termen betekent vergrijzing dat de gemiddelde leeftijd van de

voorzieningen. Een belangrijk onderdeel van dat stelsel is de ouderenzorg, het

bevolking toeneemt, dat het aantal ouderen binnen de bevolking toeneemt. Op

geheel aan voorzieningen waarmee we proberen te voorzien in de zorgvraag

dit moment is ongeveer 15 procent van de Nederlandse bevolking 65 jaar of

van de ouderen in onze samenleving . Onder ouderenzorg vollen onder andere

ouder, maar prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek voorspellen

instellingen als de thuiszorg, het verzorgingshuis en het verpleeghuis. Van veel

dat dit in 2040 ongeveer 25 procent zal zijn en dat die toename bovendien ex-

van deze instellingen wordt nu al regelmatig gezegd dat ze overbelast zijn, dat

plosief zal verlopen. Het betekent dat we over dertig jaar te maken hebben met

er te weinig werknemers zijn om de totale zorgvraag te kunnen beantwoorden .

anderhalf keer zoveel 65 plussers . Al die mensen zullen ergens moeten wonen,

Dat vertaalt zich het sterkst in het hebben van wachtlijsten voor het ontvangen

zullen een inkomen moeten hebben om te kunnen leven en zullen op den duur

van zorg . Maar ook meer verscholen komt deze overbelasting tot uitdrukking,

een toenemende zorgvraag hebben, net als de huidige ouderen .

onder andere in gehaastheid bij het verlenen van zorg, stress bij de zorgverle-

Wonen als essentieel anderdeel van ouderen zorg
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ners en ook het daaruit voortvloeiende hogere ziekteverzuim onder werknemers

Het beperken van de zorgvraag

in de zorg .

In zijn boek Levenskunst op Leeftijd beschrijft professor H .M . Becker hoe hij
de geluksbeleving van mensen probeert in te zetten om de toename van hun

Uit de bovenstaande situatieschets blijkt dat het niet aannemelijk is dat we in

zorgvraag te beperken . Zijn theorieën zijn gebaseerd op empirisch onderzoek

de toekomst met hetzelfde aantal hulpverleners veel meer mensen van zorg

binnen de verpleeghuizen van de Stichting Humanitas in Rotterdam, de stich-

zullen kunnen voorzien. Wanneer we de huidige zorgvoorzieningen ook voor de

ting waarvan hij directievoorzitter is.

toekomst willen garanderen, betekent dit dot we veel meer zorgverleners zullen
moeten aantrekken om aan de zorgvraag te kunnen voldoen.

Professor Becker benoemt in zijn boek vier kernwaarden die stimulerend zijn

Het lijkt mij echter evenmin realistisch om ervan uit te gaan dat we op den

voor de geluksbeleving van mensen met een (zware) zorgvraag 3 :

duur oon de zorgvraag kunnen voldoen door meer zorgverleners aan te trek-

1.

het hebben van eigen regie over het leven;

ken, vooral omdat de beroepsbevolking krimpt door de vergrijzing. Cijfers van

2.

het stimuleren en ondersteunen van eigen activiteit en zelfwerkzaamheid;

het Centraal Bureau voor de Statistiek onderbouwen dit onderbuikgevoeL Het

3.

blijkt dat in ieder geval sinds 1980 het percentage van de bevolking dat 65 jaar
of ouder is, vrijwel gelijk is aan het percentage van de beroepsbevolking dat
werkzaam is in de zorgsector. Daarbij bleef de verhouding tussen het aantal

het benadrukken van de leuke dingen in het leven door een positieve grondhouding, omgeving en sfeer;

4. het faciliteren van een gezonde sociale interactie in levensloopbestendige
complexen, zodat er een hechte leefgemeenschap kan ontstaan.

mensen in de beroepsbevolking en het aantal mensen van 65 jaar of ouder vrijwel gelijk.2 Dat is een verontrustend gegeven, omdat we weten dat die verhou-

Binnen de zorginstellingen van de stichting Humanitas blijkt dat de zorgvraag

ding in de nabije toekomst drastisch zal veranderen : de beroepsbevolking zal

van bewoners afneemt door deze kernwaarden als uitgangspunt te nemen voor

met ongeveer 15% krimpen, terwijl er meer don anderhalf keer zoveel ouderen

de zorgverlening. De extra kosten die gepaard gaan met de bouw en het onder-

komen . Zelfs als we de krimp van de beroepsbevolking niet in de berekeningen

houd van een uitgebreidere woonvoorziening voor ouderen wordt gedekt door

meenemen en we gaan er vanuit dat de trend van de afgelopen 30 jaar zich

de afname van de kosten voor zorgverlening als gevolg van de afname van de

doorzet, dan moet 25 procent van de arbeidsbevolking in 2040 in de zorgsector

zorgvraag. Deze afname van de zorgvraag wordt door professor Becker in de

werkzaam zijn om oon de vraag te kunnen voldoen. In werkelijkheid zal dit

eerste instantie toegeschreven aan de kwaliteit van een woonomgeving en een

percentage nog veel hoger moeten zijn, omdat de arbeidsbevolking krimpt.

leefgemeenschap die zo normaal mogelijk is. Daardoor vermindert het sociaal
isolement van de bewoners en daarmee ook de zorgvraag die voortkomt uit een

Mijns inziens is er nog een derde mogelijkheid om in de toekomst aan de zorg-

schreeuw om aandacht.

vraag te kunnen voldoen, naast het inzetten van meer zorgverleners die per
persoon ook meer mensen van zorg voorzien. We kunnen proberen om de

Opvallend is dat de woonomgeving en de leefgemeenschap een essentiële rol

vraagzijde te beïnvloeden; om de zorgvraag per oudere inwoner te beperken.

spelen in het model van professor Becker en dat hij in die twee dingen ook een

Misschien is die opgave niet zo onmogelijk als zij op het eerste gezicht lijkt te

directe aanleiding ziet voor de vermindering van de zorgvraag van de bewoners.

zijn .
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Het wonen van ouderen in een hechte leefgemeenschap kan dus één van de

waarover ze nog beschikken verder wordt beperkt door de ijzeren organisatie

voorwaarden zijn om de zorgvraag van de oudere bewoner te beperken.

van efficiënte zorgverlening.

Hoe een gebouw voor een woongemeenschap van ouderen met een zware

Hoewel oude mensen geconfronteerd worden met het onvermogen om die

zorgvraag eruit zou kunnen zien, zó dat de behoefte aan wonen en de behoefte

dingen te kunnen doen die ze willen doen, zijn er ook veel dingen die ze nog wel

aan het hebben van sociale contacten door het gebouw wordt ondersteund,

lange tijd zelf kunnen. In de ouderenzorg ligt de nadruk echter op het negatieve

is een architectonisch vraagstuk. Om een architectonisch antwoord op deze

aspect van het oud zijn, doordat de nadruk ligt op het zo efficiënt mogelijk

opgave te kunnen formuleren, zullen we de (woon-) wensen van ouderen (met

verlenen van zorg waar dat nodig is. Mensen worden ingedeeld in groepen aan

of zonder zware zorgvraag) eerst moeten kennen.

de hand van hun aandoening. De aandoening bepaalt hoe ze wonen, met wie
ze wonen, de hoeveelheid zorg die ze ontvangen en daarmee vaak ook de hoe-

Oud zijn

veelheid aandacht die ze krijgen. Met de medebewoners van de gro ep delen ze

De hedendaagse ouderenzorg maakt een schrijnende paradox zichtbaar in het

vaak niets anders dan hetzelfde negatieve aspect van oud zijn, namelijk dat ze

leven van de hedendaagse mens. led ereen wil oud worden, maar niemand wil

hetzelfde niet meer kunnen.

oud zijn. Die constatering is nogal schokkend wanneer we bedenken dat de gemiddelde leeftijd van mensen toeneemt, terwijl we iemand nog steeds als 'oud'

Door deze benadering van hulpbehoevende m ensen hangt er een negatief

beschouwen, wanneer deze de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. Het gevolg is

au reool rondom zorginstellingen als een verzorgingshuis en een verpleeghuis.

dat mensen een steeds groter deel van h un leven als oud worden beschouwd,

Onder andere deze uitstraling maakt dat het niet als plezierig wordt ervaren om

terwijl ze dat in wezen helemaal niet willen zijn.

in dergelijke instellingen op bezoek te gaan. Wie er niet hoeft te zijn, vermijdt

Wat maakt het dat de hedendaagse mens niet oud wil zijn ? Deze vraag lijkt

oud zijn, vermijdt de confrontatie m et een toekomst die het merendeel van de

akelig veel te maken te hebben m et de manier waarop d e ouderenzorg in

bevolking wacht.

liever de confrontatie met de beklemmende negativiteit die kan uitgaan van het

Nederland op dit moment is georganiseerd . De oudere m ens wordt in toene-
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mende mate geconfronteerd met het onvermogen om die dingen te doen die

De consequentie is dat de samenleving zich waar mogelijk terugtrekt buiten d e

hij wil doen. Op het kritieke moment dat het vermogen zodanig is aangetast dat

muren van de instellingen voor ouderenzorg . De groep h ulpbehoevende oudere

de mens niet meer volledig voor zichzelf kan zorgen, wordt hij afhankelijk van

mensen raakt zo geïsoleerd van de maatschappij. Hulpbehoevende ouderen

ouderenzorg. Dezelfde ouderenzorg die mensen verzorgt in verzorgingshuizen

worden verstoten uit d e samenleving, maar niet zozeer vanuit het m otief dat ze

en verpleeg huizen die eruit zien als een stapeling van kamers waar mensen

niet m eer van waarde kunnen zijn voor de m aatschappij, al is dat wel de dek-

'wonen' die vrijwel niets meer hebben. Mensen die deel uitmaken van een zo

mantel. Het is echter vooral de samenleving die niet geconfronteerd wil worden

efficiënt mogelijk georganiseerd verzorgingssysteem. M ensen waarvan de fy-

met het negatieve beeld van oud zijn, een beeld dat in de eerste instantie doo r

sieke vrijheid is ingeperkt doo r hun aandoening. M ensen waarvan d e vrijheid

d ezelfde samenleving aan de ouderenzorg is opgelegd .

Wonen als essentieel onderdeel van ouderenzorg

Het leven von de oudere, hulpbehoevende mens wordt zo gedomineerd door

is omdat er te weinig werknemers te vinden zijn en het systeem onbetoolboar

sociaal isolement en de confrontatie met het niet meer kunnen . Het is vanuit

dreigt te worden door de toename van het aantal ouderen . Vele ouderen

dit inzicht dan ook niet moeilijk om je voor te stellen dat zoveel hulpbehoe-

worden dagelijks geconfronteerd met de kwalitatieve problemen die ontstaan

vende ouderen vroeger of later last krijgen von depressiviteit. Dat oude mensen,

door geldgebrek, personeelstekort en de consequenties van de nadruk op het

hoewel ze ooit oud hebben willen worden, uiteindelijk helemaal niet oud willen

zorgen die hiervoor zijn beschreven. Ook de kinderen van de huidige generatie

zijn.

ouderen worden- soms intens- geconfronteerd met de problemen van de huidige ouderenzorg. Voor hen, de opkomende generatie ouderen, is de huidige

Met hoor benadering vanuit het negatieve is de ouderenzorg in Nederland

ouderenzorg in Nederland verworden tot het schrikbeeld van o ud zijn.

in een vicieuze cirkel beland. De focus is gericht op het zo efficiënt mogelijk
verlenen van zorg die aan het onvermogen van de hulpbehoevende mens is

Tegelijk is er een groot verschil tussen de ouderen van nu en de opkomende

gerelateerd. Die negatieve benadering rnaokt de hulpbehoevende mens mach-

generatie ouderen . De opkomende generatie is opgegroeid in de jaren '60 en

teloos, ontneemt hem zijn zelfzorg en veroorzaakt isolement, vereenzaming

70 van de twintigste eeuw, decennia die werden gekenmerkt door toenemend

en depressiviteit. Daardoor ontstaat er een toename van de zorgvraag bij de

verzet tegen het gezag en een toenemende kritische houding ten opzichte van

hulpbehoevende mens die afhankelijk is geworden van het systeem, veroor-

bestuurders. Dot heeft een generatie opgeleverd die mondiger en assertiever is

zaakt door hetzelfde systeem. Het gebrek aan stimulatie van zelfzorgzaam-

don hoor ouders en die zich bovendien veel meer bewust is van de talloze mo-

heid doet de fysieke vermogens verder afnemen en leidt dus tot een toename

gelijkheden die er zijn. De opkomende generatie ouderen is het gewend om in

van de zorgvraag. Het systeem kan depressiviteit veroorzaken die vervolgens

ongewenste situaties en omstandigheden van zich of te spreken en onderneemt

kan leiden tot geestelijke achteruitgang van de zorgbehoevende mens, met

ook zelf actie om verandering in ongewenste situaties te brengen •

als uiteindelijk gevolg dat de zorgvraag verder zal toenemen. Ook isolement
en vereenzaming leiden tot een toename van de zorgvraog, moor dan vanuit

Het schrikbeeld dot van de ouderenzorg is ontstaan, leidt door de assertiviteit

een ander motief, namelijk de schreeuw om aandacht. Juist dot laatste punt

van de opkomende generatie ouderen tot directe reacties op dot schrikbeeld.

is cruciaal. De toenome van de zorgvraag op het totale vlak betekent namelijk

De opkomende generatie is het gewend om te kiezen en neemt de regie in

dat er binnen het systeem juist nog minder tijd overblijft om aandacht te geven,

honden als het om hoor oudedogsvoorzieningen goot. Als de huidige oude-

woordoor de machteloosheid van de zorgbehoevende mens verder toeneemt.

renzorg de oudedogsvoorzieningen niet naar behoeven regelt, don regelt de

Aan de zodoende constant toenemende zorgvraag zal nooit voldaan kunnen

opkomende generatie ouderen hoor oudedagsvoorzieningen zelf. Daarbij staat

worden. Het systeem veroorzaakt zijn eigen ondergang.

de behoefte aan keuzevrijheid en het voeren van de eigen regie centraal.

De opkomende generatie ouderen

In dot kader is er in de ouderenzorg nu al een duidelijke verschuiving waar-

Het huidige oudere nzorgstelsel in Nederland wordt in t oenemende mote be-

neemboor van intromurale naar extramurale zorgverlening . De zorgverlening

kritiseerd. Er is een breed gedragen besef dat het systeem niet te hondhaven

verplaatst zich van de instelling naar de individuele woning, en speelt doormee

Wonen a ls essentieel onderdeel van ouderenzorg
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in op de behoefte aan zelfstandig wonen bij de oudere mens. Die behoefte aan

h ulp aan de ander. De beide situaties zijn zo een voorbeeld van een positieve

zelfstandigheid kon direct worden verklaard vanuit de toegenomen behoefte

benadering van het oud zijn.

aan eigen regie over het leven.
Onder de opkomende generatie ouderen lijkt nadrukkelijk behoefte te zijn aan
Doornoost is er een niet te verwaarlozen tendens onder de meer vermogende

een langdurig behoud van de zelfstandigheid en de eigen regie over het leven.

ouderen om gezamenlijk collectieven te vormen die de benodigde zorg regelen

Dat is ook te omschrijven als de behoefte aan het behouden van het vermogen

zonder van de bestoonde voorzieningen afhankelijk te zijn. Een dergelijk col-

om uitdrukking te geven aan de eigen identiteit en waardigheid. Het wonen van

lectief kon worden beschouwd als het creëren van een nieuw soort thuissituatie:

d e oudere m ens is een uitdrukking van deze behoefte en daardoor is het niet

een groep mensen kiest bewust voor het samenleven met elkoor op een locotie

vreemd dat bij de hiervoor genoemde tendensen de nadruk in de eerste plaats

die geschikt is om samen op een gelukkige manier oud te worden . Door het

op het wonen ligt.

vormen van een collectief zijn de leden slagvaardiger en meer in stoot om
opkomende ouderdomsproblemen het hoofd te bieden. De mensen binnen de

Anticipatie op de behoefte: kleinschaligheid en huiselijkheid in de ouderen-

groep kunnen op elkoor terugvollen en kunnen elkaars beperkingen opvangen.

zorg

Wonneer er in toenemende mate professionele hulp noodzakelijk is, is het col-

Eenzelfde verschuiving van de nadruk op zorgen naar de nadruk op wonen

lectief door zijn grootte beter in stoot om die hulp zelf in te kopen. Op d eze

is ook waarneembaar bij de zorginstellingen die met ouderenzorg zi jn belast.

manier is het collectief een middel om gezamenlijk zo long mogelijk de regie

Deze verschuiving is g oed te herkennen in het streven van deze instellingen

over het eigen leven te behouden.

naar kleinschaligheid en huiselijkheid . De grote verpleegafdeling met meer-

Binnen de twee genoemde voorbeelden stoot de zelfstandigheid van de mens

pleeggroepen, waarbinnen zo veel mogelijk een 'normale' gezinssituatie wordt

centraal. In beide gevallen is die zelfstandigheid rechtstreeks gekoppeld aan

nagebootst. De verpleeggroep wordt vertaald in een 'woning' m et een huis-

de woonsituatie; het wonen is op de eerste plaats gesteld en het verlenen van

kamer, een keuken en voor iedere bewoner een eigen kamer. De bewone rs

persoonskamers heeft plaats gemaakt voor een benadering vanuit kleine ver-

zorg is 'slechts' een hulpmiddel bij het wonen. Een m eer indirect kenmerk van

vormen samen met vaste zorgverleners een h u ishouden waarbinnen (samen )

de twee genoemde woonsituaties is de manier waorop het oud zijn wordt bena -

wordt gekookt en gegeten, waarbinnen de was wordt gedaan en ook andere

derd. In tegenstelling tot de eerder beschreven ouderenzorg ligt de nadruk niet

activiteiten gezamenlijk worden ondernomen.

op dot wat de hulpbehoevende mens niet meer kon, het negatieve aspect van
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oud zijn. De nadruk ligt juist op dat wat de hulpbehoevende m ens ondanks zi jn

Met kleinschaligheid en huiselijkheid wordt er binnen de verpleegzorg heel uit-

beperkingen nog wel kon . Want door dat wat de hulpbehoevende mens nog

drukkelijk geprobeerd om met aandacht voor het individu een thuis voor de

wel kan, is hij in staat om met een zekere mate van zelfstandigheid te wonen.

bewoners te creëren . Maar is het thuisgevoel wel te vertalen in termen van h ui-

Binnen het collectief ligt de nadruk zelfs nóg sterker op dat wat de hulpbe-

selijkheid, kleinschaligheid en eenpersoonskamers? Die begrippen leiden wel

hoevende mens nog wel kan, omdat het kunnen van de een wordt ingezet als

tot een nieuwe manier van organiseren van de zorginstelling, maar er wordt
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tot nu toe geen écht antwoord mee geformuleerd op de behoefte aan eigen

dat daarmee ook de hoeveelheid zorgvraag wordt beïnvloed, is aangetoond

regie en keuzevrijheid die bij de opkomende generatie ouderen leeft. Binnen

door professor Becker bij de Stichting Humanitas in Rotterdam.

de kleinschalige huiselijkheid van de verpleeghuizen worden de groepen over
het algemeen nog steeds samengesteld naar de zorgindicatie van de bewoners,

Het wonen van de oudere mens met een (zware) zorgvraag is ook voor hem

een indicatie die rechtstreeks is gebaseerd op de aandoening van de hulpbe-

een uiting van zijn identiteit. Hoe beter de eigen identiteit tot uiting kan worden

hoevende bewoner.

gebracht in de manier van wonen, hoe groter de kwaliteit van leven zal worden
ervaren. Een leven dat kwaliteit heeft ondanks d e beperkingen van een aan-

Het streven naar huiselijkheid maakt dat de ouderenzorg binnen d e verpleeg-

doening, is ook stimulerend voor het behoud van zelfredzaamheid en werkt

instellingen meer op het individu is gericht, maar het beantwoordt niet de be-

daardoor remmend op de progressie van het ziektebeeld en de toename van

hoefte aan eigen regie en keuzevrijheid van de bewoners . De bewoners die

de zorgvraag .

samen een 'huishouden' moeten gaan vormen, zijn door hun indicatie tot
elkaar veroordeeld en hebben niet vrijwillig voor elkaar gekozen. Juist de keuze

Een leven dat nog een herkenbare kwaliteit bezit ondanks de beperkingen van

van waar men woont en met wie men woont, maakt dat een woning ook een

een aandoening kan leiden tot zichtbaar gelukkiger mensen, wat positief zal

thuis voor iemand kan worden. Aan deze voorwaarde wordt in d e verpleegzorg

afstralen op de leefomgeving en de samenleving. Het aangaan van contacten

voorbij gegaan, met als resultaat dat er een opgelegde, 'valse' huiselijkheid

zal gemakkelijker zijn en het zal bijdragen aan het beperken van het sociaal

ontstaat, waarbinnen het gevoel van een collectief veel moeilijker tot stand zal

isolement van mensen met een zware zorgvraag, wat op zichzelf ook weer zijn

kunnen komen.

weerslag zal hebben op de kwaliteit van leven die wordt ervaren.

Wonen als uitgangspunt voor ouderenzorg

De totale zorgvraag is op te delen in een sociale (aandachts-) zorgvraag en een

Er is een discrepantie tussen de manier waarop zorginstellingen de zorgvraag

professionele zorgvraag . Een leefgemeenschap met sterke onderlinge contac-

benaderen en de feitelijke behoefte die bewoners met een zware zorgvraag

ten en een beter contact met de samenleving ka n een nieuw potentieel aan

hebben. De zorginstelling gaat uit van het efficiënt verlenen van zorg: zoveel

sociale hulp aanspreken. Het deel van de totale zorgvraag dat dan gedragen

mogelijk zorg in zo weinig mogelijk tijd. Voor de bewoner is de behoefte aan

moet worden door d e professionele zorgverleners za l zich dan mogelijk meer

wonen veel belangrijker dan zijn zorgvraag . De beantwoording van zijn zorg-

beperken tot het professionele deel van die zorgvraag.

vraag is enkel de ondersteuning die hij door zij n aandoening nodig heeft om
te kunnen wonen.

H et wonen van de oudere mens met een zware zorgvraag is een essentieel
onderdeel van een integrale benadering van ouderenzorg met als doel de zorg-

De invloed van de woonsituatie op de zorgvraag lijkt tot op heden onderschat

vraag te beperken. Niet de efficiëntie van het zorgverleningproces, maar de

te worden. Dat woonomgeving en leefgemeenschap wel degelijk een sterke

kwaliteit van de woonomgeving zou voorop m oeten staan bij het ontwerpen

invloed hebben op het welbevinden van mensen met een zware zorgvraag en

van een gebouw voor ouderenzorg . De efficiëntie van het zorgverleningproces
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29

is enkel de voo rwaarde voor het functioneren van de waanomgeving van de
oudere m ens met een zorgvraag . We moeten af van het verpleeghuis met zijn
nadruk op het verlenen van zorg . De ouderenzorginstelling van de toekomst is
een huis. Een huis met verpleging .
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4. Stad, gebouw en geluk voor mensen met een zorgvraag
Architectonische ideevorming

De kwaliteit van de woonomgeving en de leefgemeenschap heeft invloed op

een zeer persoonlijke aangelegenheid en daardoor lijkt het begrip geluk amper

de geluksbeleving van de mensen die er onderdeel van zijn. De geluksbeleving

bruikbaar om objectief vost te stellen welk effect onze bezigheden hebben op

van iemand met een zware zorgvraag heeft invloed op de progressie van het

de geluksbeleving van onszelf en de mensen om ons heen.

ziektebeeld en daarmee op de toename van de zorgvraag.
Ondanks dat geluk op zich niet meetboor is, zijn we wel in stoot om meer of
Gebouwen voor mensen met een zware zorgvraag die de geluksbeleving van

minder geluk te onderscheiden. We kunnen ons ook voorstellen dot bepaalde

die mensen als uitgangspunt hebben, zullen daarom een bijdrage kunnen leve-

activiteiten leiden tot een grotere of juist een minder grote geluksbeleving van

ren aan het beperken van de zorgvraag. De vormgeving van de woonomgeving

onszelf en de mensen om ons heen. Met enig gezond boerenverstand is het dus

en de ondersteuning van de leefgemeenschap door het gebouw zullen dan

wel degelijk mogelijk om de invloed von ons handelen op de geluksbeleving

leidend moeten zijn voor het ontwerp van dat gebouw. Maar op welke manier

enigszins in te schotten.

beïnvloedt de architectuur van de gebouwde omgeving de geluksbeleving van
mensen en het functioneren van de leefgemeenschap?

Kan een gebouw voorzien in de menselijke behoefte aan geluk~ Het is erg naïef
om van een gebouw te verwachten dot het zijn gebruikers gelukkig maakt; er

De betekenis van de plek voor persoonlijk geluk

zijn zo veel foetoren die van invloed zijn op de geluksbeleving van mensen.

Ergens in de stad stoot een gebouw. Mensen gebruiken het gebouw; er wordt

Desondanks is het misschien wel net zo naïef om te denken dot het gebouw

gewoond of gewerkt. Mensen ontmoeten elkoor in het gebouw. Er zijn mensen

geen deel uitmaakt van die foetoren die van invloed zijn op de geluksbeleving.

die zich met het gebouw identificeren. Sommigen vinden het gebouw mooi,

Al maakt een goed gebouw niet per definitie gelukkig, het is wel waarschijnlijk

onderen vinden het afgrijselijk. Moor het gebouw stoot er en heeft een zekere

dot een slecht gebouw mensen ongelukkig maakt.

invloed op de gemoedstoestand van al die mensen die zich in zijn omgeving
bevinden.

De filosoof Aloin de Botton vraagt zich in zijn boek ' De architectuur van het
geluk' of waarom een gebouw ideeën van geluk zou moeten oproepen. Gebou-

Voor veel mensen is persoonlijk geluk het hoogste goed wat ze in hun leven

wen hebben volgens hem een karakter dot mensen kunnen herkennen en dot

nastreven. Geluk is doormee één van de grootste drijfveren in ons bestoon als

bij mensen een zekere gemoedstoestand oproept, als reactie op het karakter

mens; het is de motivering van ons doen en laten . Het grote probleem met

van het gebouw. Een gebouw kon dan ook bij een mens passen als een vriend,

geluk is dot het (nog) niet kwantitatief meetboor is. Het beleven van geluk is

omdat de karakters van het gebouw en die mens bij elkaar possen . Het gebouw
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kan dan helpen om bij onszelf te blijven, het kan ons herinneren aan wat wij als

alleen te maken met het vermogen van die plek om een uiting te zijn van de

onze ware 'ik' ervaren. Het karakter van een gebouw kan ons dichter bij onze

identiteit van die mens. Ook het bekend zijn van die mens met de leefomgeving

ware ik brengen, of ons er juist vanaf drijven. "Of we er [onze ware ik) toegang

draagt bij aan een gevoel van thuis zijn .

toe krijgen, hangt in vernederend hoge mate of van de plek waar we ons toevollig bevinden, van de kleur van de baksteen, de hoogte van de plofonds en de

De kwaliteit van de leefgemeenschop heeft invloed op de geluksbeleving van de

indeling van de straten. In een tussen drie snelwegen ingeklemde hotelkamer of

mensen die deel uitmaken van die gemeenschap. Het begrip leefgemeenschop

in een woestenij van vervollen flatgebouwen zullen optimisme en wilskracht al

veronderstelt dot er een zekere bekendheid is tussen de m ensen er die deel van

gouw wegvloeien, als water uit een lek vat. Voor we het weten vergeten we dat

uitmaken, zelfs al zou die bekendheid slechts een oppervlokkig kennen zijn.

we ooit ambities koesterden of redenen hadden om vastberaden en hoopvol in
het leven te staan."

5

Die onderlinge bekendheid van mensen die deel uitmaken van de leefgemeenschop is alleen mogelijk als die mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Als het zo is dot gebouwen ons aanspreken door hun karakter, don is het niet

De ontmoetingen tussen mensen kunnen zeer verschillend van karakter zijn. De

meer don logisch dot mensen zich in heel uiteenlopende gebouwen thuis

ontmoeting kon sporadisch of zelfs eenmalig zijn, maar hij kon ook herhoolde-

voelen. Dot betekent dat het onmogelijk is om voor een grote groep mensen

lijk voorkom en. De ontmoeting kon heel anoniem zijn, of juist minder anoniem,

een gebouw te maken met een specifieke vorm, waar al die m ensen zich thuis

afhankelijk van de mate waarin we een persoonlijk deel van onszelf prijsgeven

kunnen voelen. Alleen wonneer mensen zich kunnen identificeren met een

aan de onder. Een ontm oeting tussen mensen kon bovendien leiden tot het

gebouw, don wordt dat een plek waar ze zich thuis kunnen voelen: ':<\Is plekken

ontstaan van een diepere relatie, zoals vriendschap. Al deze ontmoetingen met

van een visie getuigen die overeenkomt met de onze, verlenen we ze don ook

andere mensen leiden ertoe dat we bekendheid verwerven met de mensen

de eretitel 'thuis'."

6

waarmee we onze leefomgeving delen .

Als d e gebouwen voor oudere mensen met een zware zorgvraag in de eerste

De sociologe Tol ja Blokland wijst in hoor essay 'Ontmoeten d oet er toe' op het

instantie een thuis moeten kunnen zijn voor de bewoners, don zal de verschij-

belang van alledaagse ontmoetingen tussen mensen die deel uitmaken van

ningsvorm van die gebouwen zo gedifferentieerd moeten zijn als de karakters

de leefomgeving . H et ontmoeten van de mensen in onze leefomgeving is niet

van al die mensen met een zware zorgvroog. Alleen don zal er een keuze moge-

alleen van belang voor het eigen maken van onze leefomgeving zodat we o ns

lijk zijn om te wonen in een gebouw waar die persoon zich mee kon identifice-

er thuis kunnen voelen. Het ontmoeten van andere mensen, hoe oppervlokkig

ren . Alleen zo'n gebouw kan een plek bevatten waar die mens zich van noture

ook, geeft ons ook het gevoel dot we deel uitmaken van de sa menleving en

thuis voelt, voor die mens een plek die doodwerkelijk thuis is.

voorkomt het sociaal iso lement waar we anders in zouden belanden. Ten slotte
verschoft het contact met andere m ensen ons toegong tot socia al kapitaal.

De kracht van de ontmoeting
Of een mens zich thuis voelt op een plek in de g ebouwde omgeving, heeft niet
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Binnen het sociaal kapitaal kunnen we drie typen hulpbron nen onderscheiden:

toegong tot informatie en nieuwe inzichten, toegong tot wegen naar sociale

Van deze drie hulpbronnen is de toegang tot sociale steun zowel de moeilijkste

stijging en toegong tot sociale steun. Of we toegong krijgen tot deze hulpbron-

om te genereren als de meest interessante in relatie tot de leefgemeenschap

nen, is afhankelijk van de mate van contact met anderen en het karakter van

van mensen met een zware zorgvraag. Sociale steun door de mensen in de leef-

dot contoct.7

omgeving kan de professionele zorgverlener een deel van zijn werk uit handen

Door informatie en nieuwe inzichten die we via anderen opdoen, kunnen we

gevoel, woordoor het bijdraagt aan de geluksbeleving van mensen. Bovendien

nemen. Tegelijk kan het helpen van elkoor ook leiden tot een bevredigend

geattendeerd worden op mogelijkheden waar we tot dan toe niet aan gedacht

is het helpen van onderen een bevestiging van het eigen kunnen, de kwaliteit

hadden, moor die wel bijdragen aan het oplossen van problemen waar we

die het leven nog bezit en de waarde die iemand heeft voor de leefgemeen-

ons voor gesteld zien. Dit type sociaal kapitaal kan al ontstaan bij een opper-

schap, de samenleving waar je deel van uitmaakt.

vlakkige en sporadische ontmoeting. Het is niet nodig dat we de ander goed
kennen; het toevallig met elkoor proten over een probleem waarvoor we ons

De kracht van de ontmoeting is dat niet alleen het sociaal isolement van de

gesteld zien kan al voldoende zijn.

mens met zorgvraag wordt doorbroken, maar dat ook de potentie van die
steeds groeiende bevolkingsgroep wordt aangesproken en kon worden ingezet

De contacten met anderen kunnen ook leiden tot sociale stijging, bijvoorbeeld

bij het beheersbaar houden van hu·n zorgvraog.

doordat iemand een baan vindt door de contacten die hij heeft gelegd. Ook
hierbij kunnen oppervlakkige, sporadische ontmoetingen voldoende zijn om

Ruimten voor ontmoeting

een netwerk van contacten op te bouwen waaruit sociale stijging kan worden

Talja Blokland stelt in haar essay dat ruimten door hun kwaliteit, hun school

gegenereerd.

en hun typologie een grote invloed hebben op het ontstaan van alledaagse
ontmoetingen en het karakter daarvan. Met het ontwerpen van de gebouwde

Voor de toegang tot sociale steun is een ander, minder anoniem contact over

omgeving kunnen we het ontstaan van ontmoetingen tussen mensen en het

het algemeen noodzakelijk, omdat we voor het ontvangen van dergelijke hulp

karakter van die ontmoetingen dus deels regisseren, als we weten welke facto-

vaak meer persoonlijke informatie moeten prijsgeven. Sociale steun zal door-

ren van die ruimte van invloed zijn op de contacten die er ontstaan.

door veel moeilijker ontstaan dan de andere twee typen hulpbronnen . Mensen
die elkaar sociale steun verlenen, zullen een zekere vertrouwdheid met elkoor

Alledaagse ontmoetingen tussen mensen leiden tot bekendheid met de mensen

moeten hebben . Die kan alleen ontstaan wanneer die mensen elkoor her-

die deel uitmaken van de leefomgeving en dragen daarmee bij tot het thuis

haaldelijk ontmoeten op plekken waar een meer persoonlijk contact mogelijk

voelen van de mens in zijn leefomgeving. Talja Blokland vangt het geheel van

is, plekken met een zekere geborgenheid. Toch geldt ook hier dat een alle-

deze ontmoetingen in het begrip publieke familiariteit. De betekenis die een

daagse ontmoeting aan de basis staat van een dergelijke, meer duurzame

ontmoeting kan hebben voor de betrokkenen, is afhankelijk van twee dimensies

relatie .

die het karakter van de ontmoeting bepalen, de twee dimensies van publieke
familiariteit. De eerste dimensie is de mate van toegankelijkheid, de openbaar-
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publieke
familiariteit
gemeenschappelijke
ruimten

Het karakter van ruimten in de leefomgeving noor fund ie

Het schema .".on publieke familiariteit is ontJeend oen Tolto Blokland - Ontmoeten doet er toe
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Het karakter van ruimten in de leefomgeving noor school

heid van de ruimte waarin de ontmoeting plaats vindt. Deze dimensie is van

Het is mogelijk om de ruimten die zich in onze leefomgeving bevinden te rang-

invloed op de kans op herhaling van de ontmoeting. De tweede dimensie is

schikken naar openbaarheid en anonimiteit. Die rangschikking kunnen we naar

de mate waarin we toegang hebben of krijgen tot informatie over de ander,

de functie van de ruimte maken, maar ook naar de schaal van de ruimte. Door

de mate waarin de mensen die elkaar ontmoeten anoniem zijn of blijven voor

deze karakterisering van ruimten en functies zijn ze in het schema van publieke

elkaar.

familiariteit te positioneren. Daardoor wordt het overwegende karakter van de
ontmoetingen tussen mensen in zo'n ruimte inzichtelijk.

Er is lijkt een relatie te bestaan tussen de openbaarheid van de ruimte waar
een ontmoeting plaats vindt en de mate von anonimiteit van die ontmoeting.

Stedelijke ruimten laten zich in het schema van publieke familiariteit in een

Een ontmoeting in een private ruimte is bijna altijd een ontmoeting met een

diagonaal rangschikken naar karakter, van openbaar en anoniem naar privaat

bekende, met iemand die toegang heeft tot die private ruimte. De ontmoeting

en intiem. De schaal van de stedelijke ruimte neemt af naarmate de ruimte

met een bekende zal dan ook een meer intiem karakter hebben, omdat men

meer privaat en meer intiem wordt. Daarmee verschuift ook de typologie van de

elkaar persoonlijk kent. Een ontmoeting in een openbare ruimte zal daaren-

ruimte van doorgangsruimte naar verblijfsruimte. Ruimten die zich qua karakter

tegen veel vaker een ontmoeting zijn met een anoniem karakter; zelfs bij het

in het midden bevinden en zich qua typologie op het grensvlak bevinden tussen

ontmoeten van een bekende in de openbare ruimte voelt m en zich minder vrij

doorgangsruimte en verblijfsruimte, bieden waarschijnlijk de meeste kansen op

om intiemere informatie met elkaar te delen.

ontmoetingen waaruit een meer duurzame relatie kan ontstaan. Dit type ruimte
is te definiëren als de tussenruimte tussen het private en het openbare. Of er

Ontmoetingen kunnen ook de aanzet zijn tot het ontstaan van meer duurzame

ontmoetingen zijn tussen mensen en- belangrijker - wat het karakter is van die

relaties. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat we een beetje persoonlijke infor-

ontmoetingen, wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid en de

matie voor de ander toegankelijk maken. Behalve dat dit natuurlijk afhankelijk

kwaliteit van de tussenruimte tussen het private en het openbare.

is van de mate waarin we de ander vertrouwen, een zeer subjectief aspect,
is ook het karakter von de ruimte waarin die ontmoeting plaatsvindt van in-

Tussenruimte voor een leefbare woonomgeving bij een zware zorgvraag

vloed op de mate waarin we onszelf aan de ander durven te geven. In een

Als de kwaliteit van de tussenruimte in onze gebouwde omgeving zo belangrijk

zeer openbare ruimte als een station zullen we ons m eer op de vlakte houden

kan zijn voor het ontstaan van ontmoetingen en m eer duurzame relaties tussen

bij het contact met anderen. Daar tegenover staat dat we onszelf in een zeer

mensen, dan kunnen we met de vormgeving van de tussenruimte in onze ge-

private ruimte als onze woning wel gemakkelijker zullen geven, maar dot die

bouwde omgeving invloed uitoefenen op het contact dat mensen met elkaar

ruimte zo weinig toegankelijk is, dat een ontmoeting veel minder snel tot stand

hebben. De tussenruimte kan bewust worden ingezet als één van de dragers

zal komen. Zodoende biedt een ruimte de meeste kans op het ontstaan van

van een leefbare woonomgeving.

een m eer duurzame relatie, wanneer die ruimte tegelijk voldoende openbaar
en voldoende geborgen is. Alleen dan is er voldoende kans op ontmoetingen

De tussenruimte die zich leent voor alledaagse ontmoetingen kan elke ruimte

waarbij we onszelf ook voldoende durven te geven, wanneer die gelegenheid

zijn die zich qua schaal, openbaarheid en geborgenheid bevindt tussen de

zich voordoet.
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Karakter stadsruimten

buurt

strooi

gemeenschappelijke
tuin

meer anoniem

meer intiem

meer openboor

meer privaat

Typologie stadsruimten
doorgongsruimten

buurt

verblijfsruimten

gemeenschappelijke
tuin

Ruimten geschikt voor publieke familiariteit
doorgongsruimten

stad
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wijk

buurt

verblijfsruirnten

woning

meer anoniem

meer intiem

meer openbaar

meer privaat
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private ruimte van de woning en de openbaarheid van de straat. Het karakter

Het eerste aspect, het contact van bewoners met andere mensen uit de sa-

en de intentie van de ontmoetingen tussen mensen kunnen van situatie tot situ-

menleving, kan door het gebouw worden gestimuleerd door vormgeving van

atie zeer veel verschillen, maar ze dragen allemaal bij aan publieke familiariteit.

de relatie van het gebouw tot de samenleving. Door het gebouw van één of

Daarom is binnen de aangegeven grenzen niet één specifieke vorm of maat van

meerdere gebruiksfuncties voor de samenleving te voorzien, wordt de samenle-

ruimte te duiden die zich ' het beste' leent voor het ontmoeten van anderen. Om

ving in het gebouw uitgenodigd. Wanneer deze functies in behoeften voorzien

die reden zou het goed zijn als er in de woonomgeving van mensen verschil-

die zowel bij de bewoners van het gebouw als bij de samenleving buiten het

lende typen tussenruimten zijn, die ieder hun eigen gradatie van openbaarheid

gebouw aanwezig zijn, dan kan dat leiden tot ontmoetingen tussen mensen die

en geborgenheid hebben en zich daardoor lenen voor ontmoetingen die qua

met hetzelfde motief van dezelfde functie gebruik maken .

karakter en intentie van elkaar verschillen.
Verschillende ondersteunende zorgfaciliteiten die zich ook nu al in het verpleegAls we de alledaagse ontmoeting actief willen inzetten om de geluksbeleving

huis bevinden, kunnen in behoeften voorzien die zowel bij de bewoners met een

van mensen met een zware zorgvraag te bevorderen, dan zal de woonomge-

zware zorgvraag als in de rest van de samenleving aanwezig zijn. Faciliteiten

ving van die mensen voldoende kansen moeten bieden om anderen te ont-

zoals de praktijken van de huisarts, de fysiotherapeut en de pedicure, maar ook

moeten. Die woonomgeving zal dus voldoende verschillende tussenruimten

de ontmoetingsruimte, het grand café en de kapper zouden plekken kunnen

moeten bevatten die de alledaagse ontmoeting ondersteunen en het contact

zijn waar de bewoners van het gebouw en mensen van buiten het gebouw

met anderen stimuleren. Gezien de beperkte actieradius van mensen met een

elkaar ontmoeten.

fysieke beperking, zullen die verschillende tussenruimten in de nabijheid van

Wanneer functies zo nadrukkelijk voor de hele samenleving zijn bedoeld, en

de woningen van die mensen aanwezig moeten zijn, willen ze voor die mensen

niet uitsluitend voor de bewoners van het gebouw, dan zullen zij zich als zo-

bereikbaar zijn.

danig naar buiten toe moeten manifesteren. De ruimten die deze faciliteiten

Twee aspecten van de alledaagse ontmoeting zijn in relatie tot de problematiek

de functie van die ruimte voor de samenleving afleesbaar is.

huisvesten zullen dus in de stedelijke omgeving herkenbaar moeten zijn, zodat

van mensen met een zware zorgvraag in het bijzonder interessant. Ten eerste is
dat het contact met andere mensen uit de samenleving, waardoor het sociaal

Het tweede aspect van de alledaagse ontmoeting, de toegang tot sociale steun,

isolement van mensen met een zware zorgvraag kan worden doorbroken. Ten

vereist een ander type contact tussen mensen en vraagt daarom om een andere

tweede is dat de toegang tot sociale steun die door de alledaagse ontmoeting

vorm van tussenruimte.

kan worden gegenereerd, waardoor de professionele zorgverlening enigszins

Zoals eerder al opgemerkt is sociale steun de hulpbron die het minst gemak-

kan worden ontlast en de kracht van mensen wordt aangesproken. Het karak-

kelijk ontstaat uit de alledaagse ontmoeting. Dat komt doordat onderlinge hulp

ter van de alledaagse ontmoeting die leidt tot het aanspreken van één van de

een grote mate van bekendheid met elkaar vereist. Die bekendheid met elkaar

genoemde aspecten, zal in veel gevallen met het aangesproken aspect verschil-

ontstaat gemakkelijker wanneer mensen met een gemeenschappelijk motief

len. Met het karakter zal ook de ruimtelijke benadering van de ontmoeting

elkaar herhaaldelijk ontmoeten in een ruimte die voldoende geborgen is.

verschillend zijn .
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Mensen met een (zware) zorgvraag maken deel uit van een woongemeen-

aan contoet met anderen. Juist deze basisbehoeften kunnen door een zware

schap. Het ligt voor de hand om binnen die gemeenschap mogelijkheden te

zorgvraag behoorlijk in het gedrang komen, waardoor de geluksbeleving van

zoeken voor het stimuleren van onderlinge contacten die kunnen leiden tot

mensen met een zware zorgvraag wordt aangetast. De aantasting van het per-

sociale steun. Binnen de grenzen van het gebouw vinden ontmoetingen tussen

soonlijk geluk werkt vaak een toenome van de zorgvraag in de hond.

de mensen die het gebouw gebruiken plaats in ruimten die een gemeenschappelijke gebruiksfunctie hebben. De gemeenschappelijke ruimte binnen de

De activiteiten van wonen en ontmoeten zijn tegelijk zeer belangrijk voor de

woongemeenschap bestaat in ieder geval uit de tussenruimte die bemiddelt

geluksbeleving van de mens en zeer kwetsbaar door de zware zorgvraag van

tussen de private sfeer van d e woning en de openbaarheid van de straat. Die

diezelfde mens. Daarom is het van belang dat we de activiteiten van wonen

tussenruimte is op te delen in verschillende collectieve ruimten die richting de

en ontmoeten in gebouwen voor mensen met een zware zorgvraag zorgvul-

straat in openbaarheid toenemen . Wanneer deze collectieve ruimten behalve

dig ontwerpen. De architectonische vormgeving van de woonomgeving - de

een verkeersfunctie ook een verblijfsmogelijkheid krijgen, dan ontstoon er

woning, het gebouw, de stad en hun tussenruimten - kan dan een belangrijke

rustplekken aan de route die tussen de woning en de straat wordt afgelegd,

ondersteuning zijn van het persoonlijk geluk van de mens in zijn leefomgeving .

plekken waar afstand tot de beweging kan ontstaan. Waar de route tussen
woning en straat een uitgelezen kans is om anderen uit de leefgemeenschap
te ontmoeten, daar zijn de rustplekken aan die route de mogelijkheid om m et
elkaar in gesprek te komen.

De meest besloten ruimte van deze collectieve ruimten is de ruimte waarmee
de individuele woningen zijn ontsloten. De verblijfsfunctie van deze collectieve
ruimte kan zo ontworpen zijn dot zij een uitbreiding is op het programma van
de woning . Daarmee verlokt de ruimte de bewoner tot een toe-eigening van die
gemeenschappelijke ruimte. Zo kan er een gezamenlijk g ebruik van de ruimte
ontstaan door een kleine gemeenschap van bewoners. Daardoor neemt de
kans toe dat deze mensen elkaar beter leren kennen en dat er ongedwongen
vriendschoppen ontstaan. Juist die ongedwongen vriendschoppen bieden de
grootste kans op het ontstaan van sociale steun.

Een architectuur van wonen en ontmoeten als basis voor persoonlijk geluk

Het wonen en het ontmoeten zijn activiteiten die een invulling geven aan basisbehoeften van iedere m ens; de behoefte aan een eigen plek en de behoefte
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Stad, gebouw en geluk voor mensen met ee n zorgvraag

5. Het huis met verpleging
A rchitecto nisch concept

Het huis met verpleging is een nieuwe typologie van gebouwen voor oude-

De zorgverlener

renzorg. Het uitgangspunt voor het concept is het ruimtelijk scheiden van de

Het verlenen van zorg in een verpleeghuis is te scheiden in twee verschillende

woonsequentie en de zorgsequentie in het gebouw. Daardoor ontstaat er meer

bedrijfsmatige stromen. Ten eerste is er de procesmatige zorg die hulp biedt bij

ruimte voor het wonen van mensen met een zware zorgvraag. Het huis met

de elementaire bezigheden zoals opstaan, aankleden, wassen en eten. Deze

verpleging is een woonomgeving die wordt ondersteund door een zorginfra-

verpleegzorg is een dagelijks terugkerend ritueel in de woonruimte van de be-

structuur. Het gebouw is dus ook een werkomgeving die intensief zal worden

woner. De procesmatige zorg is primair te beschouwen als een bedrijfsmatig

gebruikt door de zorgverleners. Daarnaast maakt het gebouw deel uit van de

proces dat we efficiënt en menswaardig willen stroomlijnen. Het proces is in die

gebouwde omgeving- buurt, wijk en stad- en wordt het dus ook gebruikt door

zin gebaat bij een omgeving met zo min mogelijk belemmeringen .

de samenleving. Het concept doet een uitspraak over de relatie die al deze ge-

De tweede stroom zijn de foeiliterende zorgvoorzieningen . Te denken valt

bruikersgroepen met het gebouw zullen hebben en de architectonische reactie

aan de verpleeghuisarts, de fysiotherapie, de chiropodie, therapieruimten en

van het gebouw op deze verschillende relaties.

groepsruimten voor dagopvang, maar ook aan aanvullende voorzieningen als
een restaurant, een café, een winkel, de kapsalon. Veel van deze voorzieningen

De gebruikers

hebben buiten het verpleeghuis een maatschappelijk equivalent. De verpleeghuisarts heeft de huisarts; voorzieningen als de fysiotherapeut, het grand café

De bewoner

en de kapsalon spreken voor zich.

De bewoner heeft behoefte aan ruimte om naar eigen inzicht te wonen. Het
gebouw moet deze behoefte faciliteren. De gemene delers van de bewoners

De bezoeker

met een zware zorgvraag zijn een beperkte actieradius en een noodzakelijke

De bezoeker komt voor de bewoner en verwacht bij die bewoner een woning.

ondersteuning bij basale bezigheden als opstaan, wassen, aankleden en eten.

Bezoeker en bewoner delen de behoefte aan een waarneembare identiteit.

De beperkte actieradius van de verpleeghuisbewoner maakt zijn wereld erg

Die behoefte kan botsen met de behoefte van de zorgverlener om efficiënt te

klein en kan leiden tot sociaal isolement. Daarom is het van belang dat er

werken : het tempo van de twee groepen ligt ver uiteen en daardoor vormen ze

binnen de beperkte actieradius van de bewoner voldoende gelegenheid is om

voor elkaar een obstakel. De functionaliteit van de efficiënte verpleegomgeving

op vrijblijvende wijze andere mensen te ontmoeten . Een variëteit aan ruimten

kan de beleving van de eigen identiteit en de woonomgeving door gebruiker

met verschillende gradaties van openbaarheid kan het contact met anderen

en bezoeker in de weg staan. Andersom is de bewegingssnelheid van bewoners

bevorderen.

en bezoekers door het gebouw zodanig anders dan de snelheid van de zorg-
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verleners, dat bewoners en bezoekers de hulpverleners soms letterlijk voor de

De elementen: woonruimte, tussenruimte en werkruimte

voeten lopen.

De behoeften van de verschillende gebruikersgroepen zullen in het ruimte-

De samenleving

concept resulteren in een ontwerp voor een gebouw dat goed kan functio-

Hoe groter de afstand van de bewoner tot de samenleving wordt beleefd, hoe

neren. Uit de wensen van de verschillende gebruikersgroepen volgen de vier

sterker het gevoel van sociaal isolement zal zijn, zowel bij de bewoner als bij

hoofdingrediënten van het gebouw: woningen, gemeenschappelijke tussen-

de naaste familie. De afstand van d e bewoner tot de samenleving die wordt

ruimte, werkruimte voor procesmatige zorgverlening en ruimten voor foeilite-

ervaren, heeft veel te maken met het hebben van de mogelijkheid om met

rende zorgvoorzieningen.

lijke concept voor het huis met verpleging een plek moeten krijgen, wil het

die samenleving in contact te komen. Die mogelijkheden tot het hebben van
contact nemen sterk of wonneer de actieradius van de bewoner afneemt door

Woningen

zijn fysieke beperking .

Mensen met een zware zorgvraag hebben er baat bij dat hun woning zo dicht

De afname van de actieradius van de verpleeghuisbewoner maakt dot er

mogelijk bij de zorgverlener is gesitueerd. Op die wijze is er zo m in mogelijk

binnen een beperkte afstand veel verschillende soorten ruimten beschikbaar

tijdverlies door reizen bij het verlenen van zorg en ontstaat er meer tijd om

moeten zijn met ieder een eigen gradatie van openbaarheid . De gradatie van

aandacht te geven en zorg te verlenen . De grootte van de zorgvraag kan dan

openbaarheid bepaalt in belangrijke mate of er een gelegenheid zal zijn om

bepalend zijn voor de positionering van de woning t en opzichte van de zorg-

andere mensen te ontmoeten.

verlener.
Mensen die in de verpleegzorg belanden hebben een dermate intensieve zorg-
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De moloch verpleeghuis is binnen de gebouwde omgeving vaak een eiland. Het

vraag dat een directe koppeling van de woning aan een zorginfrastructuur ge-

toont zich zo door een afwijkende maat, een andere stedenbouwkundige korrel

wenst is. Dat doet echter niet af aan hun behoefte aan wonen. De zorgverlening

en een andersoortige relatie tot zijn omgeving. De taal van het verpleeghuis

blijft een middel om te ku nnen leven, te kunnen wonen, jezelf te kunnen zi jn.

is er één van een gesloten wereld, waardoor de samenleving van buiten het

De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener is te vergelijken m et de relatie

verpleeghuis onbewust op een afstand wordt gehouden . De samenleving heeft

tussen de bewoners van een statig huis en hun dienstmeid uit het begin van de

een reden nodig om het verpleeghuis in zic h op te nemen.

20e eeuw. Dergelijke huizen bezitten een formele structuur voor bewoners en

Het verpleeghuis zou kunnen zoeken naar de rol die het in de samenleving

bezoek en een secundaire structuur voor de dienstmeid, zodat de wezenlijk ver-

kan vervullen en zich eens buiten de grenzen van haar interne wereld kunnen

schillende processen van wonen, bezoek ontvangen en huishouden elkaar niet

wagen. De foeiliterende zorgvoorzieningen van het verpleeghuis hebben veelal

verstoren. Een dergelijk model is denkbaar als uitgangspunt voor de won ing van

een maatschappelijke tegenhanger in de samenleving. Samenleving en ver-

mensen met een zorgvraag, natuurlijk wel vertaald naar hedendaagse normen

pleeghuis zouden elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten in deze voorzieningen.

en waarden .

Juist op dat vlak hebben het verpleeghuis en de samenleving d e kans om een

De typen woningen voor mensen met een zorgvraag dienen divers te zijn. Niet

symbiotische relatie aan te gaan.

alleen moeten ze aansluiten op d e verschillende ziektebeelden die leiden tot

H et huis met verpleging

een zorgvraag, meer nog moeten ze beantwoorden aan de woonwens van de

Werkruimte voor procesmatige zorgverlening

bewoner. En bij mensen met een zorgvraag zijn de woonwensen net zo divers

De werkruimte van het verplegend personeel moet de werkzaamheden zoveel

als binnen de rest van de samenleving.

mogelijk ondersteunen. Er is een onderscheid tussen procesmatige zorg en
foeiliterende zorg, ook quo ruimtelijke eisen.

Gemeenschappelijke tussenruimte

De ruimte voor de procesmatige zorg moet gekoppeld zijn aan de woningen van

De woningen in het bouwblok van het huis met verpleging moeten aan de

de zorgvrogers. Bergruimtes moeten gemakkelijk toegankelijk zijn, mensen die

openbare structuur worden gekoppeld . In veel gevallen is een directe koppe-

in de weg lopen zijn ongewenst. Er moet de mogelijkheid zijn om apparaten op

ling te abrupt; de sprong van privé naar openboor is dan te groot en vormt

te stellen, zonder dot die voor bewoners en bezoekers hinderlijk zijn. Apparaten

doordoor een barrière voor contoet met de buitenwereld. Ruimten met een

die vaak nodig zijn staan voor het grijpen, niet ochter een deur met een slot.

openbare component bieden de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te

De mensen die procesmatige zorg verlenen komen in de woningen van de

(leren) kennen. Wonneer de geborgenheid van de ruimte echter tekort schiet,

zorgvrogers. In de voornoemde vergelijking met de relatie tussen dienstmeid en

wordt het contoet oppervlokkig of zelfs onmogelijk.

bewoners, zou de werkruimte voor de procesmatige zorg de secundaire struc-

De koppeling van de woning met de openbare stedelijke ruimte goot via een

tuur in de woning van de zorgvrager zijn.

aantol ruimten met een toenemende gradatie van openbaarheid (en een afne-

Dot neemt niet weg dot ook de zorgverleners er behoefte aan hebben om gezien

mende gradatie van geborgenheid). Woningen zijn geclusterd in woongroepen

te worden en gewaardeerd te worden voor wat ze zijn en doen . De ontmoeting

met een gemeenschappelijke ruimte. De gemeenschappelijke ruimte van de

tussen de werkruimte voor procesmatige zorg en het domein van bezoeker en

woongroep moet een mate van toe-eigening door de bewoners toelaten. Die

bewoner is in architectonisch opzicht zeer interessant.

toe-eigening kon worden gestimuleerd door de woningen met zorg klein te
ontwerpen. Het toe-eigenen van ruimte buiten de woning wordt don aantrekke-

Ruimten voor foeiliterende zorgvoorzieningen

lijker. De kans dot buren elkoor don gaan ontmoeten wordt groter, wat ook de

De foeiliterende zorgvoorzieningen hebben een minder directe relatie met de

kans doet toenemen dot er gemeenschappelijke activiteiten ontstaan wonneer

woningen van de zorgvrogers. De relatie van deze zorgfaciliteiten tot de wo-

daarvoor voldoende gemeenschappelijke delers worden gevonden .

ningen van de zorgvragers binnen het verpleeghuis is misschien wel dezelfde

De ontsluiting van de woningen gaat via de gemeenschappelijke ruimte van

relatie als die van vergelijkbare zorgfaciliteiten in de wijk tot de woningen van

de woongroep die kon worden gekoppeld aan de openbare straat of aan een

wijkbewoners, zij het dot de afstond tot de faciliteiten voor de bewoners met

grotere gemeenschappelijke buitenruimte voor meerdere woongroepen . Deze

een zorgvraag minder groot is. ledere faciliteit heeft zijn eigen ruimtevraag en

buitenruimte heeft een openbaarheid die zich bevindt tussen woongroep en

zijn eigen relatie tot de gebruikers . Zij drogen dus een eigen identiteit, hebben

straat; het is een beschermd buiten voor de bewoners en zou zich kunnen lenen

een eigen relatie tot de omgeving en hebben hun eigen manier om zich ten

voor een mate van toegongscontrole op het gebouw.

opzichte van cliënten te manifesteren.
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Het huls met verpleging

De positionering van de elementen: het gebouwconcept

leggen visuele relaties tussen de functies in de plint en de gebruikers van het

Het gebouwconcept voor het huis met verpleging is feitelijk niets anders dan

hof.

een logische positionering van de verschillende hoofdcategorieën ruimten ten
opzichte van elkaar en de verschillende gebruikers. Er ontstaat een verband

De woningen van de bewoners worden in vertica le woongroepen gegroepeerd

tussen de elementen waardaar ze met elkaar één gebouwtypologie kunnen

rond een centrale gemeenschappelijke ruimte die in ieder geval de verticale

vormen.

ontsluiting van de woongroep regelt. Net als een woning aan de straat, zullen
ook de woningen aan de gemeenschappelijke ruimte een duidelijke gevel

Het gebouw kent verschillende gebruikersequenties van waaruit de verschil-

moeten hebben, die de relatie tussen woning en gemeenschappelijke ruimte

lende elementen in het gebouwvolume zijn gepositioneerd. De bewoners en

vorm geeft.

de bezoekers gaan vanaf de straat naar de individuele woning via een aaneenschakeling van tussenruimtes die in openbaarheid afnemen doordat ze door

De gemeenschappelijke ruimte in de woongroep is de meest besloten tussen-

steeds kleinere groepen mensen worden gebruikt. De zorgverleners hebben

ruimte die het gebouw bevat. Programmatisch zal deze gemeenschappelijke

een eigen sequentie door het gebouw voor het verlenen van procesmatige zorg,

ruimte niet alleen de ontsluiting van de woningen regelen, maar kan zij ook een

zodat de processen van zorg verlenen en van het wonen elkaar zo min mogelijk

uitbreiding op het programma van de woningen herbergen. Een aantal functies

verstoren. Doordat de kruispunten van de zorgsequentie en de woonsequentie

is zo per woongroep te clusteren, bijvoorbeeld een uitgebreidere badruimte

in het gebouw bekend zijn, is het mogelijk om de ontmoeting tussen de twee

voor de bewoners, een wasmachineruimte of een gemeenschappelijk terras

gebruiksprocessen te regisseren. Ten slotte gaat het gebouw de relatie met de

of balkon. Deze extra gebruiksfuncties kunnen een aanleiding vormen voor

omgevende samenleving aan door gedeelde functies in de plint te herbergen

onderlinge ontmoetingen tussen de bewoners van de woongroep.

die direct aan de straat zijn ontsloten, maar die ook vanuit het gebouw door de
bewoners benaderbaar zijn.

De woongroepen zijn voor de procesmatige zorgverlening op één gebouwlaag
aan elkaar geregen door een zorggang . De verticale ontsluiting van de cen-

De plint van het gebouw bevat de foeiliterende zorgfuncties, functies die in be-

trale gemeenschappelijke ruimte van de woongroep wordt ook gebruikt om de

hoeften voorzien van zowel de bewoners van het gebouw a ls de bewoners van

woningen aan de zorggang te koppelen . Op deze plek ontmoeten de woonse-

de directe omgeving. De gebouwplint draagt enkele lagen met woningen voor

quentie en de zorgsequentie elkaar.

mensen met een zware zorgvraag. Wanneer het gebouw een volledig bouwblok
beslaat, dan kan er op de plint een opgetild binnenterrein ontstaan dat wordt

De zorgga ng tussen de woongroepen is alleen toegankelijk voor de zorgverle-

omsloten door de woningen. Dit binnenterrein, een hof, vormt dan een be-

ners. In dit deel van de zorggang worden alle voorzieningen voor het leveren

schermd buiten voor de bewoners van het bouwblok. Doo r de plint onder dit hof

van procesmatige zorg opgelost; er zijn bergruimtes voor gebruiksartikelen

door te trekken, ontstaat er meer ruimte voor de ondersteunende zorgfuncties.

en verbruiksartikelen en er zijn opstelplaatsen voor allerhande zorghulpmid-

Gaten in het hof zorgen voor daglichttoetreding in de ondergelegen plint en

delen. Omdat de gang enkel toegankelijk is voor de zorgverleners, is het niet
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noodzakelijk om al deze spullen achter afgesloten deuren weg te bergen. De
toegankelijkheid van materiaal en materieel wordt daardoor vergroot, wat de
efficiëntie van de zorgverlening waarschijnlijk ten goede zal komen.

Door de organisatie van de verschillende gebruiksruimten in het huis met verpleging is het mogelijk om de verschillende gebruiksequenties van elkaar te
scheiden. Daardoor kan het gebouw een prettige en stimulerende woonomgeving zi jn voor de bewoners, terwijl er ook ruimte is voor een bedrijfsmatige benadering van het zorgverleningproces. In het huis met verpleging ondersteunt
de zorginfrastructuur het wonen van mensen met een zware zorgvraag.
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6. Een sequentie van wonen voor mensen met een zware zorgvraag

Het wonen van mensen is een proces dot zich met een zekere routine in de

De woonruimten in een typische eengezinswoning zijn op een hiërarchische

woonruimte voltrekt. De verschillende bezigheden hebben binnen de woon-

wijze verticaal georganiseerd. De begane grond bevat de private ruimte die nog

ruimte van de mens ieder hun eigen plek en zijn op een hiërarchische manier

voor bezoekers toegankelijk is: de entree van de woning, de woonkamer en de

ten opzichte van elkaar geordend, waardoor er binnen de woning gradaties van

keuken. De afstand tot de straat wordt vaak gecreëerd door een overgangszone

privaatheid van de ruimten mogelijk zijn. Door deze ruimtelijke sequentie in de

in de vorm van een voortuin. Aan de achterzijde bevindt zich een private buiten-

woning kan ieder deel van het proces van het wonen zijn eigen plek vinden. De

ruimte in de vorm van de achtertuin. Op de verdieping bevinden zich de slaap-

sequentie van ruimten brengt zo structuur aan in de dagelijkse routine van de

kamers, die door het hoogteverschil een meer privaat karakter krijgen. Onder

bewoner.

de kap is er plaats voor het wegbergen van spullen die we niet gebruiken, maar
waar we om de een of andere reden nog geen afstand van kunnen doen.

Mensen met een zware zorgvraag hebben net als andere mensen behoefte
aan een woonruimte die door de sequentie van ruimten structuur aanbrengt in

In het appartement moet de hiërarchie van de ru imten op één niveau worden

het woonproces; zij hebben immers op eenzelfde manier gewoond als andere

opgelost, waardoor er geen mogelijkheid m eer is om met hoogteverschil d e

mensen, op het moment dat zij nog niet gehinderd werden door een zorgvraag.

hiërarchische positionering van de ruimten op te lossen. Het uitgangspunt voor

Het hebben van een zorgvraag waardoor verpleging noodzakelijk is, berooft de

het aanbrengen van de hiërarchie in woonruimten blijft echter het onderscheid

mens van een woonruimte die de mogelijkheid heeft door de sequentie en de

in woonvertrekken en slaapvertrekken. In de entreeruimte van het appartement

hiërarchie van ruimten structuur aan te brengen in de dagelijkse routine. Als

moet vaak het onderscheid worden gemaakt, zodat duidelijk is welke delen

gevolg van de zware zorgvraag transformeert de private woonomgeving van de

van de woning meer privaat zijn. Dat kan bijvoorbeeld door de belangrijkheid

mens van een volwaardige woning naar een zorgkamer in een zorginstelling die

van de deur naar de woonkamer in de entreeruimte te benadrukken door zijn

niet veel meer is dan een studentenkamer en die door zijn geringe afmetingen

afmetingen en positionering ten opzichte van de entreedeur en de d euren naar

amper een ruimtelijke hiërarchie kent.

d e meer private vertrekken . De woonvertrekken van het appartement bevatten
vaak een private buitenruimte in de vorm van een balkon of dakterras. De rela-

Ruimtelijke hiërarchie en sequentie: woning versus verpleeghuiskamer

tie met de openbare ruimte is door het hoogteverschil meer afstandelijk dan bij

Wanneer de ruimtelijke hiërarchie van twee standaardtypen woningen - de

de grondgebonden woning en beperkt zich tot een visuele relatie.

eengezinswoning en het appartement - wordt vergeleken met de verpleeghuiskamer, dan wordt inzichtelijk dat d e ruimte van de bewoner en d e diversiteit

Het wonen van de mens met een zware zorgvraag in een verpleeghuiskamer

daarvan op een dramatische wijze worden beperkt wanneer d e bewoner aan-

wordt beperkt tot één enkele ruimte, afgezien van de sanitaire ruimte. Die ene

gewezen raakt op de typische zorgkamer in het verpleeghuis.

ruimte is tegelijk de entree, de woonkamer, de keuken en de slaapkamer. Er is
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Een sequentie von wonen voor mensen met een zware zorgvraag

Verpleeghuiskamer

geen onderscheid meer tussen de meer en minder private onderdelen van het

Over de ruimtebehoefte voor het ongehinderd bewegen van mensen met een

woonproces en er is amper tot geen ruimtelijke overgang tussen de verschil-

fysieke beperking en hun zorgverleners is redelijk wat literatuur beschikbaar.

lende onderdelen van het woonproces. Het gevolg is dat de private woonruimte

Een basisboek als Neufert's Architects' Data 8 geeft enig inzicht in de ruimtelijke

geen structuur meer aanbrengt in het woonproces van de bewoner. Er is in de

eisen die gekoppeld zijn aan het wonen van een gehandicapt persoon. Een vol-

kamer geen mogelijkheid om te ontsnappen aan een ruimte waar je je even

lediger overzicht geeft het boek Basics Barrier-free Plonn ing 9 Door de fabrikant

iets minder prettig voelt, behalve naar de meer openbare ruimte in het gebouw

van zorghulpmiddelen Arjo Huntleigh is een basisboek voor ontwerpers opge-

die niet van jezelf is .

steld, waarin de ruimtelijke eisen voor het gebruik van zorghulpmiddelen zijn

Een tweede aspect dat bij de verpleeghuiskamer om de hoek komt kijken, is de

weergegeven. 10 Ten slotte zijn er in Nederland door het door het College Bouw

hoeveelheid ruimte die nodig is om te kunnen wonen met een zware fysieke

Ziekenhuisvoorzieningen ruimtelijke eisen opgesteld die zijn gekoppeld aan het

beperking . Wanneer een mens zich alleen nog met hulpmiddelen kan voort-

verzorgen en verplegen van personen: de bouwmaatstaven voor de nieuwbouw

bewegen, dan nemen alle activiteiten veel meer bewegingsruimte in beslag .

van verpleeghuizen. 11

Wanneer daar ook nog eens bijkomt dat ook een zorgverlener ruimte nodig

Uit de literatuur is een catalogus te genereren van de minimaal benodigde

heeft om te werken als hij moet helpen bij de bosale bezigheden als opstaan en

ruimte voor de verschillende onderdelen van het woonproces van mensen met

wassen, dan blijft er in de verpleeghuiskamer nog maar weinig vrij indeelbare

een zware fysieke beperking. Uit de catalogisering volgt in ieder geval dot er

ruimte over. Juist die ruimte laat nog een mogelijkheid om de eigen identiteit te

vaar het opstaan, wassen en aankleden veel ruimte nodig is om het bed heen

manifesteren, om de ruimte tot een eigen plek te maken.

en in de sanitaire ruimte. Voor het overige geldt dot het mogelijk is om de

Het woonproces van de bewoner van een verpleeghuiskamer is volledig ge-

hoeveelheid benodigde vrije ruimte te beperken door zoveel mogelijk overlap

dicteerd door zijn zorgvraag. Zijn aandoening bepaalt de manier waarop hij

in de benodigde bewegingsruimte te ontwerpen. De gebruiksmetten uit de ca-

woont, de plek waar hij woont, de mensen met wie hij woont en de mate waarin

talogisering zijn de leidrood voor het ontwerpen van een woning voor mensen

de ruimte waar hij woont nog een uiting van zijn identiteit kan zijn. De woon-

met een zware zorgvroog.

ruimte van die bewoner, die ooit zelfstandig in een woning woonde, heeft vrijwel
alle kwaliteiten verloren die aan een woning kunnen worden toegeschreven.

De ruimtelijke sequentie van de woning
Vanwege de beperkte mobiliteit van mensen met een zware zorgvraag verdient

De ruimtebehoefte van mensen met een zware zorgvraag

een compact ontwerp voor de woning de voorkeur, maar in de woning moet wel

Mensen met een zware zorgvraag hebben vaak ook te maken met fysieke

ruimte zijn voor een ruimtelijke sequentie van het woon proces. De verschillende

beperkingen, woordoor ze hulpmiddelen nodig hebben bij het voortbewegen

activiteiten hebben een eigen plek in de woning, zo dat het private karakter van

en hulp van onderen nodig hebben bij elementaire alledaagse processen als

de activiteit toeneemt naarmate men zich verder in de woonruimte begeeft.

het opstaan, wassen en aankleden . Deze ruimtebehoefte is bepalend voor de
ruimte die in een woning voor mensen met een zware zorgvraag aanwezig zou

Alle verschillende woonactiviteiten van de mens dienen in de woning een plaats

moeten zijn.

te krijgen. Het gaat dan om binnenkomen, zitten, eten, koken, slopen en
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wassen, in volgorde van een toenemend privaat karakter van de activiteit. De

kortsluiting voor de zorgverlener en de zichtrelatie tussen slaapruimte en entree.

gebruiksmatten voor deze activiteiten heb ik in deze sequentie geconfronteerd

Dit schema is de conclusie van het onderzoek naar ruimtelijke woonsequenties

met de huidige verpleeghuiskomer. Doormee wordt nogmaals duidelijk hoe ver

en gebruiksruimten en vormt de basis voor de verschillende ontwerpen van de

de huidige verpleeghuiskamer van een redelijke sequentie van woonruimten af

individuele woningen in het huis met verpleging .

staat.
Een woning voor mensen met een zware zorgvraag
Op dezelfde wijze is de sequentie te confronteren met een schematisch ontwerp

Voor de casestudy van het huis met verpleging zijn verschillende typen wonin-

voor een woning voor mensen met een zware zorgvraag. De ruimte in deze

gen ontworpen. De verschillende typen zijn een consequentie van de ruimtelijke

woning is om een sanitaire kern gevouwen . Door vernauwing van de ruimte

opbouw van het huis met verpleging en vallen in drie hoofdtypen uiteen: een

ontstaan er verschillende plekken in de ruimte, zonder dat een fysieke afschei-

rug-aan-rug woning, een gevel-atrium woning en een gevel-gevel woning. leder

ding noodzakelijk is. Dat heeft twee voordelen : ten eerste lopen de gebruiks-

type heeft door zijn situering zijn eigen relatie met het atrium dat de woningen

ruimten in elkaar over, waardoor ze minder klein lijken en ten tweede is elke

in de woongroep ontsluit. Door deze verschillende typen ontstaat er een dif-

fysieke scheiding in de woning een barrière voor iemand die zich met hulpmid-

ferentiatie in het woningaanbod .

delen moet voortbewegen.
In deze schematische woning zullen de verschillende onderdelen van het woon-

De woningen zijn een vertaling van het ruimtelijke schema van de sequentie

proces gemakkelijker hun plek vinden . Bij het binnenkomen van de woning

van de gebruiksruimten in een woning voor mensen met een zware zorgvraag.

staat men niet meteen in het private slaapvertrek. Het proces van opstaan heeft

Door de verschillende typen en hun situering in het gebouw is er geen ontko-

zijn eigen beweging door de woning : het opstaan met het wassen en aankle-

men aan het doen van concessies aan het ruimtelijke schema. Op deze plek

den, vervolgens de beweging langs de eettafel voor het ontbijt naar de woon-

zal ik één type behandelen en de ontwerpprincipes toelichten. De andere typen

kamer. Wanneer men uit de woning vertrekt, verlaat men eerst de woonkamer,

worden getoond bij de toelichting van het hele gebouw. De ruimtelijke uitwer-

om vervolgens naar buiten te gaan.

king van deze typen is anders door de positionering in het gebouw, maar de
ontwerpprincipes zijn hetzelfde.

Bij nadere bestudering komen ook nadelen naar boven van de voorgestelde
schematische woning. De sequentie voor de zorgverlener is in deze schema-

Ruimtelijke sequentie

tische situatie niet optimaal, omdat er geen zichtrelatie mogelijk is tussen de

Het woningtype dat de meest directe vertaling is van het voorgestelde ruimte-

entree en de slaapruimte. De zorgverlener moet zich ver in de woonruimte

lijke woningschema, is een eenpersoons woning van het gevel-atrium type. De

begeven om de bewoner te kunnen helpen. Tegelijk geldt ook dat de bewoner

woning wordt vanaf het atrium ontsloten via een schuifdeur. Daardoor gaat er

bij een tijdelijke bedlegerigheid geen zicht heeft op de entree en dus geen con-

geen ruimte verloren aan de draairuimte van de deur. De ruimte van de woning

trole heeft op wie er zijn woonruimte betreedt of verlaat. Dit besef is verwerkt in

vouwt zich vervolgens om een facilitaire kern waarin zich de sanitaire ruimte

een ruimtelijk schema, dat zowel de primaire woonsequentie weergeeft als de

bevindt en waar de keuken tegenaan is geplaatst. Vanuit de entree kom je in

Een sequenti e van wonen voor mense n met een zware zorgvraag
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I

de woonkamer met keuken. De eethoek is voorgesteld aan de pui naar het

kunnen door het openen van de pui de woonruimte in het atrium uitbreiden.

atrium en ligt binnen hondbereik van de keuken. Aan de straatgevel van de

Doormee ontstaat er meteen een extra gebruiksmogelijkheid van het atrium,

woning zijn de zithoek en de slaapkamer gepositioneerd . Het woonvertrek en

woordoor er ook weer informele onderlinge contoeten tussen de gebruikers

het slaapvertrek kunnen van elkaar gescheiden worden door een schuifwand.

kunnen ontstaan.

De sloopkamer is gekoppeld aan de sanitaire kern, die ook vanuit de entree
bereikboor is. Een speciaal ontworpen set deuren scheidt de sanitaire ruimte of.

Keuzemogelijkheden en progressie van het ziektebeeld

Bij het gebruik van de sanitaire ruimte kunnen de deuren zo worden geplaatst

De woning heeft door zijn schuivende wonden een zekere mate van flexibiliteit.

dot er voldoende gebruiksruimte is. Wonneer het sanitair niet wordt gebruikt,

D e bewoner heeft de keuze voor wat betreft de manier waorop d e woning wordt

kon het sanitaire gedeelte worden verkleind en ontstaat er een doorzicht vanaf

gebruikt. Dot betekent ook dot de woning kan veronderen wonneer de behoefte

het bed naar de entree.

van de bewoner voor het gebruik van de ruimte verandert.

Contact met buiten

van de bewoner faciliteren. Als iemand door de progressie van het ziektebeeld

De woning heeft geen eigen buitenruimte. Een buitenruimte is voor bewo-

bijvoorbeeld tijdelijk bedgebonden wordt, don is het mogelijk om het sloopver-

ners met een fysieke beperking vaak moeilijk te onderhouden. Bovendien zou

trek bij het woonvertrek te betrekken door de scheidende wond open te schui-

Door de flexibiliteit kon de woning ook een grote progressie van het ziektebeeld

iemand die bedlegerig wordt zeer moeilijk van de buitenruimte gebruik kunnen

ven. De kwaliteit va n de volledige woning blijft zo beschikbaar. Door het contoet

maken. Niettemin is er ook bij mensen met een zware zorgvraag behoefte aan

tussen bed en entree, heeft ook de bedgebonden bewoner een visuele controle

buitenlucht. Aan deze behoefte is een invulling gegeven door het bondraam in

over de toegong van zijn woning. Iemand die volledig bedgebonden wordt,

de gevel uit te voeren als een naar buiten draaiende glosvouwwand. Bij mooi

kon er voor kiezen om de scheidende wond weg te schuiven en het bed op een

weer kon de pui over d e volle breedte worden geopend en wordt de woning ge-

andere plek in de ruimte van de woning te plaatsen, net op die plek waar h ij of

transformeerd in een grote buitenruimte. De pui is opgedeeld in twee delen met

zij zich prettig voelt. Ondanks de toenemende zorgvraag van deze bewoners,

de splitsing op de plek waar de schuifwond tussen woonkamer en sloopkomer

is het niet nodig om te verhuizen . De woning die voor hen ' thuis' is, kon de

de gevel raakt. Doordoor is het ook mogelijk om in één van de beide vertrekken

toenemende zorgvraag gewoon faciliteren .

de romen te openen.

Contact met het atrium
De gevel noor het atrium toe is in feite een inpandige straatgevel. Er zijn romen,
die eventueel te openen zijn . Er is uitzicht op de gemeenschappelijke ruimte die
het atrium is. Doordoor is er ook een visueel contoet mogelijk met de verschillende gebruikers van het atrium . Een aantol woningen heeft een manshoge
pui tussen de woonruimte en het atrium. De bewoners van deze woningen
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Een huis met verpleging in Dordrecht

b. Geplande longzaomverkeersroute

7. Een huis met verpleging in Dordrecht
Casestudy, locatie en masterplan

Voor de locatie voor de casestudy naar het huis met verpleging is gekozen

hoofdontsluitingen komt hogere bebouwing voor: flats van vier tot vijf lagen en

voor de omgeving van het Weizigtpark in Dordrecht. Op deze locatie bevindt

een enkele stompe toren die nog een aantal verdiepingen hoger is. Het gebied

zich nu zorgcentrum Thureborg. De huisvesting van deze instelling is verouderd

dot aan de oostzijde aan het park grenst, is ingeklemd tussen het spoor en de

en er zijn plannen in ontwikkeling voor de vervanging van deze huisvesting.

woonwijk en heeft een enigszins onbestemde vorm. De bebouwing is een al-

Deze ontwerpopdracht is globaal geadopteerd en is gebruikt als kader om het

legaartje van gebouwen bestoonde uit een kantoorgebouw, diverse gebouwen

concept voor het huis met verpleging nader te onderzoeken. De locatie is in

van Thureborg, enkele bedrijfsruimten en enkele kleine blokken woningbouw.

otelierverbond geonolyseerd . Op deze plek volsta ik met het beschrijven van

Deze bebouwing wijkt duidelijk of van de bebouwing van de rest van de wijk.

de belangrijkste aanleidingen die uit het locatieonderzoek volgen en waar het

Dot is ook afleesbaar uit de morfologische kaarten van het gebied .

masterplan op is gebaseerd .
Het Weizigtpark is een relatief groot park dot ook plaats biedt aan wijkoverLocatie Weizigtpark: een situatieschets

stijgende functies. In het park bevinden zich een grote speelplaats, een kinder-

Het Weizigtpark is onderdeel van de kop van de wijk Nieuw Krispijn, een volks-

boerderij en een natuur- en milieueducotiecentrum. De grootte van het park

wijk net ten zuiden van station Dordrecht die voor het belengrijkste deel stamt

brengt echter ook nadelen met zich mee: er wordt overlost ervaren van hang-

uit de jaren van net na de Tweede Wereldoorlog. De wijk ligt in de oksel van de

jongeren en kleine criminaliteit.

spoorlijn Breda - Rotterdom en het pork schuift als een wig tussen het station
aan de noordzijde en de bebouwing aan de zuidzijde. Aan de oostzijde wordt

Een onder nadeel van de grootte van het park is dat het zijn aansluiting mist

het park begrensd door de gebouwen van zorgcentrum Thureborg en aan

met de omliggende wijken. De grenzen van het park hebben hier een belangrijk

de westzijde bevindt zich de Krispijnseweg met aan de overzijde de woonwijk

aandeel in. Aan de noordzijde wordt het park begrensd door het spoor. In de

Oud Krispijn. Aan de Krispijnseweg, tegenover het Weizigtpork, bevinden zich

parkzone langs het spoor zijn de wijkoverstijgende functies gepositioneerd. Aan

naast woningen ook kleinschalige commerciële activiteiten .

de zuidzijde en de westzijde wordt het park beëindigd door wegen die behoren tot de hoofdontsluiting van de wijken. De bebouwing langs deze wegen is

De bebouwing van de aangrenzende woonwijken heeft over het algemeen een

enigszins hoger en in de lengterichting van de weg georiënteerd, woordoor de

hoogte van twee tot drie logen. Er is voornomelijk sproke van strokenbebouwing

achterliggende woningen worden afgesloten van het park. Aan de oostzijde

in de vorm van rijtjeshuizen, moor omdat er sproke is van een vrijwel aaneen-

bevinden zich de gebouwen van zorgcentrum Thureborg. Die gebouwen pre-

gesloten bebouwing hebben de bouwblokken een gesloten karakter. Langs de

tenderen in het park te staan, maar zijn feitelijk de begrenzing van het park. Het

Een huis met verpleging in Dordrecht
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resultaat is dat de grens niet als een beëindiging van het park wordt gelezen

bij hoort. Daardoor lijkt het gebied na het front aan de Mauritsweg enkel uit

en de ruimte de neiging heeft in het achterliggende gebied weg te vloeien . De

achterzijden van gebouwen te bestaan. Tegen het spoor aan is er een parkeer-

relatie van het park met het gedeelte van de wijk ten oosten van de Nassauweg

plaats voor het station verstopt. Het station zelf heeft er een uitgang, maar die

wordt gehinderd door de gebouwen van het zorgcentrum. De orthogonale wijk-

heeft de uitstraling van een verwaarloosde achterzijde. Aan de westzijde van

structuur legt nergens een relatie met het park, waardoor het park zich niet als

het gebied bevinden zich de gebouwen van zorgcentrum Thureborg . Deze zijde

een natuurlijk onderdeel van de leefomgeving van de bewoners profileert.

van het gebied vloeit over in het Weizigtpark, waardoor de grens tussen het park
en de bebouwing op deze plek een ambigu karakter heeft.

In het noorden van het park bevindt zich de zu idelijke uitgang van het station
met een P+ R parkeerplaats. De stationsingang is echter niet veel meer dan een

Het gebied bezit geen eenduidig karakter, het weet eigenlijk niet echt wat het

kleine overkapping en een trap naar de stationstunnel, die bovendien's nachts

wil zijn: zorginstelling in een parklandschap, stationsgebied, kantoorgebied of

wordt afgesloten. Het station richt zich daardoor heel nadrukkelijk op het his-

toch gewoon een woongebied. Doordoor is het gebied vatbaar voor verloede-

torische centrum van Dordrecht aan de noordzijde van het spoor. Dit versterkt

ring. Die verloedering is een bedreiging voor zijn omgeving -de woonwijk aan

nog eens de barrière tussen het noorden en het zuiden van Dordrecht die wordt

de overzijde van de Mauritsweg en het Weizigtpark aan de westzijde van het

veroorzaakt door d e spoorlijn.

gebied.

Omdat het gebied van de gemeente Dordrecht aan de noordzijde wordt be-

Er zijn ook kansen voor het gebied. Het Weizigtpark ligt op de kop van de

grensd door de Oude Maas en de Beneden Merwede, bevinden zich de be-

Nassauweg, een as die een rechtstreekse verbinding kan zijn van het station

langrijkste stadsuitbreidingprojecten in het zuiden van de stad. Door bevinden

naar de belangrijke nieuwe stedelijke voorzieningen in het zuiden, het leer-

zich ook nieuwe ontwikkelingen van stedelijke voorzieningen in de vorm van

park en het zorg park. Het feit dot het zuiden van Dordrecht steeds belangrijker

een leerpark en een zorgpark. De zuidkant van de stad Dordrecht wordt steeds

wordt, biedt ook kansen voor een nieuwe ontwikkeling van de zuidzijde van het

belangrijker en d e behoefte aan goed e verbindingen tussen het zuiden en het

station, waardoor er een stat ionsgebied kan ontstaan m et voldoende parkeer-

histo rische centrum in het noorden zal steed s groter worden. Deze verbindingen

gelegenheid, winkels en een duidelijke entree van het station . De bestaande

voor alle soorten van verkeer zullen altijd de barrière van het spoor moeten

stationstunnelligt vrijwel op d e lijn van d e Nossouweg naar het centrum . Deze

passeren.

tunnel zou verder ontwikkeld kunnen worden tot een verbinding voor langzaam
verkeer tussen de stad ten zuiden van het spoor en het historische stadscentrum

Konsen en bedreigingen van de locotie

in het noorden.

Het wigvormige gebied tussen het Weizigtpark, het spoor en de M auritsweg is
een sted enbouwkundig zwakke plek in de omgeving van het Weizigtpark. De

Een mosterplan voor Weizigt

bebouwing van het g ebied wordt nu gekenmerkt door een rommelige verschei-

D e basis voor h et mosterplan is de sloop van de gebouwen van zorgcentrum

denheid aan gebouwen en functies, waardoor het g ebied eigenlijk nergens echt

Thureborg en d e herinrichting van het daardoor vrijkom ende gebied . Zoals
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eerder opgemerkt, maken de gebouwen van Thureborg deel uit van een moei-

aan een nieuwe verbinding voor langzaam verkeer tussen het centrum en het

lijk definieerbaar gebied tussen park, spoor en Mauritsweg, een gebied dat door

zuiden.

zijn karakter een bedreiging is voor de omgeving. Dat is een aanleiding om voor

Het stationsgebouw met parkeergarage is in de lengterichting langs het spoor

de herinrichting verder te kijken dan het vrijkomende gebied na de sloop van

geplaatst en vormt door zijn volume een geluidwering tussen het spoor en de

Thureborg en de kwaliteit van het gebied te verhogen, zodat de duurzaamheid

zuidelijke bebouwing . Het station bevindt zich op de westelijke kop van het

van de omliggende wijken en het Weizigtpark worden gewaarborgd .

volume. Op deze plek wordt het maaiveld naar beneden getrokken zodat er een
stationsentree met dubbele hoogte ontstaat op het niveau van de spoortunnel.

Langzaamverkeersroute

Hierdoor ontstaat er een natuurlijke en geleidelijke overgong naar de spoortun-

De Nassauweg is goed te ontwikkelen als route voor langzaam verkeer tussen

nel, zonder de abrupte verenging van de ruimte die een tunnel doorgaons is.

het historische centrum en nieuwe stedelijke functies in het zuiden. Deze route
moet het spoor kruisen en kan dat op een logische manier doen ter plaatse

Wijkstructuur, woonblokken en kantoren

van de huidige stationstunneL De route snijdt dan door het gebied en kan

Het huis met verpleging is een woonvoorziening. Het zal deel uitmaken van

een duidelijke grens zijn tussen het park en de bebouwing. Daardoor worden

de wijkstructuur, op eenzelfde manier als de huizen die er al staan . Dat is de

de stedenbouwkundige eenheden van park en bebouwing duidelijker leesbaar.

aanleiding om de structuur van bouwblokken van Nieuw Krispijn over te nemen

Ter plaatse van het station zal de fietsroute de grond in moeten gaan naar het

en de strotenstructuur over de Mouritsweg heen te trekken . Hierdoor ontstaan

niveau van de spoortunnel. Deze tunnel is tegelijk in te zetten voor de fietsroute

er nieuwe bouwblokken voor woningbouw die aan de zuidzijde met een bouw-

en de ontsluiting van het station. Dot geeft aanleiding voor een brede en door-

hoogte van drie lagen aansluiten op de wijk. De begrenzing van de blokken aan

door meer overzichtelijke tunnel met voldoende verkeersbewegingen . Het is

de noordzijde is gelijk gehouden met de rooilijn van de bestaande serviceflat

ook de aanleiding voor het vormen van een nieuw stationsfront voor het zuiden

van Thureborg. Tussen het stationsgebouw en de woonblokken ontstaat zo een

van de stad.

plein met nieuwe openbare functies voor de wijk. Daar waar de ruimte te nauw
wordt om een plein te vormen, wordt het plein besloten door een stompe toren
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Station

met kantoorruimte en openbare functies in de plint. De geluidwerende func-

Gezien de ontwikkeling van de stad Dordrecht, lijkt het mij goed als het station

tie van de parkeergarage wordt overgenomen door een aarden geluidwal en

wordt ontwikkeld van een centrumgericht station met een ochteringang naar

het plein goot langs de toren verder in de vorm van een steegochtige straat.

een volwaardig tweezijdig station, dot zich zowel toont naar het zuiden als naar

Ten noorden van deze straat staan enkele kontoorblokken met hun voet in

het noorden .

de aarden geluidwal, in het verlengde van de opengewerkte bouwblokken. Zij

De zuidelijke kant van het station biedt een betere bereikbaarheid voor de auto

vormen met hun hoogte het einde van de wijkstructuur. De kontoren hebben

en goede mogelijkheden om de porkeerdruk aan de centrumzijde te vermin-

een front aan het spoor en bemiddelen tussen de rust van het wonen en de

deren . Het nieuwe stationsgebouw aan de zuidzijde is daarom gekoppeld aan

drukte van het spoor. De kantoren vormen ook een extra aanleiding voor bewe-

een P+ R parkeergarage. Daarnaast is de stationsonderdoorgong gekoppeld

ging in het gebied en op het plein.

Een huis met verpleging in Dordrecht

Het Weizigtp/ein

de rechterzijde ontvouwt zich het station en op gegeven moment wordt de weg

De wigvormige ruimte tussen de bouwblokken en de parkeergarage wordt een

overkluisd door de parkeergarage. De weg zet zich helemaal door tot boven de

nieuw plein dat zich opent naar het park. In de plint van de gebouwen aan

stationshal, waar een kiss &ride parkeerplaats is die tegelijk de keerlus voor de

het plein bevinden zich commerciële functies of wijkvoorzieningen, zodat er

weg is.

aanleiding is om het plein te gebruiken. In de plint van de parkeergarage, naast
het station, is in ieder geval ruimte voor een supermarkt en een andere grote

Fasering

winkel; in de koppen van de bouwblokken die de zuidelijke pleinwand vormen

Het masterplan is een herdefiniëring van het wigvormige gebied tussen park,

is ruimte voor kleinere functies, zoals horeca.

spoor en Mauritsweg . Door zijn openbare functies wordt het gebied een nieuwe

Het plein is een scharnierpunt: wie vanaf de straten van Nieuw Krispijn op het

schakel tussen de woonwijk Nieuw Krispijn, het Weizigtpark en het station. Ik

plein komt, wordt door het volume van de parkeergarage gericht op het park.

denk dat de herontwikkeling van het gebied zal bijdragen aan de duurzaam-

De maat van het plein bemiddelt tussen de straat en het park en de sequentie

heid van de omgeving, omdat het een onbestendig en verloederend gebied

vanuit de wijk gaat van kleiner naar groter, van huis naar straat, van straat naar

onder handen neemt. Dat neemt niet weg dat het voorgestelde masterplan

plein en van plein naar park of station.

een grootschalige ingreep is die gepaard gaat met een behoorlijke hoeveelheid

Het plein heeft een verdelende functie voor de gebruikers in het gebied, waar-

sloop van bestaande bebouwing die soms maar deels is afgeschreven . Om die

door er aanleiding is om het plein te gebruiken. M ensen komen via de parkeer-

reden is er in het plan rekening gehouden met fasering van de uitvoering.

garage, vanuit het station of vanuit de wijk op het plein, om van daaruit hun
weg te vervolgen naar het kantoor, de woning, de winkel of het park.

De gedeeltelijke sloop van het bestaande zorgcentrum Thureborg genereert
voldoende ruimte voor de uitvoering van de langzaamverkeersroute, het sta-

Ontsluiting

tion, de parkeergarage en drie van de woonblokken. Om deze reden is de

De belangrijkste ontsluiting van het gebied gaat via het station en de parkeer-

gevel van de parkeergarage gelijk gehouden met de gevel van het bestaande

garage. De andere straten in het gebied zijn overwegend autoluw, zodat het

kantoorpand en zijn de noordelijke gevels van de woonblokken gelijk gehouden

prettige woonstraten blijven die ontworpen warden ap langzaam verkeer en

met de bestaande serviceflat van Thureborg. Het resterende deel van het plan

voetgangers. H et plein blijft autovrij, behalve voor bevaa rradend verkeer. H et

kan later worden uitgevoerd, maar het is wel een wezenlijk onderdeel van het

parkeren van de bezoekers van het gebied bevindt zich hoofdzakelijk in de par-

plan. Alleen bij een totale uitvoering ontstaat er een leesbare eenheid in het

keergarage. Voor de bewoners kan er in de woonblokken een eigen parkeer-

gebied en wordt het plein aan de oostzijde voldoende besloten.

functie worden opgenomen.
Het station en de parkeergarage worden voor de auto ontsloten via een nieuwe
weg langs het spoor, in het verlengde van de Dubbeldamseweg. De weg benadert het station over de kruin van de geluidwal, langs de noordzijde van de
kantoorgebouwen . De benadering van het station wordt zo panoramisch. Aan
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8. De ruimtelijke vertaling van het huis met verpleging
H et g ebouw

Voor het ontwerpen von een huis met verpleging is één von de bouwblokken

Modellering van het bouwblok

gekozen uit het mosterplan voor de locatie. Op zich zouden alle blokken het

Het bouwblok is onderdeel van de wijkstructuur en voegt zich daarom naar

concept van het huis met verpleging kunnen adopteren. Dot betekent dot er

zijn omgeving. De bouwhoogte van het blok sluit aan de zuidzijde met drie

een complete woonwijk met verpleegzorg zou kunnen ontstaan, wonneer door

lagen aan op de bestaande bebouwing van de wijk. Aan de noordzijde reageert

behoefte aan is. Moor net zo goed kunnen er enkele huizen met verpleging

de bouwhoogte met vier lagen op de maat van het plein . De stroten langs

tussen 'gewone' woonblokken staan, met als resultaat een meer gemengde

het bouwblok zijn een continuering van de bestaande woonstroten van Nieuw

wijk.

Krispijn tot op het Weizigtplein. Die continuering krijgt vorm door het overnemen van de bestaande rooilijnen van de woonstraten en het aansluiten van de

Het bouwblok dot voor de casestudy is gekozen, is bewust tussen de andere

hoogte van het bouwblok op de bouwhoogte van de wijk. De straatwond wordt

bouwblokken van het mosterplan gelegen. Het ontwerp wordt zo een inpassing

zo doorgezet aan de overzijde van de Mouritsweg, woordoor deze weg niet

in een grotere structuur, in plaats van een bijzondere plek in het stedelijk weef-

langer de beëindiging van de wijk is, maar een doorsnijding va n de wijk wordt.

sel. De inpassing is interessanter don de uitzondering, gezien de behoefte aan

Richting het nieuwe Weizigtplein neemt de bouwhoogte van het bouwblok met

wonen in de samenleving en de generieke benodering van het concept 'huis

één laag toe tot vier lagen. Daardoor komt het zwaartepunt van de straatwand

met verpleging'.

meer richting het plein te liggen en reageert het bouwblok aan de noordzijde
op de moot van het plein. De sprongsgewijze toename van de bouwhoogte van

Programma

het blok is een introductie op de moot van het plein.

De opbouw van het woonblok volgt het ruimtelijk concept voor het huis m et
verpleging. De gebouwplint op de begane grond bevat ondersteunende zorg-

Het bouwblok is tot op het eerste niveau uitgehold, woordoor er een hof ont-

voorzieningen: een gezondheidscentrum en een grand café. Op de plint staan

staat dat deel uitmaakt van de ontsluitende sequentie van het gebouw, moor

een aantal bouwlagen met woningen die een hof op de eerste verdieping om-

tegelijk ook een verblijfsfunctie voor de bewoners is in de vorm van een be-

sluiten. De woningen zijn in woongroepen rond gemeenschappelijke atria ge-

schermd buiten. De leefbaarheid van het hof in het bouwblok staat of valt

organiseerd. Op het tweede niveau wordt het woonvolume doorsneden door

bij de beschutting die het heeft tegen zon en wind. Een zekere mate van zon-

een zorggong die de verschillende woongroepen voor de zorgverleners m et

toetreding is gewenst, moor er m oeten ook plekken van schaduw zijn. Juist

elkaar verbindt.

oudere m ensen hebben vaak behoefte aan beschutting tegen de zon. Om die
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Mossomodet van het bouwblok: plint
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De ruimtelijke vertaling van het huis met verpleging

Mossomodel van het bouwblok: plint en atria

Mossomodel van het bouwblok: plint, olrio en zorggong

Mossomodel van het bouwblok: plint, atria, zorggong en woonvolume
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reden is de zuidwestelijke zijde van het bouwblok hoger gehouden, zodat deze

Het woonvolume wordt geleed door de atria die de woongroepen ontsluiten . Er

in het hof beschutting geeft tegen de middagzon. De oostelijke zijde is juist

zijn twee verschillende typen atria: het atrium aan het hof en het doorsnijdende

loger gehouden, zodat de ochtendzon toegang heeft tot de woningen die aan

atrium dat zowel aan het hof als aan de straat grenst. De atria hebben een

het hof van het bouwblok grenzen. Tegelijk betekent het lager houden van deze

hoge transparantie waardoor het woonvolume wordt opgedeeld in kleinere een-

zijde ook dat de middagzon gemakkelijker kan toetreden tot de naastgelegen

heden. Daardoor dreigt de leesbaarheid van het bouwblok als geheel verloren

straat. Dezelfde ingrepen in de gebouwhoogte genereren ook een beschutting

te gaan. Dit wordt hersteld door de losgesneden woonvolumes met de dakrand

tegen de wind uit de zuidwestelijke hoek, de in Nederland overheersende wind-

te verbinden, zodat het woonvolume als een puzzelstuk op de gebouwplint

richting. Door het hogere gebouwvolume aan de noordzi jde en de westzijde

rust.

kan de wind moeilijker in het hof vallen en ontstaat er een binnenterrein dat het
merendeel van de tijd windluw zal zijn.

Bouwwijze

Om het gebouw op een efficiënte wijze te kunnen bouwen ben ik in mijn
In verticale zin zijn er twee volumen in de gebouwmassa te onderscheiden: de

plan uitgegaan van de toepassing van tunnelbekisting. Dat betekent dat het

plint van het gebouw en het woonvolume dat door die plint wordt gedragen. De

hele bouwvolume is opgedeeld in betonnen wanden die op een afstand van

plint van het gebouw legt de relatie tussen het gebouw en de openbare ruimte

81 00 mm van elkaar staan. Deze maat is gekozen op basis van de parkeerga-

van de straat en het plein . Omdat de openbare ruimte van de straat en het plein

rage die zich onder het bouwblok bevindt. Tussen de bouwwanden ontstaat bij

van karakter verschillen, is ook de relatie van het gebouw tot de straat en het

deze maat de mogelijkheid om drie auto's te parkeren in gewone parkeerplaat-

plein verschillend.

sen, of twee auto's te parkeren op invalidenparkeerplaatsen.

Aan het plein zorgt de gebouwplint voor afstand tussen het plein en de wonin-

bouwmethode een gangbare methode in de woningbouw, waardoor de kosten

De keuze voor tunnelbekisting heeft meerdere redenen. Ten eerste is deze
gen. De plint kan hier benut worden voor functies die bijdragen aan het gebruik

voor de realisatie althans op dat gebied enigszins beheersbaar kunnen blijven.

van het plein, zoa ls een ho recagelegenheid. De afstand van de woningen tot

Ten tweede heeft een massief betonnen scheidingswand een groot voordeel als

de straat is minder gewenst: een te grote afstand doet afbreuk aan het karakter

het gaat om geluidisolatie. De geluidisolatie tussen de woningen is een belang-

van woonstraat. Om deze reden is het woonvolume aan de straat op meerdere

rijk aspect, gegeven de doelgroep van oudere mensen. Deze mensen hebben

plekken tot net boven de straat naar beneden getrokken, zodat er ook wonin-

relatief vaker last van slechthorendheid, wat erin resulteert dat de geluidniveaus

gen aan de straat gelegen zijn. Een minimale plint tilt hier het woonvolume op

die worden geproduceerd bij het wonen veel hoger zijn en de kans op geluid-

van de straat en maakt duidelijk dat ook hier het woonvolume door de plint

hinder veel groter is. Met de grotere massa van de bouwwand is het risico op

van het gebouw wordt gedragen. Door het optillen van het woonvolume ligt

geluidhinder door luchtgeluid in ieder geval te verminderen . Ten slotte heeft

de vloer van de woningen op begane grond een meter boven het straatniveau.

een massieve bouwwijze ten opzichte van een gestapelde bouwwijze voordelen

Daarmee wordt toch enige afstand tot de straat gecreëerd, waardoor er m eer

ten aanzien van het aanbrengen van sparingen in wanden en vloeren, omdat

privacy voor de bewoners ontstaat.

de resulterende krachten kunnen worden weggewapend.
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Ontsluiting

Porkeergarage

De plint van het gebouw regelt de ontsluiting van de functies in het gebouw.

Onder het gebouw bevindt zich een kelder met een porkeergarage en bergin-

Aan de westzijde bevindt zich de centrale entree van het gebouw. Een brede

gen voor de bewoners. De porkeergarage is vanuit het hof bereikboor met een

toegongsruimte goot onder het westelijke woonvolume door en komt bij een

lift. Ook per trap is de garage bereikboor vanuit de centrale toegongsruimte.

stijgpunt naar het hof op de eerste verdieping. De lift presenteert zich zijdeling

Aan de zuidzijde bevindt zich een nooduitgong voor de parkeergarage. Het

langs de route, terwijl de watervoltrop zich presenteert als een natuurlijke weg

gebouwstramien van 81 00 mm is ingegeven door de parkeergarage. Binnen

naar boven, omdat er via de trapopening licht vanuit het hof in de entreehol

dit stramien possen er d rie normale porkeervakken of twee involidenporkeer-

volt. Vanuit het hof worden alle atria ontsloten die op hun beurt weer de wonin-

plootsen.

gen ontsluiten. De ruimtelijke sequentie van de openbare straat naar de private
woning verloopt zo via een aantol ruimten die steeds minder openboor worden

Plint

en ook quo school steeds kleiner worden .

In de plint van het gebouw bevindt zich aan de zuidzijde ruimte voor een ge-

Een aantol atria grenst ook rechtstreeks aan de straat. Op die plek is alleen het

zondheidscentrum voor huisartsen, fysiotherapie en pedicure. De toetreding

atrium een tussenruimte tussen de straat en de woning . Toch verliest het ho f

tot het gezondheidscentrum vindt plaats op de zuidwestelijke ho ek van het

ook voor de bewoners van de woningen aan deze atria niet zijn functie: via het

gebouw. H et grootste deel van de ruimte van het g ezondheidscentrum goot

hof is de porkeergarage onder het g ebouw ontsloten.

verscholen ochter het woo nvolume dot aan de straat grenst. De lichttoet reding

Vanuit de centrale entree van het gebouw is er een secundaire ontsluitings-

tot de ruimte is doordoor een probleem, moor dit is opgelost door middel van

sequentie voor de zorgverleners. Vlok na het betreden van de central e toe-

een patio. Het gezondheidscentrum is ook binnendoor te bereiken door de

gongsruimte bevindt zich links een portiersloge. Aan de ochterzijde van deze

bewoners van het huis met verpleging.

loge bevindt zich een toegong tot de procesmatige zorgruimte in het gebouw.

Aan de noordzijde grenst het gebouw aan het plein. In de plint bevindt zich op

Met twee trappen komt d e zorgverlener op de tweede verdieping, het niveau van

d e westelijke hoek een grond café of een andere commerciële horecoruimte.

de zorggong. De zorggong verbindt d e atria met elkoor voo r de zorgverlener. In

Op de oost elijke hoek is de vloer iets opgetild boven het pleinniveo u. H ier be-

d e atria koppelt de sequentie van de zorgverlener zich weer aan de ontsluitings-

vindt zich een gemeenschappelijke o ctiviteiten ruimte. De activiteitenruimte

sequentie van de bewoners: hier maken zorgverlener, bewoner en bezoeker

heeft een glazen entreegevel recht teg enover d e t rap na ar het hof. Op die wijze

gebruik van hetzelfde verticale stijgpunt om bij de woningen te komen .

ontstaat er een visuele relati e met de entree tot het hof.

De openbare functies in de plint van het gebouw zijn rechtstreeks op de straat
ontsloten. Deze functies hebben een duidelijke gevel aan de straat of aan het

Hof

plein, zodat het vrij toegankelijke karakter van de functie in de openbare ruimte

H et hof in het blok is een besloten binnenterrein op de eerste verdieping en

zichtboor is.

heeft zow el een verblijfsfunctie als een verkeersfunctie. H et hof is een tussenruimte in het blok m et een meer openboor karakter. Een aantol woongroepen is
alleen via het hof ontsloten en in ied er geval a lle woongroepen heb ben toegong
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tot het hof. Gevels van de atria aan het hof kunnen worden geopend, zodat het

ruimte. Voor elke woning is uitgegaan van de ontwerpprincipes die ik eerder

hof als buitenruimte voor de woongroep kan worden gebruikt.

heb beschreven, maar voor verschillende typen woningen waren er concessies

Vanuit het hof is er toegang tot de centrale entree van het gebouw door middel

nodig. De belangrijkste concessie die is gedaan, is het verbreken van het visueel

van een watervaltrap of een lift. De watervaltrap is in een gat in het hof ge-

contact tussen entree en bed. Voor veel woningen hoeft dat geen probleem te

legen, waardoor er een patio ontstaat op de begane grond. Via de patio kan er

zijn, omdat ze zijn ontworpen op de bewoning door partners. De kans is vrij

licht toetreden tot het gezondheidscentrum in de plint van het gebouw.

klein dat allebei de partners volledig bedgebonden zullen roken.

Woongroepen en atria

Procesmatige zorgruimte

De woningen in het gebouw zijn in woongroepen geclusterd. De woongroepen

De procesmatige zorgruimte bevindt zich voornamelijk op de tweede verdieping

worden ontsloten via het gemeenschappelijke atrium. Het atrium biedt ook

in de vorm van een zorggang. Deze gang is drie meter breed. Door zijn breedte

plaats aan functies die een aanvulling zijn op het programma van de woningen.

o ntstaat de mogelijkheid om elkaar te passeren, zelfs als er langs de wand

Elk atrium heeft een gezamenlijke gelegenheid voor het wassen van kleding.

bergkasten zijn geplaatst of zorghulpmiddelen staan opgesteld. Alle benodigde

Verder is er een stallingruimte voor rolstoelen en scootmobielen gekoppeld aan

materialen voor het verlenen van procesmatige zorg bevinden zich in principe

het atrium op het belangrijkste ontsluitingsniveau. Wanneer door ruimte voor

in de zorggang. De zorggang is van de atria gescheiden door een automatische

is, is er ook een extra badruimte met een ligbad voor de bewoners. Elk atrium

deur met toegangscontrole, zodat alleen de zorgverleners toegang hebben tot

heeft één of meerdere balkons, met gevelpuien die geheel kunnen worden

de zorggang. Daarmee kan worden voorkomen dat alle materialen en hulp-

opengevouwen. Deze ruimten zijn gemeenschappelijke terrossen die gezamen-

middelen continu moeten worden weggeborgen. De procesmatige zorgruimte

lijk kunnen worden gebruikt en die op enig moment kunnen worden toege-

is via een eigen trap verbonden met de plint va n het gebouw. In de oksel van

eigend voor tijdelijk gebruik met een privé karakter.

het gebouw zijn enkele woonruimten opgeofferd voor de ruimten voor het

De atria hebben voor de verticale ontsluiting zowel een trap als een lift. Naast

zorgverlenend personeel; de ruimte kan bijvoorbeeld ingericht worden met een

de bewoners maakt ook het zorgverlenend personeel gebruik van deze ontslui -

nachtpost, een vergaderruimte, een kantoorruimte, een kleedruimte en een

ting om zo de woningen te kunnen bereiken. De lift is daarom zo uitgevoerd dat

personeelsdouche.

de zorg hulpmiddelen met de lift vervoerd kunnen worden.
Gevels
Woningen
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De gevels van het gebouw worden bepaald door de langwerpige raamopenin-

De woningen zijn rond de atria gegroepeerd en bestaan uit drie basistypen:

gen van de woningen en de positionering van de atria die de gevel geleden. In

de rug-aan-rug woning, de gevel-atrium woning en de gevel-gevel woning . Op

de gevel komen de plint, de atria en het woonvolume tot uitdrukking .

de hoeken van het gebouw zijn afwijkende woningen ontworpen. Deze wonin-

De gevel van de plint en de atria is teruggelegd, waardoor er een overstek van

gen maken maximaal gebruik van hun uitzonderingspositie op de hoek van

het woonvolume ontstaat . De materialisering va n de twee gevelniveaus is ver-

het blok. Een overhoeks room biedt een panoramisch uitzicht op de openbare

schillend. Voor de plint en de atria is gekozen voor een aluminium gevelsysteem

De ruimtelijke verteling va n het huis met verpleging

met aan de buitenzijde een volglas uitvoering van de fabrikant Solarlux. Er
zijn twee redenen voor de keuze van dit systeem. Ten eerste is het binnen het
systeem mogelijk om de gevel op een aantal plekken als een glasvouwwand uit
te voeren, waarmee de bolkons ontsloten worden . Ten tweede heeft dit systeem
aan de binnenzijde een aluminium kozijn . Het kozijn maakt de gevel vanuit het
atrium beter waarneembaar voor mensen met een visuele beperking.
De gevel van het woonvolume is bedacht in sandwichelementen van gepolijst
beton van Noors graniet, waardoor de gevel grijs-wit van kleur wordt. De uitvoering van de gevel in beton heeft ook weer meerdere redenen. Ten eerste
vraagt het strenge karakter van de gevel om een strakke afwerking. Door het
beton na te slijpen en te polijsten ontstaat er een redelijk maatvast en recht
product, waarmee die strakke gevel kan worden benaderd. Een tweede reden
om voor een gevel van beton te kiezen, is het warmteoecumulerende vermogen
van beton. Door de massa in de gevel zal het gebouw geleidelijk opwarmen en
afkoelen, waardoor het binnenklimaat stabieler zal zijn.
De gevel van het woonvolume heeft door het strakke ritme van de gevelopeningen een streng karakter. Dit karakter wordt versterkt door een sterk
kleurcontrast aan te brengen in de materialisering; de aluminium kozijnen zijn
zwartgrijs, waardoor de raamopening zich als een gat in de gevel gaat tonen .
Door de raamopeningen in een diepe negge te plaatsen, wordt de plastiek van
de betonnen gevel versterkt. De raamop eningen spelen een spel met de strengheid van de gevel. De glasvouwwanden vouwen naar buiten open, waardoor
er op een mooie dag een onverwachte speelsheid in de gevel kan ontstaan,
omdat er op willekeurige plaatsen romen naar buiten toe worden geopend.
De atria aan de straat delen het woonvolume op, waardoor de gevel telbaar
wordt en de positie van de eigen woning in het geheel beter is terug te vinden.
Door het opdelen van het woonvolume ontstaat wel het risico dat het bouwblok
als geheel minder leesbaar wordt. Om die reden is de betonnen gevel aan de
dakrand doorgezet, waardoor de dakrand het volume afmaakt en de leesbaarheid van de eenheid van het bouwblok wordt hersteld.

De ruimte lijke ve rta ling va n het huis met verpleging
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9. Conclusies en aanbevelingen

Conclusies

rière tussen samenleving en verpleeghuis kan zo worden verminderd. De voor-

Het doel van dit ontwerpend onderzoek was om het verpleeghuis te transfor-

waarde voor dit alledaagse gebruik van het gebouw door de samenleving is dat

meren in een huis met verpleging. De aanleiding voor deze doelstelling was

de openbare functies van het gebouw zich ook op die manier in de gebouwde

de behoefte aan wonen van mensen met een zware zorgvraag, waar binnen

omgeving manifesteren. Dat is bereikt door die openbare functies een eigen

het huidige verpleeghuis geen invulling aan kan worden gegeven omdat het

gevel en entree te geven in de plint van het huis met verpleging.

huidige verpleeghuis meer een zorgomgeving dan een woonomgeving is.
De vormgeving van de overgang van de openbare naar de private ruimte kan
Ik heb onderzocht of het mogelijk is om met architectonische vormgeving de

bijdrogen aan de kwaliteit van de woonomgeving en de leefgemeenschap. Bij

kwaliteit van de woonomgeving en leefomgeving van mensen met een zware

gratie van de tussenruimte is het mogelijk om private plekken voldoende of-

zorgvraag te bevorderen. Daarvoor heb ik in het gebouw onderscheid gemaakt

stond te geven tot de meer openbare processen in onze leefomgeving . Met dit

in de sequentie van wonen en de sequentie van zorg verlenen, zodat de beide

besef is de verpleeghuiskamer getransformeerd in een woning waarin o nder-

processen in het gebouw elkoor ondersteunen zonder elkoor te hinderen. Daar-

scheid mogelijk is in de privootheid van de woonruimten.

noast heb ik de school van de tussenruimte ingezet om het onderlinge contoet
tussen mensen te bevorderen en daarmee het sociaal isolement van de verpleeghuisbewoner in de samenleving te doorbreken.

Tussenruimte kan ook worden ingezet om onderlinge contoeten tussen mensen
te bevorderen. De tussenruimten hebben een verkeersfunctie en maken onderdeel uit van de sequentie van de openbare straat naar de private woning.

De casestudy voor het huis met verpleging heeft aangetoond dot het schei-

De ruimten nemen daarbij of in gradatie van openbaarheid en nemen toe in

den van de sequenties van wonen en zorgen kan leiden tot een interessante

geborgenheid. Door deze tussenruimten van een verblijfsfunctie te voorzien die

gebouwtypologie voor het wonen van mensen met een zware zorgvroog. Het

een uitbreiding is op het programma van de woning, ontstaat er een gemeen-

scheiden van de woonsequentie en de zorgsequentie heeft tot een ontwerp

schoppelijk motief voor het gebruik van de ruimte als verblijfsruimte. Daarmee

geleidt dat veel meer gelijkenis heeft met een normale woonomgeving don de

ontstaan er rustmomenten in de sequentie tussen de straat en de woning, waar

huidige verpleeghuistypologie.

mensen elkoor kunnen ontmoeten en met elkaar in gesprek kunnen gaan .

Het ontrafelen van de processen in het verpleeghuis heeft ook aangetoond dot

isolement, maar kunnen ook meer duurzame relaties doen ontstaan, van waor-

Deze ontmoetingen drogen niet alleen bij aan het doorbreken van het sociaal

een aantol zorgfaciliteiten uit het verpleeghuis ook kunnen worden ingezet als

uit mensen elkaar over en weer gaan helpen. De beide aspecten drogen bij aan

voorzieningen voor de samenleving. Daarmee krijgt de samenleving een doel

de kwaliteit van leven van mensen met een zware zorgvraag en kunnen zo de

om het verpleeghuis te gebruiken en meer in zich op te nemen. De sociale bar-

toenome van de professionele zorgvraag van die mens beperken.
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De casestudy van het huis met verpleging maakt aannemelijk dat de scheiding

dat er meer onderzoek nodig is om de specifieke woonwensen van de opko-

van de sequenties van wonen en zorg verlenen en het zorgvuldig vormgeven van

mende groep ouderen in kaart te brengen. Doornaast is het nodig om de eisen

de tussenruimte tussen het openbare en het private kunnen bijdrogen aan de

in kaart te brengen die vanuit de specifieke ziektebeelden aan de woningen

kwaliteit van de woonomgeving en de leefomgeving van mensen met een zware

kunnen worden gesteld. Met die gegevens zal het gemakkelijker worden om

zorgvroag. In het huis met verpleging kunnen mensen met een zware zorgvraag

een huis met verpleging te ontwerpen met woningen die aansluiten op de be-

daadwerkelijk invulling geven aan het alledaagse proces van het wonen.

hoeften van de gebruikers.

Aanbevelingen voor vervolgonderzoek

Ook voor wat betreft de mogelijkheden van het concept van het huis met ver-

Het concept voor het huis met verpleging goot uit van de scheiding van de

pleging ten aanzien van specifieke ziektebeelden als vergevorderde dementia

sequenties van wonen en zorg verlenen . In dit afstudeerproject heb ik de mo-

kon een vervolgonderzoek interessant zijn. Ik denk dot het concept voldoende

gelijkheden van dit idee onderzocht met betrekking tot de woonomgeving van

aanknopingspunten biedt voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een bescherm-

mensen met een zware zorgvroog. Doorbij ben ik voorol uitgegaan van mensen

de en afgesloten woonomgeving voor mensen met dementie.

met een zware fysieke beperking.

Ik denk dot de kwaliteit van het wonen van mensen m et een zware zorgvraag
een belangrijk instrument kon zijn voor het beheersen van de toenome van de
zorgvraag bij die mensen. In die zin kon het wonen van mensen met een zware
zorgvraag een onderdeel zijn van efficiënte zorgverlening. Efficiënte zorgverlening is volgens mij een delicaat evenwicht tussen het bedrijfsproces van de
zorgverlening en het welzijn van de bewoner.

Het wonen van m ensen met een zware zorgvraag moet worden ondersteund
door zorgverleners. Daarvoor is een efficiënte zorginfrastructuur noodzakelijk.
In dit project ben ik niet diep ingegaan op het functioneren van die zorginfrostructuur. Ik heb aangenomen dot de voorgestelde zorggong in mijn ontwerp
een efficiënt zorgverleningproces kon faciliteren. Ik denk dot het interessant
kon zijn om het concept voor het huis met verpleging te onderzoeken vanuit het
perspectief va n de efficiëntie van d e zorginfrostructuur.

Voor wat betreft de woningen die ik in mijn ontwerp heb voorgesteld, d enk ik
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10. Reflectie
In het afstudeerproces heb ik veel tijd besteed aan de onderbouwing van mijn
theorieën over de efficiëntie van zorgverlening. Daarbij ben ik regelmatig ver
afgedwaald van het architectonische doel van het project, wat veel tijd heeft
gekost. Ik denk wel dat het een goed onderbouwde hypothese voor zorgverlening heeft opgeleverd, maar het heeft daardoor lang geduurd voordat ik mijn
afstudeeropdracht heb teruggebracht tot de essentie van het project.

Het uitgangspunt van het afstudeeratelier was het innovatieve verpleeghuis.
Uiteindelijk heb ik dit thema vertaald in de doelstelling om het verpleeghuis te
transformeren naar een huis met verpleging, dat wil zeggen: de zorgomgeving
van het verpleeghuis transformeren naar een woonomgeving met een zorginfrastructuur voor het wonen van mensen met een zware zorgvraag.

Die doelstelling is voor een belangrijk deel gehaald. Het concept voor het huis
met verpleging heb ik in een casestudy onderzocht en er is een illustratief architectonisch ontwerp uit voort gekomen voor een bestaande locatie in Dordrecht,
waarmee de mogelijkheden van het concept voor het huis met verpleging inzichtelijk worden gemaakt.

Het thema verpleeghuis en vergrijzing heeft me de mogelijkheid gegeven om
me actief bezig te houden met een relevant maatschappelijk probleem. Gezien
de breedte van het onderwerp is het onmogelijk om de volle omvang van het
onderwerp in één afstudeerproject te vatten, maar althans over een heel klein
deeltje heb ik een interessant idee voor het voetlicht kunnen brengen.
Ook over het huis met verpleging is veel meer te zeggen en te onderzoeken dan
ik in het kader van mijn afstuderen heb gedaan. Het probleem van de vergrijzing en de ouderenzorg is en blijft een zeer breed én interessant onderwerp,
waar ik ook nu nog lang niet op ben uitgekeken.

Reflectie
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