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De wereld zal zich niet voorbij zijn huidige crisistoestand kunnen ontwikkelen
als we van de denkwijzen blijven uitgaan die de crisis juist hebben veroorzaakt.
Albert Einstein

Glance at the sun.
See the moon and the stars.
Gaze at the beauty of earth's greenings.
Now, think.
Hildegard von Bingen
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Beste Lezer
Ik begin dit verslag op dezelfde wijze als Michael Braungart en William McDonough doen in hun
boek ‘Cradle to Cradle’. En dat is niet toevallig aangezien de achterliggende filosofie van dit onderzoek
sterke overeenkomsten heeft met de Cradle to Cradle filosofie. Bij hen draait het om het doen van
wat juist en goed is, en niet om het perfect doen van wat verkeerd is. Ik denk dat dit net zozeer voor
het wonen geldt als voor de algehele (bouw)industrie.
Het moderne leven wordt vaak omschreven als ‘haastig’ en ‘gejaagd’. Overal in de binnenstad
schreeuwen reclameborden, uitbundige architectuur van winkels en een overvloedig aanbod in de etalageruiten om de aandacht. Auto’s razen voorbij op de grote stadssingels en winkelstraten zijn gevuld
met mensen die haastig langs elkaar heen lopen op weg naar hun volgende verantwoordelijkheid. In die
drukke omgeving probeert de moderne stadsbewoner ook nog een ambitieuze carrière en een sociaal
leven te balanceren. Dit wordt nog eens onderstreept door de grote populariteit van smartphones en
‘sociale’ media. Met al deze stressoren heeft de moderne wereld een nogal verregaande invloed op ons
mentale welzijn, denk aan de burn-out.
Eenmaal thuis zou de woning haar bewoners moeten beschermen tegen deze stressoren, zodat ons
brein zich kan herstellen en zich op kan laden voor de volgende dag. De 24uurs economie is echter
diep in onze maatschappij doorgedrongen. De televisie gaat aan en de bewoner wordt opnieuw overspoeld met schreeuwende prikkels van (sluip)reclame en commerciële TV. Een blik uit het raam laat
dezelfde wereld zien, als waar men uit probeert te ontsnappen.
De woning moet volgens mij dan ook een haven zijn van rust en vrede, in een nooit rustende wereld. Een woning die naadloos aansluit op de activiteiten en behoeften van haar bewoners. Een woning
waar de bewoner bij kan komen van de stress van het dagelijks leven en weer energie op kan doen
voor een nieuwe dag. Maar ook een woning die haar bewoners in harmonie brengt met de omgeving
en de natuur.
Wonen op de juiste manier, dat is waar het om draait.

Dankwoord

Ik zou graag iedereen willen bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit werk.
In het bijzonder wil ik mijn begeleiders van de universiteit bedankten voor hun inzet, inspiratie en opbouwende kritiek. Mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke steun tijdens een moeilijke periode. En
mijn vader in het bijzonder, voor de vele uren die hij in de spelling- en grammaticacontrole heeft gestoken. Als laatste wil ik mijn goede vriend en medestudent Robin bedankten voor alle steun en het
sparren bij inhoudelijke discussies tijdens het onderzoek.
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Over Verantwoordelijkheid

Een professional in de bouw draagt een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de gebouwen
waar hij aan meewerkt. Een verantwoordelijkheid voor het welzijn van de mensen die gebruik maken
van het gebouw en van de directe omgeving, een verantwoordelijkheid voor de impact die het gebouw
heeft op het milieu, een verantwoordelijkheid voor het behoud van de geldende waarden en normen
in de samenleving.
Hierbij draait het niet om energiezuinigheid of om het financiële plaatje, maar om ethische aspecten.
Is het verantwoord dat mensen hun hele leven in een stenen omgeving doorbrengen? Is het verantwoord om de wensen van de toekomstige gebruikers van jouw gebouw te negeren of te onderschatten? Is het verantwoord dat het milieu dusdanig aangetast wordt dat onze nakomelingen niet meer in
hun eigen behoeften kunnen voorzien? Op al deze aspecten kan een ontwerper in de bouw tijdens de
ontwerpfase invloed uitoefenen.
Dit brengt een zekere mate van macht met zich mee, maar helaas gaat het daar nu vaak mis. Die
macht wordt vaak misbruikt om op korte termijn winsten te behalen, terwijl de gevolgen voor de lange
termijn voor lief genomen worden. Er wordt gebouwd wat goed is voor de economie en voor de
markt, niet wat noodzakelijk is voor het milieu of wat mensen daadwerkelijk willen hebben.
Een ontwerp voor een gebouw wordt nu vaak gericht op functionaliteit en de toepassingen van
techniek. De technische ontwikkelingen gaan in een razend tempo en hierbij is het voorzien in de
daadwerkelijke behoeften van mensen achtergebleven. En dat is vreemd voor een discipline die zich
bezig houdt met het creëren van een leefomgeving waarbinnen het dagelijks leven zich afspeelt.
Architectuur en daarmee de bouwsector in het algemeen moeten in dienst staan van de mens en
zijn behoeften [Wines 2000 pp.19, Vischer 2008 pp.231]. In het boek ‘Building Ecology’ omschrijft Peter
Graham dit als volgt: “When we built, we built relationships between people, and between built- and natural
environments.” [Graham 2008 pp.18]. De relaties die wij als bouwers leggen, kunnen het leven van mensen veranderen evenals de gezondheid van natuurlijke omgevingen. Door vervolgens geen rekening te
houden met de wensen en behoeften van de mens gaat de architectuur voorbij aan haar belangrijkste
bestaansreden.
Rekening houden met de wensen van gebruikers is ook van belang voor de duurzaamheid van de
bebouwde omgeving. Zowel Stephen Kellert als David Orr wijzen op het belang van de betrokkenheid
van mensen bij hun omgeving in relatie tot de duurzaamheid van de bebouwde omgeving. Kellert wijst
erop dat duurzaamheid evengoed gaat over het in stand houden van gebouwen en omgevingen als dat
het gaat om een ‘low environmental impact’. Technologie, hoe modern ook, zal achterhaald raken
waardoor gebouwen over langere termijn niet duurzaam zijn. “Without positive benefits and associated
attachment to buildings and places, people rarely exercise responsibility or stewardship to keep them in existence over the long run.” [Kellert et al. 2008 pp.5]. David Orr sprak al in 1993 van een noodzakelijke
transformatie van waarden en normen van een “decent life” [Orr 1993 pp.430]. Hij stelt dat de problemen waar onze samenleving voor staat, niet van technologische maar van ethische en spirituele aard
zijn. “It is about citizenship, duties, and obligations.” [Orr 1993 pp.430].

Technology
low‐environmental‐
impact

Ethics &
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Figuur 1: Een duurzame samenleving kan alleen tot stand komen als zowel een technologische transformatie als een ethische en spirituele transformatie plaatsvindt. Ontwerpen die rekeningen houden met de behoeften van gebruikers dragen hier in sterke mate aan bij
[eigen afbeelding].
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Samenvatting

Probleemstelling: Het probleem dat centraal staat, is de afnemende hoeveelheid natuur in de stedelijke woonomgeving. Op basis van bevolkingsprognoses en het restrictief beleid van de Rijksoverheid
zal de verdichting van steden zich naar alle waarschijnlijkheid door zetten. Het gevolg is dat steeds
meer mensen het risico lopen, in een omgeving te wonen waar slechts weinig natuurlijke elementen
aanwezig zijn.
Dit is een probleem omdat een steeds groter wordende wetenschappelijke bewijslast, laat zien dat
natuur een positief effect heeft op de gezondheid van de mens. Humeur, concentratie, zelfdiscipline,
sociale vaardigheden, psychologische stress, herstellingsvermogen, vitaliteit en energie worden allemaal
positief beïnvloed wanneer men zich in de nabijheid van natuur bevindt.
Doelstelling: Het is dan ook een logische stap om deze kennis van de invloed van natuur op de gezondheid van de mens, in de grootschalige woningbouw te implementeren. De resultaten van dit onderzoek zullen uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algehele levenskwaliteit, in het bijzonder aan het mentale welzijn, van bewoners van het stedelijk gebied. Er dient dan wel een vertaalslag
gemaakt te worden van de kenmerken van natuurlijke omgevingen naar een set bouwkundige ontwerpregels.
Methode: De mens wordt in dit onderzoek beschouwd als een organisme. Op basis van de beschikbare literatuur wordt ervan uitgegaan dat er een optimale omgeving bestaat, waar de mens in kan
floreren en dat natuur een belangrijke positie inneemt in deze ideale leefomgeving.
Via een literatuursurvey zullen verschillende archetypische kenmerken van deze leefomgeving, geidentificeerd worden. Deze kenmerken zijn onderverdeeld in kenmerken van natuurlijke omgevingen
en van bebouwde omgevingen. Aangezien er slechts weinig literatuur beschikbaar is zal de analyse beperkt worden tot het werk van Hildebrand, Joye en Heerwagen. Hierna worden een zestal ontwerpcriteria opgesteld en gedefinieerd, waarmee gebouwen kunnen voorzien in een geschikte leefomgeving
voor de mens. Hiervoor is een selectie gemaakt van 65 van 253 ontwerppatronen uit ‘A Pattern Language’ van Christopher Alexander. Uit deze selectie zijn specifieke eisen ontleed en vervolgens ondergebracht in zeven verschillende criteria.
In een case study naar een bestaand appartementengebouw, zal vervolgens de bestaande situatie getoetst worden, op de mate waarin contact met natuur plaatsvindt en in hoeverre deze geschikt gemaakt kan worden als leefomgeving voor de mens. De toetsing vind plaats aan de hand van de specifieke eisen per ontwerpcriterium, waarbij de implementatie van elke eis gewaardeerd wordt met een
plus, een min of een plusminus. Op basis van deze toetsing wordt een implementatieniveau in procenten vastgesteld.
Resultaten: De literatuursurvey resulteert in een zevental ontwerpcriteria en een set bijbehorende
fysieke eisen: ruimtelijkheid, toegankelijkheid, belichting, transparantie, verhulling, variatie en functionaliteit.
Uit de case study blijkt dat het implementatieniveau van 25% voor de bestaande situatie stijgt tot
46,7%, wanneer enkel kleine, bouwkundige ingrepen worden gedaan in de lay-out van de woningen.
Met grotere ingrepen op gebouwniveau, is een stijging van het implementatieniveau van 25% naar
71,4% mogelijk. De belangrijkste ingreep hiervoor is het vervangen van 18 woningen voor een gelaagd
maaiveld in de vorm van een serie atria met tuinen, groene wanden en een doorlopende looproute van
waaruit alle woningen bereikbaar zijn.
Conclusie: Het is mogelijk een bestaand gebouw via een renovatie geschikt te maken als leefomgeving voor de mens, door gebruik te maken van de eisen uit de ontwerpcriteria. Met een combinatie
van natuur en bouwkundige ingrepen kan het bestaande gebouw voldoen aan ca. 70% van de eisen uit
de ontwerpcriteria, terwijl enkel bouwkundige ingrepen slechts voorzien in een stijging tot 46,7%. Het
onderzoek maakt het dan ook aannemelijk dat er in de ideale leefomgeving voor de mens, een synergetische relatie bestaat tussen kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen.
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Abstract

Problem definition: The central problem in this dissertation, is the decreasing amount of natural elements in the existing built environment. Based upon population growth prognoses and the restricted
building policy of the Dutch government, it is estimated that cities will further compact, pushing green
spaces further away from the city centre. More and more people are at risk of living in an environment
deprived of natural elements. In contrast, a growing body of scientific data supports the claim that
nature has a positive influence on mental health. Different studies show a positive influence on mood,
concentration, discipline, social abilities, psychological stress, recuperative abilities, vitality and energy,
when in the vicinity of nature.
Goal: It there for seems logical to incorporate this knowledge into large scale housing construction
projects. Doing so, will eventually contribute to the increase of general living quality of the built living
environment, especially mental health. In order to achieve this goal, there is a need for a translation of
characteristics of a natural environment into a set of design rules for the built environment.
Method: In this dissertation, human beings are considered as an organism. Based on the available
literature, it is postulated that an optimal environment for human life exists and that nature plays a
central role in this environment.
In a literary review, different archetypal characteristics of this living environment will be identified.
These characteristics are divided into characteristics of natural environments and of built environments. There is little research available, therefor the survey concentrates on the work of Hildebrand,
Joye and Heerwagen. After this, six design criteria are created and defined. These criteria are derived
from a selection of 65 of 253 design patterns from the work of Christopher Alexander. With these
criteria it is possible to create buildings that provide a suitable habitat for human beings.
Next the criteria will be used to assess the amount of contact with natural elements in a typical
Dutch residential building. It is analysed what measures will be needed for this specific building, to confirm to these criteria. This testing will be achieved by valuing the specific demands contained within the
design criteria, with a plus (+), a minus (-) or a plus minus (±). Based upon this assessment, a percentage will be derived that depicts the relative amount of demands incorporated.
Results: The literary review results in seven different design criteria: spaciousness, accessibility,
lighting, transparency, concealment, variation and functionality. These criteria are each supported by a
set of specific demands.
The case study shows that the level of incorporation increases from 25% in the existing building, to
46,7%, using only small structural changes in the lay-out of the apartments. With stronger measures at
the building level, it is possible to increase this level to 71,4%. These measures consist of substituting
18 apartments with a layered ground level consisting of a series of atria filled with gardens, green walls
and an on-going passageway which connect the apartments to each other.
Conclusions: It is possible to renovate an existing building, to conform to the standards of a suitable
human habitat, as forwarded by the design criteria. A combination of nature and structural changes can
increase the level of incorporation, than can be explained by only implementing nature of structural
measures. It is there for likely that in an optimal human habitat, a synergetic relationship exists between characteristics of the natural and built environments.
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1.

IInleiding

Uit eeen persberiicht van de Nederlandsse Vereniging voor Bou
uwondernem
mers en Onttwikkelaars
(NVB) bblijkt dat inwo
oners van he
et stedelijk ggebied op zoek gaan naarr groenere ggebieden om te wonen.
Bijna 3770.000 verhuuisgeneigde huishoudens
h
met een bo
ovenmodaal inkomen w
willen de stad
d verlaten,
terwijl slechts 122.0000 huishoudens er naar toe willen [N
NVB & OTB
B 2009 pp.9].. Het onderzzoek voert
mensen het er te druk vinden,
v
de prrijs/kwaliteit verhouding van woonruuimte ongunstig vinden
aan dat m
en dat er te weinig ruimte
r
om de
e woning be schikbaar is [NVB & OT
TB 2009 pp.552]. Deze me
ensen trekd.
ken volggens het perssbericht naarr het niet-steedelijk gebied
Dat iis precies waat de Rijksoverheid sindds de Tweed
de Wereldoo
orlog via hett verstedelijkingsbeleid
wilde vo
oorkomen. Om
O het Ned
derlandse lanndschap te behouden
b
en
n de mobiliteeit te beperken, is het
beleid geericht op heet creëren vaan de compaacte stad [PB
BL 2011a]. Hiertoe
H
werrden in de jaaren ’50 de
Rijksbuffferzones ingeesteld en in de jaren ’900 kwam daar het VINEX--beleid bij daat voorzag in
n maximale
uitbereiddingszones om
o name de rijkere inwo
oners terug naar de stad
d te halen. Inn de Nota Ruimte
R
van
2004 en het latere beleid is hett uitgangspunnt dat minim
maal 40% van de totale nieuwbouw binnen de
stadskerrnen plaatsvinndt [Rijksove
erheid 2008,, NVB 2010aa, Bouwfondss 2011b].
De reealiteit is datt de doelstellingen van heet restrictievve beleid tott op heden nniet behaald zijn,
z omdat
er een m
mis-match is ontstaan tussen de uitvvoering van het
h beleid en
n wat de bew
woners wille
en hebben.
De vraagg komt niet overeen me
et het aanbo
od. Oud Secrretaris Generaal van hett ministerie van
v Economische Z
Zaken, Swed
der van Wijn
nbergen ondeersteunt dit beeld en zeggt in een inteerview: “Er zit
z een conflict tusseen datgene wat
w de ministter van VROM
M afdwingt en
e wat de Neederlandse coonsument will.” [NVB &
OTB 2009 pp.23]. Het
H lijkt erop
p dat er een spanningsveeld is ontstaaan tussen de wensen van
n de bewoners eneerzijds en de wensen van de Rijksoveerheid anderzzijds.

1.1.

Probleeemstelling

Het pprobleem daat centraal staat in dit on derzoek is de
d afgenomen
n blootstellinng van de me
ens aan natuurlijke elementen in het Nederlandse steedelijk gebied. Wanneerr de verdichtting van steden en de
open steeds meer stede lingen het risico in een
afname vvan natuur inn het stedelijjk gebied zicch doorzet, lo
omgeving te wonen waarin slech
hts weinig naatuurlijke eleementen aan
nwezig zijn. O
Ook zal er rondom
r
de
men een tuinttje kan aanlegggen. “It is noo fiction for people
p
to go
woning ggeen ruimte beschikbaar zijn waar m
to work bby the undergground subwaay, work in a windowless office,
o
take th
he subway bacck home, andd spend the
evening inndoors, in froont of the teleevision.” [Joyee 2007 pp.1]. Het proble
eem van een gebrek aan natuurlijke
elementeen in de bebbouwde omggeving, is medde ontstaan omdat er ge
een Rijksbeleeid bestaat met
m betrekking tot de kwaliteit van kleinsch
halig groen enn private of semi-openbaare tuinen in de stedelijk
k gebieden.

Figuur 2: VVerdichting leidt tot een afnamee van de groenee ruimte in het stedelijk
s
gebied, met als gevolg dat steeds meeer mensen het
risico lopenn in een 'stenen' omgeving te leeven: een omgevving waarbij weinnig natuurlijke elementen
e
en geeen ruimte rondoom de woning
aanwezig zzijn [v.l.n.r. Brinkk 2008, eigen fotto]
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Maar waarom is dit een probleem? Kunnnen we niet gewoon af met minderr natuur? Verschillende
studies hhebben uitgeewezen dat verschillende
v
e kenmerken
n van het ste
edelijk gebiedd een negatieve relatie
hebben met de gezo
ondheid van haar inwoneers [Evans 20
003, van den Berg et al. 2007 pp.79, Bonnefoy
b
diee een positieve relatie
2007 ppp.411 & 417]]. Daarnaastt bestaat er ook een toenemende bewijslast
tussen nnatuur en gezzondheid aan
nnemelijk maaakt. In versschillende ex
xperimenten zijn verbete
eringen van
humeur, de concenttratie, mate van zelfdisci pline, socialee vaardighed
den, psycholoogische stresss, herstellingsverm
mogen, vitaliiteit en enerrgie waargennomen [Kaplan & Kaplan 1989, Harrtig et al. 19
991, Ulrich
1993, Frrumkin 2001, Gezondheiidsraad 20044, van den Berg
B
et al. 20
007, Davis 20008, Heerwaagen 2010,
Ryan et al. 2010]. Sinds de eeuw
wwisseling zijjn er ten minste vier invventariserendde onderzoe
eken uitge2
Heerw
wagen 2010]]. Op basis
voerd [FFrumkin 20001, Gezondheidsraad 20004, van den Berg et al. 2007,
van dezee onderzoekken is het aan
nnemelijk datt contact meet de natuur een positievve invloed uiitoefent op
het gedrrag, op de geezondheid en
n uiteindelijkk dus op het welzijn van de mens. Geezien deze bewijslast
b
is
het dus op z’n zachttst gezegd vrreemd dat naatuurlijke eleementen gele
eidelijk uit heet stedelijk gebied
g
verdwijnen.
Dezee genoemde wetenschapp
pelijke kenniis over de in
nvloed van naatuur op de gezondheid, wordt tot
nu toe eenkel toegeppast in ziekenhuizen en aandere insteellingen waarr mensen koomen om te herstellen.
Hier wo
orden zogenaaamde ‘Healling Environm
ments’ ingerricht, welke een positieff effect hebb
ben op het
herstellinngsvermogenn, de pijntolerantie, het medicijngeb
bruik, de hoe
eveelheid strress en moggelijke eenzaamheidd van patiëntten [Gezond
dheidsraad 20004]. Dergelijke omgevin
ngen verbeteeren daarnaaast de concentratiee en prestatiies van verzo
orgend perso
oneel en bieeden ruimte voor bezinnning en gelegenheid om
‘er even tussenuit tee gaan’ zowel voor patiënnten en bezo
oekers als vo
oor het verzzorgend perssoneel [van
den Bergg & Winsum
m-Westra 200
06 pp.51]. D
Daarnaast stijjgt het aantal ‘care-farmss’ waar menssen komen
om te heerstellen vann bijvoorbeeld een burn--out [Gezondheidsraad 2004
2
pp.15]. Uit deze to
oepassingen
en de m
meetbaar positieve effecte
en ervan, wo
ordt duidelijkk dat de wijzze waarop dde bebouwde
e omgeving
ontworppen wordt, een
e aanzienlijke invloed uit kan oefeenen op onzze gezondheeid en daarm
mee op het
welzijn.

Figuur 3: H
Healing Environm
ment in het VU Medisch
M
Centrum
m Amsterdam [Toooren 2010]

Dit sstaat in schrril contrast met
m de huiddige praktijk van grootschalige wonningbouw, waarvan het
ontwerpp is gebaseerrd op economische motiieven. In hett bouwproce
es draait het om efficiënttie en economische haalbaarheeid. Uniformiteit draagt hier in sterkke mate aan bij. De groootschalige wo
oningbouw
kheid in lay--out, materiialisatie en
kenmerkkt zich door seriematigge productiee, uniformiteeit en gelijk
bouwwijjze. Natuur echter
e
kenm
merkt zich do
oor uniciteit, variatie en diversiteit w
wat leidt tot een enorme biodiversiteit en soortenrijkd
dom.

P a g i n a | 15

Figuur 4: D
De Nederlandse woningbouw keenmerkt zich dooor uniformiteit en gelijkheid. [vv.l.n.r. De Zwartte Hond 2011, DureVermeer
2006, Gem
meente Arnhem 2011,
2
Kuipers Aannemersbedrijf
A
f 2011]

Opvaallend is echter dat omggevingen die profiteren van
v de invlo
oed van natuuur op de mens,
m
enkel
toegepasst worden inn gebouwen
n waar menssen slechts in bijzondere
e gevallen geebruik van maken.
m
De
positievee effecten vaan natuur op de mens kuunnen echterr voor iedere
een, op elk m
moment, bij elke activiteit, op eelke plaats voordelen
v
bie
eden. Tel daaarbij op dat de moderne
e mens gemiiddeld 90% van
v zijn tijd
in gebouuwen of voerrtuigen doorrbrengt [Evanns 2003 pp.5
536, Day 200
04 pp.61], daan lijkt het ee
en logische
stap de kennis van de
d invloed vaan natuur opp de gezondheid van de mens in de grootschaligge woningbouw tee implementeeren.

1.2.

Achterggronden

Sinds de Tweedee Wereldoorlog voert dde Rijksoverheid een restrictief beleeid ten aanzien van de
stedelijkke groei. In 1958 werden hiertoe de Rijksbufferzo
ones ingesteld. Met de innwerkingtred
ding van de
Vierde N
Nota Ruimteelijke Ordeniing Extra (VIINEX) in 1995, stelde de
e Rijksoverhheid zogenaamde maximale uitbreidingszonnes in, die de
e maximale ggrenzen van de dorpen en steden bbepalen. De doelstellind
o het behou
uden van hett open Nedeerlandse land
dschap en heet beperken van de augen zijn gebaseerd op
tomobiliteit. Het belleid echter concentreert
c
t zich enkel op
o grootschaalige structurren en stelt geen eisen
aan de aaanwezigheid
d of afmetingen van kleiinschalig gro
oen en privaate of semi-oopenbare tu
uinen in de
stedelijkke gebieden.
e tweetal gevolgen vo
oor het stedelijk gebied: de woningm
markt bestaaat voor het
Dit bbeleid heeft een
belangrijkste deel uiit meergezin
nswoningen w
waar slechtss weinig men
nsen in willeen wonen; en
e de hoen de stadsgreenzen neemtt af als gevollg van de ressulterende verdichting.
v
veelheid openbaar groen binnen
Hoge grrondprijzen, de mogelijkh
heid tot bouuwen in hogee dichtheden
n en verwac hte toeneme
ende vraag
van ouderen zijn dee voornaamsste redenen om te kiezzen voor appartementennbouw in he
et stedelijk
gebied [[Dol & van der
d Heijden 2005 pp.111]. Vanwege deze econo
omische mottieven zal de
e ontstane
scheefgrroei zich naaar alle waarsschijnlijkheid blijven doorzetten, waaardoor menssen wegtrek
kken uit de
stad. Dee keuze voorr een apparttement worddt de bewon
ner als het ware
w
opgeleggd door een aanbodgerichte m
markt en worrdt gestimule
eerd vanuit dde Rijksoverrheid, terwijll de vraag juuist bestaat uit
u voornamelijk grrondgebondeen woningen met een tuiin.
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Figuur 5: H
Het aanbod vanuuit de markt besstaat hoofdzakellijk uit appartem
menten, terwijl mensen
m
liever eenn huisje hebben met een tuin.
[v.l.n.r.: Verrhagen Ramen 2011,
2
EuropaHoome 2006]

Het ttweede gevo
olg van het compacte sttadbeleid is dat groen in
n stadscentrra geclusterd
d wordt in
parkgebiieden. Het stedelijk
s
gebied ertussennin versteentt ondertusse
en in hoog ttempo. “Spoortvelden en
volkstuineen zijn naar de
d stadsrand verplaatst en ‘groene’ plekkken worden volgebouwd.”” [VROM 200
04a pp.18].
Met als ggevolg dat er in steden een
e tekort o
ontstaat aan groen en blaauw. Deze cconclusie wordt onderschrevenn in de Notaa Ruimte van
n het Ministeerie van VRO
OM: “Mede door het beleidd voor de com
mpacte stad
is veel grroen verdweneen.” [VROM 2004a pp.188]. “De uitkoomsten laten duidelijk zienn dat het com
mpacte stadbeleid opp de schop mooet.”, aldus Jo
o Goossens (voorzitter van de NVB
B) over het oonderzoek vaan OTB en
NVB [NVB 2009]. Vanwege
V
de verdichting
v
vvan het stedeelijk gebied heeft
h
het com
mpacte stad beleid een
negatieve invloed opp de hoeveelh
heid natuur iin datzelfde stedelijk
s
gebied.

1.2.1. Beleidsvooering Rijksovverheid
Al in 1958 heeft de Rijksoverrheid het belleid van de Rijksbufferzo
R
ones ingevoeerd. Het gaatt bij dit beleid om gebieden tusssen stedelijk
ke kernen d ie onder steerke stedelijk
ke druk staann. Het doel is
i om deze
om zo in de toekomst
t
te
e kunnen vooorzien in gro
oen recreagebiedenn voor versteedelijking te behoeden o
tiegebiedd en het sttimuleren vaan landbouw
w [Rijksoverrheid 2009]. Grootschaalige bebouw
wing zoals
woonwijjken of bedrrijventerreinen zijn hier niet toegesttaan, maar de
d bufferzonnes bevatten wel kleinschalige woon- en beedrijfsfunctie
es naast land bouw en nattuur [VROM
M 2009]. Het is daarmee de voorloper op hhet huidige beleid van hett behouden vvan het landeelijk gebied.
Laterr in 1990 weerd de Ecolo
ogische Hoo
ofdstructuur (EHS) geïntrroduceerd w
waarin de ve
ele versnipperde naatuurlijke geebieden vergroot en gekkoppeld word
den [Rijksovverheid 20100]. Ook in dit beleid is
het doell om natuur en landschap te bescherrmen tegen verstedelijking en daarnaaast om de afnemende
a
biodiversiteit tegen te
t gaan. In de
eze gebiedenn geldt het ‘n
nee, tenzij’-re
egime, waarbbij ruimtelijk
ke ingrepen
enkel wo
orden toegeestaan als deze geen neggatief effect hebben
h
op de
d EHS. Dit bblijkt ook uiit Figuur 6,
waarin dde gebieden van
v de EHS (groen) en dde nationale landschappen (groen om
mrand) over de
d stedelijke gebieeden (grijs) worden
w
geprrojecteerd [V
VROM 2004aa]. Zowel de
e EHS als dee Nationale LandschapL
pen liggeen buiten hett stedelijk ge
ebied, preciess zoals het huidige
h
comp
pacte stad beeleid beoogd..
Tusseen de inwerrkingtreding 1995 en de beëindiging in 2005 werd het belei d van de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordeninng Extra gehanteerd. Hieerin werd het beleid van de compaacte stad op
pgezet. Het
VINEX-bbeleid was bedoeld
b
om wonen,
w
werkken en voorrzieningen vo
oor openbaarr vervoer, te
e bundelen
om “eenn verdere concentratie te realiseren
r
dooor de nadrukk te leggen op
p het bouwenn in, aan of nabij
n
de bestaande sstad.” [VROM
M 2007 pp.4
4]. Uit de evaaluatie van het Ministerie
e van VROM
M blijkt dat err meer dan
in de jarren voor VIN
NEX, sprake is van een bbundeling van de woninggvoorraad. Ecchter zowel binnen als
buiten dde VINEX-locaties ontsto
ond veel sprreiding van bedrijvigheid
b
[VROM 20007 pp.6]. He
et beleid is
dus slechhts deels gesslaagd in de opzet
o
om dee verstedelijkking te conce
entreren.
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Figuur 6: PProjectie van de Ecologische Hooofdstructuur (grooen) en de Natioonale Landschap
ppen (groen omrrand) over het sttedelijk gebied
(grijs). Zow
wel de EHS als dee Nationale Landdschappen liggenn buiten het steddelijk gebied. [VR
ROM 2004a]

Sinds 2004 is de Nota Ruimte
e van het Miinisterie van Volkshuisve
esting, Ruimttelijke Orden
ning en Min ruimtelijkee ontwikkelin
ng. In deze
lieubeheeer (VROM) het belangrrijkste beleiddsstuk op heet gebied van
geïdentificeeerd: a) versterking van de
Nota wo
orden vier hoofddoelen
h
d internatioonale concurrentiepositie van N
Nederland; b)
b bevorderin
ng van krachhtige steden en een vitaaal platteland;; c) borging en
e ontwikkeling vaan belangrijkke (inter-)nationale ruim
mtelijke waarrden, en; d) borging vann de veilighe
eid [VROM
2004a pp.5]. In het stedelijk geb
bied legt de Nota de nad
druk op variatie in het w
woningaanbo
od om een
eenzijdigge samenstelling van de bevolking
b
te voorkomen. Het doet dit
d door in tee zetten op de
d ontwikkeling vaan hoog sted
delijke woon
nmilieus, waat volgens dee Nota het wegtrekken van midden
n- en hoge
inkomenns tegengaat.. Echter uit het onderzo
oek van NV
VB & OTB blijkt juist datt deze hoogg stedelijke
milieus hhet wegtrekkken van deze
e groepen juiist bevorderd
d [NVB & OTB
O 2009 pp..9].
Daarnaast richt de
d Nota zich op het creëëren van meer openbaarr groen. In dee Nota stelt het Minisn
rojecten minnimaal 75m2 openbaar grroen per wooning beschik
kbaar moet
terie vasst dat er in nieuwbouwp
zijn [VRO
OM 2004a pp.18].
p
Het is echter de vraag of dit beleid voldo
oende is. Het
et Ministerie laat namelijk de beeslissing of deze
d
norm uitgevoerd
u
w
wordt over aaan gemeente
en en provinncies. Een be
eslissing die
per project genomenn dient te worden. Daarrdoor blijft het
h slechts ee
en richtgetal zonder dat iemand de
oordelijkheid
d heeft om deze norm
m uit te voeren [VROM 2004a pp.118, Farjon et
e al. 2004
verantwo
pp.109]. Echter de norm
n
is wel voldoende
v
alls het gaat om de “reconsstructie van bbestaand stedelijk gebied,
zoals verrdichting en verdunning”
v
[FFarjon et al. 2004 pp.109
9]. Cijfers wijzen
w
uit dat 61% van de
e 31 grootste gemeeenten anno 2009 niet aaan deze norm
m voldoet [C
CBS, PBL, Wageningen
W
U
UR 2010a].
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Daarnaast ziet het Ministerie in de Nota een belangrijke rol weggelegd voor de ontwikkeling van
metropolitane parken in de Rijksbufferzones tot recreatiegebieden [VROM 2004a pp.17]. Het doel is
het tekort aan recreatieplaatsen te combineren met de bufferende functie. Dit beleid is ook zichtbaar
in de Structuurvisie Randstad 2040, dat gebaseerd is op het beleid uit de Nota Ruimte uit 2004. Het
bestaand stedelijk gebied is dan bestemd voor intensivering, terwijl de gebieden buiten de stad in de
groenbehoefte van de inwoners moeten voorzien via metropolitane parken [VROM 2008].
Uit de speerpunten van de Structuurvisie Randstad 2040 blijkt dat verdichten van de bestaande bebouwing ook hier hoog op de agenda staat [Rijksoverheid 2008]. Het Groene Hart wordt ontzien van
nieuwbouw door de bestaande kernen binnen de bestaande grenzen te intensiveren, te herstructureren en te transformeren. De doelstelling is om 500.000 nieuwe woningen te bouwen, minimaal
200.000 daarvan dienen binnen het stedelijk gebied te verrijzen [Rijksoverheid 2008].
Concluderend blijkt uit deze analyse dat het beleid zich richt op de relatie tussen stad en omgeving
door de omgeving te zien als een groen recreatiegebied voor de inwoners van de stad. Zo richt het
beleid rondom de Ecologische Hoofdstructuur, zich op grootschalige structuren op landelijk niveau en
corridors tussen kleinere gebieden [VROM 2004a, Rijksoverheid 2010]. Deze ontwikkelingen werken
de verstening van het stedelijk gebied verder in de hand omdat groen om de stad heen gesitueerd
wordt: groen in de stad wordt opgeofferd om het behoud van landschappelijk groen.
Het beleid veroorzaakt in de stad namelijk een frictie tussen enerzijds de wens tot verdichting
(compacte stadbeleid) en anderzijds de wens tot meer openbaar groen (75m2-norm), waardoor dit
beleid in centrum-stedelijke gebieden niet tot een toename van de hoeveelheid groen zal leiden. De
economische motieven voor appartementenbouw [Dol & van der Heijden 2005 pp.11-12] zullen hier
zwaarder blijven wegen.
Het probleem dat alle hier genoemde beleidstukken ondervinden, is dat er getracht wordt op een
grote schaal structuur aan te brengen in het openbaar gebied. Dit leidt tot clustering van bijvoorbeeld
openbaar groen in stadsparken, recreatieterreinen of metropolitane parken. Hierbij worden de gebieden tussen deze groenclusters over het hoofd gezien. Deze gebieden blijven relatief grijs met eenzijdige milieuomstandigheden en een lage biodiversiteit. Hetzelfde geldt voor de Nota Ruimte waarin de
zogenaamde Nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur, alleen de grote groen- en waterstructuren bevat
[VROM 2004a pp.10]. Kleinschalig groen zoals tuinen en bomen langs de weg vallen hier niet onder. Er
bestaat geen beleid dat zich richt op kleinschalig groen en private of semi-openbare tuinen in de stedelijk gebieden.

P a g i n a | 19

Figuur 7: H
Het beleidsplan 'Groene
'
Allure' van
v Gemeente N
Nijmegen, laat gooed zien dat nattuur geclusterd w
wordt en dat dee singels dienst
doen als ‘ggroene koppelingg’. Het plan heefft tot doel meer groen in de straaat te brengen. De
D binnenstad bblijft echter versteend vanwege
de hoge beebouwingsdichtheeid. [Buro Poelmans Reesink 20007, eigen bewerkking]

1.2.2
2. Economiee versus Bew
woners
1.2.2..1.
Verdichting Stede
elijk Gebied
Ondeertussen worden de laatste stedelijke
ke uitbereidin
ngsgebieden volgebouwdd, en tegelijke
ertijd laten
de bevolkingsprogno
oses zien datt de bevolkinng zeker nogg tot 2025 en waarschijnnlijk zelfs tot 2040 blijft
groeien [Terluin et al. 2010 pp.26, de Jong en van Duin 2009 pp.35, van Dam
m et al. 2006 pp.51, zie
Figuur 8]]. Zo zal de bevolking in de sterk verrstedelijkte gemeenten
g
to
ot 2025 mett 0,4% per jaar groeien,
een stijging van ca. 32.500
3
mense
en per jaar [T
Terluin et all. 2010 pp.33
3]. De vraag naar nieuwe
e woningen
u op de stad gericht.
blijft en ddaarom worrdt de blik nu
Om dde stijgende bevolkingsaaantallen te kkunnen acco
ommoderen, dient het sttedelijk weefsel als gevolg van het compaccte stad bele
eid verder veerdicht te worden.
w
Op het symposiium ‘Prachtigg Compact
NL’, liett Maarten Haajer (directe
eur van het Planbureau voor
v
de Lee
efomgeving) zien dat ste
eden inderdaad verrdichten, maaar dat over de
d periode 22002-2008 geezinnen en bedrijven
b
de stad verruile
en voor de
stadsrand [PBL 2011a].
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Figuur 8: PPrognose bevolkingsgroei, 2005-2025, naar gem
meente. De bevoolking in het stedelijk gebied (zw
wart omrandt) blijft
b tot 2025
stijgen [vann Dam et al. 200
06, eigen bewerkking]

wel Hajer in zijn presenttatie geen oo
orzaken aanw
wijst zijn er wel andere onderzoeke
en beschikHoew
baar waaaruit blijkt waarom
w
menssen de stad vverlaten.
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1.2.2..2.
Markkt bestaat uit Appartemennten
Het N
Nederlandsee landschap wordt
w
nog aaltijd gedomiineerd door grondgebonnden woninggen, echter
met nam
me in stedenn groeit het aandeel app artementen sterk [Bouw
wfonds 2011 a pp.14]. Figguur 9 laat
zien dat over de periode 2001-2
2009 het tottale aandeel appartemen
nten in de n ieuwbouwprroductie in
Nederland (de som van ‘koop mg’
m en ‘huurr mg’) is gesstegen van 26%
2
naar 422%. Echter de grootste
g
gem
meenten, waaar het aande
eel appartem
menten inmid
ddels meer
stijgingenn zijn te zienn in de vier grootste
dan 50%
% is. In de staadregio’s van
n de G4 is hhet aandeel gestegen
g
van 35% naar 557%, in de G4 zelfs van
56% naaar 65% [zie Figuur
F
10]. Vanwege
V
het verstedelijkkingsbeleid en
n de verwacchtte bevolkiingsstijging,
lijkt dezee trend zich door te gaan
n zetten.

Figuur 9: W
Woningproductiee naar eigendom
m en woningtype (eg: eengezinsw
woning, mg: meeergezinswoning) in Nederland enn het Westen,
2001-2009
9. Uit de figuur blijkt
b
dat over heeel Nederland enn het Westen vaan het land het aandeel
a
apparteementen (de som
m van koop en
huur sectorren) sinds 2001 is toegenomen. [Bouwfonds 20111a]

Figuur 10: Woningproducttie naar eigendoom en woningtyppe (eg: eengezinnswoning, mg: meergezinswonin
m
ng) in stadsregioo's G4 en G4,
2001-2009
9. Diezelfde stijgging is ook in de vier grootste gem
meenten waarneeembaar. [Bouwffonds 2011a]

Het hhuidige beleiid gaat uit vaan verdichtinng van het stedelijk
s
gebiied omdat dde laatste gro
ootschalige
nieuwbo
ouwlocaties nu
n in gebruik genomen worden. Dee stad kan dus niet grotter meer wo
orden. Om
toch te vvoldoen aan het huidige beleid zijn n iet-grondgeb
bonden woningen zoals aappartementten vaak de
enige mo
ogelijkheid. Omdat bouw
wen in stadsskernen com
mplex en duur is, zijn apppartemente
en vaak de
enige mogelijkheid om
o woningb
bouwprojecteen rendabel te maken [NVB
[
2010aa pp.1, Dol & van der
Heijden 2005 pp.11]]. Ofwel de grond is te duur om err grondgebo
onden woninngen te bouw
wen, waardoor deeze woningenn te duur en
n dus onverrkoopbaar zo
ouden word
den. Daarnaaast zijn appaartementen
een voo
or de hand liggende oplo
ossing “omdaat het bouween in hoge dichtheden
d
aaansluit bij hett bestaande
karakter van stedelijke gebieden” [Dol & van der Heijden 2005 pp.11]. Als derdee reden noem
men Dol &
van der Heijden nogg, dat er wordt gebouwdd met het oog
o op een toenemende vraag van ouderen
o
als
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gevolg van de vergrijzing van Nederland [Dol & van der Heijden 2005 pp.12]. De hier genoemde redenen zijn echter allemaal vanuit de markt aangedragen, maar die houdt te weinig rekening met wat de
toekomstige bewoners willen, met als gevolg dat mensen niet in de stad willen wonen en wegtrekken.
1.2.2.3.
Vraag en Aanbod
In de Thermometer Koopwoningen van 2010 [NVB & OTB 2010] geeft de NVB aan dat 88% van de
huizenkopers een grondgebonden woning wenst, terwijl er over heel Nederland slechts 51% van het
totale aanbod uit grondgebonden koopwoningen bestaat [NVB & OTB 2010 pp.23]. Dezelfde cijfers
laten zien dat 41% van het totale aanbod bestaat uit koopappartementen of flats en slechts 12% van de
huizenkopers hier een voorkeur voor heeft. Dit onderzoek schetst het beeld van een nijpend tekort
aan grondgebonden woningen en een overschot aan appartementen en flats in het stedelijk gebied.
Onderzoek van Bouwfonds Ontwikkeling beaamt dit beeld voor een deel, maar spreekt van andere
aantallen [Bouwfonds 2011a]. Landelijk gezien bestaat de vraag naar grondgebonden woningen volgens
het Bouwfonds uit 421.000 woningen (76% totale vraag) tegenover een aanbod van 277.700 woningen
(78% totaal aanbod): een tekort van 143.000 woningen. De vraag naar appartementen ligt op 130.500
woningen (24% totale vraag) tegenover een aanbod van 76.500 woningen (22% totaal aanbod), ofwel
een tekort van 54.000 koopappartementen.
Hieruit blijkt dat de wens van de bewoner overwegend neerkomt op een voorkeur voor een
grondgebonden woning. Als hierbij in aanmerking wordt genomen dat het aanbod in absolute eenheden lager is dan de vraag [Bouwfonds 2011a pp.22], dan is het duidelijk dat er een scheefgroei ontstaat
tussen de vraag van de consument en het aanbod binnen de koopsector.
Specifiek in het stedelijk gebied is eenzelfde trend waarneembaar. Het valt op dat er een relatief
klein overschot bestaat van ca. 16.700 meergezinswoningen in het buiten centrumgebied, zie Figuur 11.
Onder deze gebieden vallen de voor- en naoorlogse stadswijken en gezien de relatief lage dichtheden
en goedkopere bouwgrond lijkt het logisch dat precies dat de wijken zijn waar verdichting en intensivering plaats zal gaan vinden.
350
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Woontype naar woonmilieu en stedelijk gebied
Figuur 11: Vraag- en aanbodverhoudingen in stedelijk gebied, naar woonmilieu en woningtype (eg: eengezinswoning, mg: meergezinswoning). De categorie ‘Stedelijk Gebied‘ is hierbij gedefinieerd als de som van de centrum stedelijke en de buiten stedelijke gebieden [eigen
bewerking]

Wat verder opvalt zijn de grotere tekorten aan grondgebonden woningen. Op dit moment bestaat
er een vraag van 277.000 grondgebonden woningen (zowel koop als huur) tegenover een aanbod van
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179.000 woningen. Dit
D komt ne
eer op een ttekort van 98
8.000 grondggebonde wooningen in he
et stedelijk
gebied. EEn op de appartementen
nmarkt bestaaat er op ditt moment ook
o nog een tekort van 42.000 appartemeenten, ondannks het overrschot in dee buiten-centtrum gebieden. Maar alss het buiten
n stedelijke
gebied eeen indicatie geeft voor de
d verdichtinng van het centrum
c
sted
delijk gebied dan lijkt de trend zich
door te zetten.
Zoalss eerder gessteld is, kan dan ook hieer een overschot ontstaaan aan wonningen waar een groot
deel van de stedelijkke inwoners niet in willenn wonen. Diit levert een aanvullend pprobleem op
p: vanwege
g
den woningeen ontstaat er binnen het stedelijk gebied een tekort aan
de grotee wens aan grondgebond
bouwgro
ond. Het gevvolg is dat mensen niet inn een woning wonen waaar ze in willeen wonen en
n dat mensen die ddat kunnen betalen,
b
wegttrekken op zzoek naar geebieden waarr zij wel die woning kunnen vinden
die zij w
willen hebben.
1.2.2..4.
Afnam
me Stedelijke
e Groen
Naastt de scheefggroei tussen vraag en aaanbod, heeftt het compacte stadbeleeid een twee
ede gevolg:
een dalinng van de ho
oeveelheid openbaar
o
gro
oen in stedelijke gebieden. Openbaarr groen worrdt hier gedefinieerrd als “parkeen, plantsoeneen, bos, natuuur en dagreccreatieve terreeinen” [CBS,, PBL, Wage
eningen UR
2010b]. Uit een reekks statistisch
he onderzoe ken van het CBS, het PB
BL en de Wa
Wageningen Universiteit,
U
blijkt datt er met nam
me in de Randstad en N
Noord-Hollan
nd, de grote
ere steden inn Noord-Braabant, Limburg, dee Achterhoek en Twente
e weinig gro
oen beschikb
baar is: mind
der dan 50m
m2 openbaar groen per
woning. “Dit komt dooor de combinnatie van relaatief veel wonningen en weinig openbaarr groen in de directe omn UR 2010aa]. Het totaaal oppervlak openbaar groen per woning in
geving.” [CBS, PBL, Wageningen
nieuwbo
ouwwijken (in een straal van 500m o
om de woning) is afgeno
omen over dde periode 2003-2006.
2
Van de 331 grootste gemeenten in
i Nederlandd ligt dit opp
pervlak bij 61% van de geemeenten (19 gemeenten) ondder de norm
m van het Ministerie van VROM van 75m2 [CBS, PBL, Wageeningen UR 2010a]
2
(zie
Figuur 122).

Figuur 12: Vergelijking van de oppervlakte openbaargroen per woning, binnnen een straal va
an 500m rondom
m de woning oveer de perioden
3 en 2003-2006
6. Slechts 39% van
v de G31 voldooet aan de norm
m van 75m2 ligt. De vergelijking llaat daarnaast een
e daling zien
2000-2003
van het opppervlakte openbbaar groen per woning in Tilbuurg en Leeuwarden, terwijl de andere steden oonveranderd zijnn. Deze trend
illustreert dde lage prioriteit die het openbaaar groen geniet [[CBS, PBL, Wageeningen UR 2010a].

Vervo
olgens blijkt ook dat van de 31 groottste gemeen
nten alleen in
n Amsterdam
m en drie gem
meenten in
Zuid-Lim
mburg de hoeveelheid op
penbaar groeen is toegenomen. In de
e andere gem
meenten is de hoeveelheid gelijk gebleven of
o verminderd. Opvallennd is verder dat
d de hoeve
eelheid opennbaar groen het sterkst
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is afgeno
omen in gebieden waar de
d bevolking het sterkst gestegen
g
is [zie
[ Figuur 133], met Amssterdam als
uitzondeering op dezee constaterin
ng.

Figuur 13: Vergelijking ontwikkelingen opeenbaar groen bij de woning en de
d ontwikkeling van de bevolkinngsgroei in de 31 grootste gemeenten vaan Nederland. Opvallend
O
is dat de gemeenten w
waar de bevolkinng het sterkst gestegen is, het meeeste openbaar groen hebben
ingeleverd [[CBS, PBL, Waggeningen UR 201
10a, de Jong & vvan Duin 2009 pp.39].
p

Daarnaast blijkt ook
o dat de afstand
a
tot o
openbaar gro
oen te groott is. De gem
middelde afstaand van de
woning ttot het dichttstbijzijnde grroengebied iis in Nederlaand 370 mete
er. “Als we de groensoorteen onderling
vergelijkeen dan is vooor heel Nederrland het agrrarisch groen het meest nabij gelegen ggroen (280 meter).
m
Dat
geldt niett voor de G31, de 31 gem
meenten uit hhet Grote Steedenbeleid (G
GSB), want daaar is de afsttand tot het
agrarischh groen ruim 2 maal zo grooot (ruim 6000 meter) en bij
b de G4 zelfss 4 maal zo ggroot (ruim 12
200 meter).
Bij de G3
31 ligt het oppenbaar groenn juist het meeest dichtbij (ongeveer
(
270
0 meter).”, [C
CBS, PBL, Wageningen
W
UR 20088]. De afstannden zijn ech
hter wel geliijk gebleven over de perriode 2000-22003. De Rijk
ksoverheid
heeft hieer tot op hed
den geen no
ormen aan geekoppeld maaar uit ‘A Pattern Languagge’ van Alexaander blijkt
dat de affstanden te groot
g
zijn. Hij
H geeft aan ddat parken en
e ander ope
enbaar groenn juist binnen
n maximaal
3 minuteen lopen (ca. 250m) gesitueerd dieneen te zijn. Is de afstand groter,
g
zo sttelt Alexande
er, wint de
afstand hhet van de beehoefte [Alexander 19955 pp.347].
Overr het algemeeen valt te co
oncluderen d at de groenvvoorziening in
i Nederlanddse steden op
o verschillende puunten verbeterd kan worrden. Zowel de beschikbare hoeveelh
heid als de beereikbaarheiid.
1.2.2..5.
Wensen van Bew
woners: Natuuur en een Tuin
In teggenstelling to
ot wat de markt aanbieddt en de tren
nd van afnem
mende hoeveeelheid stede
elijk groen,
blijkt datt de bewoneers juist graaag een gronddgebonden woning
w
willen
n met een tuuintje. Zo geeft het onderzoek van de NV
VB en het OTB
O
aan dat ca. 68% van
n de stedelijjke huizenkoopers een tu
uin bij huis
wenst (cca. 400.000 huishoudens)
h
) [NVB & O
OTB 2010 pp
p.16]. “Doorvragen leert da
dat een tuin geassocieerd
g
wordt meet ruimte, naatuur en vrijheid.” aldus G
Goossens tijd
dens de presentatie vann het onderzzoek [NVB
2009 hypperlink: ‘Leziing Jo Goosssens’].
Het o
onderzoek geeft daarnaaast aan dat sttedelingen dee meeste waaarde hechteen aan openb
baar groengebied. O
Op het verlaanglijstje staaat het op dee tweede plaats direct naa winkels vooor de dagelijkse boodschappenn [NVB & OTB
O 2009 pp..19]. Circa 664% van de verhuisgeneig
v
gde huishouddens met een
n stedelijke
voorkeuur wenst groen of parkvo
oorzieningenn in de directte woonomggeving. Het oonderzoek noemt hier-
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voor het vrije uitzicht, de sociale functie, de recreatieve functie en de speelruimte voor kinderen als
belangrijkste redenen [NVB & OTB 2009 pp.51]. In dit deel van het onderzoek gaat het om stedelijke
voorzieningen, een ‘tuin bij huis’ valt hier niet binnen de onderzoekkaders.
Aanvullend blijkt uit een nulmeting in het kader van de Belevingswaardenmonitor Nota Ruimte
2006 dat “bewoners van binnensteden en VINEX-wijken het minst tevreden zijn over het groen in de buurt.”
[Milieu- en Natuurplanbureau 2006 pp.10]. Als oorzaak hiervoor wordt gegeven dat groen uit de straat
verdwenen is en de afstand tot openbaar groen groter is. “Bewoners zonder voortuin, zonder groenstroken
of bomen in de straat of met een ander uitzicht vanuit de woning dan op groen of water zijn duidelijk minder
tevreden dan gemiddeld.” [Milieu- en Natuurplanbureau 2006 pp.11].
Het Centraal bureau voor de Statistiek (CBS), het Planbureau Leefomgeving (PBL) en de Wageningen Universiteit hebben in 2009 onderzoek gedaan naar de waardering van openbaar groen om Nederlandse steden [CBS, PBL & Wageningen UR 2011]. Hieruit blijkt dat 83% van de inwoners in de 31
grootste gemeenten (G31) de hoeveelheid als (zeer) positief waardeert, voor de bereikbaarheid is dit
75%. Ondanks deze positieve cijfers laat hetzelfde onderzoek zien dat de natuurlijke aspecten van het
groen relatief laag scoren. 39% van de inwoners waardeert de stilte in groene gebieden als positief en
slechts 32% waardeert het natuurlijke karakter van het groen als (zeer) positief [CBS, PBL & Wageningen UR 2011].
Uit deze onderzoeksresultaten blijkt dat mensen natuur een positieve waarde toekennen en dat
voldoen aan de wens van meer natuur het welzijn kan verbeteren. Hoewel mensen groene ruimte in
de buurt als positief ervaren, is er nog veel te winnen als het gaat om de natuurlijke kwaliteiten want
het zijn onder andere deze natuurlijke kwaliteiten die de positieve effecten van natuur op de gezondheid kunnen realiseren.

1.2.3. Natuur en Gezondheid
Een tweede hoofdconclusie van het onderzoek van het OTB en de NVB, is dat de stedeling meer
waarde hecht aan licht, lucht en ruimte dan aan stedelijke voorzieningen [NVB 2010a]. Na winkels
voor de dagelijkse boodschappen staat stedelijk groen het hoogst op het verlanglijstje van stedelingen.
De NVB uit daarom zware kritiek op het compacte stad beleid door te stellen dat het “voorbijgaat aan
het menselijk gedrag” [NVB 2010a pp.2].
Het faciliteren van ‘menselijk gedrag’ is precies waar groene ruimte en natuur in kunnen voorzien.
Diverse onderzoeken hebben de positieve effecten van natuur op de gezondheid en het gedrag van
mensen aangetoond. Uit deze onderzoeken blijkt dat contact met de natuur een positief effect heeft
op het humeur, concentratie, zelfdiscipline, sociale vaardigheden, psychologische stress, herstellingsvermogen, vitaliteit en energie [Kaplan & Kaplan 1989, Hartig et al. 1991, Ulrich 1993, Frumkin 2001,
Gezondheidsraad 2004, van den Berg et al. 2007, Davis 2008, Heerwagen 2010, Ryan et al. 2010]. In
‘The Experience of Nature’ [Kaplan & Kaplan 1989] identificeren twee psychologen, Rachel en Stephen
Kaplan, vier aspecten van een restoratieve omgeving: “being away, extent, fascination, and compatibility”
en brengen deze direct in verband met de natuurlijke omgeving [Kaplan & Kaplan 1989 pp.186]. Dit
duidt erop dat de natuur een restoratieve omgeving is en dat er elementen aanwezig zijn die een herstellend effect hebben op het bovengenoemde. Ofwel contact met natuur heeft een positieve invloed
heeft op het herstel van stress en concentratiemoeheid.
Andere onderzoeken hebben relaties gelegd tussen de hoeveelheid groen in de directe woonomgeving en verschillende mentale en fysieke aandoeningen [Takano et al. 2003, Maas et al. 2009]. Uit het
onderzoek van Takano en collega’s uit 2003 blijkt dat de aanwezigheid van openbaar groen in de
woonomgeving de levensduur van stedelijk wonende senioren in Tokyo positief beïnvloedt, ongeacht
leeftijd, geslacht, huwelijksstatus en sociaaleconomische status [Takano et al. 2003].
Daarnaast blijkt uit Nederlands onderzoek dat wanneer het oppervlak groen (parken, tuinen in een
straal van 1km rondom de woning stijgt van 10% naar 90%, er een daling plaatsvindt van het aantal
ziektegevallen per 1000 inwoners in 15 van de 24 onderzochte ziekten (waaronder cardiovasculaire-,
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musculoskeletale-, mentale-,
m
ademhalings-, neurologische, spijsvertteringsaandooeningen) [M
Maas et al.
Hierbij zijn enkele
e
groene ruimten m
meegerekend
d die dominaant zijn (50%
% van het op
ppervlak of
2009]. H
meer) binnen een raastervierkantt van 25x25m
m. In Tabel 1 staan de acht
a
grootstee dalingen aangegeven.
e aandoenin
ngen is de reelatie dus hett sterkst. Op
pvallend is ecchter dat hie
er een aanVoor deeze ziekten en
tal van dde meest voo
orkomende ziekten
z
in Neederland ond
der vallen (puntprevalenttie 300.000-1.000.000):
diabetes, coronaire hartziekten,, rugklachtenn, astma; (p
puntprevalentie 100.000--300.000): COPD,
C
depressie een angststoo
ornissen [Nattionaal Komppas 2011]. Hieruit
H
valt op te maken ddat de algem
mene kwaliteit van het leven verbeterd kan worden doo
or het contacct met natuu
urlijke elemeenten te bevo
orderen.
Zieekteprevalentie per 1000
Aandoenning
Ernstigee rugklachten
Angststtoornissen
Depresssies
Astma, COPD
Infectieeziekten van het darmkan
naal
Coronaaire hartziekt
kten
Hoogteevrees
Diabetees
COPD:: chronic obsstructive pulmonary diseease

10
0% groen
99
9,2
26
6
32
2
26
6
6,5
5
1,9
9
8,3
3
10
0

90%
9 groen
65,8
6
18
24
2
20
2
5,1
5
1,5
6,6
6
8

Daling %
33,7%
30,8%
25,0%
23,1%
21,5%
21,1%
20,5%
20,0%

Tabel 1: Prrocentuele dalinggen in ziekteprevvalentie per ziekkte, bij een stijginng van de hoeveelheid groen vann 10% naar 90%
% in een straal
van 1km roondom de woninng [Maas 2009 pp.971].
p
Uit dezze data blijkt dat een toename van
v de hoeveelheeid groen in de woonomgeving
w
leidt tot eenn daling van de ziekte
z
prevalentie.

In hett Vitamine-G
G project noemt Maas w
wel een positieve relatie tussen
t
de hooeveelheid naatuur in de
leefomgeeving en de zelf-gewaard
z
deerde gezonndheid. Zij sttelt dat: “In areas
a
where 90% of the environment
e
around thhe home is grreen, only 10.2% of the ressidents feel unnhealthy, as opposed
o
to arreas in which 10% of the
environm
ment is green, where 15.5%
% of the resiidents feel unnhealthy. The relationship is equally strrong for the
1km andd the 3km raadius.” [Maas 2008 pp.35 ]. Naast een
n lagere statistische kanss op verschilllende aandoeningeen, voelen mensen
m
zich dus ook gezzonder in om
mgevingen met meer grooene ruimte [zie Figuur
14].

Figuur 14: De relatie tusseen de hoeveelheeid groene ruimtte binnen een sttraal van 3km rondom
r
de woniing, en het perccentage ondervraagden ddat stelt dat zijn of haar gezondhheid ‘minder dann goed’ is. Menssen voelen zich gezonder
g
in een omgeving met meer
m natuurlijke elementten. [Maas 2008
8]
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Andeerzijds heeft de afwezighe
eid van groenn in de direccte woonomgeving een nnegatieve invloed op de
gezondheid van de mens.
m
Een ho
oge bebouwi ng- of bevolkingsdichtheid veroorzakken extreme
e psychologische belastingen waardoor
w
me
ensen juist co
ontact met de
d natuur op
pzoeken [vann den Berg et al. 2007
pp.79]. EEvans geeft een
e overzichtt van de invlo
oed van de gebouwde
g
om
mgeving op dde mentale gezondheid
g
[Evans 22003]. Hij no
oemt aspecten zoals hoo
ogbouw, hoge bevolkinggs- en bebouuwingsdichth
heden, lage
kwaliteitt van de woo
onruimte, ex
xterne geluiddsoverlast, giifstoffen van materialen een luchtvero
ontreinigingen en o
onvoldoendee daglicht. Bo
onnefoy geeft
ft een vergelijkbaar overzzicht van invvloedsfactore
en met een
negatief effect op dee gezondheid
d [Bonnefoy 2007 pp.411
1 & 417]. Aanvullend geeeft hij veiligheid en binnenklimaaat. Opvallennd is dat geen van beidenn de mate van natuur in de
d omgevingg noemt.
Al deeze eigenschaappen van de
e gebouwde omgeving hebben invloe
ed op de fysiieke en psycchologische
gezondheid doordatt verschillen
nde psycholo
ogische pro
ocessen veraanderd word
rden. In dezze context
onlijke contrrole, sociale rrelaties en reestoratie van
n stress en (m
mentale) verrmoeidheid
noemt EEvans: persoo
[Evans 22003]. Al dezze processen – maar mett name het herstellen
h
van
n stress of (m
mentale) verrmoeidheid
oppeld word
den aan de ppositieve invlloed die natu
uur heeft opp de gezondh
heid van de
– kunnenn direct geko
mens zo
oals die hierbboven beschreven is. Ditt lijkt erop te
t duiden daat de effecteen van de ne
egatieve invloed vaan de bebouuwde omgeviing vermindeerd kunnen worden doo
or natuur inn de woonom
mgeving te
brengen..

Figuur 15: Factoren uit de bebouwde omgeeving die van invvloed zijn op de gezondheid. [v.l.n.r.: Lindhout 20006, Regionale Samenwerking
S
Amsterdam
m 2007]

1.2.3..1.
Natuur Dicht Bij Huis
In teggenstelling to
ot de huidige
e trend van hhet aanbrenggen van groo
otschalige strructuur in naatuurvoorzieningenn [zie pp.17]] blijkt uit ve
erschillende onderzoekeen dat juist groen
g
in de ddirecte woonomgeving
veel positieve effecteen heeft. Maaar ook dat e r nog veel tee winnen is.
Zo hebben Hartigg en collega’’s al in 1991 aangetoond
d dat proefpe
ersonen, die 40 minuten in een natuurlijke omgeving wandelen,
w
be
eter ontspannnen dan prroefpersonen
n die dezelfdde tijd in de
e stedelijke
omgeving wandelen of binnenshuis ontspannnen [Hartig et
e al. 1991]. Daarnaast hhad de wand
deling door
een natuuurlijke omgeeving een po
ositief effect o
op het humeeur, terwijl bij
b het ontspaannen in de woning dit
effect minder sterk was.
w Dat lijk
kt vreemd om
mdat juist dee woning gezzien wordt aals een rustp
punt om bij
te komeen van de daggelijkse stresss [Day 20044 pp.212, NV
VB & OTB 20
009 pp.31]. H
Hartig & Staaats concluderen oo
ok dat relatief natuurlijke omgevingeen over hogeere restoratiieve kwaliteiiten beschikk
ken dan de
alledaagsse, voornamelijk bebouw
wde omgevinngen [Hartig & Staats 2006 pp.216]. Hieruit valt op te maken dat eer ruimte is voor verbettering van dee restoratievee kwaliteiten
n van de direecte woonom
mgeving.
Ondeerzoek van Maas
M
et al. to
oont en passaant aan dat er
e in Nederlaand gemiddeeld 42,4% gro
oene ruimte binneen een straal van 1km rond
r
de wonning aanwezzig is, tegen 60,8% binneen een straaal van 3km
[Maas ett al. 2009 ppp.969]. In dit onderzoek zijn alle groeene elementen meegerekkend die dominant zijn
in een raaster van 25 bij 25 meter, hieronderr vallen ook private
p
grond
den en strate
ten. Het lijkt dus dat er
verbeterring mogelijkk is in de hoe
eveelheid gro
oen in de directe woonomgeving.
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In het Nederlandse Vitamine G-project vonden de onderzoekers dat bewoners in buurten met relatief hoge kwaliteit straatgroen een betere gezondheid hebben [van den Berg & Ronde 2009 pp.9]. Uit
het onderzoek blijkt dat met name de sociale cohesie en stressrestoratie de belangrijkste mechanismen zijn voor de betere gezondheid. Hierbij valt op dat de stressreductie de belangrijkste verklaring
biedt voor de verbetering van de mentale gezondheid, maar dat sociale cohesie de algemene gezondheid verbetert [van den Berg & Ronde 2009 pp.11]. Uit dit onderzoek blijkt het belang van groen in de
directe woonomgeving, namelijk in de straat.
Deze onderzoeken bevestigen het belang van groen en natuur binnen 3 minuten lopen [Alexander
1995 pp.347] van de woning en dat een aanpak van alleen een grootschalige clustering van openbaar
groen niet volstaat [zie analyse pp.17-20]. Duidelijk is dat de positieve invloed van natuur alleen genoten kan worden wanneer mensen in contact kunnen treden met natuur. Natuur dicht bij huis heeft
vele voordelen ten opzichte van parken en natuurgebieden op afstand.
Een korte discussie over de genetische component is te vinden in Bijlage A Zit het in onze Genen?
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1.2.3..2.
Extinction Of Exp
perience
Met dde eerder geenoemde we
etenschappellijke basis is het duidelijk
k dat natuurllijke elementten nog altijd een grote invloeed hebben in
n de manier waarop ons brein onze directe omggeving interp
preteert en
wagen stelt: “The biophiliaa hypothesis and supportinng research tells
t us that,
leert inteerpreteren. Zoals Heerw
as a speccies, we are still
s powerfullyy responsive tto nature’s foorms, processees, and patteerns” [Heerw
wagen 2009
pp.39]. SSommige weetenschapperrs beginnen dde vraag te stellen in ho
oeverre het ccontact mett de natuur
nog teruug te zien is in de omgeving van onss dagelijks leeven [Kellertt et al. 20088, Joye & van
n den Berg
2008]. Z
Zij stellen datt er in onze samenleving een breuk is ontstaan tu
ussen onze ggebouwde om
mgeving en
de (geneetische) beho
oefte aan contact met dee natuur [Keellert et al. 2008
2
pp.vii, JJoye 2007 pp.71]. Niet
alleen dee afname vann natuur in de stad maaar ook de arrchitectuur van
v de gebouuwen die ervoor in de
plaats ko
omen speelt een rol. Er is
i sprake vann een groot contrast
c
tusssen de kenm
merken van een
e natuurlijke en eeen bebouw
wde omgevingg: “Natural ssettings are chharacterized by roughnesss, curvature and
a richness
in detail, whereas the modern builddings that ofteen replace it are
a mostly characterized bby straightnesss and blank
surfaces.”” [Joye 20077 pp.1-2]. Deze analogiee is het duid
delijkst zichtb
baar in statee-of-the-art kantoorgek
bouwen maar ook inn de grootsch
halige woninngbouw [zie Figuur
F
16 en Figuur 17].
Daarnaast dragenn gebouwen volgens Davvid Orr de verkeerde
v
bo
oodschap uitt: “Most builddings reflect
no underrstanding of ecology
e
or ecoological proceesses. Most teell its users th
hat knowing where they are
a is unimportant. M
Most tell its users
u
that ennergy is cheapp and abundaant and can be
b squandereed. Most are provisioned
with matterials and waater and dispoose of their w
wastes in wayss that tell its occupants
o
thaat we are nott part of the
larger weeb of life. Mosst resonate with
w no part oof our biology, evolutionary experience, oor aesthetic sensibilities.”
[Orr 19999 pp.212-213].

Figuur 16: De directe woonnomgeving in Neederland is vrijw
wel volledig ontdaaan van natuurlijjke elementen [v
[v.l.n.r. eigen fotoo, Brink 2008,
Boparai 20
001, De Zwarte Hond 2011]
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Figuur 17: Het contrast tuussen de bebouw
wde en natuurlijijke omgevingenn is duidelijk zich
htbaar in de veergelijking tussenn de stedelijke
skyline en hhet natuurlijke veergezicht [v.l.n.r.. Best2Stay 20099, Wilcozpics 20
009]

Volgeens Pyle leidtt de afname van contact met de natu
uur tot een cyclus
c
van veerlies en disafffectie, wat
hij noem
mt de “Extincction of Experrience” [Pyle 2003 pp.209
9]. Hij stelt dat wanneerr natuur uit de directe
leefomgeeving verdwiijnt, het contact met en daarmee dee interesse in
n de natuur verminderd. Wanneer
de rijkdo
om van een omgeving ve
ermindert, v ervalt de kraacht van die omgeving oom te fascine
eren, op te
winden, te prikkelenn en te stimuleren, tot saaiheid, verrveling en ap
pathie. Het ggevolg is datt er – met
name in de ontwikkeeling van kind
deren – mindder kansen en
e mogelijkheden zijn vooor het individu om een
band te ontwikkelenn met de nattuur. Het ge brek aan dezze band leidt tot desinteeresse en daaarmee onw know annd recognize leess, care less,, and thereforre act less, leaading to still more
m losses.
wetendhheid. “Those who
So the exxtinction of experience
ex
preecipitates a ccycle of disafffection, degradation, and uultimate sepaaration from
nature.” [Pyle 2003 pp.209].
p
Volgeens Joye lijkeen verschille
ende onderzo
oeken delen van deze cyyclus te bevvestigen. Hij draagt onderzoek aan van Harrtig et al. en van Kals et al. dat stelt dat mensen die meer w
waarde hechten aan een
stukje naatuur, zij ook meer gene
eigd zijn dat te bescherm
men [Joye 2007 pp.67]. Inn zijn doctorraatscriptie
vertaalt JJoye dit naarr het volgend
de schema [zzie Figuur 18
8].

Figuur 18: De vicieuze cirkel die leidt tot dee devolutie van kkennis van, en innteresse in de natuur [Joye 20077 pp.67]

Volgeens deze cirkkel van devo
olutie is de nnegatieve treend van afname van groeene ruimten in Nederlandse stteden die eeerder bespro
oken is, éénn van de belangrijkste indicaties vooor de aftakelende band
tussen m
mens en natuuur. Een ande
ere indicatie wordt gegeven door de
e waarderingg die mensen
n geven aan
de natuuurlijke aspectten van groe
ene ruimten en de scheeefgroei in vraaag en aanbood tussen ap
ppartementen en de wens voorr een tuin bijj huis. Wannneer deze ontwikkelingen
n afgezet worrden tegen deze
d
cirkel,
blijkt datt die al in ganng gezet is.
Dit liijkt de stellinng van o.a. Kellert
K
en Jo
oye te bevestigen dat er in onze sam
menleving ee
en breuk is
ontstaann tussen de moderne be
ebouwde om
mgeving en de
d behoefte van de menns aan contaact met de
natuur. O
Om de hierbboven gesch
hetste cirkel te doorbeken dient van
nzelfsprekendd de mate van
v contact
met natuuur bevorderd te worden. Een van dde mogelijkheeden hiervoo
or is mensenn in contact te
t brengen
met natuuur op plaatssen waar zij veel
v komen: de directe woonomgevi
w
ng.
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1.2.4
4. ‘Groene’ Ontwerpstraategieën
Bebo
ouwing en naatuur hebben van oudshher een min of meer om
mgekeerd evvenredige re
elatie: waar
een gebo
ouw staat kaan geen natu
uur groeien een omgekeerd. Zoals eerder geconsstateerd worrden in het
stedelijkk gebied mett name appartementen ggebouwd van
nwege econo
omische mot
otieven [Dol & van der
Heijden 2005 pp.11]], en hierbij wordt
w
natuuur als een slu
uitpost op de
e begroting ggezien [VRO
OM 2004a].
Hierbij ggeldt vervolggens hoe me
eer woningenn er op een kavel gebou
uwd kunnen worden, hoe beter de
rendabiliiteit. Dit heeeft tot gevo
olg dat weiniig open ruim
mte voor nattuur wordt gecreëerd op
o plekken
waar bebouwing gepplaatst wordtt. De vorm die de bebo
ouwing dan aanneemt
a
is vvan directe invloed op
mte die besch
hikbaar blijft voor natuurr. Enkele voo
orbeelden toonen echter aan dat de
de hoeveeelheid ruim
twee elkkaar niet noo
odzakelijkerw
wijs uitsluitenn.
Een vvoorbeeld vaan de invloed
d van de bo uwvorm is een
e studieproject van arc
rchitect Mich
hel van den
Bogaard: Urban Mixximum [van den Bogaardd 2011] [ziee Figuur 19]. Het projecct omvat ee
en concept
v ca. 100 woningen/hha met de hierboven
h
beschreven w
wensen van bewoners
voor dee realisatie van
[pp.25]. Het meest kenmerkend
k
aan het onttwerp is dat de woningen
n een tuin heebben welke
e ontsloten
opend maaiveeld. Hierdoo
or wordt een
n rustige om
mgeving gecre
eëerd waar
wordt door een gelaaagd, doorlo
kinderenn veilig kunneen spelen.
Een ttweede voorrbeeld is de EDITT-tow
wer van Ham
mzah en Yean
ng in Singapoore [Hamzah & Yeang
1998] [zzie Figuur 200]. Deze 26 verdiepinge n tellende to
oren zal geb
bruikt wordeen als expossitieruimte.
Ook hier maken de architecten gebruik
g
van eeen gelaagd maaiveld me
et doorlopennde hellingbanen tussen
de verdiiepingen. Aaan deze hellingbanen loppen de stedeelijke voorzie
eningen (winnkels, cafés, etc.) door
tot aan nniveau 6, waaardoor de niiveaus gekopppeld zijn aan
n het stedelijjk weefsel alss een “verticaal extension
of the strreet” [Hamzaah & Yeang 1998].

Figuur 19: Studieproject Urrban Miximum door
d Michel van den Bogaard is een concept voo
or de implementaatie van de wenssen van bewoners [zie ppp.31] in gebiedeen waar een hogge woningdichtheeid noodzakelijk is [Van den Boga
aard 2009]
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Figuur 20: EDITT-tower vann Hamzah & Yeeang is een voorb
rbeeld van het veersmelten van na
atuur en bebouw
wde omgeving in gebieden met
een hoge bbebouwingsdichthheid [afbeeldingeen: Kain 2008]

Dezee voorbeeldeen laten zien
n dat de bebbouwde omggeving en nattuur elkaar nniet noodzak
kelijkerwijs
uit hoeven te sluitenn maar wel in
nvloed uitoeffenen op elkkaar tijdens het
h ontwerppproces. Het is mogelijk
de wenssen van bew
woners te combineren met een ho
oge bebouwingsdichtheidd en de inp
passing van
(straat)nnatuur in de directe
d
woonomgeving, m
mits de bouw
wvorm hiero
op aangepastt wordt.
1.2.4..1.
Healing Environm
ment
HE) natuur met
Naastt deze ontw
werpen comb
bineert het co
oncept van de
d Healing Environment (H
m de bebouwde omgeving. Een
E HE is ee
en omgeving waar menseen komen om
m te geneze n van ziekte
e of te herstellen vvan stress. Deze
D
ontwe
erpmethode is gebaseerd op het principe van ‘evidence baased design’
waarbij kkennis uit veerschillende wetenschaps
w
sdisciplines de
d basis vorm
mt voor ontw
werpuitgangsspunten en
daarmeee het uiteindeelijke ontwerp.
Het bbelangrijkste uitgangspun
nt van een H
HE is het voo
orzien in contact met nattuur met als doel mensen snelller te laten genezen.
g
Tott natuur wo rden in dit onderzoek
o
“a
alle natuurlijkke plekken enn elementen
gerekendd die in of ronndom een zieekenhuis kunnnen worden aangetroffen,
a
zoals parkenn, (binnen)tuinnen, groene
daken, planten en vijvvers.” [van de
en Berg & W
Winsum-Wesstra 2006 pp.16]. De hierr gehanteerd
de definitie
is echterr breder en omvat meerr elementen. Van den Beerg en Winsttum-Westra laten in een
n publicatie
van Alteerra zien dat het voorzie
en in contactt met natuurr bij een HE,, in beginsel neerkomen op visueel
contact. Zij geven aaan de hand van
v de invloeed van natuur op de men
ns, ontwerprrichtlijnen vo
oor een HE
in ziekennhuis- en zorginstellingen
n [van den B
Berg & Winssum-Westra 2006 pp.10--13]. Hun be
elangrijkste
aanbevellingen:
1. V
Verschaf zoveeel mogelijk visuele toegaang tot het aanwezige
a
grroen;
2. V
Voorzie in grroene gebruiksruimten;
3. B
Bevorder de toepassing van
v bloemen;;
4. Z
Zorg voor syymbolische re
eferenties naaar natuurlijkke elementen
n;
5. B
Benut de fasccinerende we
erking van grroen om af te leiden;
6. C
Creëer groenne bezinningssruimten.
In deeze context gaat
g
het te ver
v alle maattregelen van
n de hierboven genoemdde aanbevelin
ngen op te
sommenn die geïdenttificeerd zijn in het rappo
ort. Verdero
op wordt ee
en uitgebreidde analyse ge
emaakt van
deze maaatregelen [ziie §4.1 pp. 47
7].
en de auteurrs de kosten
n en baten op
o van dergeelijke omgevvingen [van
In deezelfde publiccatie somme
den Bergg & Winsum
m-Westra pp.51-52]. Als belangrijkstee baten voorr de patiënt noemen zij een verbeterd streessherstel, hogere
h
pijntolerantie, ko
ortere verplleegduur en een beteree lichamelijke
e conditie.
Ook hett personeel blijkt
b
te profiteren door een verbeterd concentraatievermogeen. Als poten
ntiele baten
noemen zij de mogeelijke bijdrage
e van het geebouw aan ecologische waarden
w
en llokaal milieu [voor uitgebreid overzicht ziee van den Berg
B
& Winssum-Westra 2006 pp.51--52]. Een HEE heeft voorr zowel de
patiënt aals voor het personeel taastbare voorddelen.
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Tegenover deze baten
b
staan volgens
v
de aauteurs met name financiiële aspectenn: hogere invvesterings-,
ouds- en behheerskosten. Daarnaast sstijgt het risico op gezon
ndheidsprobl emen door de toepasonderho
sing van levende organismen. En in (semi-)oppenbare ruim
mten stijgt de
e kans op socciale onveiliggheid.

Figuur 21: Healing Environm
ment in het VU Medisch Centrum
m Amsterdam [Tooren 2010]

Figuur 22: Uitzicht op eenn groene gebruikksruimte op het dak vormt een van de aanbevvelingen voor eenn Healing Enviroonment en de
pauzeruimtte in het hoofdkaantoor van Googgle in Zürich [v.l. n.r. van den Berrg & Winsum Westra
W
2006 pp.333, Georgia 2010]

1.2.4..2.
Biophhilic Design
De B
Biophilia hypo
othese en de
e bijbehorennde kennis, zijn
z door Kellert, Heerw
wagen en Mador omgezet in eeen ontwerpstrategie gen
naamd ‘Biopphilic Design’ [Kellert ett al. 2008]. H
Hierin omscchrijven de
auteurs Biophilic Deesign als “an innovative appproach that emphasizes the necessityy of maintaining, enhancing, and restoring the beneficial exp
perience of nnature in the built environm
ment.”. Zoalss eerder aan bod is gekomen sstellen de auuteurs dat er
e in onze saamenleving een
e breuk iss ontstaan ttussen onze gebouwde
omgeving en de (gennetische) beh
hoefte aan co
ontact met de
d natuur. Het doel van Biophilic De
esign is dan
h
herstellen door hhet ervaren van
v natuur in
n de bebouw
wde omgevin
ng mogelijk
ook deze breuk te helpen
te makenn [Kellert ett al. 2008 pp.vii].
Kellert formuleert elementen en attribuuten verdeelld over zes categorieënn om toepasssing in de
bouw mogelijk te maaken (zie Figguur 25). “Thhis specificatioon can assist designers andd developers in pursuing
the practtical applicatioon of biophilicc design in thee built environnment.” [Kellert et al. 20008 pp.5]. De
e eerste en
tweede categorie (‘eenvironmenttal features’ en ‘natural shapes
s
and forms’)
f
bevaatten voor de hand liggende asspecten welkke voor een groot deel al toegepastt worden in verschillendde bouwvorm
men en architectuuurstijlen doo
or de geschiedenis heen . De derde en vierde caategorie omv
mvatten aspeccten welke
eigenschhappen van de
d natuur direct implem enteren naaar de bebouw
wde omgevinng. De vijfde
e categorie
gaat oveer de relatiee tussen culttuur en ecollogie. De laaatste categorie bevat meet name fun
ndamentele
psycholo
ogische aspeccten over de
e band tussenn mens en naatuur.
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Figuur 23: Ontwerpeigenscchappen en -elementen van Bioophilic Disgn volggens Kellert zijn verdeeld over zzes categorieën [Kellert et al.
2008 pp.15]

ten van Biophilic Design [Greenhomearch 2009, Miller-McCune 2008]
Figuur 24: Voorbeelden vann de implementaatie van elemente
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1.2.5. Evaluatie
Het welzijn van de bewoner van het stedelijk gebied hangt onder andere af van de hoeveelheid natuur in de woonomgeving. Onderzoek heeft aangetoond dat het effect op de gezondheid groter is
naarmate natuur dichter bij de woning ligt [Maas 2008, Maas et al. 2009]. Ook de afwezigheid van natuur speelt een rol zo blijkt uit onderzoeken van Evans en Bonnefoy [Evans 2003, Bonnefoy 2007].
Hieruit kan geconcludeerd worden dat het welzijn van de mens afhankelijk is van de omgeving waarin
hij leeft en de mate van natuurlijke elementen in die omgeving.
Er bestaan echter geen duidelijke aanwijzingen voor de minimaal benodigde hoeveelheid natuur in
de directe woonomgeving. Het Ministerie van VROM hanteert een maat van 75m2 openbaar groen per
nieuwbouw woning. Het blijft echter vaag hoe dit “door de praktijk ingegeven richtgetal” [VROM 2004a
pp.18] tot stand is gekomen. Een relatie tussen dit richtgetal en de gezondheid ontbreekt.
Onderzoek van het Vitamine-G project levert meer concrete aanwijzingen op. Zij spreken van een
percentage groen binnen een straal van 1km of 3km rondom de woning [Maas 2008, Maas et al. 2009].
Maar de onderzoekers spreken zich niet uit over een minimaal benodigd percentage voor een gezonde
omgeving.

1.3.

Leeswijzer

Dit rapport bestaat uit drie delen: de literatuursurvey, de case study en de conclusies. Dit wordt
voorafgegaan door de een algemeen deel met de achtergronden, de probleemstelling en onderzoeksopzet. Vanwege de exploratieve aard van dit onderzoek en de afzonderlijke hoofdstukken, is elk
hoofdstuk van de literatuursurvey op dezelfde wijze opgebouwd. In de introductie van elk hoofdstuk
wordt de deelvraag herhaald en het belang van het onderzochte aspect toegelicht. Vervolgens volgt de
daadwerkelijke data verzameling en analyse van de gevonden data. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
een evaluatie van de analyse en worden conclusies getrokken. De introductie en de evaluatie van elk
hoofdstuk vormen samen de hoofdlijnen van het rapport.
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2.

Doel- en Vraagstelling
2.1.

Doelstelling

Het onderzoek draagt uiteindelijk bij aan het verbeteren van de algemene levenskwaliteit in de directe woonomgeving in het stedelijk gebied, door de inwoners opnieuw in contact te brengen met de
natuur. Dit kan bereikt worden door natuurlijke elementen [zie §3.2.1 pp. 39] in de bebouwde omgeving te voegen. De literatuur laat een positieve relatie zien tussen natuur en de psychologische gezondheid (en indirect op de fysieke gezondheid) van de mens [Frumkin 2001, Gezondheidsraad 2004,
van den Berg et al. 2007, Heerwagen 2010]. Verschillende wetenschappers echter waarschuwen dat er
een breuk is ontstaan tussen de bebouwde omgeving en onze behoefte aan contact met de natuur
[Pyle 2003, Joye 2007, Kellert et al. 2008]. De argumenten hiervoor komen echter van wetenschappers uit andere disciplines dan de Bouwkunde. De maatschappelijke doelstelling van dit onderzoek is
dan ook tweedelig:
‐
‐

het terugbrengen van natuurlijke elementen in de bebouwde stedelijke omgeving;
de leefomgeving aanpassen aan de behoeften van de mens.

Uit de probleemstelling blijkt dat deze kennis van de invloed van natuur op de gezondheid van de
mens, binnen de bouw slechts in bijzondere gevallen wordt gebruikt. Een belangrijke reden daarvoor is
dat er geen eenduidigheid bestaat over hoe die kennis vertaald dient te worden naar een kunstmatige
omgeving. Een belangrijk onderscheid dat echter gemaakt moet worden is dat het hier niet gaat over
het namaken van natuurlijke omgevingen maar om het identificeren van archetypische karakteristieken
om vervolgens die karakteristieken te vertalen naar een concrete bouwkundige implementatiestrategie.
Joye wijst erop dat er slechts weinig onderzoekers zijn die specifieke richtlijnen hebben opgesteld over
hoe die vertaling eruit moet zien, en er zijn nog minder wetenschappers met een achtergrond in de
bouwkunde [Joye 2007 pp.82].
Het doel binnen dit onderzoek is dan ook om een vertaalslag te maken van de specifieke archetypische karakteristieken van natuurlijke omgevingen, naar een concrete bouwtechnische implementatie.
Als vertrekpunt worden de basisbehoeften van de mens – als biologisch organisme – ten aanzien van
zijn leefomgeving centraal gesteld. Uiteindelijk zullen er ontwerpcriteria aangeboden worden aan ontwerpers, om contact met de natuur mogelijk te maken in de stedelijke woningbouw: de leefomgeving
van de moderne mens.

2.2.

Vraagstelling

Hoofdvraag:
‐ In hoeverre kan de directe woonomgeving in zijn huidige vorm in het stedelijk gebied voorzien in
de behoefte aan contact met de natuur?
Deelvragen:
1. Welke archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen kunnen uit in de literatuur geidentificeerd worden?
2. Aan welke kenmerken dient een omgeving te voldoen om geschikt te zijn als leefomgeving
voor de mens?
3. Aan welke ontwerpcriteria dient de directe woonomgeving te voldoen om contact met natuur
plaats te laten vinden?
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3.

M
Methodo
ologie

In ditt onderzoek staat het co
ontact met dde natuur in de directe stedelijke w
woonomgevin
ng centraal.
Kennis uuit andere wetenschapsd
w
disciplines, w
w.o. sociologiie, psychologgie, biologie en evolutiele
eer, wordt
gecombineerd tot onntwerpcriterria voor het ontwerp van
n woongebou
uwen in steddelijk gebied.

3.1.

Method
diek

Figuur 25: De onderzoeksoopzet bestaat uitt een literatuurs urvey (H4 & H5
5), de analyse va
an de literatuurssurvey (H6) en een
e case study
(H7 t/m H12) [eigen afbeeelding]

den de belanngrijkste ken
nmerken van
n natuurlijkee omgevingen
n [van den
In eeen literatuurssurvey word
Berg & W
Winsum-Weestra 2009, Heerwagen
H
& Gregory 20
008, Heerwaagen 2009] een bebouwde
e omgevingen [Hilddebrand 19999, Joye 200
07] geïdentifi ceerd. Vervolgens word
den deze kennmerken verrtaald naar
ontwerppcriteria aan de hand vaan een selecctie uit de ontwerppatro
o
onen van Chhristopher Alexander
[Alexandder et al. 19777]. Deze on
ntwerpcriterria zullen uitggewerkt worrden in een set fysieke eigenschape
pen, onttleedt aan de patronensselectie. Dezze twee stap
ppen resulteren in een oontwerpstraategie voor
renovatie en nieuwbbouw, waarm
mee omgevinngen kunnen
n voorzien in
n de behoeftte aan contaact met natuurlijke elementen.
Vervo
olgens zal deeze strategie
e gebruikt wo
orden om eeen toetsing uit
u te voerenn op een spe
ecifieke case. De casestudy zal bestaan uit drie fasen [zzie Tabel 2 & pp.82]. Na fase 3 zal err opnieuw ee
en toetsing
en ten aanplaatsvinnden. Uit de vergelijking van de tweee toetsingen kunnen conclusies getrookken worde
zien van de mogelijkkheden waaro
op de directte stedelijke woonomgevving in zijn huuidige vorm,, kan voorzien in dde behoefte aan
a contact met
m de natuuur.
Fase 1. A
Analyse & Beeoordeling bestaande
b
sittuatie:
‐ Toetseen van de besstaande situaatie om sterkke en zwakkke punten in het ontwerpp te identifice
eren;
‐ Resulteeert in: huidiig niveau matte van contaact met natuu
ur in bebouw
wde omgevinng.
Fase 2. O
Ontwikkelingg & Beoordeling Vernieuw
wde Situatiee op Woningniveau:
‐ Inventaariseren welkke eisen geïm
mplementeerrd dienen te worden om een verbeteering in de mate
m
van
contactt met natuurrlijke elemen
nten te realisseren;
‐ Resulteeert in: minim
male implem
mentatie eisenn om een zo groot moge
elijke verbeteering te realiseren.
Fase 3. O
Ontwikkelingg & Beoordeling Vernieuw
wde Situatiee op Gebouw
wniveau:
‐ Inventaariseren welkke ingrepen nodig zijn vo
oor een max
ximaal contacct met natuu rlijke elemen
nten;
‐ Resulteeert in: aantaal en zwaarte
e van ingrepeen om maxim
maal contact met natuurllijke elementten te
realiserren in een beestaande situ
uatie.
Tabel 2: Saamenvatting faseering van de Case Study
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Uit de analyse in §1.2.2.2, blijkt dat het aantal appartementen in de vier grootste gemeenten (Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Rotterdam) een grote meerderheid (64%) van de woningvoorraad
vertegenwoordigd. Op landelijk niveau (inclusief de landelijke gemeenten) vertegenwoordigen appartementen circa 42% van de totale woningvoorraad. In de analyse wordt geconstateerd dat het aandeel
appartementen stijgende is en wordt de verwachting uitgesproken dat deze trend zich door zal zetten
zolang het beleid ongewijzigd blijft en de bevolking zal blijven toenemen. Op basis van deze argumenten is de keuze voor een appartementencomplex gemaakt.

3.2.

Begripsafbakening

In het vervolg van dit onderzoek zullen een aantal begrippen waar veel onduidelijkheden over bestaan veelvuldig gebruikt worden. Deze begrippen zullen hier gedefinieerd worden aan de hand van de
literatuur. Elk begrip is op dezelfde wijze omschreven: eerst wordt de definitie gegeven, daarna de
analyse die leidt tot de definitie.

3.2.1. Natuur
Wanneer in dit onderzoek van natuur gesproken wordt, worden elementen of processen bedoeld
welke met of zonder menselijk ingrijpen kunnen voortbestaan. Onder deze definitie vallen alle vormen
van vegetatie zowel grootschalig (private tuinen en openbare parken) als kleinschalig (losse bomen of
potplanten). Daarnaast vallen hier ook waterelementen (vijvers, aquaria) onder. Dieren zullen niet
onder deze definitie vallen tenzij ze onderdeel vormen van grootschalige elementen (vogels in bomen,
vissen in een aquarium).
In aanvulling zullen in dit onderzoek onder natuur ook verschillende sensuele karakteristieken van
de omgeving worden verstaan [Kellert et al. 2008 pp.3]. Kellert geeft hiervoor een overzicht [Kellert
et al. 2008 pp.6-15]. Hij noemt verschillende voorbeelden, zoals fysische aspecten (licht, geluid en
geur), verschillende natuurlijke cycli, (groei en bederf, dag en nacht, de seizoenen en het weer). Maar
ook achterliggende processen en structuren van natuur zoals fractalen, hiërarchie, informatierijkdom
en zintuigelijke variatie.
Er bestaat geen eenduidige definitie van natuur [Egan 1998], ook wordt het begrip op veel verschillende manieren opgevat [Gezondheidsraad 2004 pp.24]. In een literatuursurvey citeert de Gezondheidsraad van Nederland uit een onderzoek van Schroevers: “everything that organises and maintains
itself, possibly in connection with human actions, but not according to human purposes” [Gezondheidsraad
2004 pp.24, naar Schroevers 1982]. De Van Dale Pocket geeft een vergelijkbare definitie: “dat wat de
mens om zich heen ziet als niet door hem gewijzigd”. Deze omschrijving is vergelijkbaar met verschillende
online woordenboeken. Uit deze voorbeelden blijkt dat het gaat om de omgeving en dat de onafhankelijkheid van menselijk handelen een centraal criterium is.
Psychologen Rachel Kaplan en Stephen Kaplan hanteren in hun onderzoeken naar de invloed van
natuur op de gezondheid een zeer brede definitie. “We refer to places near and far, common and unusual,
managed and unkept, big, small, and in-between, where plants grow by human design or even despite it.”
[Kaplan & Kaplan 1987 pp.2]. Deze afbakening komt in andere vergelijkbare onderzoeken uit de psychologie terug. Zo ook bij onderzoeken van omgevingspsycholoog Agnes van den Berg en bioloog
Magdalena van den Berg. “Onder natuur verstaan we alle plekken en gebieden buitenshuis waar natuurlijke
elementen dominant aanwezig zijn. Dus niet alleen ‘echte’ natuurgebieden, zoals bossen en moerassen, maar
ook agrarisch gebied, stedelijk groen en de tuin achter het huis.“ [van den Berg & van den Berg 2001 pp.7].
Deze definiëringen onderkennen de prevalentie van kunstmatige en culturele kenmerken van natuur in
de bebouwde omgeving en leent zich daardoor beter voor toepassing binnen het stedelijk gebied.
In een literatuursurvey over de invloed van natuur op de gezondheid, specificeert de Gezondheidsraad van Nederland een zestal typen natuur [Gezondheidsraad 2004 pp.25]. Het uitgangspunt is de
hierboven genoemde definitie van Van den Berg en van den Berg. Uit deze indeling en de voorgaande
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definitiess zijn verschillende criteria te destilleeren: de afhaankelijkheid van menselijjk handelen, de manier
en de schaal waarop natuur zich manifesteert
rt, en de matte van biodiversiteit.
Categoriee:

Omschrijving:
O

Stedelijkke natuur:

natuur
n
in eenn stedelijke setting (b.v. tuinen, (recreeatie)parken, bermen,
m heggen en vijvers);

Agrarische natuur:

primair
p
agricuultureel landschap met kleine, afgebaakende natuu
urgronden
d (nesten i n het veld, braakliggende
b
e gronden, geeulbermen);

Productiiebossen:

natuur
n
in bossgebieden daat primair geb
bruikt wordtt voor de productie
van
v hout;

Traditionnele landelijkke natuur:

kleinschalige
k
‘gemaakte’ laandschappen
n met een hooge biodiverssiteit die
om
o historischhe redenen beschermd
b
worden;
w

Natuurlijke bossen:

bosgebieden
b
waar het beheer gericht is op het beehoud van au
uthentieke vegetatiie;

Wilde naatuur

natuur
n
in eenn omgeving die
d zich spontaan ontwikkkeld en wat met
minimaal
m
behheer kan worrden onderhouden (de W
Waddenzee, natuurlijke rivieren, moerassig bosgebieden
b
etc.)

Tabel 3: Inndeling van typeen natuur volgenns de Gezondheiidsraad van Nedderland [Gezond
dheidsraad 20044 pp.25 eigen vertaling].
v
Het
belangrijkstte onderscheidt dat
d gemaakt woordt, is de mate w
waarin menselijkk handelen invloeed heeft op de innstandhouding.

Figuur 26: Voorbeelden vann Natuur volgenss de hier gegevenn definitie [v.l.n.rr.: Victor Bos 200
08, Luxx 2009]

3.2.2
2. Contact met
m Natuur
Met ‘‘contact mett natuur’ wo
ordt in dit onnderzoek dee directe, ind
directe of sym
mbolische be
eleving van
natuurlijke elementeen [zie §3.2.1] bedoeld w
welke waargeenomen word
den met behhulp van alle menselijke
zintuigenn (zien, horen, ruiken, prroeven en vo
oelen).
Conttact met nattuur impliceert het conntact met hierboven ged
definieerde natuurlijke elementen.
e
Contact kan hierbij geschieden via
v alle zintu igen: zien, horen, voelen
n, ruiken en proeven. Co
ontact met
de natuuur kan op veerschillende manieren beeleefd wordeen afhankelijjk van de maate van ‘natu
uurlijkheid’
van de eelementen. Kellert
K
maaktt onderscheidd in de manier waarop natuurlijke
n
el ementen en vormen in
de bebo
ouwde omgevving beleeft worden [Keellert et al. 2008
2
pp.5]. Zijn
Z classificcatie is weerrgegeven in
Tabel 4.
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Directee beleving:

Indirecte beleving:

Symbolischee beleving:

“…relativvely unstructured contact with
self-sustaining features of the
t natural
environmeent…”

“…involves ccontact with natu
ure that
requires on-ggoing human inpu
ut to survive…”

“…involves no aactual contact with real
nature, but ratheer the representation of
the natural worlld…”

Voorbeeelden:

Voorbeel den:

Voorbeeldeen:

Daglicht
Ecosystem
men
Dieren

Potplanten
Waterfonteinnen
Aquaria

Grafische weerggaven
Decoraties
Verwijzingen naaar natuur

Tabel 4: K
Kellert et al. [20
008 pp.5] maken een onderscheeid in drie categgorieën hoe men
nsen contact meet de natuur in de bebouwde
omgeving bbeleven.

Figuur 27: Voorbeelden vann contact met naatuur [afbeeldinggen v.l.n.r. Lorentz School 2010, Vorarlberg Onlin
ine 2007, Web Cadeau
C
2011,
Siegers 200
02]

3.2.3
3. Stedelijk Gebied
Kenm
merkend voo
or het stedellijk gebied ziijn intensief ruimte gebruik en een hhoge bebouw
wingsdichtheid. In dit onderzoeek wordt de
e definiëring van het Min
nisterie van VROM
V
gehannteerd, onde
er het ‘stedelijke gebied’ wordtt daarin zow
wel het ‘centrrum stedelijkk’ als het ‘buiiten centrum
m’ verstaan.
Er beestaan twee gangbare
g
deffinities voor de stedelijke omgeving. Het Centraaal Bureau vo
oor de Statistiek (C
CBS) hanteeert een indeling van steddelijkheid naaar ‘omgevin
ngsadressenddichtheid’, waarbij “een
rastervierrkant van 50
00 bij 500 meeter wordt toot stedelijk geebied gereken
nd als de omggevingsadresssendichtheid
(oad) vann het betrokkken rastervierkkant 1.500 oof meer adresssen per vierk
kante kilometeer is.” [CBS Begrippenlijst]. Binnnen deze deefiniëring van
n het CBS wo
ordt onderscheid gemaaakt tussen steerk stedelijk
k (1.500 tot
2
2
2.500 addressen/km ) en zeer sterk stedelijk ggebied (2.500 of meer ad
dressen/km )). Hieronderr vallen alle
adressenn van elk so
oort functie: “wonen, werrken, schoolgaaan, winkelen
n, uitgaan etcc.” [CBS Bro
onnenlijst].
Om die reden is de omgevingsad
o
dressendichthheid onbruikkbaar binnen de context van dit onde
erzoek.
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Het Ministerie van VROM hanteert een definitie op basis van een viertal dimensies: dichtheid, bereikbaarheid, functiemenging, en kwaliteit bebouwing. Hierbinnen wordt de volgende classificatie voor
het stedelijk gebied gehanteerd [VROM 2004b, NVB & OTB 2009 pp.57-58]:
Centrum stedelijk:
Omschrijving:

(historische) Binnensteden, centra van nieuwe steden

Essentie:

Centrale ligging, relatief hoge woningdichtheid, functiemenging

Buiten Centrum:
Omschrijving:

Rond het centrum gelegen compact en monofunctioneel woonmilieu, w.o. vooroorlogse etage, vooroorlogse grondgebonden, vooroorlogse herenhuizen, vooroorlogse tuindorpen, naoorlogse etage, naoorlogse grondgebonden

Essentie:

De stadswijk

Tabel 5: Classificatie Stedelijk Gebied volgens het Ministerie van VROM [VROM 2004b]

Naast deze twee categorieën bestaan er nog drie, welke het VROM niet onder stedelijk gebied beschouwd: groen stedelijke, dorps en landelijk gebied (voor verdere omschrijvingen zie [VROM 2004b]).

3.2.4. Inwoner stedelijk gebied
Onder de doelgroep ‘inwoner van het stedelijk gebied’ vallen mensen die wonen in één van de
hierboven beschreven gebieden. Binnen de categorie zal geen specifiek onderscheid gemaakt worden.
Omdat een gemeenschap gebaat is bij een demografisch diverse samenstelling, zal er nooit een gebouw
of wijk ontworpen worden voor één specifieke doelgroep. Diversiteit in dit kader gaat over demografische factoren zoals leeftijd, levensfase, gezinssamenstelling, leeftijd, opleidingsniveau, sociaaleconomische status (SES) en gezondheidstoestand. Toespitsen op één of meerdere specifieke demografische
factoren is in het kader van dit onderzoek dan ook onwenselijk omdat de invloed van contact met
natuur op de gezondheid voor elk mens gelijk is.

3.2.5. Directe Woonomgeving
De directe woonomgeving op straatniveau eindigt bij de overgang van privaat of semi-openbaar gebied naar openbaar gebied. Hieronder vallen alle stedelijke elementen zoals gebouwen, parkeerplaatsen, tuinen, erven, verkeersruimten, semi-openbare parkgebieden binnen een bouwblok. Het bouwblok wordt hier gedefinieerd als alle gebouwen en private of semi-openbare ruimten binnen een gebied
dat begrensd wordt door openbare gebieden (straten met trottoir). De definitie omvat zowel de binnen- als de buitenkant van gebouwen, evenals alle percelen binnen het bouwblok. De definitie op
straatniveau omvat niet de openbare gebieden buiten het bouwblok.
Op mesoniveau zal de directe woonomgeving in het stedelijk gebied toegespitst worden op meergezinswoningen. Hierbij wordt een meergezinswoning gedefinieerd als gestapelde woningen waarbij er
zich onder of boven de woning een andere woning bevindt. Voorbeelden hiervan zijn appartementen,
maisonnettes op twee lagen, boven- en benedenwoningen en penthouses [NVB & OTB 2009 pp.12].
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Figuur 28: De directe woonnomgeving omvat gebouwen, privvate en semi-opeenbare gebieden binnen het bouw
uwblok (achtergroondafbeelding:
M
2011]
Yburg, Noootdorp) [Google Maps

Het bbegrip van de
d ‘directe woonomgevin
w
ng’ is in de literatuur
l
nie
et eenduidigg omschreven. Uit verschillendde bronnen komen
k
diverse afstandsm
maten naar vo
oren. In een onderzoek naar de invlo
oed van de
afstand vvan de woning tot groen
ne openbare ruimten op de ziekteprrevalentie haanteren Maass et al. een
gebied m
met een straaal van 1 km rondom
r
de w
woning [Maaas et al. 2009]. Van den BBerg en collega’s stellen
indirect de directe nabijheid
n
van
n de woning (“direct vicinnity of the hou
uses”) gelijk aan 10 mete
er rondom
d
ecchter niet sp
pecifiek de
de woniing [van denn Berg et al. 2010 pp.100]. Beide onderzoeken definiëren
directe w
woonomgeviing.
Meerr concreet iss een statistische analysee van het Ministerie van VROM uit 22006. In dit onderzoek
zijn bew
woners gevraaagd hun dire
ecte woono
omgeving aan
n te geven op
o een platteegrond van hun
h woonomgeving. Hieruit bllijkt dat 80% van de ond ervraagde bewoners de directe wooonomgeving ervaart als
het gebieed met een straal van 90
0 meter van af de woningg. Het Ministerie stelt veervolgens daat wanneer
“we iemaands perceptiie bij het tuinnhek laten beg
eginnen”, dat deze maat dan
d naar bovven afgerond
d kan worden tot 100 meter rondom hett middelpuntt van de wo
oning [VROM
M 2006a ppp.56]. Echter een vaste
straal ro
ondom de wo
oning is binnen de kaderrs van dit ond
derzoek niett te hanterenn omdat dat zou suggereren daat de ontwerrper bij het ontwerpen vvan een gebo
ouw ook invvloed kan uittoefenen op de gebouwen of hhet openbaaar gebied rondom het p roject gebied. Hij kan echter alleen rekening ho
ouden met
het bestaaande en eveentueel aanb
bevelingen do
oen.
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Literaatuurrsurv
vey

[Milieu
u- & Natuur Plannbureau 2006]

Deel I – Literatuursurvey

4.

K
Kenmerkken Natu
uurlijke O
Omgeving

Het vvertrekpunt in dit hoofdsstuk is dat d e positieve invloed
i
van natuur
n
op dee gezondheid
d verklaard
kan worrden aan de hand van een set archettypische kenmerken van natuurlijke oomgevingen. Omgevingen die vvoldoen aan deze kenme
erken leiden volgens Heerwagen tott een mate vvan satisfactie
e: “Our fascination w
with nature iss derived not just
j from nattural elementss, but also froom the qualitiies and attributes of natural settiings that peoople find partticularly appeealing and aeesthetically plleasing.” [Heeerwagen 20
009 pp.47].
Maar ho
oe leidt dit vervolgens
v
to
ot een positiieve invloed op de gezondheid? Hilddebrand sugggereert dat
wanneerr een activiteeit de overle
evingskansenn van een ind
dividu bevorrderd, er eenn gevoel van
n genoegen
optreedtt. Te denkenn valt aan vo
oortplanting, maar ook aan eten om een ongemaak (honger) weg
w te nemen [Hiildebrand 19999 pp.9]. Ee
en positieve invloed van natuur op de
d gezondheeid staat volggens Hildev
in genoegen
g
enn satisfactie.
brand geelijk aan het voorzien
activiteit
verhoogt
o
overlevingska
ns

satisfactie of
o
verlichtingg
discomfortt

verbeterdee
gezondheidd

Figuur 29: Wanneer een activiteit
a
de overrlevingskansen bbevorderd heeft die activiteit een
n positief effect op de gezondheeid. Een mens
wordt aanggezet tot een levvensbevorderendee activiteit doorddat deze leidt tott satisfactie of heet verlichten vann discomfort [eigeen afbeelding]

Natuurlijke omgeevingen zullen tot op zekkere hoogte altijd van elkaar verschiillen en er trreden over
tijd veranderingen op. Volgens Hildebrand
H
ka
kan het dus niet
n zo zijn dat karakterisstieken die bij
b de mens
tot een emotionele reactie leide
en zo specifieek zijn, dat ze
z bij één enkele situatie en één enke
el moment
horen. D
Dat zou volggens hem evvolutionair o
onwerkbaar zijn, omdat we dan onnverschillig zouden
z
zijn
voor de voordelen of
o gevaren in
n een vergeliijkbare situattie [Hildebraand 1999 pp..10]. Bij elke
e specifieke
situatie zzou dan één specifieke re
eactie horenn. Verschillen
nde reacties ontstaan dann ook doord
dat er door
ons breiin een bepaaalde abstracttie gemaakt w
wordt waaraaan verschillende situatiees in meer of
o mindere
mate co
onformeren: “The characcteristics that drive our responses, then
n, must existt as images within
w
us in
some deggree of abstraaction.” [Hild
debrand 199 9 pp.10]. Heeerwagen vu
ult aan dat deergelijke arcchetypische
kenmerkken van invlo
oed zijn op de
d wijze waaarop de men
ns zijn omgeving emotionneel waarde
eert [Heerwagen 22009 pp.47-448]. Hildebraand bereden eert dat wij als organism
me altijd adeequaat moetten kunnen
reagerenn op een oneeindig aantal verschillendde combinaties van bepaaalde archetyppische abstraacties [Hildebrand 1999 pp.10--11].
etypische kennmerken is het mogelijk
k gebouwen te ontwerpen die dan
Met eeen dergelijkke set arche
per definitie alle led
den van onzze soort zo u aansprekeen [Hildebraand 1999 ppp.12, Heerw
wagen 2009
pp.47-488]. Met andere woorden iedereen zaal in meer off mindere maate de emotiionele reactiies beleven
die een omgeving opproepen. Wanneer
W
speccifieke karaktteristieken geïdentificeer
g
rd kunnen worden
w
die
ositieve satisffactie, wordtt het mogelijk een ontwe
erpstrategie tte ontwikkellen die een
resultereen in een po
positievee invloed kann hebben op het (mentalee) welzijn, onafhankelijk van het indivvidu.
Aan de hand vann de bestaan
nde literatuuur worden in
n dit hoofdstuk de belanngrijkste arcchetypische
kenmerkken van natuuurlijke omge
evingen geïnvventariseerd welke posittieve emotiess veroorzake
en. Het zal
een antw
woord gevenn op de eersste deelvraag
ag: Welke arrchetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen kkunnen in de literatuur ge
eïdentificeerdd worden?
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4.1.

Healing Environment

In de ontwerpstrategie van een Healing Environment (HE) wordt de kennis van de invloed van natuur op de gezondheid toegepast in een ziekenhuis omgeving1. Het concept is gebaseerd op een zestal
ontwerprichtlijnen. Deze zijn hieronder opgesomd [zie Tabel 6].
Verschaf zoveel mogelijk visuele toegang tot het aanwezige groen:
Maatregelen: houdt ruimte vrij voor groen, richt laaggelegen daken in als groen ‘kijkdak’, plaats
meubilair met zicht op groen, verwijder visuele obstakels, lage vensterbanken, gebruik hangplanten en spiegels.
Voorzie in groene gebruiksruimten:
Maatregelen: toegankelijk openbaar groen, afsluitbare (groene) corridors met bewegwijzering,
oriënteer de ‘open’ zijde op het zuiden, zithoekjes in de zon, laat tuinclubs of vrijwilligers de tuinen onderhouden.
Bevorder de toepassing van bloemen:
Maatregelen: plaats (plastic) planten en bloemen, vergroot herkenbaarheid locaties, vermijd een
dichte hoeveelheid planten op werkplekken en op infectiegevoelige afdelingen, vermijd giftige en
allergene planten.
Zorg voor symbolische referenties naar natuurlijke elementen:
Maatregelen: plaats (bewegende) afbeeldingen van levensechte natuurlijke omgevingen op muren
en plafonds, vermijd opwindende of beangstigende natuurlijke elementen, laat de gebruiker zelf
kiezen.
Benut de fascinerende werking van groen om af te leiden:
Maatregelen: kies vertrouwde, idyllische natuur, gebruik decoratieve elementen, creëer een ‘andere wereld’ d.m.v. temperatuur, geuren en geluiden, maak bloei van planten zichtbaar, vermijd
aquaria of fonteinen op patiëntenafdelingen, maak tuinen geschikt voor vogels en vlinders, plaats
water en dieren achter glas.
Creëer groene bezinningsruimten:
Maatregelen: zonder ruimten af van drukke plekken, maak verval en overwoekering zichtbaar,
werk met seizoenscycli, pas geneeskrachtige planten toe en leg de werking uit.
Tabel 6: Samenvatting van de ontwerprichtlijnen en bijbehorende maatregelen van een Healing Environment [van den Berg & Winsum
Westra 2006 pp.10-13].

De richtlijnen omvatten enkel elementen van natuurlijke omgevingen (w.o. planten en water, en
zonlicht en groei) welke op verschillende schaalniveaus geïmplementeerd worden. Te denken valt dan
aan het vrijhouden van ruimte voor planten, het ontwerpen van vegetatiedaken, maar ook het plaatsen
van afbeeldingen of andere grafische weergaven. Daarnaast zijn de maatregelen bedoeld om het contact met de natuurlijke elementen te optimaliseren. Zo dienen bijvoorbeeld vensterbanken laag gehouden te worden zodat patiënten vanuit bed naar buiten kunnen kijken. Ook dienen elementen vermeden te worden die het zicht op groen te niet doen. Contact met de natuur dient zich aan op alle drie
de niveaus uit de classificatie van Kellert [zie §3.2.2 pp.40].
Voor een beschrijving van het concept en de specifieke doelstellingen en toepassingen wordt verwezen naar de Achtergronden
[§1.2.4.1 pp. 26].

1
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4.2.

Archetyypische Kenmerkenn Natuurliijke Omge
eving

Van dden Berg en Winsum-W
Westra erkennnen dat er weinig
w
kenniss beschikbaarr is over de exacte relatie tusssen natuur en
e gezondheid. Met nam
me de verschillende kenm
merken van nnatuurlijke omgevingen
o
kunnen een mogelijkke verklaringg bieden [ziee pp.46]. Hieer is echter weinig aanddacht aan besteedt. De
over is afkom
mstig van Juddith Heerwaagen [Heerw
wagen & Greggory 2008, Heerwagen
H
enige liteeratuur hiero
209].

4.2.1. Zintuigelijijke Rijkdom
In dee natuur wordt een ove
ervloed aan informatie op
o de mense
elijke zintuiggen overgebrracht door
middel vvan geuren, kleuren, vorrmen, geluideen, smaken, tast en visuele patronenn. De analyyse van het
concept van de Heaaling Environ
nment gaf al indicaties dat
d de stimulering van dde zintuigen een eigenschap vaan een natuuurlijke omge
eving kan zijnn. Heerwageen bevestigt dit [Heerw
wagen & Gre
egory 2008
pp.229-2230, Heerwaagen 2009 pp
p.53]. Veel nnatuurlijke elementen zoaals zonlicht oof water wo
orden door
verschilleende zintuiggen waargenomen. Dezee sensuele in
nvloeden fluctueren onrregelmatig met
m de tijd,
weer of plaats. Het gaat
g
hier nie
et om een paassieve ervarring, maar om
m het ervareen van leven en dat we
deel uitm
maken van dee levende plaaneet [Stewaard-Pollack 2006
2
pp.39].

Figuur 30: Natuurlijke omggevingen brengenn informatie overr op al onze zinttuigen [Victor Bo
os 2008]

Er wo
ordt onderscheid gemaaakt tussen daagelijkse en seizoensgebo
onden variatties in sensu
uele invloeden. Heerwagen en Gregory no
oemen ondeer dagelijkse veranderinggen bijvoorbbeeld de verranderende
hoek en kleur van innvallend zonlicht, variatiees in luchtbew
wegingen of temperatureen en variëre
ende geluiden tusssen ochtend (activiteit) en
e avond (sti lte). Onder seizoensgebonden sensuuele invloede
en rekenen
zij de veeranderingenn in luchtvocchtigheid en temperatuu
ur na een sttorm of de langdurig ve
erminderde
lichtintennsiteit tijdens de winterm
maanden [H
Heerwagen & Gregory 20
008 pp.230].
Daarnaast kunnenn sensuele in
nvloeden varriëren met lo
okale condities zoals de vruchtbaarh
heid van de
grond off mate van biodiversiteit
b
t. Heerwageen en Grego
ory noemen als voorbee ld dat de mate waarin
omgevingen sensuelee invloeden overbrengenn, per ecosyssteem of klim
maattype kann verschillen
n [Heerwagen & Gregory 20088 pp.230].

4.2.2
2. Rustige Beweging
B
Een ttweede kenm
merk van nattuurlijke omggevingen is dat
d de natuurr altijd in bew
weging is. Vo
oorbeelden
zijn stromend waterr, ritselende bladeren in de wind en een eekhoo
orn die van ttak tot tak springt.
s
Beh gevolg vvan externe invloeden zo
oals de windd of de zwaaartekracht.
weging zzijn zelf geneererend of het
Heerwaggen en Gregory maken een
e onderschheid tussen aangename
a
en
e onaangenaame bewegin
ngen.
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Figuur 31: Natuur is altijd in beweging: russtige bewegingenn worden geassoocieerd met veiliggheid [Westerbeeek College 2008
8 naar Freefoto.com]

Aangename beweegingen worrden door hhen in navollging van Kaatcher, omscchreven mett de term:
“heracliteean movemennt” en omsch
hrijven de teerm als “alwaays changing, yet remains the same” [H
Heerwagen
& Grego
ory 2008 pp..231, naar Katcher,
K
Heeerwagen 2009 pp.48]. Hierbij kan geddacht worde
en aan bladeren off grashalmenn in de wind
d, of vissen i n een aquarrium, maar ook
o aan mennsen of verk
keer gezien
vanaf een grotere affstand. Deze bewegingenn worden geeassocieerd met
m veilighei d en hebben
n een rustgevend eeffect op de mens.
Haakks hierop staaan de onaan
ngename bew
wegingen, beestaande uit snelle en oonregelmatige
e bewegingen, zoaals een vluchttend konijn. Deze beweggingen kunneen tekenen vormen
v
van gevaar en le
eiden daarding en spann
ning [Heerwaagen & Greggory 2008 pp
p.230].
om tot zzorg, opwind

4.2.3
3. Toevalligee Ontdekkingg
Typerend en veeelvoorkomen
nd in natuurrlijke omgevingen zijn on
nverwachte cconfrontatie
es met diemtelijke elem
menten, zoal s een hert in
i het bos of
o een hekseenkring [Hee
erwagen &
ren, plannten en ruim
Gregoryy 2008 pp.2331, Heerwaggen 2009 pp..53]. Dit soo
ort ontdekkingen doen zzich voor, wanneer
w
de
focus vaanaf de grottere structurren van de omgeving verlegd
v
word
dt naar kleinnschaligere elementen.
e
Heerwaggen en Greggory stellen (naar Gehl 22001) dat dit soort toevvallige ontdeekkingen een
n belangrijk
deel van het gedrag in
i stedelijke gebieden beepalen, denk hierbij aan winkelen
w
of ssightseeing.
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Figuur 32: Typerend zijn onverwachte conffrontaties met nnatuurlijke elemeenten. Onze gevo
oeligheid voor deergelijke prikkelss staat aan de
ma 2006]
basis van bbijvoorbeeld sighttseeing of winkellen [Fotoplatform

4.2.4
4. Variaties op een Them
ma
Natuurlijke elem
menten tonen
n vaak gelijkkenissen meet andere individuele eleementen van dezelfde
soort off type, maar zijn toch verschillend vaan elkaar als gevolg van groeipatrone
g
en [Heerwaggen & Gregory 20008 pp.232, Heerwagen
H
20
009 pp.48]. H
Hierbij kan gedacht
g
word
den aan kusttlijnen, bome
en, wolken,
planten of sneeuwvlokken. Deze
e zogenaamdde fractalen worden ged
definieerd alss “self-similarrity at different scalles” [Heerwaagen & Greggory 2008 ppp.232]. In de
d definitie wordt
w
een bbelangrijk onderscheid
gemaaktt tussen gelijkenissen en kopieën. Er wordt steed
ds meer ond
derzoek gedaaan naar fracctalen vanwege dee geïmpliceerrde esthetische kwaliteiteen en voorkeeuren.

Figuur 33: Gelijkenis, repettitie en variatie inn details vormt dde basis voor veeel natuurlijke elementen en maaakt een omgevingg eenvoudig te
interpretereen [afbeelding: Jupiter Images 20
011]

Volgeens Heerwaggen en Greggory zijn fracctalen (in teggenstelling to
ot kopieën) van belang in
i het herkennen en begrijpenn van een om
mgeving. Hilddebrand haalt in dit kade
er een citaatt van Sommerhoff aan:
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“[…] Suuch regular foorms or shapes have a higgh redundanccy because as the eye runns from one part of the
circle or flower to the next it meetts no surprisees: what it seees looking at one part hass already beenn suggested
by what is saw lookingg at a previouus part.” [Hi ldebrand 1999 pp.95, naaar Sommerhhoff]. Daarnaaast stellen
Salingaro
os en Masden dat fractale architectuuur “neurologgical nourishing” kan zijn ddoordat het mensen in
aanraking brengt met natuurlijke elementen [[Heerwagen & Gregory 2008 pp.2333].

4.2.5
5. Veranderring & Weerrbaarheid
Alle nnatuurlijke syystemen verrtonen patro
onen van onttwikkeling, grroei, geboort
rte en dood en regeneratie. Heeerwagen geeeft als voorb
beelden de ccycli van dag en nacht en
n het ontstaaan van storm
men [Heerwagen 2009 pp.48]. Natuurlijke systemen
s
beeschikken daaarnaast overr een grote m
mate van weerbaarheid
n van buitenaaf [Heerwaggen & Grego
ory 2008 pp..233, Heerw
wagen 2009
tegen invvloeden en verstoringen
pp.48]. H
Hierbij kan gedacht
g
worden aan eenn gebied dat opnieuw opbloeit nadat het vernietiigd is door
een bosbrand. De weerbaarheid
w
d wordt beïnnvloed doorr de relaties met anderee natuurlijke systemen,
waarbij aafval van de ene soort bijvoorbeeld,
b
, tot voedseel dient voorr een anderee soort. Zo wordt een
rottendee boom een thuis voor een variëteitt van planten
n en dieren. Belangrijk iss dat een ze
ekere mate
van versstoring nood
dzakelijk is om te voorko
omen dat ééén soort de anderen
a
dom
mineert [Heerwagen &
Gregoryy 2008 pp.233]. Dit kenm
merk is ook terug te vind
den in de maaatregelen oopgesteld doo
or van den
Berg en Winsum Weestra.

Figuur 34: Elke natuurlijke omgeving vertooont patronen vann groei, bloei, ontwikkeling, verva
al en verderf [afb
fbeelding: Wikimeedia 2011]

4.2.6
6. Gevoel vaan Vrijheid
Natuurlijke omgeevingen sturen emoties en activiteitten niet in één
é richting maar laten keuzen en
mogelijkkheden toe. Het gebrek aan grenzenn leidt volgeens Heerwaggen en Greggory tot een psychologisch en een fysiek gevoel van vrijheid
v
[Heeerwagen & Gregory
G
200
08 pp. 234]. Zichtlijnen, meerdere
mogelijkkheden tot beweging
b
en ruimtelijke multifunctionaliteit hebb
ben een belaangrijke invlo
oed op het
creëren van dit gevo
oel van vrijhe
eid zo stellenn de auteurs.
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Figuur 35: Het gebrek aann grenzen in naatuurlijke omgevvingen laat keuzzen toe en stureen activiteiten enn emoties niet in één richting
[Kellert et aal. 2008 (Nilda Cosco)]

4.3.

Evaluatie

Uit dde beschikbare literatuurr blijkt dat eer slechts weeinig bekend is over de vvraag welke archetypische kennmerken vann natuurlijke omgevingen verantwoorrdelijk zijn vo
oor de positiieve invloed van natuur
op de geezondheid.
In hett concept vaan de Healingg Environmeent staat de implementatiie van planteen en dieren in een ziekenhuiso
omgeving centraal en wo
ordt beschreeven hoe die implementtatie zo opttimaal mogelijk gerealiseerd kaan worden. Maar
M
er wordt niet gezoccht naar archetypische karakteristiek
k
ken van een natuurlijke
omgeving, noch steltt het concep
pt eisen aan de architectuur of de ruimten
r
(m.uu.v. het vrijh
houden van
orden natuuurlijke elemeenten direct geïmplemennteerd om mensen te
ruimte vvoor groen). In feite wo
laten pro
ofiteren van de voordelen en zelfs dan is er weinig informatie beschikbbaar over hoe dat het
beste gerealiseerd kaan worden.
Verdeer laat de annalyse zien daat het conceept van de Healing Enviro
onment lang niet alle arcchetypische
kenmerkken bevat zo
oals die geïdentificeerd zzijn door heet werk van Heerwagen.. Het onderrzoek door
van den Berg en Winsum-West
W
tra is onafhaankelijk van dergelijke
d
ke
enmerken oppgezet, maarr geeft wel
indicaties voor het werk
w
van He
eerwagen. H
Heerwagen ecchter identifficeert zes ke
kenmerken. Hieruit
H
kan
geconcluudeerd word
den dat het concept vann een Healingg Environme
ent zoals uitggewerkt doo
or van den
Berg en Winsum-Westra niet op
ptimaal is.
De enige publicatties die een poging doenn deze verscchillende ken
nmerken te ttyperen zijn van Judith
Heerwaggen, waarbij zij zich richtt op de “nattural aestheticcs” van natuurlijke omgeevingen. Zij bekijkt
b
hoe
een natuuurlijke omgeeving doordrrongen is vann positieve emoties
e
zoals genot, plezzier, interessse en fascinatie [Heeerwagen 20009 pp.48].
In haaar werk heeeft zij een zestal
z
karaktteristieken onderscheide
o
n: zintuigelijjke rijkdom, beweging,
toevallige ontdekkinggen, variaties op een theema, verand
dering & wee
erbaarheid, ggevoel van vrijheid [zie
z dat dezee indeling weellicht niet optimaal
o
is, oomdat er verschillende
Figuur 36]. De auteurs stellen zelf
overlapppen tussen dee categorieën bestaan [H
Heerwagen & Gregory 20
008 pp.229].. Zo zal een gevoel van
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vrijheid niet alleen gegenereerd
g
worden doo
or de bespro
oken kenmerken (zichtlijjnen, ruimtelijke multifunctionaaliteit) maar ook door de
d mate van zintuigelijke rijkdom, verrandering & weerbaarheid en door
bewegingg.
Ook geeft Heerw
wagen slechtts sporadischh aan wat dee relatie van
n de specifiekke karakteristieke met
de gezonndheid. Enkeel bij beweging wordt veerwezen naarr onderzoek
k van Katcheer & Wilkins dat suggereert daat rustige enn ritmische bewegingen
b
geassocieerd
d worden met
m veiligheidd en harmonie, terwijl
abrupte bewegingen gevaar kunn
nen aanduideen. Hoewel haar
h
werk de
e kenmerkenn beschrijft van
v natuurlijke omgevingen, geeeft het nog altijd geen verklaring voor
v
de posiitieve relatiee tussen natu
uur en gezondheidd.

Figuur 36: Ontwerpcriteria Natuurlijke Omggevingen [eigen afbeelding]

Op bbasis van de onderzochte
o
e literatuur kkunnen wel een
e aantal fyssieke eisen ggeïdentificeerrd worden,
aan de hhand waarvann natuurlijke omgevingenn kunnen voo
orzien in possitieve emotties [Tabel 7]]. De eisen
zijn eropp gericht een meer idyllische vorm van natuur te ontwerpen. Deze om
mgevingen zijn vrij van
gevaren en andere sttressoren zo
odat de omgeeving stress herstellend en
e dus restooratief kan we
erken.

P a g i n a | 53

Deel I – Literatuursurvey

Zintuigelijke Stimulatie:
Laat een omgeving de zintuigen stimuleren d.m.v.
geuren, kleuren, vormen, geluiden, smaken, tast
en visuele patronen:

Rustige Beweging:
Laat elementen uit een omgeving bewegen onder
invloed van externe krachten of als zelf genererende bewegingen:

‐ Laat de hoek en lichtintensiteit van invallend
zonlicht en temperaturen afhangen van het tijdstip op de dag;
‐ Laat de intensiteit van geluiden (bv. vogels)
overeenkomen met het tijdstip op de dag
(avond: rust, ochtend: activiteit), maar beperk
omgevingslawaai (bv. verkeer);
‐ Laat omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid
en luchtbewegingen afhangen van het weer;
‐ Verhoog de mate van biodiversiteit;
‐ Maak een omgeving geschikt voor kleine dieren.

‐
‐
‐
‐

Toevallige Ontdekking:
Ontwerp een omgeving zodanig dat elementen
verborgen blijven en laat onverwachte confrontaties toe:

Variaties op een Thema:
Implementeer elementen die in hoofdstructuur
gelijk zijn maar in de details verschillen:

‐ Verander texturen of materialen van paden of
de ondergrond;
‐ Maak een omgeving geschikt voor (kleine) dieren;
‐ Plaats sporadisch elementen op onverwachte
plekken (bv. vogelhuisje aan een boom).
Verandering:
Laat patronen van ontwikkeling, groei, regeneratie, geboorte en dood zien:
‐
‐
‐
‐

Werk met seizoenscycli;
Maak bloei van planten zichtbaar;
Ruim dode vegetatie niet op;
Maak verval en overwoekering zichtbaar.

Gebruik stromend water;
Geef de wind vrij spel;
Maak een omgeving geschikt voor kleine dieren;
Voorkom snelle, abrupte bewegingen.

‐ Gebruik fractalen (elementen met gelijkheid op
verschillende schaalniveaus);
‐ Houd hoofdstructuren van elementen gelijk
maar varieer de details.

Gevoel van Vrijheid:
Laat een omgeving activiteiten en emoties niet
beperken:
‐ Vervaag grenzen tussen verschillende elementen;
‐ Creëer open plekken tussen vegetatie;
‐ Maak doorkijkjes richting andere gebieden;
‐ Maak absolute grenzen overbrugbaar (bv. een
brug over een waterstroom).

Tabel 7: Fysieke eisen die gesteld kunnen worden aan een te ontwerpen natuurlijke omgeving, ontleend aan het werk van Van der Berg
& Winsum-Westra en van J. Heerwagen.
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5.

B
Behoefteen Leefgeebied

In heet vorige hoo
ofdstuk werd duidelijk ddat de invloeed die de naatuur heeft oop de gezon
ndheid verklaard kaan worden doordat
d
activviteiten die dde overlevingskansen bevorderen toot een gevoe
el van satisfactie enn genoegen leiden [zie pp
p.45]. Dit suuggereert datt een omgevving, archetyypische kenm
merken kan
bevattenn die een om
mgeving in meer of mindeere mate geschikt maaktt als leefgebiied voor de mens. Om
door te gaan op de eerder gebruikte redeneering: wanneeer eten leidtt tot het weg
egnemen van een ongeoegen, leidt het vinden vvan voedsel ook
o tot geno
oegen. Omggevingen mett specifieke
mak en dus tot geno
eigenschhappen die het
h vinden vaan voedsel vvereenvoudiggen hebben dan dus de voorkeur. Hierbij
H
kan
gedacht worden aann een omgevving met eenn hoogteacceent van waaruit voedsell vanaf grote
e afstanden
ontdekt kan wordenn. De mens heeft dus eeen voorkeur voor – ofwel een beho efte aan – omgevingen
o
die rijk zzijn aan archeetypische kenmerken weelke zijn overrlevingskanse
en vergrotenn.
omgeving
vereenvoudiigt
activiteit

activiteitt
verhooggt
overlevingskkans

satisfactie
e of
verlichtin
ng
discomfo
ort

verhooggde
overlevingsskans
= verbete
erde
gezondheid

Figuur 37: Wanneer een omgeving activiteiten vereenvoudiigd welke de oveerlevingskansen bevorderen, heeeft deze omgevinng de voorkeur
[eigen afbeeelding]

Joye komt tot dezelfde conclusie, maar h ij vult aan: “hhumans have an inborn poositive affectivve affiliation
with speccific natural elements and settings, wherreas such responses do noot occur whenn humans are exposed to
modern uurban settingss devoid of nature. This obbservation suupports the prroblematic chharacter of ouur estrangement from
m nature, annd evidences the
t view thatt the integratiion of naturalness can possitively contribbute to (aspects) off human wellbbeing.” [Joye 2007 pp.7].. Hij legt hieer een directt verband tuussen de beh
hoeften die
wij hebbben ten aanzien van een omgeving
o
en het gebrek hieraan in de
e moderne bbebouwde om
mgeving.
Dit hhoofdstuk riccht zich dan ook op de ttweede deelvraag: Aan welke
w
kenmeerken dient een omgeving te vvoldoen om geschikt te zijn als leefo
omgeving voor de mens? Met anderre woorden: aan welke
archetyppische kenmerken dient een omgevving te voldo
oen om een
n gevoel vann satisfactie teweeg te
brengen..
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5.1.

Archetyypische Kenmerkenn Bebouwde Omgevving

Grant Hildebrand
d richt zich op
o de vraag hoe vanuit een
e bouwkun
ndig oogpuntt, omgevinge
en met een
ouwen met
positievee satisfactie het beste gerealiseerd kunnen worrden. Hij anaalyseert besttaande gebo
een ongeewone aantrrekkelijkheid en stelt de vraag wat die
d gebouwen zo bijzondder maken. Voor
V
zover
bekend is dit de enige publicatie
e die hier to
ot deze matee van detail aandacht
a
aann besteedt. Hildebrand
H
identificeeert een vijfttal archetypiische karakteeristieken: prospect
p
& toevlucht, onntdekking, co
omplexiteit
en orde..

5.1.1. Orde & Complexiteit
C
Onzee behoefte aaan orde en complexiteit
c
t refereert aaan de verhou
uding tussenn het aantal verschillenv
de elemeenten (zoalss vormen, kle
euren en texxturen) en de
d structurerende patroonen in een scene
s
[Hildebrand 1999, Joye 2007]. Natu
uurlijke patro
onen van orde helpen ons de comp lexiteit van een omgeving te bbegrijpen en categorisere
en [Hildebrannd 1999, Steward-Pollack
k 2006].
Een individu dientt in staat te zijn
z onderschheid te makeen tussen roofdieren, vo edselbronne
en en leden
van de eeigen soort. "[I]n the natuural setting oof long ago wee must have been compellled, to discern and complete parrtly revealed configurations
c
s of predator and prey, dannger or suppoortive resourcce: if we saw through the
foliage evvidence of a configurationn that, compleeted in the mind,
m
we coulld identify as a tiger, we would have
obtained some helpfull information"" [Hildebrandd 1999 pp.115]. Deze be
ehoefte helptt ons de dire
ecte omgeving te innterpreterenn en kansen en bedreiginngen te herkkennen.

Figuur 38: Complexiteit en structuur [Joye 2007
2
pp.88-89]]

Complexiteit in een
e natuurlijjke of kunst matige omgeeving wordt bereikt dooor detail, divversiteit en
variatie. "Complexity is defined in terms of thee number of different visual elements iin a scene; hoow intricate
the scenee is; its richneess. It thus refflects how muuch is going on
o in a particu
ular scene, hoow much therre is to look
at…" [Jo
oye 2007 ppp.88, naar Kaaplan & Kapplan 1989 pp
p.53]. De maate van com
mplexiteit hangt daarbij
onder anndere af vann de hoeveelheid verschhillende kleurren, vormen
n, texturen een mate van dichtheid.
Zo bevaat een aanziccht van een tropisch reggenwoud eeen veel hoge
ere mate vann complexite
eit dan bijvoorbeeeld een woesstijngebied [Jo
oye 2007 ppp.11].
Ordee omvat de organisatie
o
vaan een omgeeving waardo
oor een omgeving gemakkkelijker te begrijpen is.
Hierin spelen de gro
ove structurrele eigenschhappen van een omgevin
ng een belanngrijke rol. Hierbij
H
kan
gedacht worden aan patronen, re
epeterende eelementen, groeperingen
g
n of brandpuunten [Joye 2007
2
pp.15,
naar Ulrrich 1983].
Dezee beide aspecten zijn echter afhankeelijk van elkaaar. Comple
exiteit zondeer orde is onwenselijk
o
omdat ddit een omgeeving chaotissch maakt. E en ordelijke omgeving zonder compplexiteit worrdt als monotoon eervaren. [Hildebrand 200
08 pp.264].
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5.1.2
2. Prospect & Toevluchtt
Een m
mens beschikkt niet over de natuurlij ke bescherm
mingsmiddele
en zoals die in het dierenrijk voorkomen. Daarom dient hij zichzelf te bescherrmen tegen schadelijke invloeden vaan buitenaf [H
Hildebrand
9 percent of our
o species’ liffe, we lived inn settings of entirely naturaal elements, and we have
1999 pp.21]. “For 99
an affinitty for scenes in which nattural features predominatee. […] But not all naturall settings are reassuring.
We respond with anxxiety to manyy literary porttrayals of nattural settings and the thouught of beingg left in the
open, todday, on the Affrican savannah is terrifyingg. There and elsewhere, loong ago, our innstincts must have let us
to find orr build a morre specificallyy supportive ddwelling placee.” [Hildebraand 2008 pp..265]. De be
elangrijkste
functie vvan architectuur is dan oo
ok het voorzzien in onderrdak en besccherming.
Hierbbij dient wel aangetekend te wordenn dat sommige bedreigin
ngen in de m
moderne sam
menleving al
lang geen bedreigingg meer vorm
men. Zo is geevaar van wilde
w
dieren in
i Nederlandd vrijwel geë
ëlimineerd.
ele nieuwe bbedreigingen bij gekomen
n zijn. Te deenken valt in deze condaar staaat tegenoverr dat er enke
text aann overbelasting van de auditieve
a
(auttoverkeer) en
e visuele (rreclames) zinntuigen, maaar ook aan
werkstreess. Architecctuur moet dus
d ook besccherming bieeden tegen de
eze bedreiginngen.
Hildeebrand en Apppleton verw
wijzen in dit verband naaar de notie ‘toevlucht’ [J
[Joye 2007 pp.7,
p
Hildebrand 19999 pp.21], waarbij
w
een toevlucht eeen bescherm
mde plaats is voor terugttrekking en verborgenv
heid. Eenn toevlucht wordt gebru
uikt voor ruust, genezing, slaap of vo
oortplanting. Daarnaast beschrijven
b
Hildebraand en Appleeton een ‘pro
ospect’ als eeen plaats vo
oor het vergaaren van infoormatie overr de omgeving [Hildebrand 19999 pp.22, Joyye 2007 pp.77]. Hiervandaaan kunnen we
w voedsel een water lokaliseren en
08 pp.265].
gevaren ontdekken die een vluccht naar de toevlucht noodzakelijk maken [Hilddebrand 200
Volgens Joye wordt een dergelijk
ke ruimte oo
ok gebruikt als
a er behoeffte is aan lichht of stimulerring van de
zintuigenn [Joye 20077 pp.86]. Cen
ntraal in prosspect en toeevlucht staat het conceptt van zien zonnder gezien
te wordenn.

Figuur 39: Prospect en Toeevlucht in een natuurlijke setting [Experiencing Arrchitecture 2010
0a]

De noties toevluccht en prospeect verschilleen in verschijjningsvorm en
e fysieke eiggenschappen
n. Een toevlucht keenmerkt zichh door de ho
oge mate vann geslotenheeid: dichte, massieve
m
wannden aan drie
e zijden en
een toeggang op de vierde, lage plafondhoogtee, lage lichtin
ntensiteit en de situeringg in een nauw
we en dichte omgeeving zoals een
e bos. Een
n prospect kkenmerkt zicch juist doorr de openheeid: grotere ruimtelijke
afmetinggen en hogerre plafonds, dunne
d
en traansparante (of
( geen) wanden, het uittzicht op de omgeving,
en de sterkere lichtintensiteit [Jo
oye 2007 ppp.84]. Beide situaties
s
zijn elkaars tegeenpolen en kunnen
k
niet
tegelijkertijd op dezeelfde plaats voorkomen.
v
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Figuur 40: Prospect & Toevvlucht in een bebbouwde setting [[v.l.n.r. Días de Arquitectura
A
200
08, Delmars 201 1]

Ze kuunnen echteer wel in elkaaar doorlopeen: vanuit dee toevlucht dienen
d
we hhet prospect te kunnen
zien en vvanuit de prrospect moe
eten we onszzelf kunnen terugtrekken naar de tooevlucht [zie
e Figuur 40
links]. H
Hildebrand veerwijst hierb
bij naar het w
werk van Woodcock,
W
waarin
w
onderrscheid gemaaakt wordt
tussen pprimair en seecundair pro
ospect of priimair en seccundair toevlucht [Hildebbrand 1999 pp.24]. Hij
omschrijjft primair to
oevlucht en prospect alss de plaats waar
w
men op
p dat momennt is en secu
undair toevlucht en prospect als
a een plaatts op afstandd maar zichttbaar vanuit de huidige llocatie: een locatie die
men kann bezetten. Een
E secundair prospect bbijvoorbeeld kan dan geo
observeerd een bereikt wo
orden vanuit een pprimair prosppect. In het concept van uitzicht en toevlucht zijn deze zichtlijnnen dan ook
k van groot
belang.
Vanuit het oogpuunt van bouw
wkunde is heet voldoen aaan verschillende variatiess van prospe
ect en toevlucht, eeen manier om
o woningen
n of andere ggebouwen geeschikt te maaken voor veerschillende emotionele toestaanden. In eenn studie naar de weergaave van prospect en toevvlucht op schhilderijen van Heerwagen & O
Orians blijkt dat
d de behoe
efte aan toevvlucht of prospect afhangt van twee fa
factoren: hett tijdstip op
de dag een het geslacht. Over hett tijdstip merrkt Joye op dat
d “For our ancestors,
a
it w
was highly adaaptive to be
sensitive to the time of
o the day. Im
mportantly thiis factor seem
ms to be diffeerentially relatted to either prospect or
refuge. Foor example, when
w
the sun was setting, this was the signal for sea
arching for a safe refuge for
f spending
the night.t. Earlier durinng the day, thhis was less im
mportant, andd individuals could
c
roam m
more far from their refuges.” [Joyee 2007 pp.8]]. Aangenom
men wordt daat de ochtend geassociee
erd wordt m et ‘prospectt’, terwijl in
de avond de ‘toevluucht’ belangijjker is. Ove r het versch
hil tussen de
e seksen zeggt Joye: “Durring human
evolution women and men have been
b
involved in different tasks, and th
hey are thereefore supposeed to assess
environm
ments differenttly.” [Joye 20
007 pp.9]. M annen zijn daarom meerr geneigd naaar de ‘prospect’ terwijl
vrouwenn meer belaang hechten aan de ‘toeevlucht’. Hilldebrand noteert dat geebouwen ze
elden door
slechts ééén sekse geebruikt word
den waardoo
or een gebou
uw een wijd bereik aan keuzes moe
et bevatten
om te kuunnen voorzzien in humeu
ur en verandderende beho
oeften [Hilde
ebrand 19999 pp.47].
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5.1.3
3. Verleidingg & Controlee
Centraal in de theorie van Kaaplan over eesthetische voorkeuren, staat
s
de notiie dat mense
en altijd op
zoek zijnn naar betekkenisvolle info
ormatie [Joyye 2007 pp.10
0]. Omgevingen waarin m
meer inform
matie wordt
‘beloofd’’ nodigen uitt tot ontdek
kking [Hildebbrand 1999 pp.53,
p
Joye 2007
2
pp.11]. Het belangrrijkste kenmerk vaan dergelijke omgevingen
n is dat er bbetekenisvolle informatie
e verborgen blijft vanuit het standpunt vann de waarneemer. Kaplan
n omschrijft deze situatiee met de term mysterie en omschrijjft deze als
“not the presence off new informaation, but its promise.” [H
Hildebrand 1999 pp.53 nnaar Kaplan 1987]. Dit
leidt vollgens Joye to
ot nieuwsgie
erigheid en ddaardoor ex
xploratief gedrag [Joye 22007 pp.91].. De mens
heeft daaarom behoefte aan verke
enning van zzijn omgevingg. Om dit ge
edrag te bevoorderen kunnen omgevingen o
ontworpen worden
w
die betekenisvoll
b
e informatiee verborgen houden vanuuit één speciifiek standpunt.

Figuur 41: Het zicht op de tempel is geblokkkeerd waardoorr deze slechts geedeeltelijk zichtb
baar is. [Hilde 20011]

5.1.3..1.
Verleeiding
De ppositieve waaarde van mysterie waarbbij de verplaatsing van donker naar licht plaatsviindt wordt
door Hildebrand aangeduid mett de term ‘eenticement’ (NL: verleid
ding). De terrm wordt door Hildebrand geedefinieerd als
a "a view orr opportunity for movemennt from one space to anoother whose features
f
are
only parttly revealed, the
t occupied space being relatively darker and the partly
p
revealeed space relatively brighter." [Hilldebrand 19999 pp.55]. Hildebrand
H
[zzie ook Joye 2007 pp.91]] onderscheiidt dergelijke
e omgevingen in tw
wee categorieën:
1. ““a trail that disappeared
d
around
a
a bendd” [Hildebran
nd 1999 pp.5
52], waarbij hhet zicht wo
ordt gebblokkeerd do
oor een bocht in de wegg;
2. ““a brightly lit clearing partlly obscured” [[Hildebrand 2008 pp.267
7], waarbij heet zicht op een
e verllichte scene deels geblok
kkeerd worddt door meerrdere (archittectonische) elementen.
Wannneer een om
mgeving voldo
oet aan één van deze tw
wee kenmerk
ken, leidt dat er volgens Hildebrand
H
toe dat m
mensen explloratief gedraag vertonen om hun omgeving te verrkennen. Vooorwaarde is wel dat er
meerderre elementenn onthuld wo
orden dan vaanuit het oriiginele standpunt zichtbaaar waren. Err dient dus
altijd info
ormatie gegeeven te word
den die het dde moeite waaard maakt verder
v
te gaaan [Hildebrand pp.66].
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Omddat verkeersrruimten binn
nen een gebo
ouw zelden slechts in éé
én richting ggebruikt worrden, dient
het procces van ontd
dekking ook omkeerbaarr te zijn. Daat houdt in dat
d er dan eeen bewegin
ng van licht
naar donnker plaatsvind. Het prob
bleem is dat dit volgens Hildebrand leidt tot de aangst [Hildeb
brand 1999
pp.67]. U
Uit de analysse van Hildebrand blijkt dat dit mogelijk is door aan de donnkere zijde een tweede
verlichtee ruimte te creëren
c
en ee
en pad van liichte en donkere plekken
n te maken.
5.1.3..2.
Conttrole over Gevaar
Een ttweede aspecct beschrijft de grenzen vvan onze behoefte aan verkenning: hhet hebben van
v controle over eeen situatie. “If we were to be interestted only in thoose features of
o our environnment which are suggestive of saafety, cosinesss and comforrt, and not att all concerneed with thosee which suggeest danger, what
w
sort of
recipe forr survival wouuld that be? Seeking
S
the aassurance thatt we can handle danger byy actually exp
periencing it
is therefoore itself a soource of pleaasure.” [Applleton 1994 pp.207, zie ook
o Joye 20007 pp.87]. Hildebrand
H
gebruiktt voor een deergelijke situ
uatie de term
m peril [Hildeebrand 1999 pp.70]. “Setttings of peril,, in contrast
[to anxieety red.], comprise real danngers, seen o r sensed, no question at all
a they exist – but avoidannce of them
rests withhin our controol even if onlyy by the exerccise of considderable care and
a skill.” [H ildebrand 19
999 pp.70].
Volgens Joye kan deeze controle
e over het dduidelijk aanw
wezige gevaaar een aanneemelijke verklaring zijn
voor de fascinatie diie mensen hebben richti ng gevaren [Joye 2007 pp.86-87].
p
M
Mensen hebbe
en een uitdaging no
odig om zichhzelf te overttuigen dat zijj gevaar aankkunnen.
Het m
meest voorkkomende gevvaar in de heedendaagse bebouwde
b
omgeving waaar mensen mee
m geconfronteerrd worden iss hoogte, van
nwege het ggevaar op vallen. Joye no
oemt hoge geebouwen of bij gebouwen op hooggelegenn plaatsen alss voorbeeldeen [Joye 2007
7 pp.87]. Een
n ander voorrbeeld is de skywalk bij
A
USA
A [zie Figuurr 42]. Daarn
naast haalt Jo
oye een caseestudie van Hildebrand
H
de Grannd Canyon, Arizona,
over Fallling Water (Frank L. Wrright) aan, waaarbij de nad
druk ligt op de
d confrontaatie met hooggte en snel
stromennd water. Hildebrand vult aan dat d e confrontattie met hoogten ook bi nnen gebouw
wen plaats
kan vinden [Hildebraand 2008 pp..270].

Figuur 42: Het hebben vann controle over eeen gevaarlijke sittuatie [Grand Caanyon National Park.org
P
2011]

Van ggroot belangg is dat het in
ndividu contrrole heeft ovver de confrrontatie: hij m
moet kunnen
n kiezen of
hij de co
onfrontatie aangaat
a
of nie
et. Wordt h et individu gedwongen
g
de
d confrontaatie aan te gaaan dan zal
hij er geeen genoegenn in scheppen
n, en kan dit leiden tot angst.
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5.2.

Relaties Onderling

Uit de literatuur blijkt dat de hierboven beschreven kenmerken onderlinge relaties hebben. Deze
overlappen lijken een indicatie te zijn dat omgevingen altijd voldoen aan meerdere behoeften en dus
dat deze behoeften niet afzonderlijk van elkaar ontworpen kunnen worden. Het succes van de implementatie van één van de kenmerken hangt dan samen met de implementatie van een tweede kenmerk.
Een eerste overlap is de fundamentele fysieke eigenschap van het contrast tussen licht en donker.
Hildebrand stelt dat contrast tussen licht en donker een van de meest fundamentele architectonische
overwegingen is en dat het een sleutelrol speelt in verschillende hooggewaardeerde gebouwen door
de eeuwen heen [Hildebrand 1999 pp.48-49]. Uit de analyses van verleiding, prospect en toevlucht
wordt duidelijk dat het contrast tussen licht en donker een terugkerende fysieke eigenschap is [Hildebrand 1999. Joye 2007]. De manier waarop een ruimte van prospect zich door middel van licht onderscheidt van een toevlucht, is vergelijkbaar met de wijze waarop ontdekking plaatsvindt van een donkere ruimte naar een verlichtte ruimte. In beide kenmerken suggereert licht en het gebrek aan licht een
plek van veiligheid.
Een tweede fundamentele overlap is de aanwezigheid van gevaar. Volgens Hildebrand zocht de
vroege mens juist een toevlucht om zich te beschermen tegen roofdieren en het klimaat [Hildebrand
1999 pp.21]. Gevaar speelt dan een centrale rol in het bieden van bescherming. Of zoals Heerwagen
en Gregory de relatie omschrijven: “To abolish the hazard all together is to deprive the prospect and refuge
of their meaningful roles.” [Heerwagen & Gregory 2008 pp.235]. De rol die gevaar speelt is ook zichtbaar in de wijze waarop ontdekking plaats vindt: van donker naar licht. Dit zien zonder gezien te worden, biedt het individu bescherming tegen bedreigingen verderop. Wanneer een omgeving zonder gevaar is, vervalt de betekenis van prospect en toevlucht.
Ten derde blijkt dat de mate waarin een omgeving mysterie biedt en verleidt tot ontdekking, afhankelijk is van de hoeveelheid beloofde informatie van de te ontdekken omgeving. "Enticement reveals, but
only partly reveals, an information-laden scene; discovery of further features depends on exploration, and such
exploration must be encouraged by other supportive characteristics of the setting." [Hildebrand 1999 pp.66].
Hiermee doelt Hildebrand op het informatiemodel van de Kaplans met de centrale notie dat de mens
altijd op zoek is naar nieuwe, betekenisvolle informatie [§5.1.3 pp.59]. Zo kunnen orde en complexiteit, secundaire prospecten of secundaire toevluchten mogelijke stimulansen bieden voor verdere exploratie.
Een vierde overlap wordt door Joye geïdentificeerd met de leesbaarheid van een omgeving. Hij stelt
dat een overvloed aan mysterie in een omgeving kan resulteren in een verwarrende lay-out en uiteindelijk oriëntatieproblemen. De mate waarin dit probleem optreedt is wel afhankelijk van de schaal van
de omgeving [Joye 2007 pp.92]. Dit lijkt bevestigd te worden door Hildebrand. Hij merkt op dat een te
hoge mate van complexiteit leidt tot chaos [Hildebrand 2008 pp.264]. Om omgevingen leesbaar te
houden dient complexiteit te worden gebalanceerd door orde, evenals mysterie gebalanceerd kan
worden door oriëntatiepunten.

5.3.

Evaluatie

De hier beschreven kenmerken worden onderbouwd met argumenten welke gebaseerd zijn op het
nut in de vroege evolutie van de mens. Een legitieme vraag is dan ook of deze elementen dan nog wel
relevant zijn in de moderne wereld. Joye en van den Berg geven aan dat wij nog altijd beschikken over
een brein dat zijn omgeving evalueert zoals het dat deed ten tijde van deze vroege evolutie [Joye & van
den Berg 2008 pp.282] [zie Bijlage A]. Volgens hen heeft ons brein evolutionair gezien nog geen tijd
gehad zich aan te passen aan een omgeving waarin dergelijke overlevingsstrategieën een minder grote
rol spelen. Dit kan volgens hen leiden tot “negatieve evaluaties en zelfs tot onrust en stress” [Joye & van
den Berg 2008 pp.282]. Vanuit een neurologisch perspectief vullen Salingaros en Masden aan: “Evolution
works by using what is already there, extending and recombining existing pieces to create something new. We
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thus depend on the presence of certain determinant qualities in the environment not only for our existence but
also equally for our sense of belonging and well-being. Denying this genetic dependence is akin to denying our
necessity for food and air.” [Salingaros & Masden 2008 pp.61]. Hieruit valt af te leiden, dat wanneer een
omgeving niet over dergelijke levensbevorderende elementen beschikt dit kan leiden tot fysieke en
mentale problemen. Het is dan ook aannemelijk dat dergelijke elementen ook in de moderne bebouwde omgeving nog relevant zijn.
Op basis van de hier beschreven kenmerken van de bebouwde omgeving kunnen verschillende
kenmerken geïdentificeerd worden [zie Tabel 8]. Het gaat hier om algemene kenmerken waar de leefomgeving voor de mens aan dient te voldoen. Veel natuurlijke omgevingen vertonen gelijkenissen met
deze kenmerken, wat het aannemelijk maakt dat natuur hieraan bijdraagt, maar niet de enige mogelijke
uitkomst is. Het is wel duidelijk dat een ontworpen omgeving mensen aanspreekt, wanneer die gebaseerd is op kenmerken van natuurlijke omgevingen.
Prospect & Toevlucht
Prospect:
Biedt een plek om informatie over de omgeving
te verzamelen:
‐
‐
‐
‐
‐

Grote ruimtelijke afmetingen;
Dunne en transparante (of geen) wanden;
Hoge plafondhoogte;
Hogere lichtintensiteit;
Uitzicht op de omgeving.

Toevlucht:
Biedt bescherming tegen schadelijke invloeden
van buitenaf:
‐
‐
‐
‐
‐

Kleine ruimtelijke afmetingen;
Dichte, massieve wanden aan drie zijden;
Lage plafondhoogte;
Lage lichtintensiteit;
Situering in een nauwe en dichte omgeving.

Ontdekking
Verleiding:
Mogelijkheid tot verplaatsing van donker naar
een relatief lichtere, deels verborgen omgeving:

Controle:
Bevestiging van het hebben van controle over
een gevaar:

‐ Blokkering van het zicht: verhulling;
‐ Originele locatie is relatief donker;
‐ Doellocatie is relatief licht.

‐ Hoogteverschil, snel stromend water, verkeer;
‐ Persoonlijke controle over confrontatie.

Orde & Complexiteit
Complexiteit:
Overvloed van verschillende visuele elementen:
‐
‐
‐
‐

Vormen;
Kleuren;
Texturen;
Dichtheden.

Orde:
Organisatie van een omgeving:
‐
‐
‐
‐
‐

Patronen;
Repetitie;
Symmetrie;
Groepering;
Brandpunten.

Tabel 8: Kenmerken van de Bebouwde Omgeving per Behoefte, naar Hildebrand 1999 en Joye 2007.
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6.

O
Ontwerppcriteria:: Definitiee & Fysieeke Eisen
n

Het iis echter nieet geheel du
uidelijk welkke gevolgen de hierbove
en beschreveen kenmerken hebben
voor hett ontwikkeleen en ontwerrpen van nieeuwe omgeviingen. In aanvulling schrijjft Joye dat er
e dan ook
behoeftee is aan concrete ontwe
erprichtlijnenn [Joye 2007
7 pp.82]. Daaarnaast zulleen ook de kenmerken
k
van natuuurlijke omggevingen daarin verwerkt
kt moeten worden.
w
De kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingenn samen kunnen nu dan ook specifieeke ontwerpccriteria gaann vormen, in dit hoofdstuk worrden deze onntwerpcriterria gedefinieeerd.
De deelvraag die in dit hoofd
dstuk centraaal staat: Aan welke ontw
werpcriteria ddient de dire
ecte woonomgeving te voldoenn om contactt met natuurr plaats te latten vinden?
Hierttoe wordt heet werk ‘A Paattern Languaage’ van Chrristopher Ale
exander [Aleexander et al. 1977] als
vertrekppunt genomeen. De manie
er waarop A
Alexander dee patronen omschrijft
o
veertoont sterrke gelijkenissen m
met de omscchrijving van
n archetypiscche kenmerkken van Hild
debrand: “Eaach pattern describes a
problem which occurss over and ovver again in oour environmeent, and then describes thee core of thee solution to
without ever doing
d
it the
that probblem, in suchh a way that you can use this solution in a million times over, w
same waay twice.” [Alexander et al. 1977 pp.xx]. Zijn werk is gebaseerd op persooonlijke ervaaring in het
ontwerppen van gebo
ouwen maarr laat indirecct de kenmeerken van Hildebrand enn Heerwagen zien. De
patronenn die Alexannder omschrrijft vormen dan ook een praktisch handvat vooor het ontwikkelen van
ontwerppcriteria vanw
wege de arch
hetypische aaard van de patronen
p
en de
d breedte vvan de fysiek
ke eisen die
hij omschrijft.
Omddat de patronnen uit ‘A Paattern Languaage’ naast co
ontact met natuur
n
ook sociale prob
blemen beschrijvenn, is er een selectie
s
gemaaakt van 65 vvan de 253 patronen
p
uit ‘A Pattern Laanguage’. De
eze selectie
is gemaaakt aan de haand van de genoemde
g
keenmerken vaan natuurlijke en bebouw
wde omgevin
ngen en de
definitiess van de onttwerpcriteriaa [zie bijlagee B]. Op bassis van deze selectie zijnn vervolgens fysieke eigenschapppen per ontwerpcriterium gedestill eerd aan de hand van de definities vvan de ontw
werpcriteria
[zie Tabeel 9 t/m Tabel 15 pp.66 t/m
t pp.76].

Figuur 43:O
Overzicht van dee ontwerpcriteriaa voor de bebouw
wde omgeving op
p basis van een selectie patronenn uit ‘A Pattern Language’
L
van
C. Alexandeer [Alexander ett al. 1977] en dee kenmerken vann bebouwde omggevingen uit hoo
ofdstuk 5 [eigen afbeelding]
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6.1.

Ruimteelijkheid

De m
mate van ruim
mtelijkheid iss van belang voor zowel de behoefte
e aan prospeect en toevlu
ucht als aan
de behoeften aan onntdekking en gestructureeerde complexiteit. Onder ruimtelijkkheid vallen de
d aaneenschakelinng (zoals hiëërarchie) van
n verschillendde ruimten of
o van verschillende funccties en de hoofdvorm
h
van een ruimte, gebbouw of gebo
ouwdeel. Dee eisen die onder
o
dit criterium valleen omschrijvven ook de
fysieke aafmetingen van
v een omge
eving (lengtee, breedte, hoogte,
h
inhoud, oppervlaakte en dichttheid), niet
alleen vaan ruimten, gebouwdelen
g
n of gebouween, maar ookk van op afsttand zichtbarre objecten.

Figuur 44: Het ontwerpcritterium Ruimtelijkkheid omschrijft eisen ten aanzien van aaneenscchakeling van ruuimten en functiies, hoofdvorm
van ruimtenn, gebouwdelen of gebouw, en fysieke
fy
afmetingeen [Experiencingg Architecture 20
011b]

Uit de literatuur blijkt dat ruiimtelijkheid eeen centralee rol speelt in
n het voorziien in versch
hillende bee van toevluucht dient te
e voldoen.
hoeften. Joye beschhrijft een vijfftal strategieeën waaraan een ruimte
Twee daaarvan hebbeen te maken met de ruim
mtelijkheid van
v een ruimte: het toepaassen van ee
en lage plafondhoo
ogte en het creëren
c
van kleine, raam
mloze ruimteen. Aan een ruimte vooor prospect stelt
s
hij de
tegenoveergestelde eisen [Joye 20
007 pp.84-855]. Hieruit blijkt
b
dat ruim
mtelijke afmeetingen een belangrijke
rol speleen in hoe eenn ruimte wordt beschouw
wd en waarvvoor de ruim
mte geschikt is.
Daarnaast is ruim
mtelijkheid vaan belang vo
oor het opro
oepen van ex
xploratief geddrag binnen een omgeury: “Architeccture is muchh more intereesting if the
ving. Joyye citeert in dit verband het werk vvan Rattenbu
arrangem
ment of spacees is not too obvious, if thhere is a surp
prise and mysstery around every corner.. The unexpected sppace experiennce can add charm and aappeal, so a space
s
should seldom be seeen in its entiirety” [Joye
2007 pp.91]. Hildebrrand maakt een
e vergelijkkbare observatie en concludeert dat eeen omgevin
ng explorad achter een bocht verdw
wijnt [Hildeb
brand 1999
tief gedrrag kan oproepen wanneer het eindee van een pad
pp.52] o
of het zicht op
o een objecct deels gebllokkeerd is [Hildebrand 1999 pp.67]]. Het is dan
n denkbaar
dat wannneer een obbject dat van afstand deeels zichtbaar is van grote
ere afmetingeen moet zijn
n om op te
vallen. D
Dit in tegensttelling tot de
e omringendee bebouwingg, die dan loggischerwijs vvan kleinere afmetingen
moet zijn om het grrotere objecct deels aan het zicht tee onttrekken
n. Naast de ffysieke afme
etingen van
een ruim
mte zijn dus de vorm van
n een ruimtee en de manier waarop ruimten aaneeengeschake
eld worden
van belanng voor de mate
m
van ruim
mtelijkheid inn een omgevving.
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Eis

Omschrijving:

Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en functies
gebouwen aan water Laat gebouwen slechts op enkele plaatsen tot aan de waterrand komen. Zorg dat natuurlijke wateren van
grotere afstand zichtbaar zijn.
hoge bebouwings‐
dichtheid

Ontwerp in gebieden een hogere bebouwingsdichtheid, intense activiteiten en in gebieden met een lage‐
re bebouwingsdichtheid rustigere activiteiten.

paden met tussen‐
doelen

Ontwerp paden zodanig dat delen van het pad in min of meer rechte lijn van max. 50m naar van nature
interessant tussendoelen lopen. Vergroot het oppervlak van het pad rondom het tussendoel.

hiërarchie in ruimten Ontwerp de plattegrond van een gebouw zodanig dat er een hiërarchie ontstaat van openbaar naar privé,
van prospect naar toevlucht. Waarbij de meest openbare ruimten groter zijn dan de private ruimten. Zorg
ervoor dat elk punt bereikt kan worden door een reeks kleiner wordende ruimten te doorlopen.
hiërarchie in ge‐
bouwvorm

Maak in een groep van gebouwen, het gebouw met de meest essentiële functies groter en duidelijk her‐
kenbaar.

hiërarchie in daken

Ontwerp de daken van een gebouw of een verzameling gebouwen zodanig dat de daken in het midden
het hoogst zijn en op de vleugels het laagst. Ontwerp hellende daken of zadeldaken en maak het dakvlak
zichtbaar. Breng de dakrand tot op 2m hoogte boven de grond. Laat het dak de hele bovenverdieping niet
alleen bedekken maar omsluiten.

alkoven

Maak aan de rand van gemeenschappelijke ruimten, kleine alkoven van ca. 2m breed en 1m diep, met
een verlaagd plafond van maximaal 2,1m hoog.

buitenruimte convex

Ontwerp de buitenruimten tussen gebouwen in als omsloten en begrensde gebieden. Maak ze convex.
Ontwerp in een open buitenruimte een (zit)plek waar de rug beschermd is en voorkom open ruimten aan
deze achterzijde hiervan. Zorg dat er vanaf een (zit)plek een uitzicht is op tenminste één grotere ruimte
en eventueel een tweede nog grotere open ruimte en verberg een deel van het uitzicht hierop. Laat het
verdere uitzicht eventueel uitkijken over een groot hoogte verschil.

buitenkamer op
centrale plek

Ontwerp een kamer in de open lucht op een centrale plek tegen de buitenmuren tussen de woning en de
tuin in op een plek die de beste zon krijgt. Laat deze plek de nabijgelegen functies ondersteunen. Maak de
scheidingsconstructie lucht‐open maar bescherming bieden tegen wind. Verhoog eventueel de buiten‐
ruimte ten opzichte van de tuin. Laat water onder de buitenruimte doorlopen.

centrale hoofdtrap

Plaats de hoofdtrap in een centrale positie. Laat hem langs één of twee muren afdalen en eventueel langs
een ruime, hoge ruimte voeren. Laat de onderste treden in de ruimte uitvloeien.

vervaag grenzen

Vervaag grenzen tussen verschillende elementen. Maak absolute grenzen overbrugbaar.

behoud natuurlijk
water

Behoud natuurlijke wateren in hun originele bedding. Gebruik water als begeleiding van paden en als
tussenstop of einddoel in een netwerk van paden.

tuin naast het huis

Voorzie in een tuin bij het huis. Leg de tuin naast het huis waarbij het zicht vanaf de straat op het achter‐
ste gedeelte van de tuin deels geblokkeerd wordt, maar waarbij het voorste gedeelte zich opent naar de
straat.

Hoofdvorm van het gebouw:
uitkijkpunt

Ontwerp een openbaar uitkijkpunt dat uitkijkt over de omgeving, maak de tocht naar boven fysiek. Dit
kunnen natuurlijke hoogtepunten zijn of torens en daken van het hoogste gebouw in het gebied. Ontwerp
een uitkijkpunt dat vanaf grote afstand zichtbaar is en als 'reisdoel' kan dienen. Ontwerp een uitkijkpunt
zo dat de bezoeker naar eigen keus geconfronteerd wordt met de hoogte.

vier bouwlagen

Maak woongebouwen niet hoger dan 4 bouwlagen, zodat details op straatniveau te onderscheiden zijn.

gestapelde woningen Geef gestapelde woningen zicht op de centrale toegangen en op minimaal één gemeenschappelijke ruim‐
te. Bij hoge dichtheden (60‐100wo/ha) situeer huizen boven elkaar op plateau's en met verspringende
terrassen op het zuiden. Confronteer plateaus en verspringende terrassen op sommige plaatsen met
hoogteverschillen. Geef bewoners de mogelijkheid deze hoogten af te schermen.
dak als daktuin

Maak daken geschikt om te gebruiken als daktuin of buitenkamer eventueel met verre uitzichten. Con‐
fronteer op sommige plaatsen de daktuinen met een hoogteverschil. Geef bewoners de mogelijkheid
deze hoogten af te schermen.

zoom gebouw

Ontwerp in de zoom van het gebouw, ruimten met afdaken en afgezonderde, beschutte hoeken om in
terug te trekken, maar met zicht op het openbare gebied. Situeer deze ruimten aan de zijde van het ge‐
bouw. Ontwerp in de zoom plekken om te zitten, tegenaan te leunen met uitzicht op het openbare ge‐
bied.

veranker gebouw in
aarde

Veranker het gebouw in de aarde door de buitenwanden op de onderste verdieping dikker te maken of
door gebruik te maken van terrassen, paden en kleine trappen.

galerij

Maak een galerij minstens 2,5m diep en houdt de dakranden van een galerij laag bij de grond (ca. 2m).
Maak de kolommen van een galerij van zodanige afmetingen dat ze het zicht op de galerij en de achterlig‐
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g
gende
ruimten deels blokkereen.

Afmetin
ngen van elem
menten of ru
uimten:
balkon

Maak een balko
M
on altijd dieperr dan 2m en verrdiep ze deels in
n het gebouw. SSitueer een ballkon boven stro
o‐
m
mend
water, maar
m
niet boven verkeerswegen.

alkoven

Maak aan de ra
M
and van gemeennschappelijke ruimten,
r
kleine alkoven van caa. 2m breed en 1m diep, met
e verlaagd pllafond van maxximaal 2,1m hoo
een
og.

oogte
plafondho

Ontwerp een plafondhoogte vvan ca. 2m in ru
O
uimten van toev
vlucht, maak ruuimten van prosspect minimaall
3 hoog.
3m

dikte murren

Ontwerp de eerste meter uit dde muur zodanig dat bewonerrs zelf de dikte vvan muren kun
O
nnen bepalen
d
door
middel van kasten, schapppen, diepe ven
nsterbanken en
n zitjes. Houdt m
muren van ruim
mten van prospeect
d
dunner.

Maak een park minstens 50m breed en 5000
M
0m2 groot. Situe
eer parkjes binnnen 250m van elk
e willekeurig
p
punt
in de buurrt.
Tabel 9: Fyysieke eisen ten aanzien
a
van Ruim
mtelijkheid. Eisenn in het groen behandelen de directe implementtatie van natuur
park

6.2.

Toegannkelijkheid
d

De m
mate van toeegankelijkheid
d van een om
mgeving is affhankelijk van de functie van die omgeving. Dit
criterium
m is van toeppassing op zo
owel prospeect en toevlu
ucht als op ontdekking.
o
D
Dit criterium
m beschrijft
eisen tenn aanzien vann de mogelijkheden tot hhet betreden
n van een om
mgeving en dde manier waarop. Van
belang hierbij zijn heet aantal ingaangen (openiingen), het aantal
a
toegan
ngen (wegen er naar toe), de vorm
en.
en de loccatie van in- en toegange

Figuur 45: Het ontwerpcritterium Toegankeelijkheid omschrijjft eisen ten aannzien van het betreden van een omgeving en de manier waarop [MissMoss 2011]

Hildeebrand suggeereert dat ee
en gebouw m
moet bestaaan uit een ne
etwerk van prospect en
n toevlucht
ruimten om te voorrzien in verscchillende em
motionele toeestanden perr individu enn tussen man
n en vrouw
[Hildebrrand 1999 ppp.47]. Daarn
naast stelt hijj dat het van
n belang is dat
d prospectt en toevluch
ht dicht bij
elkaar of in elkaars verlengde ligggen [Hildebbrand 1999 pp.24]. Vanu
uit het achteerliggende co
oncept van
t
slechts over w
weinig ingange
en mag behet zoekken van besccherming valtt op te makeen dat een toevlucht
P a g i n a | 66

schikken. Het aantal wegen dat leidt naar deze ingangen (het aantal toegangen) dient ook beperkt te
blijven. Op basis van de criteria waaraan een ruimte van toevlucht volgens Joye moet voldoen [Joye
2007 pp.84], ligt het voor de hand te stellen dat openingen naar ruimten van toevlucht relatief klein
moeten zijn. Voor een ruimte van prospect daar en tegen mogen doorgangen groot zijn, maar is het
niet per definitie zo dat een ruimte altijd via meerdere wegen te betreden moet zijn.
Het is aannemelijk dat hetzelfde voor de confrontatie met gevaar geldt, omdat dergelijke omgevingen qua fysieke kenmerken vergelijkbaar zijn met omgevingen van prospect. Omgevingen van toevlucht
en bedreiging dienen echter geen directe toegang te hebben. De confrontatie met een bedreiging dramatiseert de waarde van een toevlucht, wat inhoudt dat het gevaar vanuit een toevlucht waarneembaar
maar niet toegankelijk moet zijn. Het voorkomen van een directe toegang tot gevaar kan bijdragen aan
het gevoel van controle. Een voorbeeld is het zicht vanuit een toevlucht op een toegang verder weg.
Hieruit valt op te maken dat de mogelijkheden tot het betreden van een ruimte, zoals het aantal toegangen, afhankelijk is van de functie van een ruimte.
Eis

Omschrijving:

Afstanden:
maak water zicht‐
baar

Zorg dat het water zichtbaar is vanuit binnenruimten. Gebruik waterelementen om paden te leiden of als
focuspunt in de omgeving. Ontwerp gebouwen, paden, openbare ruimten zo dat er de mogelijkheid be‐
staat dicht bij snel stromend water te komen, zonder erin te kunnen vallen.

alkoven

Maak de alkoven direct toegankelijk vanuit de gemeenschappelijke ruimte. Maak een gedeeltelijke af‐
scheiding door middel van lage muurtjes. Geef de alkoof zicht op een bedreiging.

park op 3 min. lopen Situeer parkjes binnen 3min. lopen van elk willekeurig punt in de buurt. Situeer parkjes als tussenstop
langs (voet)paden op maximaal 500m uit elkaar en zorg dat ze slechts deels zichtbaar zijn vanaf de toe‐
gangspaden.
openbaar land langs
water

Houdt een strook openbaar toegankelijk land langs het water vrij. Houdt wegen naar natuurlijke wateren
haaks op de waterkant.

dieren

Zorg dat dieren en dierenverblijven waarneembaar zijn vanuit binnenruimten. Maak dierenverblijven
direct toegankelijk vanuit woongebieden en via parkgebieden.

Vorm & Locatie Ingangen:
beperk de toegang
vanuit de zoom van
het gebouw

Beperk de toegang vanuit de zoom naar binnenruimten. Maak de zoom van het gebouw van buiten af op
veel verschillende plaatsen toegankelijk vanuit de openbare ruimte.

hoofdingang

Plaats de hoofdingang van een gebouw of van een verzameling gebouwen, op een punt dat (deels) zicht‐
baar is vanaf de belangrijkste toegangswegen.

Vorm & locatie Toegangen:
gestapelde wonin‐
gen

Maak boven elkaar gesitueerde woningen (dichtheid: 60‐100wo/ha) toegankelijk via één of twee centrale
toegangen en geef de woningen zicht op deze toegangen. Maak terrassen en plateau's op hoogte toegan‐
kelijk via meerdere toegangen.
Bij hoge dichtheden (60‐100wo/ha) maak gestapelde huizen toegankelijk via een centrale toegangsweg en
leidt deze weg naar één of meerdere gemeenschappelijke ruimten.

hiërarchie in ruim‐
ten

Maak kleine ruimten enkel bereikbaar vanuit grotere ruimten. Maak grotere ruimten bereikbaar van bui‐
tenaf en vanuit kleinere ruimten. Gebruik een hiërarchische opbouw van grote en kleine ruimten om een
pad of route te creëren door een gebied of een gebouw. Markeer elke toegang tot een kleiner gebied met
een poort.

achterpaden

Geef gebouwen in gebieden met intense functies, rustige achterpaden. Bescherm achterpaden tegen
lawaai door gebouwen en muren te plaatsen en door afstand te houden van lawaaipunten. Voorkom dat
deze paden sluiproutes worden voor snelverkeer en laat de paden een netwerk vormen.

paden met tussen‐
doelen

Ontwerp paden zodanig dat delen van het pad naar van nature interessante tussendoelen lopen. Laat
incidenteel een confrontatie met een bedreiging (snel stromend water, wegen, hoogten) een tussendoel
vormen in paden.

zichtbare slijtage in
paden

Maak paden van zachte tegels die slijten bij gebruik.

daktuin toegankelijk Maak daktuinen direct toegankelijk vanuit een binnenruimte. Laat omliggende gebouwen het uitzicht
van binnenuit
vanuit de aangrenzende binnenruimte deels blokkeren, maar zorg dat het uitzicht wel zichtbaar is vanaf de
daktuin.

P a g i n a | 67

Deel I – Literatuursurvey
vloeren vvan binnen
naar buiten

V
Verleng
de vloerren van binnennuit naar buiten
n en gebruik buiiten meer natu urlijke materialen dan binnen.

begeleid paden

Gebruik (fruit)bo
G
omen in een laaan of pergola's om een pad te
e begeleiden. Geebruik twee bo
omen om een
p
poort
of toegang te vormen.

overdek vverkeers‐
ruimten b
buiten

Overdek verkeersruimten buiteen het gebouw. Gebruik galerijen, balkons, vveranda's en afd
O
daken om bin‐
n
nenruimten
op elke
e verdiepingg van buitenaf toegankelijk
t
te maken. Gebrui k een galerij alss een brug overr
e weg of wate
een
er.

overganggsgebied
straat‐voordeur

Ontwerp een ovvergangsgebiedd tussen de straat en de voordeur, waarbij dee voordeur niet of slechts deels
O
zichtbaar is vana
af de straat. Onntwerp dit gebie
ed als een prospect ruimte meet toenemende
e bescherming
n
naar
de voordeu
ur toe. Ontwerpp een overganggsgebied tussen
n de straat en dde voordeur, verander het pad
d
v richting en onttrek
van
o
het eindde en de voord
deur aan het zicht.

verdiepin
ng toegan‐
kelijk van
n buitenaf

Gebruik galerijen, balkons, veraanda's en afdakken om binnenruimten op elkee verdieping va
G
an buitenaf toe‐‐
g
gankelijk
te makken.

vloerbedeekking

Gebruik harde vloerbedekkinge
G
v
en in openbare
e gebieden en zachte vloerbeddekkingen in me
eer besloten
ru
uimten.

Verleng de binnenruimte met eeen galerij door het karakter van
V
v de binnenruuimte door te zetten
z
in de gale‐
riij. Ontwerp een
n galerij zodanigg dat deze overral toegankelijk
k is vanuit de aaangrenzende op
penbare ruimtee.
O
Ontwerp
een ga
alerij licht geboggen zodat het einde
e
niet zichtbaar is. Laat dee galerij uitkomen op een speccia‐
lee plek.
d directe implem
mentatie van nattuur
Tabel 10: FFysieke eisen tenn aanzien van Tooegankelijkheid. Eisen in het groeen behandelen de
galerij

6.3.

Belichtiing

Belichhting speelt een fundam
mentele rol in verschilleende behoefften, waaronnder prospecct en toevlucht, een ontdekkinng. Onder be
elichting valleen de hoeveeelheid licht, de kleur enn richting van invallend
licht, maaar ook filteering van lich
ht en schaduuwvorming. Dit criterium
m omvat daaarnaast ook
k eisen ten
aanzien vvan de groottte, locatie en constructi e van openin
ngen in een scheidingsco
s
nstructie.

Figuur 46: Het ontwerpcritterium Belichtingg omschrijft eisenn ten aanzien vaan de hoeveelheid licht, de kleur en richting van invallend licht,
maar ook ffiltering van lichtt en schaduwvorm
ming [Días de Arrquitectura 2008
8]

Licht vormt een terugkerend
t
thema binn en de versch
hillende beho
oeften. Hildeebrand schrijjft dat licht
onze meeest fundamentele gevoe
elens van co
omfort en in
nteresse beïn
nvloeden. H
Hij illustreert de verregaande invloed met de stelling dat het contrrast tussen liccht en donke
er een sleuteelrol speelt in
i verschillende ho
oog gewaard
deerde archittectuur doorr de eeuwen
n heen [Hild
debrand 19999 pp.48-49]. Zo vormt
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het contrast tussen licht en donker een belangrijk verschil tussen prospect en toevlucht [Joye 2007
pp.84-85]. In zijn analyses concludeert Hildebrand dat het verschil tussen prospect en toevlucht zich
manifesteert in twee karakteristieken: ruimtelijke afmetingen en lichtcondities [Hildebrand 1999
pp.47]. In deze context spelen de grootte en locatie, evenals de vorm en constructie van de daglichtopeningen een bepalende rol. In het kader van ontdekking, onderstreept Hildebrand het belang van
verplaatsing van een donkere omgeving, naar een lichtere omgeving. Hij omschrijft de tegenovergestelde beweging (van licht naar donker red.) als “not so pleasant” [pp.54]. Hij omschrijft dat lichte ruimten
geassocieerd worden met veiligheid [Hildebrand 1999 pp.54-55]. Uit de analyses van Hildebrand blijkt
dat lichtintensiteit en schaduwvormingen hierbij een belangrijke rol spelen. Daarnaast is het met licht
mogelijk verschillende typen variatie te bereiken waardoor belichting ook van invloed is op de mate
van orde en complexiteit van een omgeving. Hier wordt licht echter beschouwd onder het criterium
variatie, omdat licht in dit kader slechts een middel is om variatie te bereiken.
Eis

Omschrijving:

Lichtintensiteit & schaduw:
afwisselen licht &
donker

Ontwerp door het hele gebouw heen afwisselend gebieden van licht en donker. Licht op plekken van
intense activiteit of belang, donker voor ruimten van rust. Gebruik het contrast tussen donker en licht om
de aandacht van de ruimten van toevlucht af te leiden en ruimten van prospect te accentueren.

licht van twee kan‐
ten

Voorkom glinsteringen door licht via minimaal twee verschillende kanten de ruimte binnen te laten. Laat
eventueel de buitenmuren verspringen.

voorkom verblinding Voorkom verblinding door de muur rondom raamsparingen te laten verlopen onder een hoek van 50 ‐ 60
graden t.o.v. het raamvlak.
schaduw

Voorkom een schaduwband tussen tuin en binnenruimten.

zonlicht

Laat zonlicht direct toe in een ruimte.

Kleur & Filtering:
licht van twee kan‐
ten

Voorkom glinsteringen door licht via minimaal twee verschillende kanten de ruimte binnen te laten. Laat
eventueel de buitenmuren verspringen.

open vuur

Gebruik het flakkerende licht van een open vuur om een ruimte te verlichten.

zonlicht

Laat zonlicht direct toe in een ruimte.

filter licht

Gebruik vegetatie of glas‐in‐lood ramen om licht te filteren voordat het de gebruiksruimten binnen komt.

Richting:
oriëntatie op zon

Oriënteer ruimten van toevlucht op de ochtendzon en ruimten van prospect op de middag‐ en avondzon.

zonlicht
Laat de hoek, kleur en lichtintensiteit van invallend zonlicht afhangen van het tijdstip op de dag
Tabel 11: Fysieke eisen ten aanzien van Belichting. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur

6.4.

Transparantie

In het concept van het zien zonder gezien te worden is de transparantie van een omgeving of scheidingsconstructie van wezenlijk belang voor de beleving van een ruimte of een omgeving. Dit ontwerpcriterium omschrijft eisen ten aanzien van de openheid of geslotenheid van een scheidingsconstructie
richting andere ruimten of de buitenwereld. Het gaat zowel om de lichtdoorlatendheid van materialen
in een scheidingsconstructie, als om de afmetingen en plaats van openingen. Over het algemeen geldt
dat voor ruimten van toevlucht een lagere mate van transparantie nodig is dan voor ruimten van prospect.

P a g i n a | 69

Deel I – Literatuursurvey

Figuur 47: Het ontwerpcriterium Transparrantie omschrijftt eisen ten aanzzien van de openheid of gesloteenheid van een scheidingsconstructie richhting andere ruim
mten of de buitenwereld [Sun Vaalley Magazine 2011]
2

Ook dit ontwerpcriterium is te ontlenen aan de strategieën die Jo
oye beschrijft
ft. Hij beschrrijft dat een
ruimte o
omsloten mo
oet zijn doo
or dikke wannden en dat een ruimte van toevluccht in een gesloten
g
en
dichte o
omgeving gessitueerd moet zijn [Joyee 2007 pp.84
4]. Beide strrategieën heebben tot do
oel degene
binnen tte verbergen. Dit leidt errtoe dat een ruimte van toevlucht ee
en niet-trans parante sche
eidingsconnovergestelde: daar moeet men juist van zich af
structie moet hebbeen. Bij een prospect speeelt het tegen
kunnen kijken. Joye schijft dan ook
o dunne trransparante wanden
w
voor [Joye 20077 pp.85] mett logischerwijs relaatief grote openingen.
o
Hieruit
H
valt aaf te leiden dat de groo
otte van de openingen evenals de
openheidd van de scheidingsconsstructie van wezenlijk belang zijn in het oproeppen van gevoelens van
prospectt en toevluchht.
Eis

Omschrijvving:

Aantal een afmetingeen van openiingen:
ramen op
p de wereld

Plaats ramen zodanig dat zze uitzicht geve
en op toegangen of plaatsen vaan prospect en dat ze het bestte
nnen. Maak ram
men op hogere vverdiepingen kleiner.
zicht geven op alles wat annders is dan bin

kleine openingen

Houdt rame
en in een ruimtee van toevluchtt klein of laat ze
e weg en laat heet oppervlak va
an de ramen ovver‐
eenkomen met
m maximaal 225% van de vloeroppervlakte van
v de ruimte ((prospect: 25‐5
50%). Maak ram
men in
de bovenste
e helft van deurren.

planten

Bedek delen
n van het gebouuw met klimplaanten. Voorzie in beplanting roond ramen.

Lichtdoo
orlatendheid
d van materia
alen:
massievee uitstraling

Geef delen van
v het gebouw
w een massieve
e uitstraling met zware materi alen en kleine openingen om een
toevlucht va
an buitenaf herrkenbaar te maken. Verdik de randen van raaamsparingen.

gesloten dakvlak dak

Gebruik hellende daken. H
Houdt het dakvlak van hellende
e daken zichtbaaar en ontwerp de dakrand tott op
2m hoogte boven
b
de grondd.

lucht‐opeen constructie

Ontwerp en
nkele ruimten m
met een lucht‐o
open constructie
e om contact m
met de omgevin
ng te maken.

draagstru
uctuur

Zet kolomm
men in een ruim te van toevluch
ht relatief dichtt bij elkaar, maaar houdt ze bij een
e ruimte van
n pro‐
spect verder uit elkaar.

planten
Bedek delen
n van het gebouuw met klimplaanten. Voorzie in beplanting roond ramen.
Tabel 12: FFysieke eisen tenn aanzien van Trransparantie. Eissen in het groen behandelen de directe
d
implemenntatie van natuuur
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6.5.

Verhulling

Het ccriterium veerhulling is vaan invloed o
op de mate waarin een omgeving m
mysterie opw
wekt en tot
explorattief gedrag kan
k leiden. Een
E omgevingg dient te beschikken
b
over
o
elementten welke verder
v
weg
gelegen o
objecten of omgevingen deels kunneen verhullen. Het criteriu
um omschrijft
ft eisen ten aanzien
a
van
het ondeerbreken vann zichtlijnen en het verhuullen van op afstand zichttbare objecteen of omgevvingen.

Figuur 48: Het ontwerpcritterium Verhullingg beschrijft eisenn ten aanzien het onderbreken van
v zichtlijnen enn het verhullen van
v op afstand
zichtbare oobjecten of omgeevingen [Akitaoka 2008]

Zoalss in de behanndeling van het
h criterium
m ruimtelijkheeid besproke
en is, kan ee n omgeving exploratief
gedrag o
opwekken wanneer
w
hett einde van een pad on
nzichtbaar is vanwege eeen bocht [H
Hildebrand
pp.52]. H
Hierbij is hett einde van het
h pad niet zichtbaar vaanuit de huidige positie vvan de waarn
nemer. Het
belang vaan verhullingg in deze con
ntext wordt door Hildeb
brand geïllustreerd aan dde hand van de volgende vraagg: “If [a] view
w withholds soo much inform
mation from us,
u why do wee find it intereesting? ‘Withhholds’ is the
key, obvioously a lot off information awaits
a
discove
very.” [Hildeb
brand 1999 pp.51].
p
Dit slluit aan bij de behoefte
aan het vergaren vann informatie uit de omgeeving volgens het inform
matie-model vvan Rachel en
e Stephan
Kaplan. Exploratief gedrag
g
houdt in dat de w
waarnemer van
v standpun
nt veranderdd zodat hij meer
m
informatie ovver zijn omgeeving kan verrzamelen [H ildebrand 19
999 pp.55].
Op bbasis van versschillende caasestudies om
mschrijft Hild
debrand een tweetal aspeecten binnen
n het criterium vann verhulling, die van belang zijn in hett blokkeren van zichtlijne
en. Als eerstte voorbeeld
d noemt hij
het ondeerbreken vann zichtlijnen waar inform
matie ‘beloofd
d’ wordt. Hij illustreert ddit aan de haand van de
natuurlijke setting ro
ondom de Ryoan-ji
R
Tem
mpel in Kyoto
o, Japan, waaarbij het zichht op de tem
mpel wordt
geblokkeeerd door bo
omen en hett bladerdek [Hildebrand 1999 pp.53]]. Een tweedde voorbeeld
d hiervan is
de Grote Moskee in Cordoba, waarbij
w
het z icht op de acchterliggende wanden geeblokkeerd wordt
w
[Hildebrand 1999 pp.555-56]. Het tw
weede aspecct is afgeleid van het pad
d met een bbocht: de vo
orm van de
ruimte. Hildebrand illustreert dit met het H
Hanna-housee van Frank Lloyd Wrigght, waarin geknikte
g
of
gebogen ruimten aaneengeschak
keld zijn, waaardoor het pad continu ‘om een boocht verdwijn
nt’. [Hildebrand 19999 pp.56]. Met een abrrupte overgaang tussen de
d toegang en de ruimtee of door verschillende
ruimten achter elkaaar te schake
elen kan hetzzelfde bereikkt worden. Hierbij
H
worddt steeds me
eer van de
ruimte o
onthuld naarmate men dichter bij dee ruimte kom
mt [Hildebran
nd 1999 pp.556]. Deze vo
oorbeelden
laten zieen dat een omgeving dien
nt te beschikkken over elementen die
e objecten oof ruimten vaanuit specifieke standpunten al dan niet helemaal verhu llen en zichtlijnen onderbreken.
P a g i n a | 71

Deel I – Literatuursurvey

Eis

O
Omschrijving
:

Onderbreking van ziichtlijnen:
verhullingg door
gebouween

Laat gestapelde woningen of vverspringende terrassen het ziccht vanaf het geebied rondom de toegangen, op
g
gemeenschappe
elijke ruimten, ddoorgangen of belangrijke geb
bouwen deels bblokkeren.

verhullingg door
draagstru
uctuur

Gebruik de draa
G
agconstructie enn schaduwwerkking van afdake
en om het zichtt op het gebouw
w deels te blokkke‐
reen.

verhullingg in de
entree

Ontwerp een en
O
ntree zodanig d at slechts delen
n van de achterrliggende openbbare ruimten zichtbaar zijn vaan
b
buitenaf.
Laat de ingang uit de gevel uitsteken
n.

verhullingg rond
ramen

Gebruik glas‐in‐lood ramen of vvegetatie rondom raamsparin
G
ngen. Gebruik vvegetatie voor bewegende
b
scha‐
d
duwen.
Maak biinnenramen va n matglas of met
m reliëf.

tuin naast het huis

Voorzie in een tuin bij het huis . Leg de tuin naaast het huis wa
V
aarbij het zicht vanaf de straatt op het achterste
g
gedeelte
van de
e tuin deels gebblokkeerd wordtt, maar waarbijj het voorste geedeelte zich ope
ent naar de
sttraat.

verhullingg door
vegetatiee

Gebruik parkjes, bomen, fruitbbomen, een (dak)tuin, een ove
G
ergroeide pergoola, om delen va
an achterliggen
nde
sttructuren te ve
erhullen.

maak doo
orkijkjes
M
Maak
kleine doo
orkijkjes tussenn verhullende elementen door, richting anderre gebieden.
Tabel 13: FFysieke eisen tenn aanzien van Veerhulling. Eisen inn het groen behaandelen de direccte implementatie
ie van natuur

6.6.

Variatiee

Om iin de behoeft
fte aan gestru
uctureerde ccomplexiteit te voorzien,, is variatie eeen criterium
m dat in natuurlijke omgevingenn veelvuldig voorkomt. H
Het criterium
m omschrijftt eisen ten aaanzien van de
d afwisseling van vverschillendee elementen in een omgeeving zoals vormen,
v
kleuren en textuuren, waarbijj de hoofdstructuur gelijk blijft.. Onder variaatie vallen oo
ok beweginggen, fractalen
n, geuren, sm
maken en gelu
uiden.

Figuur 49: Het ontwerpcritterium Variatie omschrijft
o
eisen ten aanzien vann de afwisseling van verschillendde elementen in een omgeving
zoals vormen, kleuren en teexturen, waarbij de hoofdstructuuur gelijk blijft [A
Agnus Kirk 2011]]

Natuurlijke omgeevingen verto
onen vaak eelementen welke gelijk maar
m
toch annders zijn, zo
oals kustlijnen, bom
men, of sneeeuwvlokken [Heerwagenn & Gregoryy 2008 pp.232, Heerwageen 2009 pp.48]. Bij dit
soort eleementen is de
d hoofdstru
uctuur gelijkk, denk aan de
d stam, takken en bladeeren van bomen, maar
zijn indivviduen van een
e soort ve
erschillend inn hun versch
hijningsvorm. Verschillennde auteurs spreken in
dit verbaand van ‘variaations on a thheme’ [Heerrwagen 2009 pp.49, Hilde
ebrand 19999 pp.119, Heerwagen &
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Gregory 2008 pp.232]. Hildebrand illustreert dit principe aan de hand van de Pazzie Chapel in Florence, waarbij de hoofdstructuur van vier achter elkaar liggende wanden gelijk zijn, maar de invulling, kleuren, en verschijningsvorm steeds verschilt [Hildebrand 1999 pp.119].
Een tweede aspect van variatie is beweging waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen aangename
en onaangename bewegingen. Aangename bewegingen worden door hen in navolging van Katcher,
omschreven met de term: “heraclitean movement” en omschrijven de term als “always changing, yet remains the same” [Heerwagen & Gregory 2008 pp.231, naar Katcher, Heerwagen 2009 pp.48]. Hierbij
kan gedacht worden aan bladeren of grashalmen in de wind, of vissen in een aquarium, maar ook aan
mensen of verkeer gezien vanaf een grotere afstand. Deze bewegingen worden geassocieerd met veiligheid en hebben een rustgevend effect op de mens en dragen bij aan de orde en de complexiteit van
een omgeving.
Een derde aspect is dat van herhaling in de vorm van fractalen. Fractalen worden gedefinieerd als
“self-similarity at different scales” [Heerwagen & Gregory 2008 pp.232]. De kern hiervan is dat gelijke
elementen op verschillende schaalniveaus tot in de kleinste details herhaald worden. Sommige wetenschappers hypotheseren dat fractale architectuur restoratieve effecten kan hebben en dat door het
repeterende karakter dergelijke objecten eenvoudig te interpreteren zijn [Joye 2007 pp. 5 & 144, Salingaros en Masden II 2008 pp.62]. Variatie bestaat dus uit drie verschillende aspecten waaronder het
concept van ‘verschillende gelijkheid’, heraclitische bewegingen en gelijkenis op verschillende schaalniveaus.
Eis

Omschrijving:

Visuele elementen:
varieer verharding
wegen en paden

Voorzie kleine wegen slechts in verharde rijstroken voor de wielen van auto's, en zaai gras in tussen de
stroken. Maak geen voetpad. Leg tegels van paden enkele centimeters uit elkaar en laat gras en andere
planten tussen de stenen groeien. Leg tegels van paden in een vast patroon en laat gras tussen de stenen
groeien. Maak paden van zachte tegels die slijten bij gebruik.

varieer vorm en
afmetingen

Wissel de vorm, afmetingen, hoogten, diepten en oppervlakten van ruimten, daken, daktuinen, muren,
plafonds, vloeren, constructieve elementen, alkoven en ornamentatie.

varieer dichtheden

Laat bebouwingsdichtheden niet te abrupt toe‐ of afnemen, maar laat ze dichter bij een centrum geleide‐
lijk toenemen. Situeer de hoogste dichtheden binnen een gebied aan de kant van het stadcentrum en laat
de dichtheid afnemen langs de randen van het gebied. Houdt het centrumgebied open.

draagstructuur

Laat de onderlinge afstanden van kolommen afnemen naarmate het gebouw hoger wordt. Ontwerp ko‐
lommen in hoofdstructuur gelijk, maar varieer de details.

verschillende pla‐
fondhoogte

Varieer plafondhoogten. Trek plafondhoogten door over meerdere ruimten.
Maak plafondhoogten op hogere verdiepingen lager dan op lagere verdiepingen.

onregelmatige vorm Maak ruimten als onregelmatige, grove rechthoek. Maak muren min of meer recht. Gebruik bij muuraan‐
ruimte
sluitingen hoeken variërend tussen 80 en 180 graden. Ontwerp een min of meer symmetrisch plafond.
dikke muren

Ontwerp een zone van 500 tot 1000mm dikte vanaf de muur en situeer daar alkoven, kasten, schappen,
diepe vensterbanken en zitjes. Laat gebruikers zelf de diepte bepalen afhankelijk van de beoogde functie.
Hanteer voor muren twee of drie verschillende diepten. Houdt afmetingen van kolommen gelijk.

ornamentatie hoog‐
ste punt

Wissel ornamentatie van de hoogste punten van een gebouw af in vorm, kleur, hoogte, afmetingen, etc.

varieer stad en
platteland

Wissel stroken stedelijk gebied (≤2km breed) af met stroken platteland (≥2km breed).

varieer waterele‐
menten

Houdt natuurlijke waterlopen in stand. Ontwerp water in alle verschillende natuurlijke én kunstmatige
verschijningsvormen: stroompjes, vijvers, meertjes, watervallen, fonteinen en zwembaden. Laat paden de
loop van waterelementen volgen. Laat regenwater in open goten wegstromen en vang het op in open
reservoirs.

verhoog biodiversi‐
teit

Varieer bomen in hoogte, soort en beplantingsvorm. Varieer het aantal verschillende soorten en de bloei
en oogsttijden van fruitbomen. Bedek delen van het gebouw met klimplanten. Gebruik bloembakken.
Ontwerp een asfalt‐vrije ruimte waar zachtaardige dieren (paarden, schapen, geiten etc.) vrij kunnen
grazen. Maak tuinen geschikt voor kleine dieren.
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voorzie in beweging

Voorzie in rustige, ritmische bewegingen, maar voorkom snelle, abrupte bewegingen. Geef de wind in de
toppen van de bomen vrij spel. Maak buitenkamers open naar de lucht. Maak menselijke bewegingen
zichtbaar. Maak tuinen geschikt voor kleine dieren. Voorzie in stromend water.

varieer licht

Varieer de lichtinval, richting en kleur van het licht. Wissel ruimten met verschillende lichtinvallen, maak
belangrijke ruimten lichter. Laat licht via twee kanten een ruimte binnen door de buitenmuren te laten
verspringen. Filter licht door middel van vegetatie of glas‐in‐lood ramen. Laat het bewegende licht van een
open vuur weerspiegelen op een wand. Benut een openhaard als centraal brandpunt in een gemeen‐
schappelijke ruimte.

het weer

Laat omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtbewegingen in ruimten afhangen van het weer en
het tijdstip op de dag

toevallige ontdek‐
kingen

Plaats sporadisch elementen op onverwachte plekken (bv. vogelhuisje aan een boom)

bloei & verval

Maak bloei van planten zichtbaar. Maak verval en overwoekering zichtbaar, ruim dode vegetatie niet op

fractalen

Houd hoofdstructuren van elementen gelijk maar varieer de details

Geluid:
gebruikersgeluid

Laat deuren een dreun geven bij het dichtslaan. Maak een houten trap zodat voetstappen hoorbaar zijn.

varieer waterele‐
menten

Houdt natuurlijke waterlopen in stand. Ontwerp water in alle verschillende natuurlijke én kunstmatige
verschijningsvormen: stroompjes, vijvers, meertjes, watervallen, fonteinen en zwembaden. Laat paden de
loop van waterelementen volgen. Laat regenwater in open goten wegstromen en vang het op in open
reservoirs.

geluiden

Laat de intensiteit van geluiden (bv. vogels) overeenkomen met het tijdstip op de dag (avond: rust, och‐
tend: activiteit), maar beperk omgevingslawaai (bv. verkeer)

Texturen:
varieer materialen

Varieer het type materiaal voor de wanden per functie, per ruimte of per zone. Gebruik biologisch af‐
breekbare materialen. Werk raakvlakken tussen twee materialen af met afwerklatjes.

verschillende vloer‐
bedekking

Varieer de type vloerbedekking per ruimte, per functie of per zone. Gebruik harde vloerbedekkingen in
openbare gebieden en zachte vloerbedekkingen in meer besloten ruimten.

Texturen

Verander texturen of materialen van paden of de ondergrond

Geuren:
maak bloembakken
het weer

Gebruik muren van verhoogde bloembedden als zitmuurtjes. Verzacht randen van gebouwen, paden en
buitenruimten met planten.

Laat omgevingstemperatuur, luchtvochtigheid en luchtbewegingen in ruimten afhangen van het weer en
het tijdstip op de dag
Tabel 14: Fysieke eisen ten aanzien van Variatie. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur
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6.7.

Functio
onaliteit

Het iis aannemelijjk dat de fun
nctionaliteit van een omgeving speelt een centraale rol speeltt in de behoefte aaan gestructuureerde com
mplexiteit. Heet criterium omschrijft eisen
e
ten aannzien van multifunctionaliteit o
of aanpasbaarheid. Hiero
onder vallen ook de technische functionaliteit zoaals materiaalgebruik en
energieo
opwekking.

Figuur 50: Het ontwerpcritterium Functionaaliteit omschrijft eisen ten aanzzien van multifun
nctionaliteit of aaanpasbaarheid [The Organon
Architecturee Blog 2011]

De o
onderzochte literatuur iss terughoud end over dee relatie tussen archetyppische kenm
merken van
bebouwdde omgevinggen en functiionaliteit, terrwijl het aan
nnemelijk is dat
d functionaaliteit bijdraaagt aan het
voorzienn in de beho
oefte aan ge
estructureerrde complex
xiteit. Zo be
eschrijft Hilddebrand de ruimtelijke
complexxiteit van hett Cheney house van Frannk Lloyd Wrright [zie Figu
uur 50] met de volgende
e woorden:
“Three sppaces are dellineated by suubstantial andd clear architeectural features. But when the eye lookss upward, it
finds a ceeiling whose slopes
s
echo thhe plane of thhe roof […]. This ceiling […] includes, without interrruption, the
entire breeadth of the house, unitingg dining and music spacess with the cen
ntral part of the living spaace. So the
spatial coomposition off this house caan be undersstood in two quite
q
differentt ways: as a llarge central living space
that incluudes fireplacee and French doors, with sm
maller music and dining sp
paces on its fflanks; or as a single laterally exttended volum
me of which, at
a its midpoinnt, are a receess for a firep
place and a rrecess for French doors.”
[Hildebrrand 1999 ppp.105]. Hilde
ebrand ziet hhier juist de ruimtelijke afbakeninge n van de verschillende
functies en niet de functies
f
zelf als de bepaalende factorr van complexiteit of vaan orde. Terrwijl uit de
analyse vvan de kenm
merken van natuurlijke
n
o
omgevingen blijkt
b
dat mu
ultifunctionalliteit en flexibiliteit belangrijke aspecten ziijn [pp.51]. Zo
Z kunnen m
monofunctio
onele gebiede
en een zekeere mate van
n orde bieden, terw
wijl multifuncctionaliteit of
o functionelee aanpasbaarrheid voor co
omplexiteit kkunnen zorgen.
Ook kan (technissche) functio
onaliteit van invloed zijn op de mate van variatiee in een omggeving. Een
voorbeeeld komt van Alexander. Hij beschrijfft het gebruikk van zachte materialen zzoals hout of
o kalkpleister in dee binnenwannden [Alexander et al. 1977, patroo
onnummer 235].
2
Zijn sttelling is datt dergelijke
materialeen het mogeelijk maken een
e muur eeenvoudig te versieren, of
o om er gebbruikssporen op achter
te laten (zoals tekeningen, maaar ook schadde). Ook vo
oorkomen zaachte materrialen storen
nde nagalm
binnen dde ruimte. Inn deze conttext is functtionaliteit sleechts een middel om vaariatie te bereiken. De
functionaaliteit van eeen bouwdee
el kan dus dee mate van variatie
v
mede bepalen (ddoor ontwerrp of door
gebruik) binnen een omgeving.
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Eis

Omschrijving:

Multifunctioneel:
functiemenging

Situeer woningen tussen, boven of naast openbare functies (winkels, kleine bedrijven, voorzieningen etc.).

oriëntatie afhanke‐
lijk van functie

Laat de oriëntatie afhangen van de beoogde functie en de functie van de aangrenzende binnenruimte.

hiërarchie in ruimte

Gebruik grotere ruimten in een hiërarchie van kleiner wordende ruimten voor intense activiteiten en
kleinere ruimten voor rustige activiteiten.

plafondhoogte
afhankelijk van
functie

Varieer de plafondhoogte per ruimte afhankelijk van het gebruik, zoals grote bijeenkomsten (ca. 3‐3,5m),
kleine bijeenkomsten (ca. 2‐3m), één of twee personen (ca. 2m). Ontwerp gelijke plafondhoogten over
verschillende ruimten met verschillende functies.

licht van twee kan‐
ten

Ontwerp ruimten zodanig dat glinsteringen en verblinding voorkomen worden door licht van twee kanten
de ruimte binnen te laten.

wek warmte op

Benut de opgewekte warmte in een kas voor het kweken van groenten of planten. Benut de warmte van
een openhaard als centrale verwarming. Sla overtollige warmte op in de bodem.

voorkom lawaai

Gebruik zachte materialen voor de wanden om echo te voorkomen en versiering mogelijk te maken. Maak
deuren zwaar om akoestisch te isoleren.

draagstructuur

Maak kolommen dunner naarmate het gebouw hoger wordt. Kolommen dienen binnen 500mm van on‐
derliggende kolommen of balken te staan.

lichtgewicht materi‐
alen

Gebruik lichtgewicht materialen en ultra‐lichtgewicht beton (600‐1000kg/m3) die eenvoudig in het werk te
zagen en verwerken zijn.

voorkom slijtage in
vloerbedekking

Gebruik harde vloerbedekkingen in openbare gebieden en bij intensief gebruik, en zachte vloerbedekkin‐
gen in meer besloten ruimten.

voorkom verblinding Voorkom verblinding door de muur rondom raamsparingen te laten verlopen onder een hoek van 50 ‐ 60
graden t.o.v. het raamvlak.
afwatering

Handhaaf de natuurlijke loop van natuurlijke wateren. Houdt wegen naar natuurlijke wateren haaks op de
waterkant. Laat regenwater in open goten wegstromen en vang het op in open reservoirs.

open plekken

Creëer open plekken tussen vegetatie

Aanpasbaarheid:
niet‐uniforme licht‐
intensiteit

Ontwerp ruimten met meerdere mogelijke functies met een niet‐uniforme lichtintensiteit.

dikke muren

Ontwerp een zone van 500 tot 1000mm dikte vanaf de muur en situeer daar alkoven, kasten, schappen,
diepe vensterbanken en zitjes. Laat gebruikers zelf de diepte bepalen afhankelijk van de beoogde functie.
Hanteer voor muren twee of drie verschillende diepten. Houdt afmetingen van kolommen gelijk.

natuurlijke proces‐
Ontwerp een tuin zodanig dat natuurlijke processen de tuin op peil houden en verzorgen. Neem geen
sen tuin
formele elementen in de tuin op tenzij ze een specifieke functie hebben.
Tabel 15: Fysieke eisen ten aanzien van Functionaliteit. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur
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6.8.

Evaluatie

Een belangrijke lijn door het werk van Alexander is de menselijke behoefte aan contact met de natuur. Zijn werk bevat een groot aantal ontwerpregels (patronen) welke archetypisch van aard zijn, en
niet zomaar iemands voorkeur. Zijn patronen zijn dus te vergelijken met het werk van Hildebrand en
Heerwagen. Natuur speelt een hierin centrale rol, waarbij het benut wordt als een bron van restoratie
en stressherstel. “Thirty years after their publication, architects know about patterns without really understanding what they mean. Many patterns seem irrelevant when interpreted, as they often are, in the framework
of formal architecture; they make sense only in the context of biophilic design.” [Salingaros & Masden 2008
pp.80]. (Met biophilic design doelen de auteurs op ontwerpen die de mens in contact brengt met de
natuur.) Het originele werk van Alexander is dan inmiddels vijfendertig jaar oud, maar vanwege de
archetypische aard is het nog altijd actueel.
Op basis van de archetypische kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen uit hoofdstukken 4 [pp.46] en 5 [pp.55] zijn zeven verschillende ontwerpcriteria gedefinieerd. Met de bijbehorende
fysieke eisen kan voorzien worden in contact met de natuur [zie Tabel 16]. Elk van deze categorieën
bevat een groot aantal specifieke eisen [zie Tabel 9 tot en met Tabel 15]. De eisen zijn gebaseerd op
de selectie van patronen uit het werk van Alexander.
Ruimtelijkheid:

Toegankelijkheid:

Manier waarop ruimten fysiek gedefinieerd worden:

Manier waarop een omgeving betreden kan worden:

‐ Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en
functies;
‐ Hoofdvorm van het gebouw;
‐ Afmetingen van elementen of ruimten.

‐ Afstanden;
‐ Vorm & Locatie Ingangen;
‐ Vorm & Locatie Toegangen.

Belichting:

Transparantie:

Manier waarop licht in een omgeving toetreedt:

Manier waarop activiteiten binnen, zichtbaar zijn
via de scheidingsconstructie van een ruimte:

‐ Lichtintensiteit en schaduw;
‐ Kleur en filtering;
‐ Richting.

‐ Aantal en afmetingen van openingen;
‐ Lichtdoorlatendheid van materialen.

Verhulling:

Functionaliteit:

Manier waarop delen van een omgeving aan het
zicht onttrokken worden:

Manier waarop een omgeving functioneert:

‐ Onderbreking van zichtlijnen.

‐ Multifunctioneel;
‐ Aanpasbaarheid.

Variatie:
Manier waarop een omgeving informatie overbrengt op de zintuigen:
‐
‐
‐
‐

Visuele elementen;
Geluiden;
Texturen;
Geuren.

Tabel 16: Beschrijving van de ontwerpcriteria en bijbehorende kenmerken [fysieke eisen zie Tabel 9 tot en met Tabel 15].
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Caase Sttudie

[Parktoreen de Jonker]

Deel II – Case Studie Parktoren ‘de Jonker’

7.

P
Parktoreen ‘de Jon
nker’

De Paarktoren is gelegen
g
in de
e zuidelijke sttadsrand van
n Nijmegen, ingeklemd tuussen de wijk
ken Hatert
en Nijmegen-Zuid. De
D wijk Hate
ert is door dde Gemeentte Nijmegen aangewezenn als herstructureringsgebied inn de Structuurvisie Nijmegen 2010 [G
Gemeente Nijmegen
N
200
09]. Dit wil zzeggen dat de
d bestaande bebouwing daar naar
n
alle waaarschijnlijkheeid geïntensivveerd zal worden en dat er dus een verdichting
v
zal optreeden in het stedelijk
s
wee
efsel.
Het M
Masterplan voor
v
de locaatie bestaat uit een centtrale vijver, omringd dooor circa 200
0 huur- en
koopapppartementen gelegen in een
e parkgebiied. Onder het
h noordelijjke deel van de locatie liigt een ondergronddse parkeerggarage.

Figuur 51: De Parktoren (ccentrum, hier gezzien vanuit het zzuiden) is onderddeel van Park Ma
alderborgh. Het terrein bestaat uit
u een centrale vijver om
mringd door eenn parkgebied en ca. 200 huur- en koopapparteementen en een
n ondergrondse pparkeergarage. [Parktoren de
Jonker 2011]

De PParktoren beestaat uit 88 koop- en hhuurappartem
menten verd
deeld over zeestien bouw
wlagen. Het
program
mma bestaat uit 53 huuraappartementten en 30 ko
oopappartem
menten op dee bovenste bouwlagen.
b
Het vertticaal transpo
ort vind plaatts via een ceentrale kern met twee liftten en twee gescheiden trappen.

Figuur 52: Parktoren ‘de Jonker’, bestaat uit 16 bouwlageen met 88 huurr- en koopappartementen. Dit ggebouw is repreesentatief voor
woongebouuwen in Nederlannd [eigen afbeelldingen]
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Opvaallend aan dee buitenzijde
e van het geebouw zijn de
d strak uitgevoerde balkkons, de verrschillen in
diepte vaan het metseelwerk en de
e verdieping hoge ramen
n met Franse
e balkons. Dee entree ste
eekt ca. 2m
uit de geevel. Elke verrdieping besttaat uit een vvijftal apparttementen, elk met een e igen balkon. De appartementeen bestaan elk uit de volggende ruimteen:
Ruimte
Woonkaamer
Keuken
Slaapkam
mer
Badkameer
Bergruim
mte
Apart To
oilet
Entree

Tabel 17: PProgramma van de appartementten

Aantal
1
1
2
1
1à2
1
1

Gemidddeld Oppervllak
25‐30m
m2
15m2
15‐20m
m2
2
6‐7m
10‐15m
m2
2
1m
Var.

De pplattegrond heeft
h
een ste
erke rechtlijnnige structuu
ur gebaseerd
d over de ovverspanningsvelden van
wanden en in
n het werk
de vloerren. De draaagstructuur bestaat uit eeen betonneen structuur van draagw
gestortee betonvloereen [zie Figuu
ur 53] met eeen stramienm
maat van 5,6 meter.

Figuur 53: De hoofddraagstructuur van de toren bestaat uiit betonnen, in het werk gestortee wanden en vloeeren [eigen afbeeldingen]

menten. Links: type
t
O. Rechts: ttype M. [Parktooren de Jonker
Figuur 54: Impressies van de binnenzijde van twee verschhillende appartem
2011]
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Figuur 55: Plattegrond verddiepingen 4 tot en
e met 15. oranjje: type M, blauw
w: type N, groen:: type O [eigen aafbeelding]

Tekeningen van de
d bestaande
e situatie zijn opgenomen
n in Bijlage B [tek.nr. B.0 1, B.03-B.05]]
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8.

Methodologie

Het doel van de case study is een representatieve situatie vanuit bouwkundig oogpunt te toetsen
op de mate waarin contact met natuurlijke elementen plaats vindt. Dit wordt gedaan door de bestaande situatie te beoordelen aan de hand van de opgestelde criteria en de fysieke eisen. Door vervolgens
een vernieuwd ontwerp – waarin de ontwikkelde eisen geïmplementeerd zijn – te vergelijken met de
bestaande situatie, kan geïnventariseerd worden hoe en of de huidige bebouwde omgeving kan voorzien in contact met natuurlijke omgevingen. Er kan dan een antwoord gegeven worden op de hoofdvraag van dit onderzoek: In hoeverre kan de directe woonomgeving in zijn huidige vorm in het stedelijk
gebied voorzien in de behoefte aan contact met de natuur?
Het tweede doel is het verifiëren van de ontwikkelde ontwerpcriteria en bijbehorende eisen om zo
tot een definitief eisenpakket te komen. Zo zal bijvoorbeeld de formulering van de eisen nader bekeken worden, en kunnen er eisen bij komen of vervallen. Na de case study zal dan ook een terugkoppeling gemaakt worden naar de ontwerpcriteria.
De case study zal uitgevoerd worden in drie verschillende fasen. In de eerste fase wordt de bestaande situatie beoordeeld om de sterke en zwakke punten te identificeren. Hieruit volgt het huidige
niveau van contact met natuurlijke elementen.
De resultaten hiervan zullen in fase twee gebruikt worden om een nieuw ontwerp te maken. Het
uitgangspunt hierbij is om met minimale middelen een verbetering te realiseren. Hieruit zal blijken welke eisen geïmplementeerd kunnen worden op een klein schaalniveau. Vervolgens kan er opgemaakt
worden, welke eisen minimaal geïmplementeerd dienen te worden om contact met natuurlijke elementen te realiseren.
Vervolgens wordt in fase drie een ontwerp gemaakt voor het gehele gebouw waarbij verregaande
aanpassingen aan het gebouw gedaan worden. Het doel is te inventariseren welke ingrepen gedaan
moeten worden om een maximale implementatie te bereiken.
Fase 1. Analyse & Beoordeling bestaande situatie:
‐ Toetsen van de bestaande situatie om sterke en zwakke punten in het ontwerp te identificeren;
‐ Resulteert in: huidig niveau mate van contact met natuur in bebouwde omgeving.
Fase 2. Ontwikkeling & Beoordeling Vernieuwde Situatie op Woningniveau:
‐ Inventariseren welke eisen geïmplementeerd dienen te worden om een verbetering in de mate van
contact met natuurlijke elementen te realiseren;
‐ Resulteert in: minimale implementatie eisen om een zo groot mogelijke verbetering te realiseren.
Fase 3. Ontwikkeling & Beoordeling Vernieuwde Situatie op Gebouwniveau:
‐ Inventariseren welke ingrepen nodig zijn voor een maximaal contact met natuurlijke elementen;
‐ Resulteert in: aantal en zwaarte van ingrepen om maximaal contact met natuurlijke elementen te
realiseren in een bestaande situatie.
Tabel 18: Samenvatting fasering van de Case Study
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8.1.

Beoord
delingsmetthode

Tijdens de studiee zal er op ve
erschillende momenten een beoorde
eling uitgevooerd worden
n van ofwel
v
o
ontwerpen. Deze beoordeling wordtt gemaakt aaan de hand
de bestaaande situatiee ofwel de vernieuwde
van de fyysieke eisen behorende tot de ontw
werpcriteria. De impleme
entatie van eelke eis word
dt geanalyseerd enn beoordeeld
d. Dit geeft een
e overzichtt van de sterrke en zwakk
ke punten vaan het ontwe
erp.
Hierbbij wordt eenn sterk punt gewaardeerrd met een + (plus) en ee
en zwak punnt met een – (min). Een
± (plusm
minus) geeft aan
a dat de eis
e slechts deeels is geïmp
plementeerd en dus niet tot een sterrk punt gerekend kan wordenn. Vervolgens wordt er per ontwerrpcriterium een
e gemiddeelde waarde
e berekend
t 3 (1 = m
min, 2 = plussminus, 3 =
door elkke beoordeling om te zettten in cijferrmatige weerrgave van 1 t/m
plus). Hiieruit kan veervolgens pe
er ontwerpcrriterium een
n gemiddelde
e waarde beerekend worrden welke
wordt affgerond naar het dichtsttbijzijnde hallve getal (1, 1½, 2, 2½ of 3). De geemiddelden zijn in een
radarplo
ot weergegevven om de ve
erschillen inzzichtelijk te maken.
m
Dezee methode heeeft tot voorrdeel dat eennvoudig sterrke en zwakk
ke punten in een ontwerrp inzichtelijk gemaaakt kunnen worden en dus welke m
maatregelen nodig zijn om
m het ontweerp te verbe
eteren. Een
bijproduuct van deze analyse is een overzichtt van welke eisen van to
oepassing zijnn op gebouw
wniveau en
welke opp het niveau van een indiividuele wonning.

8.2.

Afbakenning Schaaalniveaus

Dezee analyse is op
o twee verrschillende sschaalniveauss uitgevoerd: op het gebbouwniveau en op het
woningnniveau. Het gebouwnivea
g
au omvat hett gehele gebouw inclusie
ef de eerste 10 meter vaan het aangrenzendde terrein. Inn het zuiden
n volgt dit geebied de watterlijn Figuurr 56. Het wooningniveau omvat één
enkele w
woning binneen het gebou
uw. Vanwegee de onderlin
nge verschille
en tussen dee woningentyypen, worden er ddrie specifiekke typen gean
nalyseerd: M , N en O [ziie Figuur 57]. Deze appaartementen zijn
z gelegen
op de viierde tot enn met de zesstiende verd ieping en zijn dus de meest voorkoomende type
en appartementen. De typen Ms
M en Ns zijn
n gespiegeldee varianten van typen M en
e N, en typpen A tot en met L (op
de eerstte vier verdieepingen) zijn in meer of m
mindere matte afgeleiden..

Figuur 56: Inkadering schaaalniveau 'gebouw
wniveau': het ge bouw inclusief de
d eerste 10m va
an het omringennde terrein [Parkk Malderborgh
2011, eigen afbeelding]
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9.

FFase 1: Analyse
A
Bestaande
B
e Situatiee

‐ Toetssen van de bestaande
b
situatie om steerke en zwakkke punten in
n het ontwerrp te identificeren;
‐ Resullteert in: huidig niveau mate
m van conttact met natuur in bebou
uwde omgevving.
Voorr de toetsing van de bestaande situatiie is het gebo
ouw als gehe
eel geanalyseeerd evenals drie typen
appartem
menten. De drie typen appartementeen zijn in vorm wezenlijk
k verschillen d van elkaarr waardoor
er verscchillen in de beoordelingg kunnen opptreden. De drie versch
hillende typeen zijn weerggegeven in
Figuur 577.
Meerr gedetailleerrde tekeninge
en zijn opgennomen in Bijjlage C [tek.n
nr. C.02-C.005].

Figuur 57: De verschillendee appartementenn. Linksboven: typpe M, rechts: typ
pe N, linksonder: type O [eigen aafbeeldingen]
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9.1.

Analysee

Per schaalniveau wordt hier een
e analyse ggegeven van het gebouw
w die als basiss geldt voor de beoormen [zie bijlaage D].
deling die in de bijlagge is opgenom
In de situatie valt op dat het gebouw
g
tuss en het water en een parrkgebied is geesitueerd. Het park ligt
binnen 2250 meter lo
open vanaf de
d appartemeenten op dee bovenste verdieping,
v
e n is ca. 2500
0m2 groot.
De ruim
mten rondom
m het gebouw
w bestaan uitt onsamenhaangende resttruimten die overgebleve
en zijn tussen de ggebouwen enn de verkeerrsroutes. De ruimten zijn
n niet afgebaakend en verrtonen geen hiërarchie.
De vorm
m van deze ruimten is on
nregelmatig een niet conveex. De hoofd
dpaden leide n naar de inggangen van
het gebo
ouw, welke zichtbaar
z
zijn
n vanaf de beelangrijkste to
oegangsweg naast het geebouw.
Het tterrein biedtt weinig besccherming teggen externe invloeden zo
oals het weerr. Zo zijn er maar weinig bomen en geen pergola’s, gaalerijen of kleeine schuilho
oekjes om in
n te schuilenn wanneer het bijvoorbeeld gaaat regenen. Paden die naar de inggang van hett gebouw le
eiden zijn niiet begeleidtt noch beschermdd. Enkel het pad langs he
et water is m
min of meer beschermd met een kaddemuur, maaar dit biedt
enkel beescherming tegen
t
wind en verkeersslawaai uit het
h noorden. Een bescheermd overgangsgebied
naar de ingangen vann het gebouw
w ontbreekt.. Terwijl besscherming juiist een fundaamentele en noodzakelijke kwaaliteit is van een
e omgevin
ng [Hildebrannd 1999, Joyee 2007].
Vanw
wege de hoo
ogte van het gebouw weerpt het gebo
ouw een sch
haduw op heet gebied ten noorden
van de ttoren [zie Figguur 58]. De
eze schaduw
wband vormtt een dood en
e onplezieriig gebied en vernietigd
de verbinding met heet park.

Figuur 58: De situatie biedtt slechts weinig bescherming
b
teggen externe invloeden [v.l.n.r.: eiggen afbeelding, PPark Malderborghh 2011]

De siituatie beschhikt daarnaasst over slechhts weinig vaariatie. Het gebied
g
direct
ct om de torren bestaat
uit donkker grind meet daartussen
n kleine plannten afgewisseld met paden. De padden zijn allem
maal gelijkvormig, eeven breed, van hetzelfde materiaal.
Ook de materialiisatie van he
et gebouw bbevat slechts weinig variaatie. De geveels bestaan volledig
v
uit
dezelfde baksteen enn wordt enkel onderbro ken door eeen verticale strook
s
van trransparanterre materialen. Dezze materialisaatie is doorge
etrokken ovver alle gebou
uwen op hett terrein.
o
tussen verschilllende bebouwingsdichthe
eden en de ffunctieverde
eling is moEr beestaat geen overgang
notoon. Regenwaterr wordt onde
ergronds afggevoerd waardoor het aaantal waterellementen be
eperkt blijft
tot de ccentrale vijveer. De schaarse bomen een uitgestrekkte grasvelde
en kunnen nnaar alle waaarschijnlijkheid zonnder bloempperken of kle
eine vijvers nniet voorzien in een toe
ename aan bbiodiversiteitt. Dit heeft
ook tot gevolg dat bloei
b
en vervval niet zichttbaar zijn. De
D bomen ku
unnen samenn met het water
w
en de
openheidd van het lanndschap ten dele voorziien in de behoefte aan beweging.
b
Ecchter mensellijke bewegingen inn het gebouw
w zijn niet zicchtbaar.
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Het eeerste dat opvalt
o
aan he
et exterieur van het gebouw zelf, is de hoogte een de tweed
deling in de
gevel. De uitstekend
de ingang en de erboven gelegen balkons vormen een relatieef transparan
nte strook.
minium en ee
en transpaDit wordt versterkt door het klleurgebruik een materiaallkeuze voor glas en alum
rante baalustrade. Dee massieve flanken van dde gevel en de
d verdiepingg hoge rameen met Fransse balkons,
vormen een meer gesloten
g
gehe
eel. De geslo
otenheid wo
ordt versterkt door het relatief don
nkere metselwerk en de verdikkte stroken metselwerk
m
ttussen de raamen in. Daarnaast ligt heet gebouw vlak aan het
water enn is het gebo
ouw slechts toegankelijk via twee to
oegangen. Me
et deze kenm
merken verk
kondigd het
gebouw de boodschhap van een veilige havenn waar men zich kan terugtrekken zzonder gezie
en te worden, terw
wijl de meerr transparantte strook pottentiële uitzichten biedt.

Figuur 59: Met de hoogte en tweedeling inn de gevel verkonndigd de boodscchap van een veiilige haven met ppotentiële vergezichten [eigen
afbeeldingeen]
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Een ttweede aspecct dat opvaltt is dat er vannwege de grrote hoogte een
e abrupte overgang on
ntstaat tussen de o
omgeving en het gebouw
w. De flanke n van het geebouw make
en een haaksse hoek mett het maaiveld, waaardoor er een
e absolute grens ontsttaat. Het gebrek aan een zoom ronndom het ge
ebouw met
daarin trrappen, padeen, en terrasssen aan de vvoet van het gebouw verssterken dit eeffect. Net alls de materialisatie van het gebbouw dat contrasteert m
met de voorzziene parkacchtige omgevving. Daar ko
omt bij dat
de belanngrijkste toeegangsweg paal langs het gebouw loo
opt (zie Figu
uur 58). De gevels gaan loodrecht
omhoogg zonder teruugliggende of trapsgewijss geplaatste delen.
d
Doordat het geboouw geen ve
egetatie op,
aan of inn het gebouw
w bevat, wordt dit effect nog extra geeaccentueerd
d.

Figuur 60: Plattegrond van de verdiepingen4 t/m 15 - bestaaande situatie [eeigen afbeelding]]
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Inzoo
omend op heet interieur van het gebbouw, blijkt dat
d het gebo
ouw slechts toegankelijk
k is via één
enkele vverticale stijggkern. Daarb
binnen bestaaan vier verscchillende rou
utes – twee trappen en twee liften
– maar deze komenn allen op dezelfde hal uuit. Via dezee hal zijn de woningen bbereikbaar. Deze niettransparrante stijgkerrn zorgt ervo
oor dat de w
woningen geeen zicht heb
bben op de ttoegang tot de woningen. De verdiepingeen zijn enkel toegankelijkk via de centtrale stijgkerrn, niet van buitenaf. Vaanwege het
gebrek aaan ramen kuunnen zon- en daglicht, buitenlucht en wind niett vrijelijk toeetreden tot de
d toegang
waardoo
or deze op elke
e
verdieping – behalvve op de beggane grond – volledig afggesloten is van
v de buitenwereeld [zie Figuur 60].

Figuur 61: De centrale enttree op de begane grond is vanw
wege de veranderingen in richtin
ng een ruimte ddie verkenning uiitnodigt [eigen
afbeelding]]

Het ggebouw is zo
odanig opgezzet dat de wo
oningen slechts via één ingang bereikkbaar zijn. Op
O de begane grondd wordt de route
r
gekenm
merkt door de vele veraanderingen in
n looprichtinng. De route
e naar deze
ingangenn is schemattisch weerge
egeven in Figguur 62. Op
pvallend is de
e hiërarchiee van de ruim
mten. Men
2
treedt het gebouw binnen
b
via ee
en tochtportaaal van 9m , waarna men
n in de entreeehal komt. Een
E ruimte
2
oogte van caa. 5,5m. Vanu
uit deze hal is de stijgkerrn te bereike
en . Via de
van ca. 333,0 m met een vrije ho
trappen of de liften komt
k
men ve
ervolgens opp de verdiepiing naar keuzze. De trapppenhuizen zijn hierin de
oewel de enttreehal vanw
wege de groteere hoogte wellicht
w
ruim
mer aanvoelt.
grootstee ruimten, ho

Figuur 62: Schematische weergave
w
van de route vanaf de ingang van het gebouw
g
tot aan de ingang van dde woning op eeen willekeurige
verdieping. Deze voldoet niet
n aan de eis dat
d elk punt binnnen het gebouw bereikbaar moeet zijn via een seerie kleiner worddende ruimten
[eigen afbeeelding]
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Verdeer inzoomennd op de ap
ppartementenn is het meeest opvallend
d dat de apppartementen
n niet over
een tuin beschikken. Er zijn gee
en openbare tuinen binnen het gebo
ouw gelegen.. Het gebouw
w beschikt
o de implementatie vann vegetatie mogelijk
m
te maken,
m
zoals bloembakke
en of vegeniet over middelen om
tatiedakeen. De mogeelijkheid deze
e middelen o
op grote en kleine schaal toe te passsen bestaan echter
e
wel.
Zo bescchikt elk apppartement ovver een balkkon, maar oo
ok het dak van
v het geboouw biedt kaansen. Het
enige gro
oen is beschikbaar in een
n park aan dee noordzijdee van het geb
bouw.
Wel beschikken de appartem
menten over een open buitenruimte in de vorm van een balk
kon en natuurlijke ventilatie. Het
H balkon meet
m
gemiddeeld 5m lang bij 2m diep en drie van de vijf balko
ons zijn half
verdieptt in het gebouw. Daarnaaast worden dde appartementen geventtileerd doorr middel van natuurlijke
aan- en afvoer van buitenlucht.
b
Hiermee onntstaat een binnenklimaa
b
at dat afhankkelijk is van de buitenconditiess.
o
geeen rekening is gehouden met gebiedeen van toevlu
ucht binnen
Het is duidelijk daat er in het ontwerp
de ruimtten [zie Figuuur 63]. De plafondhoogt
p
te is 2,65m door
d
de hele woning. Er zzijn geen alk
koven in de
meest oppenbare ruim
mten, waar men
m zich eveen kan terugttrekken.
In Figguur 64 is eeen studie we
eergegeven vvan een situaatie waarin de
d mate van beschermingg maximaal
is, met eeen analyse van
v de invloe
ed van de po
ositie van eeen deur en een
e raam opp de mate van bescherming binnnen een rechthoekige ru
uimte.
Opvaallend is dat geen enkele ruimte volddoet aan de meest gunstige variantenn [Figuur 64,, linker kolom], meet uitzonderring van de keuken
k
van w
woningtype M.
M De gebieden van toevvlucht zijn versnipperd
en te kleein om als zo
odanig beleeffd te wordenn. Zo is er bijvoorbeeld in de woonkkamer van tyype M geen
bescherm
ming van bettekenis aanw
wezig omdat de ramen en
e de ingang de ruimte pprospect-dom
minant maken. Hett zelfde is heet geval bij de grote slaappkamer van type
t
N. De slaapkamers hebben ove
er het algemeen dee meest onguunstige vorm
m: een kleinee breedte meet een grote diepte met een deur en
n een raam
op de teegenover elkaaar liggende korte zijdenn.

Figuur 63: Ruimte van toevvlucht (rood) in de
d bestaande apppartementen. Links:
L
type M, midden: type N, rrechts type O. De
D ruimten van
toevlucht zzijn versnipperd, het is duidelijk dat er in het onntwerp geen rekkening is gehoud
den met dergelijkke bescherming [eigen afbeelding]
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Figuur 64: M
Mogelijke opstelllingen van een rechthoekige
r
ruim
mte met een raaam en een deur waarbij de locatitie van het raam bepaald is op
de korte zijijde. In rood is dee mate van besccherming weergeegeven als gevolgg van de positie van de deur en het raam. De stippenlijn
s
geef
de grens aaan tussen gebiedden van toevluchht (rood) en prosspect (wit). De archetypische
a
situ
uatie uiterst linkss, de meest gunsstige varianten
staan in dee linker kolom, dee meest ongunsttige varianten reechts [eigen afbeelding]

Naastt de plafondhoogte en vorm
v
van de ruimte is dee mate van belichting
b
vann belang voo
or de beleving van toevlucht. Zo
Z komt lich
ht bij de meeeste ruimten
n slechts van
nuit één richtting, behalve
e bij de kamers diee op de hoek van het ge
ebouw liggenn. Het binnenvallend lich
ht wordt niet
et gefilterd vo
oordat het
de ruimtte binnenkom
mt. Ook is liicht van bovven afwezig. Daarnaast zijn ruimten vvan toevlucht alleen op
de ochteendzon georiënteerd wan
nneer het apppartement op
o het ooste
en is georiëntteerd.
Voorr ruimten vann toevlucht – zoals de slaaapkamers – geldt voor de
d oppervlakkte van daglichtopeningen de vvuistregel van maximaal 25% van hett vloeropperrvlakte. Voor ruimten vaan activiteit – zoals de
woonkam
mer – geldt 25% tot 50%
% van het vlo
oeroppervlak. In Tabel 19 is een oveerzicht gegevven van de
daglichto
openingen inn de belangrrijkste ruimteen per woningtype. Opvvallend is daat geen enke
el appartement vo
olledig voldoeet. In type M is het raam
moppervlak in de woonk
kamer te kleiin, terwijl in de andere
typen juiist de slaapkaamers te gro
ote ramen heebben.
Ruimte
A Ruimte
A Raam
Eis bij fun
nctie
Functie
Type M:
Woonkaamer
25,9 m2
4,53 m2 Activiteitt ¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½A
Aruimte Vold
doet niet
2
17,2 m
Slaapkam
mer 1
2,26 m2 Rust
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte
Vold
doet
15,5 m2
Slaapkam
mer 2
2,26 m2 Rust
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte
Vold
doet
Type N:
Woonkaamer
Slaapkam
mer 1
Slaapkam
mer 2

30,0 m2
8,8 m2
20,0 m2

7,79 m2 Activiteitt
2,26 m2 Rust
4,53 m2 Rust

¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½A
Aruimte
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte

Vold
doet
Vold
doet niet
Vold
doet niet

Type O:
Woonkaamer
Slaapkam
mer 1
Slaapkam
mer 2

24,5 m2
14,7 m2
16,0 m2

10,89 m2 Activiteitt
6,36 m2 Rust
4,53 m2 Rust

¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½A
Aruimte
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte
Araam ≤ ¼A
¼ ruimte

Vold
doet
Vold
doet niet
Vold
doet niet

Tabel 19: O
Overzicht van dee daglichtopeninggen in de belanggrijkste ruimten van
v toevlucht.
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Een ttweede knelppunt in de laay-out van dde plattegron
nden is de hiërarchie en de routing [zie Figuur
65]. Bij ttwee van dee drie apparttementen (tyype M & O) komt men direct na dee entree in een
e hal van
waaruit aalle andere ruimten
r
bere
eikbaar zijn. Er is dan geeen toezicht vanuit
v
de meeest openbarre ruimte –
de woonnkamer – opp de entree. Zo
Z kunnen dde meest privvate ruimten
n – de slaapkkamers – dire
ect bereikt
worden. In type N vindt dit toe
ezicht wel pplaats omdatt men via de
e woonkameer en de keu
uken in de
slaapverttrekken kom
mt. In typen M en O ko mt daar nogg bij dat wan
nneer de de ur van de woonkamer
w
open staaat, mensen aan
a de voord
deur door dee hele wonin
ng kunnen kijken. Bij typee N is dit on
ndervangen
door eenn knik in de route vanaf de voordeurr naar de kam
mer.

Figuur 65: Routing en hiërrarchie in de besstaande situatie. Links: type M, midden: type N,
N rechts: type O
O. Vanuit de entrree komt men
direct in dee hal van waaruuit de andere ruimten bereikbaaar zijn. De grootsste ruimten liggeen het verst van de entree. Er vindt
v
geen toezicht plaatss vanuit de woonnkamer op de slaaapkamers. Typ e N vormt hierop een uitzonderiing [eigen afbeelldingen]
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Een dderde probleeem in de in
ndeling in de plattegrond
d is het gebrek aan een sscheiding tusssen openbaar en privé [zie Figguur 66]. De
e woonkameer en de entrree kunnen als
a meest oppenbare ruim
mten van de
worden besttempeld, terwijl de slaappkamers en badkamer
b
de
e private ruim
mten zijn. Ee
en tastbare
woning w
scheidingg tussen dezze ruimten wijst
w gasten eerop dat ze meer
m
beslote
en ruimten bbetreden. En
nkel in type
N zou deze grens geetrokken kun
nnen wordenn tussen de keuken en de
d hal waar dde slaapkame
ers gelegen
zijn. De grens is gem
markeerd doo
or een deur,, echter dezee deur is hettzelfde als allle andere. Verder is er
geen verrandering in de vloerbedekking, nochh is er een drempel of ee
en opstapje. In typen M en O is de
zoneringg helemaal affwezig.

Figuur 66: Z
Zonering van oppenbaar en privéé per woningtypee. Blauw: openbaaar, Oranje: privéé. De scheiding iis bij type N het duidelijkst, bij
de andere typen is het privvate gebied versnnipperd [eigen affbeeldingen]
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9.2.

Evaluatie

Op bbasis van de hierboven ge
emaakte anaalyse op gebo
ouw- en won
ningniveau kkan nu een beoordeling
gemaaktt worden vann de bestaand
de situatie. H
Hieronder is een overzicht gegeven vvan de resulttaten.
e D te vindenn.
Dezee beoordelingg is in Bijlage

Figuur 67: Spiderplots vann de beoordelingg van Fase 1 pe r Ontwerpcriteriium op gebouw-- en woningniveaau. De spiders laten
l
met een
gemiddeldee beoordeling vann ca. 25% zien dat
d er veel te verrbeteren valt [eiggen afbeeldingen
n]

Hieruuit kan een overzicht
o
gemaakt wordden van de sterke en zw
wakke puntenn van het on
ntwerp [zie
Tabel 200].
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Sterke Punten:
‐ Uitstraling

De gevels van het gebouw kondigen het gebouw aan als een veilige haven
met potentiele vergezichten als gevolg van een tweedeling in open en gesloten geveldelen.

‐ Binnenklimaat

Het binnenklimaat is afhankelijk van het weer als gevolg van natuurlijke
ventilatie.

‐ Enkele toegang

Het gebouw is enkel toegankelijk via de centrale stijgkern. Enkele woningen hebben zicht op de entree, geen enkele heeft zicht op de liften en
trappen.

‐ Contact met water

Het gebouw is aan het water gelegen waardoor appartementen er zicht op
hebben.

Zwakke Punten:
‐ Bescherming

Het terrein biedt onvoldoende bescherming door niet-convexe buitenruimten en een gebrekkige bescherming langs paden.
De ruimten binnen de woningen maken geen onderscheid tussen prospect
en toevlucht. Uitzichtpunten en ingangen zijn verkeerd gepositioneerd.
Openingen zijn te groot of te klein.

‐ Hiërarchie

Vanaf de entree van het gebouw worden ruimten juist groter naarmate
men verder het gebouw betreedt.
Binnen de woningen komt men over het algemeen pas als laatste in de
grotere kamers.

‐ Routing & Zonering

Binnen de woningen zijn de meest private ruimten eenvoudig te bereiken
zonder door de grootste ruimte te moeten.

‐ Vegetatie & Biodiversiteit

In de omgeving worden uitgestrekte grasvelden en enkele bomen toegepast. Daarnaast is het park te klein.
Binnen het gebouw is er geen enkele ruimte gereserveerd voor vegetatie.
Wel bestaan er mogelijkheden hiervoor.

‐ Abrupte grenzen

Het gebouw vormt door zijn vorm, hoogte en woningdichtheid een abrupte overgang zonder dat er een overgangsgebied voorzien is. Daarnaast zijn
ruimten op verdiepingen niet van buitenaf toegankelijk.

Neutrale Punten:
‐ Variatie

Materialen, texturen, plafondhoogten en fractalen ontbreken. Materialen in
de gevel en de omgeving zijn allemaal gelijk.
Vorm en afmetingen van ruimten variëren. Richting, kleur en intensiteit van
invallend licht wisselen gedurende de dag.

Tabel 20: Sterke en Zwakke punten van de bestaande situatie op basis van voorgaande analyse.
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10. Fase 2: Vernieuwd Ontwerp op Woningniveau

‐ Inventariseren welke eisen geïmplementeerd dienen te worden om een verbetering in de mate van
contact met natuurlijke elementen te realiseren;
‐ Resulteert in: minimale implementatie eisen om een zo groot mogelijke verbetering te realiseren.
Het doel in fase 2 is om een verbetering van de mate van contact met natuurlijke elementen te realiseren, zonder daarbij grote ingrepen te doen. Het uitgangspunt hierbij is dat de scheidingsconstructie
van de bestaande woning zo min mogelijk aangetast wordt. Mogelijke ingrepen zijn het verplaatsen en
toevoegen van deuren en binnenwanden, en het vergroten of verkleinen van ramen, het toevoegen van
verhoogde vloeren en verlaagde plafonds. De grotere verticale leidingschachten worden zoveel mogelijk gehandhaafd zodat het bestaande installatiesysteem op gebouwniveau intact kan blijven. Deze aanpak geeft een inzicht in welke eisen binnen de woning tot een directe verbetering kunnen leiden.
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Meerr gedetailleerrde tekeninge
en zijn opgennomen in Bijjlage C [tek.n
nr. C.02-C.005].

Figuur 68: Vernieuwde indeelingen per woninngtype. Linksbovven: type M, rechhts: type N, linkssonder: type O [eeigen afbeeldingen]
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10.1. Analyse
De vernieuwde ontwerpen zijn gebaseerd op de sterke en zwakke punten uit de analyse van de bestaande situatie [zie pp.94-95]. De belangrijkste vernieuwingen zijn een verbeterde hiërarchie, routing
en zonering. Er wordt een natuurlijk element geïntroduceerd als semi-transparante afscheiding binnen
een ruimte [zie Figuur 68].
De meest ingrijpende maatregelen hebben betrekking op de verdeling van de ruimten en het voorzien in een serie kleiner wordende ruimten. De indelingen van type M en O zijn vrijwel volledig aangepast, terwijl type N met slechts kleine aanpassingen kan voldoen. In type M zijn de keuken en woonkamer omgedraaid om zo vanuit de woonkamer toezicht te kunnen houden op de voordeur en de hal.
De appartementen bevatten nu een hiërarchische, centrale looproute waarvandaan elke ruimte bereikt kan worden. Dit is het duidelijkst zichtbaar in Type M. Hierbij komt met via de entree als eerste
in de grotere ruimten zoals de woonkamer. Daarna komt men via de keuken in de meer intieme ruimten zoals de slaapkamers en de badkamer. Men komt echter nog altijd binnen via een kleinere entree
ruimte. Dit is min of meer onoverkomelijk vanwege het voorkomen van inkijk vanaf de voordeur wanneer er een vreemde aan de deur staat. Deze stelling zal in fase 3 verder geanalyseerd worden. De
looproute veranderd na elke ruimte van richting om de ruimten erna aan het zicht te onttrekken.
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Figuur 69: Vergelijking van de routing en de
d hiërarchie in dde bestaande (boven) en vernieu
uwde situaties (oonder). Links: typ
pe M, midden:
k
wordendee ruimten, waarbbij er langs de
type N, recchts: type O. Dooor een centrale route te ontwerrpen ontstaat err een serie van kleiner
route een ttoenemend gevoel van bescherm
ming wordt gecreëëerd [eigen afbeeeldingen]
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Op enkele plaatsen zijn semi-transparante wanden toegevoegd om het zicht vanaf de looproute op
achterliggende ruimten deels weg te nemen. Deze elementen bestaan uit gegalvaniseerd betongaas met
daaronder een vaste plantenbak. Het gaas is begroeid met klimplanten. Door achter dit element een
raam te situeren komt er licht door het bladerdek wat leidt tot meer mysterie in de omgeving. Bewoners kunnen zelf kiezen welke beplanting aangebracht wordt en of en wanneer de beplanting vervangen
moeten worden.
De beplanting zal bijdragen aan het binnenklimaat door bevochtiging en zuivering van de binnenlucht. Aangezien het element binnen staat en niet altijd direct bij een raam, zal de beplanting bij verminderde lichtcondities moeten kunnen groeien. Daarnaast dient de plant in staat te zijn zich tijdens
een langere periode te handhaven, aangezien het voor kan komen dat bewoners een langere tijd niet
thuis zijn.
Bij dergelijke condities zijn leden van de klimopfamilie geschikt als mogelijke beplanting [van de Berg
& ter Haar 2009 pp.16-17]. Deze plant heeft een voorkeur voor halfschaduw (vanaf 600lux), maar past
zich gemakkelijk aan. De verantwoordelijkheid voor het onderhoud zoals snoeien en bewateren ligt bij
de bewoners.
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Figuur 70: De vegetatiewannd bestaat uit geegalvaniseerd beetongaas met eeen vaste plantenb
bak. Een klimplaant kan door het gaas groeien
en zo een wand vormen. Door
D
de wand op
p één lijn met eeen raam te plaaatsen komt er liccht tussen de blaaderen door watt nieuwsgierigheid opwekkt [eigen afbeeldding]

Figuur 71: De vegetatiewannd wordt gebruikkt om achterliggeende ruimten aff te schermen [eiigen afbeelding]
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In de bestaande situatie was er geen rekening gehouden met de clustering van openbare en private
ruimten. Private ruimten zijn er verspreid en toegankelijk vanuit de openbare verkeersruimten. In de
nieuwe indelingen is er door middel van een verhoogde vloer, een duidelijke scheiding aangebracht
tussen privé en openbaar. De verhoogde vloer doet tevens dienst als leidingruimte, zodat keuken en
badkamer eenvoudig op de technische schachten aangesloten kunnen worden. Het is eventueel mogelijk een verhoogde geluidisolatie te creëren door de ruimte te isoleren. Deze scheiding tussen openbaar en privé wordt nog eens geaccentueerd door een verschillende vloerbedekkingen toe te passen.
In de openbare zone zal een hardere vloerbedekking toegepast worden dan in de private zone.
Daarnaast zijn ruimten zo verplaatst dat de slaapvertrekken niet meer toegankelijk zijn vanuit de
openbare verkeersruimten. Nu dienen bezoekers eerst langs de woonkamer en de keuken te gaan.
Hierdoor ontstaat er een hiërarchie in ruimten waarbij de ruimte steeds meer privaat worden.
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Figuur 72: Vergelijking vann de zonering in de bestaande een vernieuwde siituaties. Links: tyype M, midden: type N, rechts: type O [eigen
afbeeldingeen]
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De belangrijkste maatregel om de mate van toevlucht binnen de ruimten te verhogen is de toepassing van verlaagde plafonds [zie Figuur 73]. Dit verlaagd de vrije hoogte van de ruimte naar 2,3m en
verhoogd de intimiteit van de zone onder het verlaagde plafond. Daarmee kan het een scheiding maken tussen een prospect en een toevlucht. Daarnaast zijn er enkele alkoven ontworpen aan de rand
van de woonkamer waarbinnen twee mensen zich terug kunnen trekken. Hierbij is de vrije hoogte
terug gebracht tot 2,1m. Een derde maatregel is het verplaatsen van deuren zodat er aaneengesloten
gebieden van toevlucht binnen een ruimte ontstaan.
Opvallend is dat deze maatregelen tot gevolg hebben dat ruimten van prospect in de vernieuwde
indelingen enkel bij ramen en ingangen voorkomen (met uitzondering van de berging en de opslagruimten). Type O is hiervan het beste voorbeeld waarbij de centrale looproute door de woning [zie Figuur
69 pp.99, Type O, rechtsonder], volledig binnen het hart valt. Er ontstaat een centrale ruimte van toevlucht in het hart van de woning.
In type M valt op dat de hoofdroute zowel door gebieden van prospect als van toevlucht loopt
waarbij lichtniveaus sterk afgewisseld worden. Na de entree komt men in een relatief donkere hal met
daarna de woonkamer. Door het plafond op dat punt te verhogen ontstaat er in combinatie met de
grote ramen van de woonkamer een meer verlichtte ruimte. Op de weg naar de keuken moet een
opstapje genomen worden waarbij het plafond weer verlaagd wordt. De keuken en de meer intieme
slaapkamers komen zo in een gebied van toevlucht te liggen waar ook de hoofdroute in eindigt. Er
ontstaat een netwerk van licht en donkere ruimten langs een pad dat om een hoek verdwijnt.
Als aanvulling op de maatregelen om de mate van bescherming te verhogen zijn enkele ramen verkleind [zie Tabel 21]. De ruimten van toevlucht hebben nu een lager lichtniveau waardoor het gevoel
van bescherming vergoot wordt.
Ruimte
Type M:
Woonkamer

A Ruimte
25,1 m2

A Raam

Functie

10,69 m2 Activiteit

Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

13,5 m2
14,9 m2

1,13 m2 Rust
1,13 m2 Rust

Type N:
Woonkamer

30,0 m2

7,79 m2 Activiteit

Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

8,8 m2
17,5 m2

1,13 m2 Rust
3,39 m2 Rust

Type O:
Woonkamer

23,3 m2

7,79 m2 Activiteit

Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

14,5 m2
16,0 m2

2,26 m2 Rust
2,26 m2 Rust

Eis bij functie
¼Aruimte ≤ Araam
½Aruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte

≤ Voldoet

¼Aruimte ≤ Araam
½Aruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte

≤ Voldoet

¼Aruimte ≤ Araam
½Aruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte

≤ Voldoet

Voldoet
Voldoet

Voldoet
Voldoet

Voldoet
Voldoet

Tabel 21: Overzicht van de daglichtopeningen in de belangrijkste ruimten van toevlucht in de vernieuwde situatie. Met het verplaatsen
van enkele ruimten en het verkleinen van enkele daglichtopeningen voldoen de openingen wel aan de gestelde eisen.
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Figuur 73: Vergelijking van de ruimten van toevlucht (rood)
d) in de bestaandde appartementeen (boven) en dee vernieuwde inddeling (onder).
Links: type M, midden: typpe N, rechts typee O. Opvallend iss de toename vaan de mate van bescherming in de nieuwe indeeling als gevolg
van het verrlaagd plafond enn de verplaatsingg van binnendeuuren [eigen afbeeeldingen]

Figuur 74: Doorsnede over de woonkamer en de keuken vaan Type M, linkss: fase 1, rechts: fase 2 [eigen affbeeldingen]
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10.22. Evaluatie
De veerbeteringenn op het geb
bied van hiëra
rarchie, routiing, zoneringg en bescherrming hebben
n in de beoordelinng een positieve invloed op alle ontw
werpcriteria.. Het is dan ook duidelijjk dat de verschillende
maatregeelen invloed
d op elkaar hebben. Mett de geïmpleementeerde maatregelenn stijgt de gemiddelde
g
beoordeeling per wonning van ca. 25%
2 naar ca. 50% [zie Figguur 75].
oetsing is opgenomen in Bijlage D.
De to

Figuur 75: Spiderplots van de beoordeling van Fase 2 per Ontwerpcriterium
m op gebouw- en
e woningniveau.. De geïmplementeerde maatregelen hebbben een positief effect op de beeoordeling [eigenn afbeeldingen]

Op bbasis van dezze analyse ku
unnen de eis en geïdentificeerd worden welke meet de kleinstte ingrepen
de groottste verbeterring van de woning
w
tot ggevolg hebbeen. Deze eise
en zijn hieronnder in Tabe
el 22 weergegeven..
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Ruimtelijkheid:

Toegankelijkheid:

‐ Hiërarchie in Ruimten
‐ Alkoven
‐ Plafondhoogte
‐ Vervaag grenzen
Belichting:

‐ Hiërarchie in Ruimten
‐ Alkoven
‐ Vloerbedekking

‐ Afwisselen licht en donker
‐ Licht van twee kanten

‐ Kleine openingen
‐ Planten

Verhulling:

Functionaliteit:

‐ Verhulling in entree
‐ Verhulling door vegetatie
‐ Maak doorkijkjes

‐
‐
‐
‐

Transparantie:

Plafondhoogte afhankelijk van functie
Licht van twee kanten
Voorkom slijtage in vloerbedekking
Niet-uniforme lichtintensiteit

Variatie:
‐
‐
‐
‐
‐

Verschillende plafondhoogten
Varieer licht
Bloei & verval
Verschillende vloerbedekking
Texturen

Tabel 22: Eisen welke de belangrijkste invloed hebben op het verbeteren van contact met natuur binnen de appartementen.

Samenvattend kunnen nu specifieke eisen gedefinieerd worden waar de ruimten binnen de woning
aan dienen te voldoen [zie Tabel 23]. Zo zijn de woonkamer en de keuken, de ruimten waar de meeste activiteiten plaatsvinden. De slaapkamers en de badkamer zijn de ruimten van rust. Hieruit volgt dat
de woonkamer een ruimte van prospect is. Een ruimte van toevlucht binnen de woonkamer is dan
meer op de prospect georiënteerd dan een ruimte van toevlucht in de slaapkamer. Uit deze eisen ontspringen vervolgens eisen ten aanzien van zonering, hiërarchie en raamafmetingen. Deze uitgangspunten kunnen als vuistregel gehanteerd worden om de woning als leefomgeving in te richten.

Ruimte
Woonkamer
Keuken
Slaapkamer
Badkamer
Toilet
Opslag

Overwegende Functie
Activiteit Prospect
Activiteit Prospect
Rust
Toevlucht
Rust
Toevlucht
Rust
Toevlucht
n.v.t.
n.v.t.

Zonering
Openbaar
Semi-Openbaar
Privaat
Privaat
Openbaar
n.v.t.

Plaats in
Hiërarchie
1
2
3
3
2
n.v.t.

Eis Raamoppervlak
¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
A raam ≤ ¼ A ruimte
geen
geen
geen

Tabel 23: Uitgangspunten per ruimte op basis van case study. Deze uitgangspunten kunnen als vuistregel gehanteerd worden om de
woning als leefomgeving in te richten.
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11. FFase 3: Vernieuw
V
wd Ontweerp op Gebouwn
G
niveau

‐ Invenntariseren weelke ingrepen
n nodig zijn vvoor een maaximaal contaact met natuuurlijke elementen;
‐ Resullteert in: aanntal en zwaarrte van ingre pen om max
ximaal contacct met natuuurlijke elementen te
realisseren in een bestaande siituatie.
Fase 3 is erop gericht om een
n zo groot m
mogelijke verrbetering in de mate vann contact me
et natuurlijn, ongeacht dde noodzakeelijke ingrepen. Hiermeee kan geïnve
entariseerd
ke elementen te verwezenlijken
worden welke maatregelen nodig zijn om heet gebouw geschikt
g
te maken
m
als meenselijk habittat. Uiteindelijk kuunnen hieruitt conclusies getrokken w
worden, ten
n aanzien van
n het nut vaan renovatie
e of herbestemminng in relatie tot
t het verbe
eteren van h et contact met
m natuurlijk
ke elementenn.
Centraal in het veernieuwde ontwerp
o
staaat een serie van
v plateaus welke alle veerdiepingen met elkaar
verbindeen. Op de plateaus kan door de bew
woners zelf een tuin aangelegd worrden. De atrria worden
met elkaaar verbonden via groen
ne gevels, zo
odat een doorlopende groenzone
g
oontstaat. Bew
woners zijn
zelf veraantwoordelijkk voor de in
nrichting en hhet onderho
oud. Via deze
e atria kan vvrijwel elke woning
w
bereikt wo
orden.
De ontwikkeling van
v het ontw
werp voor Faase 3 is in Bijlage E opgen
nomen.
Platteegronden, do
oorsneden en detailtekenningen van het ontwerp zijn
z opgenom
men in Bijlage
e 0.

Figuur 76: Z
Zicht op de atriaa en de natuurlijjke waterzuiverinng aan de kopsee kant van het geebouw [eigen afb
fbeelding]

P a g i n a | 108

Figuur 77: Birdseye van hett vernieuwde onttwerp voor fase 3 [eigen afbeeldding]
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Figuur 78: De atria vormenn een aaneengessloten pad tot aaan de daktuin. De
D meeste woningen zijn direct toegankelijk vannuit de tuinen.
nen naar eigen innzicht ingericht worden:
w
v.l.n.r.
Groene gevvels verbinden dee plateaus en voormen een groenne infrastructuur.. De tuinen kunn
parkje, moeestuin, grasveldjee/bloementuin, gezamenlijke
g
grooene ruimte [eigeen afbeelding]

Figuur 79: Z
Zicht op het atriium op de 6e veerdieping, rechts de woonkamer van appartemen
nt type X [eigen afbeelding]
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Figuur 80: Overzicht van het
h watercircuit.. Water wordt oopgevangen via het dak, de balkons en de glaazen geveldelen en vervolgens
gezuiverd inn het helofytenfifilter. Watertranssport vindt plaatss via de drainageelagen en het leidingnet [eigen aafbeelding]

Figuur 81: Z
Zicht op het opeenbare atrium op
p de 2e verdiepiing [eigen afbeellding]
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Figuur 82: Overzicht van de
d verschillende woningtypen
w
[eiggen afbeeldingenn, voor gedetailleeerde tekeningenn zie Bijlage H (ttek.nr. H.01 –
H.12)]
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Figuur 83: Impressie van heet interieur van appartement
a
typpe P [eigen afbeeelding]

Figuur 84: Z
Zicht op het atriium op de 2e veerdieping, vanuit de woonkamer van appartemen
nt type R [eigen afbeelding]

Figuur 85: Z
Zicht vanuit de keuken
k
op de woonkamer
w
van aappartement type X [eigen afbeeelding]
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11.1. Analysee Gebouw
wniveau
De stterke puntenn in de bestaaande situatiee is de tweedeling van de
e gevel in geesloten en transparante
stroken. In combinattie met de ligging aan heet water en de weinige ingangen heeeft het gebo
ouw de uitstraling vvan een veilige haven. Deze
D
kenmerrken zijn in het nieuwe ontwerp beehouden waaardoor het
uiterlijk van het gebo
ouw aan de buitenzijde
b
nniet ingrijpend veranderd is.
De veranderingenn op de langge gevel blijvven beperkt tot het verk
kleinen van de ramen om de hoeveelheid licht in ruim
mten van toevvlucht te bepperken [zie Figuur
F
86]. De
D originele raamsparingen zijn nog
zichtbaarr in de donkkerdere baksteen. De atrria zijn van buitenaf enkel zichtbaar ddoor de glaze
en lamellen
die de attria van versse lucht voorzien. Als geevolg van deeze verkleinin
ngen kan hett gevelbeeld een chaotisch uiteerlijk krijgen. Om dit te voorkomen is een draaissymmetrie om
o het hart vvan de gevel toegepast.
Deze draaaisymmetriee verhoogt de
d mate van gestructureeerde comple
exiteit van heet gevelbeeld
d.
Aan dde kopse gevvel zijn echter wel een aaantal verand
deringen doo
orgevoerd. H
Het meest opvallend
o
is
de toevo
oeging van grrote raampartijen om dee achterliggende atria van
n voldoende licht en UV
V-straling te
voorzienn. Hierdoor zijn
z de atria aan deze zijdde te herken
nnen. Door de
d balkons bbij de atria openbaar te
maken, w
worden mennselijke bewe
eging binnen het gebouw
w zichtbaar ge
emaakt. Daa rnaast zijn de ramen in
de buiteenste stroken verkleind. Opvallend is dat er eeen aantal balkons verwijdderd zijn om
m plaats te
maken vvoor een natuurlijk waterrfilter met heelofyten. Dee rechtlijnige structuur is ook hier ge
ehandhaafd,
maar de invulling is per verdieping anders, w
wat in zichzeelf ook weerr de complexxiteit van de gevel verhoogt.

Figuur 86: De lange gevel bevat
b
een verdekkte complexe strructuur door eenn draaisymmetrie om het hart vaan de gevel. Hett beeld van de
kopse geveel wordt bepaald door de toevoegging van een nattuurlijke waterzuuivering en de grrote glasvlakken om voldoende liicht in de atria
toe te latenn [eigen afbeeldiingen]
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De meest ingrijpende veranderingen in het nieuwe ontwerp ten opzichte van de bestaande situatie
bevinden zich aan de binnenzijde van het gebouw. Er is een pad van aaneengesloten atria ontworpen
dat bijna alle woningen ontsluit en een doorloop naar de daktuin mogelijk maakt. Dit pad begint bij de
entree waarna men voor de keuze komt te staan of men rechtdoor gaat naar de stijgkern of rechtsaf
naar de verschillende atria.
Het pad voert over plateau’s, trappen en galerijen en wordt begeleid door tuinen [zie Figuur 87].
De tuinen bestaan uit een vegetatiedak constructie van verschillende dikten (25cm en 50cm). Deze
variatie maakt het mogelijk verschillende planten, bomen of gewassen te poten. Eerder is al opgemerkt
dat deze plateaus door de bewoners zelf ingericht en onderhouden worden in een beheerderscollectief. De verschillende tuinen worden met elkaar verbonden door begroeide wanden. Hierdoor ontstaat er een groene infrastructuur door het gebouw heen.
In Bijlage E.VIII is te lezen dat het gevelsysteem zo gekozen is dat het weinig onderhoud vergt en
dat de bewoners de beplanting zelf kunnen onderhouden. Deze combinatie van functionaliteit en variatie voegt natuur toe aan de directe woonomgeving en verheft de groene zones tot een tuin naast het
huis.
Naast deze groene infrastructuur, is er ook een blauwe infrastructuur voorzien [zie Figuur 88]
waarbij regenwater wordt opgevangen en gefilterd voor gebruik in het grijswatercircuit. Regen wordt
opgevangen door middel van de daktuin, de balkons en enkele grote glazen oppervlakken. De gevel is
minder geschikt om regenwater op te vangen vanwege de hoge mate van porositeit van baksteen. Het
water wordt opgevangen in vijvers die als buffer dienen. Daarna kan het water in open goten wegstromen of via de drainagelagen van de tuinen afgevoerd worden naar de kelder. In de kelder komen
regen- en grijs water samen en wordt het voorbehandeld. Daarna kan het gedistribueerd worden naar
de helofytenfilters aan de buitenzijde van het gebouw. Dit water zal gebruikt worden in de bewatering
van de vegetatiewanden en de tuinen en om toiletten mee door te spoelen.
De grijze infrastructuur bestaat uit een warmte terugwininstallatie. De atria warmen door de zon
op, waardoor warme lucht via de atria opstijgt richting de Fiwihex warmtewisselaars in de technische
ruimten. De woningen worden ook via de atria geventileerd waardoor de warmte uit ventilatielucht
teruggewonnen kan worden. Overtollige warmte in de zomer kan opgeslagen worden.
Deze verschillende functionaliteiten dragen bij aan de gestructureerde complexiteit van het gebouw. Het regenwater dat in open goten wegloopt zorg voor beweging en geluid. De helofytenfilters
aan de buitenzijde zorgen ervoor dat licht gefilterd wordt, voordat het in het achterliggende atrium
binnenkomt. De toevoeging van deze functionaliteiten leidt tot een hogere mate van variatie binnen
het gebouw.
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Figuur 87: De atria vormen een aaneengeesloten pad tot aaan de daktuin. Groene gevels verbinden
v
de plaateaus en vormeen een groene
infrastructuuur. De tuinen kunnen
k
naar eiggen inzicht ingeericht worden: v..l.n.r. parkje, mo
oestuin, grasvelddje/bloementuin, gezamenlijke
groene ruim
mte. De woningeen worden via dee atria geventileeerd en de verloreen warmte wordtt teruggewonnenn [eigen afbeeldinngen]

Figuur 88: Overzicht van het
h watercircuit.. Water wordt oopgevangen via het dak, de balkons en de glaazen geveldelen en vervolgens
gezuiverd inn het helofytenfifilter. Watertranssport vindt plaatss via de drainageelagen en het leidingnet [eigen aafbeeldingen]
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In relatie tot de bestaande siituatie is de entree en de
d route tot aan de wonningen sterk verbeterd
[zie Figuuur 91]. Het tochtportaaal is verwijdeerd waardoo
or de entree
ehal groter w
wordt. Hierdoor is de
ruimte ddirect achterr de entree de
d grootste ruimte in dee route, onge
eacht de te vvolgen route
e. Het verschil in vvrije hoogte maakt een onderscheid
o
tussen beid
de routes. Dit geeft de rroute door de
d centrale
stijgkernn een meer afgesloten
a
karakter, terw
wijl de route over
o
de plate
eaus juist meeer openheid
d biedt.
Vanw
wege deze afw
wisseling in hoogten
h
volggt de route door
d
een serie aan elkaaar geschakeld
de ruimten
van toevvlucht en pro
ospect [zie Figuur 92]. D
De entreehaal heeft een hoogte van ca. 5,6m. Neemt
N
men
vervolgeens de trap naar
n
de bove
enliggende gaalerij, wordt de vrije hoo
ogte verkleinnd tot ca. 2,6
6m. Op het
aansluiteende plateau is de vrije hoogte
h
weerr ca. 5,6m. In
n combinatie
e met de beggroeiing over de balustraden ccreëert dit een
e afwisselin
ng in de matte van besch
herming. Van
nuit de entreeehal gezien,, vormt de
galerij eeen primaire toevlucht
t
terrwijl het bovvenliggende plateau
p
een secundair
s
proospect is.
Dit eeffect wordt op de plate
eaus versterkkt door de verhoging
v
vaan de groenee zones in de vide. De
verkeerssruimten en de terrassen
n aan de wo
oning liggen daardoor
d
ca.. 30cm lagerr [zie Figuur 89]. Door
dit hooggteverschil wordt
w
het gevvoel van besccherming verrder versterk
kt.

Figuur 89: Zicht op het attrium op de 8e verdieping. Vannwege de constrructie van de gro
oene zones, ligggen de verkeersrruimten en de
terrassen vvan de woningen ca. 30cm lager waardoor het geevoel van bescheerming versterkt wordt [eigen afb
fbeelding]

Figuur 90: Doorsnede overr de entree. Duiddelijk zichtbaar is het hoogteverrschil tussen de ruimten van proospect en de ruimten van toevlucht [eigeen afbeelding]
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Figuur 91: Vergelijking van de route vanaf de
d ingang van heet gebouw tot aaan de ingang van
n de woning op eeen willekeurige verdieping ,
boven: fasee 1, beneden: fasse 3, de kleuren verbeelden de hhiërarchie in ruim
mten [eigen afbeelding]

Figuur 92: Schematische dooorsnede (fase 3)
3 van de entree en de eerste verdieping, in rood de toevlucht opp de galerij. Het verschil in
vrije hoogtee geeft de route een afwisseling van
v gebieden vaan bescherming en
e toevlucht [eigen afbeelding]
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Een bbelangrijk onnderdeel van het pad naaar de daktuin
n is de onderrbreking van dit pad ter plaatse
p
van
het verhhoogde atrium
m. Een groen
ne wand vann ca. 9m hoog blokkeert de weg naarr boven [zie Figuur 93].
Het plafo
ond boven de
d groene wand
w
suggere ert echter dat
d het pad nog
n verder ddoorloopt. De
D trap aan
de linkerrkant laat zieen dat het pad
p bereikbaaar is. De bew
wandelaar vaan het pad ggaat nu via de
d stijgkern
naar bovven om vervvolgens doorr een openinng het licht vanuit
v
het atrrium te zien en vervolge
ens de trap
die weer naar het pad
p leidt. De
eze combinat
atie van verschillende verhullende eleementen zorgt ervoor
dat men het pad naaar de kern ne
eemt om verrvolgens ‘op zoek te gaan
n’ naar de traap die men eerder
e
zag.

Figuur 93: Zicht op de 6e verdieping vanuit het atrium opp de 3e verdiepinng. De groene wand
w
blokkeert hhet pad, maar de
d trap aan de
linkerkant een het doorlopende plafond sugggereren dat het pad doorloopt. De bomen verhullen daarnaast het zicht op de bovengelegen
woning [eiggen afbeelding]

Figuur 94: Z
Zicht op de openbare ruimte boovenaan [eigen aafbeelding]
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11.22. Analysee Woningn
niveau
Op w
woningniveauu bestaan er in de hiërarcchie van de ruimten
r
enke
ele verschilleen met de ap
ppartementen uit ffase 2. Zo iss in enkele appartemente
a
en (type Q en R), de en
ntreehal bij de voordeur vervallen
waardoo
or men direect in de wo
oonkamer bbinnenkomt. Door belan
ngrijke zichttlijnen af te schermen
wordt alsnog het ziccht vanaf de voordeur o
op het interieeur geblokke
eerd. Het veervallen van de entreeruimte kkomt de hiërrarchie ten go
oede.
Een ttweede verscchil is dat en
nkele apparteementen (tyypen R, V, X en Y) via tw
wee ingangen
n te betreden zijn, een voor- en
e een achterdeur. Eén inngang bevind
dt zich aan de zijde van dde centrale stijgkern en
D heeft tott gevolg dat dde routes vaanaf beiden in
ngangen op ééén punt sam
menkomen:
één vanuuit de atria. Dit
bij de wo
oonkamer. Dit
D wordt daan het meestt centrale pu
unt van de woning.
w
Dezee twee inganggen komen
de toegaankelijkheid ten
t goede.

Figuur 95: Overzicht van appartement
a
typee V. Sommige apppartementen zijn
z toegankelijk via twee kantenn: een voor- en een
e achterdeur
[eigen afbeeelding]
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Figuur 96: A
Analyse van hiërrarchie en routing per appartemeent [eigen afbeeeldingen]
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Op het gebied van zonering zijn in fase 2 enkele oplossingen aangedragen zoals het clusteren van
private ruimten en de toegankelijkheid van de private ruimten via de woonkamer. Het onderscheid
tussen beide zones wordt gemaakt door het verhogen van de vloer en de verschil in vloerbedekking.
Deze maatregelen zijn ook nu weer in dezelfde vorm toegepast.
De zonering is echter wel afhankelijk van de locatie van de ingangen, zoals uit het ontwerp voor appartementen R, V en Y blijkt. Bij type V, X en Y loopt de meest directe route tussen de twee ingangen
door de openbare zone. Bij type R is dit niet het geval. Het gevolg is dat vreemden op hun weg van de
achterdeur naar de woonkamer de private zone moeten betreden. In dit geval vormt de keuken nog
de buffer met de slaapvertrekken. De meest directe route die de twee ingangen verbindt, dient in z’n
geheel binnen de openbare zone te liggen.
Opvallend is dat de openbare zone ten alle tijden beschikt over een uitkijkpunt, in de meeste gevallen een harmonicadeur naar de atria. Ook valt op dat de private zone altijd groter is dan de openbare
zone.
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Figuur 97: A
Analyse van de zonering
z
per app
partement [eigenn afbeeldingen]
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In fasse 1 werd al duidelijk datt de locatie een afmetingen van ramen
n en deuren vvan grote invvloed is op
de perceeptie van besscherming [zzie Figuur 644 pp.91]. In faase 3 zijn dezze locaties zo
zoveel mogelijk aan één
zijde vann de ruimte voorzien. Het
H gevolg iss vrij duidelijjk: er ontstaaat een scheerpe tweedeling tussen
gebiedenn van prospeect en van bescherming binnen één ruimte. Eerd
der werd oook al geconsttateerd dat
het verlaagen van hett plafond de mate van beescherming verder verhoogt. In fasee 3 wordt de
e mate van
bescherm
ming verder verhoogd door
d
de wannden uit te voeren
v
als een steens m
muur met ee
en donkere
baksteenn.

Figuur 98: perspectief van type S, duidelijkk zichtbaar is heet verschil tussen de woonkameer en de rest vaan het appartem
ment [eigen afbeelding]
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Figuur 99: A
Analyse van de mate
m van bescheerming per appaartement [eigen afbeeldingen]
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11.33. Evaluatie
In het vernieuwde ontwerp zijn
z op versc hillende niveeaus maatreggelen genom
men en ingrep
pen gedaan
en sluiten opp de ontwerp
pcriteria.
om het ggebouw beteer aan te late
Aan dde buitenzijd
de is de twee
edeling en dee rechtlijnigee structuur van
v de gevel behouden en is er een
draaisym
mmetrie om het hart van de gevel to
oegevoegd om
m de mate van
v variatie tte verhogen. De veranderingenn op de kopsse gevels mak
ken de verscchillende funcctionaliteiten
n zichtbaar.
In heet vernieuwd
de ontwerp worden
w
18 w
woningen op
pgeofferd om
m ca. 1200m
m2 groene ru
uimte in de
vorm vaan twee doorpende atriaa te creëren.. De doorloo
op door de atria naar dee daktuin ve
erbetert de
toegankeelijkheid van het gebouw
w doordat d e woningen ‘van buitenaaf’ toegankellijk worden. Daarnaast
creëren de plateau’ss een semi-o
openbare on tmoetingsruimte en een
n ‘tuin bij huuis’. De toevoeging van
natuur inn de vorm van
v tuinen, vijvers
v
en gro
oene wanden maken een groene enn blauwe infrrastructuur
mogelijkk waardoor natuurlijke elementen ddirect in dee bebouwde omgeving w
worden gebracht. Het
groen enn water voorzien ook in geuren en ggeluiden. In combinatie
c
met
m de glazeen lamellen in
n de gevels
kunnen ze zelfs voo
orzien in nesstplaatsen vo
oor kleine dieren.
d
Doorrdat de wonningen toegankelijk zijn
b
en
n bezoekers bij het binn
nengaan en
vanuit deze groene en blauwe infrastructureen, komen bewoners
verlaten van de woning direct in aanraking m
met natuur.
De hoogteverschhillen binnen de atria, tusssen de verkkeersruimten
n, galerijen een de tuinen leiden tot
een versschil tussen prospect
p
en toevlucht. D
Deze maatregel echter maakt
m
het gebbouw verminderd toegankelijkk voor mindeer validen. De
D onderbre king van de looproute te
er plaatse vaan de atria in
n de kopse
gevels veerhoogt de mate
m
van mysterie en lokkt exploratieef gedrag uit. De combinaatie tussen een
e verlichte openbbare ruimte bovenaan de groene waand die het pad blokkee
ert, leidt tott nieuwsgierigheid, ook
wanneerr de bewoneer er langere tijd woont een de omgevving kent.
De affwerking en materialisering van de attria bestaat uit natuurlijk
ke en lichte m
materialen die
d eenvoudig op de bouwplaatts te verwerken zijn. Deeze materialeen verhogen de functionaaliteit tijdenss de bouw,
ok de mate van
v variatie voor
v
de bew
woner. Zo on
ntstaat er bijvoorbeeld ggebruiksgeluid door de
maar oo
houten ggalerijen en metalen trap
ppen. De afw
werking is in
n het gehele gebouw gellijk gehouden zodat er
variaties ontstaan opp een terugke
erend themaa.
Dezee ingrepen heebben tot ge
evolg dat dee beoordeling op alle geb
bieden verbeeterd [zie Fiiguur 100].
Waar heet bestaandee gebouw aan
n gemiddeld 25,0% van de
d eisen voldoet, ligt deeze waarde voor
v
fase 3
op 71,4%
%, een verbeetering van 51,4%.
De to
oetsing voorr Fase 3 in op
pgenomen inn Bijlagen F en
e Bijlage G.

Figuur 100
0: Vergelijking vann de resultaten van
v de toetsingenn op gebouwniveeau uit fase 1 & fase 3 [eigen af
afbeelding]

P a g i n a | 127

Deel II – Case Studie Parktoren ‘de Jonker’
Op w
woningniveauu zijn de verrvallen entreeehal en de toevoeging van een tweeede entree
e de meest
opmerkeelijke ingrepeen. De entre
eehal kan veervallen doorrdat de vegetatiewand, dde belangrijksste zichtlijnen op dde woonkam
mer en de re
est van het interieur weegneemt. De
e tweede inggang verhooggt de mate
van toeggankelijkheid van de woning en creëeert een centrraal focus punt binnen dee woning.
De veerhoogde vlo
oer, verlaagd
d plafond, dee verkleinde ramen en de
e materialisattie verdelen elke ruimte in eenn gebied van bescherming en een gebbied van pro
ospect. Hierd
door kunnenn bewoners naar
n
gelang
hun beho
oefte kiezen voor versch
hillende mateen van prosp
pect en toevlucht in verscchillende ruimten.
De veerhoogde vlo
oer en variattie in vloerb edekking creeëren tevenss een tweedeeling binnen de woning
van opennbaar en privvate ruimten
n. Opvallend is dat elke openbare ru
uimte beschikkt over een uitkijkpunt
zoals een balkon of een galerij. Daarnaast z ijn de woonkamers voorzien van haarmonicadeur naar één
w
dee tuin bij mo
ooi weer dire
ect door kann lopen in de woonkavan de aaangrenzendee plateau’s, waardoor
mer.

Figuur 101: Vergelijking vann de appartementen uit Fase 2 en Fase 3. De appartementen
a
met
m de beste beooordeling uit beidde fasen staan
linksboven [eigen afbeeldinngen]

De w
wijzigingen uitt fase 3 conccentreren zicch ten opzich
hte van fase 2 op het gebbied van ruim
mtelijkheid,
toegankeelijkheid, traansparantie, verhulling, een variatie. Het
H impleme
entatieniveauu van de andere twee
criteria iis niet verbeterd. Dit gee
eft aan dat dde criteria fun
nctionaliteit en belichtingg vooral gebouwniveau
verbeterrd moeten worden.
w
Enkelle eisen mett betrekking tot de oriënntatie van veerschillende ruimten
r
op dde zon zijn niet
n verbeterd. Om
m die rede wijkt
w
de beo
oordeling opp het gebied
d van belichting af van dde andere criteria. De
vergelijkking van de appartemente
a
en uit fase 2 en fase 3 laaten ditzelfde
e beeld zien.. Hieruit kan
n geconcludeerd w
worden dat de
d rechtlijnigge structuurr, de vorm van
v de plattegrond en dde hoogte van het bestaande ggebouw een nadelige invvloed hebbenn.
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12. EEvaluatiee Case Sttudy

Dezee case study naar
n
Parktorren ‘de Jonkeer’ in Nijmeggen, is opgezet in drie veerschillende fasen.
f
In de
eerste faase werd dee bestaande situatie geannalyseerd. Hiertoe is hett implementa
tatieniveau van de ontwerpcritteria uit de liiteratuurstud
die bepaald. In de tweedee fase is een vernieuwd oontwerp gem
maakt voor
de apparrtementen en
e geanalysee
erd, waarbij de bestaand
de scheidinge
en tussen dee woningen zijn
z behouden. Dit resulteert in een minim
maal implemeentatieniveau
u voor de wo
oningen. In faase drie is op gebouwniveau eeen vernieuw
wd ontwerp gemaakt en geanalyseerrd waardoor de beperkinngen van de bestaande
situatie iin kaart gebrracht kunnen
n worden.
Uit dde analyse vaan fase 1 kan
n geconcludeeerd worden
n dat in de bestaande
b
sittuatie is 25%
% van eisen
uit de onntwerpcriterria is geïmple
ementeerd. D
De positieve punten conccentreren zicch op de loccatie, op de
uitstralinng van het geebouw en op
p het binnennklimaat. De tekortkomin
ngen in de hhuidige situattie concentreren zzich op de hiërarchie, ro
outing, zonerring, prospecct & toevlucht en vegetaatie. Hieruit kan opgemaakt w
worden dat de
d bestaande situatie niiet voorziet in contact met natuurliijke elementten en dus
minder ggeschikt is als leefomgeviing voor de m
mens.
d
kleine iingrepen in de
d lay-out vaan de woninggen een lichtte verbeteIn fasse 2 wordt duidelijk dat door
ring gereealiseerd kann worden. De
D ingrepen bbestaan uit het
h verplaatssen van binneenwanden, het
h toepassen van een verhoo
ogde vloer en
e een verlaaagd plafond en het toevvoegen van een semi-transparante
vegetatieewand. Met deze relatief kleine bou wkundige in
ngrepen kan het gebouw
w op dezelfde
e wijze gebouwd w
worden maarr kan het implementatienniveau met 22,6%
2
verhoo
ogd worden tot 47,6%.
Dezee fase van de case study laat duidelijkk zien dat hett mogelijk is om de woniingen van een bestaand
gebouw,, na een minimale renovaatie geschiktt te maken als leefomgeving voor de mens. Er zijn al verbeteringen mogelijk do
oor enkel de inrichting van de app
partementen aan te passsen. Als vuisstregel kan
hiervoorr het overziccht uit Tabel 24 gebruikt worden.
Plaats in
n
Ruimte
Overw
wegende Funcctie
Zoonering
Hiërarchie
Eis Ra
Raamoppervlak
O
Openbaar
1
¼Aruuimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Woonkaamer Activviteit: Prosspect
Keuken
Activviteit: Prosspect
Seemi-Openbaaar 2
¼Aruuimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Slaapkam
mer
Rust::
Toevvlucht
Prrivaat
3
A raamm ≤ ¼ A ruimtte
Badkameer
Rust::
Toevvlucht
Prrivaat
3
geen
Toilet
Rust::
Toevvlucht
O
Openbaar
2
geen
Tabel 24: Uitgangspunten per ruimte op basis van casee study. Deze uitgangspunten kunnen
k
als vuisttregel gehanteerrd worden om
bestaande woningen te rennoveren en als leefomgeving
l
in te richten. Dezee maatregelen vormen
v
echter eeen minimaal implementatieniveau van dde ontwerpcriteriaa. Verdere impleementatie, zie Figguur 102.

Figuur 102
2: Overzicht van de ideale impleementatiewijze vvan prospect & toevlucht (rechts), hiërarchie (m
midden), en zonnering (rechts)
[eigen afbeeeldingen]

P a g i n a | 129

Deel II – Case Studie Parktoren ‘de Jonker’
Fase 3 laat zien dat
d de bestaande situatiee verder verbeterd kan worden
w
doo r woningen op te offeren en rruimte te maaken voor ee
en tuin bij huuis. De toegeepaste ingrepen bestaan uit het toevvoegen van
een doo
orlopende seerie atria me
et daarin ruim
mte voor tuinen en groe
ene wanden . De woninggen zijn direct toeegankelijk vanuit deze attria, door dee toevoegingg van een ‘aachterdeur’. De meeste woningen
hebben een eigen teerras in de atria
a
en de m
mogelijkheid
d om dit terras bij de w
woonkamer te
t trekken.
Binnen dde woning zijjn aanvullend
d op de maattregelen uit fase
f
2, verschillende matterialen toegepast in de
ruimten van prospecct en van toevlucht. Dezze maatregellen resultere
en in een verrdere toename van ca.
23,8% teen opzichte van fase 2, en
e van ca. 4 2,9% ten op
pzichte van de
d bestaandee situatie. Hiieruit blijkt
dat de ttoevoeging van
v de atria met tuinen, groene wan
nden en een alternatievee looproute tot gevolg
heeft, daat het gebouw
w meer aanssluit bij de beehoeften die de mens ste
elt aan zijn leeefomgeving.
Met eeen ingrijpennde renovatiie kan het geebouw nog verder aangepast wordeen door de toevoeging
t
van een gelaagd maaaiveld. Dit maaakt een tuinn bij huis mo
ogelijk evenals een achte rdeur. Deze twee toev
ee
en focuspuntt in de routin
ng door de
voegingeen veroorzakken een stijgging van de hhoeveelheid vegetatie,
woning en een hogeere mate van
n variatie vaanwege een alternatieve looproute vvan de entre
ee van het
oning. De to
oegenomen hhoeveelheid vegetatie zo
orgt op zijn beurt weerr voor een
gebouw naar de wo
grote vaariatie aan materialen,
m
licchtinval, textturen, geuren en geluide
en. De maatrregelen resu
ulteren dan
ook in een verbeteriing van het im
mplementati eniveau van alle ontwerp
pcriteria.

Figuur 103
3: Vergelijking vaan de invloed diee de verschillendee ingrepen in dee verschillende fa
asen van de casee study hebben, op het implementatienivveau [eigen afbeeelding]

Fase 3 toont ookk enkele beperkingen vann de bestaande situatie. Zo
Z wordt heet implementatieniveau
wege de vorrm van het gebouw
g
niet verder verbbeterd. De hoogte
h
van
van het criterium Beelichting vanw
het gebo
ouw veroorzzaakt een sch
haduw aan dde noordzijde van het ge
ebouw. De w
woningen en tuinen die
daar ligggen krijgen zo
z geen direct zonlicht. De verbindiing met het gebied ten nnoorden van
n de toren
gaat hierrmee verloreen. Daarnaasst vormen d e flanken vaan de toren nog
n altijd eeen abrupte grrens. Over
de hooggte van het gebouw
g
dient dit probleeem opgelostt te worden door een exxterne consttructie om
het gebo
ouw. Bij een dergelijke constructie w
wegen echterr de voordelen (functionnaliteit, vervaaging grenzen) waaarschijnlijk niet
n op tegen de kostenn van de zwaare, externe
e draagconsttructie (finan
ncieel, daglicht).
w
dat hhoogbouw in
n deze vorm niet de ideaale vorm is. Bij nieuwConccluderend kaan gesteld worden
bouw kaan beter een vorm gek
kozen wordeen waarbij de
d woningen en de tuinnen op zonzijde liggen.
Hoogbouw kan wel haalbaar zijn door de toeepassing van het gelaagde
e maaiveld.
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Figuur 104
4: Schematische weergave van de
d lay-out van dde appartementten en de relatiee tot de ontwerrpcriteria. Alle appartementen
komen in m
meer of minderee mate overeen met
m deze schem
matisering. De weeergave is gebasseerd op de eisenn uit de ontwerp
pcriteria en de
resultaten vvan de case studdy en vormt de iddeale situatie vooor zover de anallyse gaat [eigen afbeelding]
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13. Conclusies

Centraal in dit onderzoek staat de vraag in hoeverre de bestaande stedelijke woonomgeving voorziet in contact met de natuur. Om tot een antwoord op die vraag te komen is een literatuuronderzoek
uitgevoerd naar de archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen en de kenmerken waar de
leefomgeving voor de mens aan dient te voldoen. Hieruit zijn vervolgens ontwerpcriteria onttrokken
aan de hand waarvan een omgeving ontworpen kan worden.
Vervolgens is er een case study uitgevoerd waarin een bestaand appartementencomplex geanalyseerd is, aan de hand van de opgestelde ontwerpcriteria en bijhorende eisen. Hieruit kan opgemaakt
worden in hoeverre het gebouw voldoet als leefomgeving. De case study levert daarnaast inzichten in
de toepassing van de ontwerpcriteria en in de mogelijkheden en de benodigde ingrepen om een bestaand gebouw, aan te passen zodat het beter geschikt is als leefomgeving voor de mens.
Uit de analyse van Parktoren ‘de Jonker’ blijkt dat er aan de hand van de ontwikkelde criteria natuurlijke elementen in een bestaand gebouw geïmplementeerd kunnen worden. Met het vernieuwde
ontwerp (fase 3) is een implementatieniveau van 71,4% bereikt, een verbetering van 46,4% ten opzichte van het originele ontwerp. Hiervoor wordt een combinatie gemaakt tussen bouwkundige ingrepen
en de toevoeging van natuur. Hieruit kan opgemaakt worden dat het mogelijk is, een bestaand appartementengebouw te renoveren tot een omgeving die beter geschikt is als leefomgeving voor de mens.
De toetsing van de bestaande situatie in fase 1 van de case study laat zien dat er veel verbeteringen
mogelijk zijn in bestaande woongebouwen. Op gebouwniveau blijkt dat routing, hiërarchie, biodiversiteit en bescherming de meeste aandacht vragen. Binnen de appartementen dient daarnaast de zonering
verbeterd te worden. Op basis van fase 3 kan gesteld worden dat biodiversiteit binnen de woningen
een lagere prioriteit heeft wanneer er een directe verbinding is met de tuinen zoals in de atria.
Om het gebouw te verbeteren dienen woningen verwijderd te worden om ruimte vrij te maken
voor atria met tuinen en een doorlopende looproute voor een tweede ontsluiting van de woningen.
Hierbij dient de looproute afwisselend door zones van toevlucht en zones van prospect te gaan. Ook
dient er ruimte tussen de woningen en de tuinen te zijn voor de bewoners. De gedane ingrepen omvatten daarnaast een andere lay-out binnen de woningen op basis van een toenemende mate van privacy en bescherming naarmate men dieper in de woning komt.
Het is gebleken dat gebouwen via een renovatie aangepast kunnen worden aan de kenmerken van
een geschikte leefomgeving voor de mens, maar dit is echter niet altijd mogelijk. In veel gevallen zullen
er verregaande ingrepen gedaan moeten worden om de ruimten binnen de woningen en de tuinen, op
de zon te oriënteren. Uit de toetsing van de ontwerpcriteria blijkt dat het implementatieniveau van het
criterium ‘belichting’ het minst gestegen is. De oorzaak hiervoor is de gelijk gebleven beoordeling van
de toetreding van zonlicht en de oriëntatie op de zon. De ramen in de slaapkamers dienen de ochtendzon binnen te laten. De woonkamer, balkons en tuinen dienen op de middag- en avondzon te liggen. In deze case study was het niet mogelijk de verschillende ruimten binnen de appartementen op de
zon te oriënteren. Daarnaast speelt de zon een rol in de groei van planten en daarmee in de oriëntatie
van de tuinen en dus van het gebouw. Bij de afweging tussen sloop en renovatie zal de oriëntatie op de
zon een doorslaggevende factor moeten zijn.
Een opmerkelijke conclusie is dat de toevoeging van de atria en de tuinen, de woning in essentie gelijk stelt aan een grondgebonden woning. De meeste woningen (40/60) hebben een directe verbinding
met de tuinen in de atria. Daarnaast hebben 16 van deze woningen een achterdeur. Met de toevoeging
van tuinen in een atria en een doorlopende looproute kan tegemoet worden gekomen aan de wensen
van bewoners van het stedelijk gebied.
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Uit dde literatuurssurvey blijkt dat er zeer weinig bekeend is over de
d relatie tusssen natuurllijke omgevingen en de positievve effecten op
o de gezonddheid. De beeschikbare onderzoeken
o
over de relatie tussen
v
k op empiriscch onderzoe
ek. De speciffieke elementen binnen
natuur een gezondheiid berusten voornamelijk
een natuuurlijke omgeving die verantwoordellijk zijn voorr deze positieve relatie bblijven dan ook
o onderbelicht. H
Het gevolg iss dat de hierop gebaseerrde ontwerprrichtlijnen niet optimaal zzijn.
Bestaaande ontweerprichtlijnen
n zoals de H
Healing Environment kunnen verbetterd worden
n wanneer
specifiekke kenmerkeen van natuu
urlijke omgeevingen geïdentificeerd en
e toegepastt kunnen worden.
w
De
enige liteeratuur die hier een aan
nzet toe doeet is van Jud
dith Heerwaggen [Heerwa
wagen & Greggory 2008,
Heerwaggen 2009]. Zij
Z kijkt hierb
bij naar hoe een natuurlijke omgeving positieve eemoties kan oproepen.
Zij identtificeert een zestal kenm
merken: zintuuigelijke rijkd
dom, beweging, toevalligge ontdekkin
ngen, variaties op eeen thema, verandering
v
& weerbaar heid en gevo
oel van vrijheid. De relattie met de gezondheid
g
blijft echhter onderbeelicht.
Het w
welzijn van de
d mens kan
n daarnaast ook met bo
ouwkundige elementen
e
ppositief beïnvvloed worden. Het werk van Grant Hilde
ebrand [Hilddebrand 199
99, Hildebran
nd 2008] geeeft hiervoorr de beste
aanwijzinngen. Hij ideentificeert een zestal arrchetypische kenmerken van bebouw
wde omgevingen: prospect & toevlucht, verleiding,
v
co
ontrole overr gevaar, stru
uctuur & com
mplexiteit. O
Opvallend is dat Hildebrand deeze archetyppische kenme
erken beschrrijft, aan de hand
h
van hett belang voorr de overlevvingskansen
van de vvroege mens. Deze vroegge mens leeffde enkel in een natuurlijke omgevingg. Aangezien
n ons brein
evolutionair gezien niet
n de tijd heeft gehad z ich aan te paassen aan de moderne saamenleving (é
één waarin
k
evaluerren wij onzee omgeving nog altijd op kenmerken welke ooit
overleveen een lageree prioriteit kent),
de overllevingskansen bevorderd
den. Een om
mgeving die rijk
r is aan de
ergelijke leveensbevorderrende kenmerken, geniet daaro
om de voork
keur. Hieruitt valt af te leiden dat dezze archetypissche kenmerrken ook in
een natuuurlijke omggeving voork
komen en daat deze daarom – net als de kenmeerken uit hett werk van
Heerwaggen – een ro
ol kunnen spe
elen in de invvloed van naatuur op de gezondheid.
g
omgeving
vereenvoudiigt
activiteit

activiteitt
verhooggt
overlevingskkans

satisfactie
e of
verlichtin
ng
discomfo
ort

verhooggde
overlevingsskans
= verbete
erde
gezondheid

Figuur 105
5: Wanneer een omgeving activiiteiten vereenvouudigd welke de overlevingskanseen bevorderen, hheeft deze omgeving de voorkeur [eigenn afbeelding]
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De rrol die de to
oevoeging vaan natuur kaan spelen in
n het voorzien in een ggeschikte lee
efomgeving,
wordt duidelijk uit de
d eisen binn
nen de ontweerpcriteria. Vegetatie
V
heeft een scalaa aan mogelijjke toepasZo kan het gebruikt
g
worden om zicchtlijnen te blokkeren
b
en
n zo plekkenn geheel of gedeeltelijk
g
singen. Z
aan het zzicht ontnem
men. Daarnaast zorgt eenn verscheideenheid aan flora en faunaa voor een grote
g
variatie in strructuren, texxturen, kleurren, patronenn, geluiden, geuren
g
en be
ewegingen. D
Dergelijke to
oepassingen
hebben iinvloed op de
d behoefte aan
a bescherm
ming en exploratie, en kunnen voorzzien in een hogere
h
mate van sstructuur en complexiteit. Dit wijst erop dat veegetatie in de
d bebouwdee omgeving als middel
gebruiktt kan wordeen om de be
enodigde arcchetypische kenmerken van de beboouwde omggevingen te
realisereen.
Andeersom geldt hetzelfde: de
e archetypiscche kenmerkken van natu
uurlijke omgeevingen zoalls Heerwagen die beschrijft, kuunnen gerealiseerd wordden met bou
uwkundige maatregelen.
m
Deze conclu
usie wordt
onderbo
ouwd door de
d opvallende stijging vann het implem
mentatieniveau na de toeevoeging van
n een serie
atria mett tuinen en groene
g
wand
den. Het verrschil tussen het impleme
entatieniveauu van fase 1 en
e fase 3 is
namelijkk 46,4% waarrvan slechts 22,6% te veerklaren is met
m de wijziggingen binnenn de woninggen [zie Figuur 1066].

Figuur 106
6: Vergelijking vaan de invloed diee de verschillendee ingrepen in dee verschillende fa
asen van de casee study hebben, op het implementatienivveau [eigen afbeeelding]

Doorr de implementatie van de
d archetypiische kenmeerken van Hildebrand, kuunnen omgevvingen ook
aangepasst worden aan
a kenmerk
ken van natuuurlijke omgeevingen die Heerwagen beschrijft. Om
O enkele
voorbeeelden te noem
men: de atria bieden ruiimte om nattuur toe te voegen.
v
De hharmonicawand tussen
het atriuum en de wo
oonkamer ve
ervaagt de ggrens tussen binnen en buiten
b
en veerhoogt het gevoel van
vrijheid. De trapsgew
wijs geplaatste atria biedden een doo
orkijk naar be
eneden naarr andere geb
bieden. Het
doorzettten van mateeriaalgebruik
k in alle atriaa biedt structtuur en variaatie op detaillniveau. Binn
nen de woning zijn enkele kleinne ramen ge
eplaatst, die een onverw
wachte doork
kijk bieden oop de omgevving. Het is
dan ookk aannemelijkk dat er in de ideale leeffomgeving vo
oor de menss een synerggetische relattie bestaat,
tussen de kenmerken van bebouwde en van natuurlijke omgevingen.
o
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14. Discussie

Op basis van het doorlopen proces moeten echter een aantal kanttekeningen geplaatst worden bij
de resultaten.
Uit de analyses van de appartementen blijkt dat er binnen de ontwerpcriteria en bijbehorende categorisering, nog meer structuren te herkennen zijn waarbinnen meerdere eisen worden verenigd. De
appartementen zijn getoetst op zonering, hiërarchie, routing, prospect & toevlucht en materialisatie.
Aan de hand van deze structuren kunnen verschillende eisen binnen verschillende ontwerpcriteria
getoetst worden. Zo worden met de analyse van hiërarchie niet alleen eisen met betrekking tot Ruimtelijkheid getoetst, maar ook eisen met betrekking tot Variatie en Functionaliteit. Hieruit valt af te leiden dat de classificering van de ontwerpcriteria niet optimaal is en dat er andere indelingen denkbaar
zijn.
De ontwikkeling van de ontwerpcriteria en de fysieke eisen daarbinnen, moet dan ook als een
doorgaand proces beschouwd worden. Op dit moment zijn de eisen enkel gebaseerd op het werk van
Alexander. Zijn werk stamt uit 1977 waardoor modernere technieken niet in de lijst opgenomen zijn.
Hierbij valt te denken aan passieve technieken om energie te besparen, duurzame energieopwekking
en (natuurlijke) waterzuiveringstechnieken. Ook zijn de eisen nog niet op een en hetzelfde niveau uitgewerkt. Sommige eisen zijn nog te specifiek terwijl anderen te oppervlakkig blijven. Dit is het best
zichtbaar in de kwantificering van verschillende eisen. Zo zijn de eisen die gesteld worden aan de hoogte van een ruimte, of de diepte van een balkon of galerij ondubbelzinnig gespecificeerd. Enkele eisen
zijn echter gebaseerd op arbitraire richtlijnen, zoals de daglichttoetreding. De kwantificatie van deze
eisen dient dan ook nader uitgewerkt te worden.
Hoewel er verschillende nuances aan te wijzen zijn, doen de hier geformuleerde eisen en ontwerpcriteria geen uitspraak over de importantie van specifieke eisen ten opzichte van andere. Het is in dit
stadium dan ook niet mogelijk om een minimaal implementatieniveau aan te geven. Noch is het mogelijk specifieke eisen aan te wijzen waar minimaal aan voldaan moet worden. Hier dient eerst verder
onderzoek naar gedaan te worden.
Een ander struikelpunt in de ontwikkeling van de eisen, is dat enkele eisen strijdig zijn met de geldende Nederlandse bouwwetgeving. Hierbij gaat het met name om de daglicht toetreding en de minimale plafondhoogten. De Nederlandse wetgeving op het gebied van woningen, heeft tot gevolg dat de
equivalente daglichtoppervlakte (10% V.O. met een minimum van 0,5m2) en de minimale vrije hoogte
(2,6m) in alle verblijfsruimten gelijk moeten zijn. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de specifieke functie van de ruimte binnen de woning. Een slaapkamer wordt gelijk getrokken met bijvoorbeeld
de woonkamer. Dit is in zich zelf geen probleem, maar een vrije hoogte van minimaal 2,6m is, in een
kleine ruimte van toevlucht, niet wenselijk. Dit onderzoek laat zien dat er binnen de wetgeving een
zekere mate van flexibiliteit moet zijn, om de ruimte aan te passen aan de specifieke functie binnen de
woonfunctie. De Nederlandse wetgeving laat op dit moment geen ruimte voor dergelijke variatie.
De toetsing van het implementatieniveau kan niet beschouwd worden als een meting van de mate
van contact met natuur. De berekende percentages geven een indicatie aan, in hoeverre aan alle eisen
is voldaan. Maar zoals al aangegeven is deze lijst niet optimaal. Vanwege de hierboven beschreven kanttekeningen kan niet zonder meer gesteld worden dat er bij een specifiek percentage, voldoende contact met natuur plaats vindt. De percentages zijn daarom in dit onderzoek enkel gebruikt om sterke en
zwakke punten te analyseren om zo het ontwerp te kunnen verbeteren. Wanneer bovenstaande kanttekeningen in acht genomen worden, is het in een later stadium wel mogelijk deze eisen verder te
ontwikkelen tot een toetsingsinstrument of opname in een bestaande tool.
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Het ddoel van hett onderzoek is om met dde implemen
ntatie van naatuurlijke eleementen binn
nen de bebouwde omgeving, een
e meer du
uurzame woo
onomgeving te creëren. Duurzaamhheid wordt in
n dit kader
gedefinieeerd als een balans tusse
en economiscche, ecologissche en ethische factoreen. Dit onderrzoek concentreerrt zich tot nu toe, op de
e ecologischhe en ethisch
he factoren [zie Figuur 107]. De economische
haalbaarheid van dezze implementtatie valt buiiten de scoop van dit ond
derzoek.

Figuur 107
7: Focus van de verschillende
v
gebruikte bronnen [[eigen afbeeldingg]

Toch kan er eenn eenvoudige
e financiële aafweging gem
maakt worde
en om inzichht te verschaaffen in de
h bestaand
de gebouw worden enkkel de bove
enste 25 apppartementen
n voor ca.
mogelijkkheden. In het
€250.000 per apparttement verk
kocht. De ovverige apparttementen wo
orden verhu urd. Voor deze indicaouw in plaatss van renovaatie. Aangenomen wordtt, dat alle ap
ppartementie worddt uitgegaan van nieuwbo
ten verkkocht worden (geen verh
huur), en datt de totale opbrengst
o
vaan het bestaaande gebouw
w de investeringsko
osten dekt. Ten
T opzichte
e van het beestaande gebouw gaan err 18 van de 778 appartem
menten verloren, dat wil zeggeen dat de ap
ppartementeen die overb
blijven ca. 23
3% duurder worden. De kostprijs
€
pe
er appartemeent met een gemiddelde van ca. 100m
m2. Een appaartement in
komt daan uit op ca. €307.000
datzelfdee prijssegment op een vergelijkbare
v
locatie valt in de catego
orie van 1000m2 tot 130m
m2. De appartemeenten in het nieuwe ontw
werp zitten ddan aan de onderzijde
o
vaan deze cateegorie maar beschikken
b
wel over een tuin bij
b hui. Daar komt bij daat bewoners gebruik kun
nnen maken van de and
dere tuinen
ot een beteree verhouding tussen prijs en kwaliteeit. De appaartementen
binnen hhet gebouw. Dit leidt to
gaan dann weliswaar in een hoger prijssegmeent vallen, maar
m
zijn van hogere kwaaliteit dan ve
ergelijkbare
appartem
menten in diee hogere prijsklasse.
de natuur ee
en positieve invloed op de
d gezondNaastt de waardeevermeerdering heeft de toegevoegd
heid van de bewoners, wat kan leiden tot eeen daling van de zorgkostten voor bew
woners. Zij zullen
z
miner aanspraakk doen op hu
un ziektekosttenverzekeriing. Met het oog op de
der zorgg nodig hebbben en minde
stijgendee zorgkostenn is het denk
kbaar dat zo
orgaanbiederrs woningzoe
ekenden welllicht stimule
eren in gezondere wijken te gaan
g
wonen.. Het is dann zelfs denkb
baar dat zorrgverzekeraaars meebetalen aan de
bouw vaan een gezonndere woono
omgeving.
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15. Aanbevelingen Onderzoek

Om het doel van een als leefomgeving geschikte woning te realiseren, is er een behoefte aan gespecialiseerde kennis uit verschillende vakgebieden. Met name experts uit de omgevingspsychologie kunnen inzichten verschaffen over de invloed van een omgeving op de mens. Zij kunnen in het ontwerpproces meedenken over bijvoorbeeld, de lay-out van de woning, het materiaal- en kleurgebruik of zelfs
alternatieve energieopwekking. Dit onderzoek biedt een glimp in de toegevoegde waarde van een omgevingspsycholoog.
Ook bij het ontwerpen met natuur binnen gebouwen, is er behoefte aan specifieke kennis van planten, dieren en ecosystemen. Elke planten- of diersoort heeft zijn eigen eisen ten aanzien van de omgeving. Zo dienen sommige planten veel zon te hebben, terwijl andere meer in de schaduw moeten staan.
Ook het type ondergrond, de luchtvochtigheid en de temperatuur spelen hierbij een rol. Dit heeft
uiteraard gevolgen voor het bouwkundig ontwerp. Ook wanneer mensen zelf de tuinen binnen gebouwen gaan onderhouden, dienen zij op de hoogte te zijn van het soort planten die daar kunnen
groeien, en welk onderhoud die nodig hebben. Uit dit onderzoek blijkt dat de toevoeging van natuur
grote gevolgen heeft voor het bouwtechnisch ontwerp, en dat experts op het gebied van ecosystemen,
flora en fauna een grote toegevoegde waarde kunnen hebben in het ontwerpproces.
Voordat de hier ontwikkelde ontwerpcriteria succesvol toegepast kunnen worden, dient er getoetst te worden in hoeverre deze criteria een positief effect op de gezondheid kunnen hebben. Er is
aanvullend onderzoek nodig naar de mechanismen die de effecten van een omgeving op de gezondheid
van de mens bepalen. Daarnaast is er zeer weinig literatuur bekend over welke kenmerken van natuurlijke omgevingen deze invloed kunnen hebben.
Ook wordt uit dit onderzoek niet duidelijk welke eisen minimaal geïmplementeerd moeten worden
om een omgeving als geschikt habitat van de mens te kunnen beschouwen. Er is een aanzet gegeven,
maar er dient verder onderzoek gedaan te worden naar de relatieve importantie van de verschillende
eisen [zie ook Maas 2008 pp.196]. Hierbij is het van belang dat de inspraak van bewoners meegenomen
wordt.
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17. Lijst van Afbeeldingen en Figuren
Figuren
Figuur 1: Een duurzame samenleving kan alleen tot stand komen als zowel een technologische transformatie als een ethische
en spirituele transformatie plaatsvindt. Ontwerpen die rekeningen houden met de behoeften van gebruikers dragen hier
in sterke mate aan bij [eigen afbeelding].
7
Figuur 2: Verdichting leidt tot een afname van de groene ruimte in het stedelijk gebied, met als gevolg dat steeds meer
mensen het risico lopen in een 'stenen' omgeving te leven: een omgeving waarbij weinig natuurlijke elementen en geen
ruimte rondom de woning aanwezig zijn [v.l.n.r. Brink 2008, eigen foto]
14
15
Figuur 3: Healing Environment in het VU Medisch Centrum Amsterdam [Tooren 2010]
Figuur 4: De Nederlandse woningbouw kenmerkt zich door uniformiteit en gelijkheid. [v.l.n.r. De Zwarte Hond 2011,
DureVermeer 2006, Gemeente Arnhem 2011, Kuipers Aannemersbedrijf 2011]
16
Figuur 5: Het aanbod vanuit de markt bestaat hoofdzakelijk uit appartementen, terwijl mensen liever een huisje hebben met
17
een tuin. [v.l.n.r.: Verhagen Ramen 2011, EuropaHome 2006]
Figuur 6: Projectie van de Ecologische Hoofdstructuur (groen) en de Nationale Landschappen (groen omrand) over het
stedelijk gebied (grijs). Zowel de EHS als de Nationale Landschappen liggen buiten het stedelijk gebied. [VROM 2004a] 18
Figuur 7: Het beleidsplan 'Groene Allure' van Gemeente Nijmegen, laat goed zien dat natuur geclusterd wordt en dat de
singels dienst doen als ‘groene koppeling’. Het plan heeft tot doel meer groen in de straat te brengen. De binnenstad
blijft echter versteend vanwege de hoge bebouwingsdichtheid. [Buro Poelmans Reesink 2007, eigen bewerking]
20
Figuur 8: Prognose bevolkingsgroei, 2005‐2025, naar gemeente. De bevolking in het stedelijk gebied (zwart omrandt) blijft tot
2025 stijgen [van Dam et al. 2006, eigen bewerking]
21
Figuur 9: Woningproductie naar eigendom en woningtype (eg: eengezinswoning, mg: meergezinswoning) in Nederland en het
Westen, 2001‐2009. Uit de figuur blijkt dat over heel Nederland en het Westen van het land het aandeel appartementen
(de som van koop en huur sectoren) sinds 2001 is toegenomen. [Bouwfonds 2011a]
22
Figuur 10: Woningproductie naar eigendom en woningtype (eg: eengezinswoning, mg: meergezinswoning) in stadsregio's G4
en G4, 2001‐2009. Diezelfde stijging is ook in de vier grootste gemeenten waarneembaar. [Bouwfonds 2011a]
22
Figuur 11: Vraag‐ en aanbodverhoudingen in stedelijk gebied, naar woonmilieu en woningtype (eg: eengezinswoning, mg:
meergezinswoning). De categorie ‘Stedelijk Gebied‘ is hierbij gedefinieerd als de som van de centrum stedelijke en de
buiten stedelijke gebieden [eigen bewerking]
23
Figuur 12: Vergelijking van de oppervlakte openbaargroen per woning, binnen een straal van 500m rondom de woning over de
2
perioden 2000‐2003 en 2003‐2006. Slechts 39% van de G31 voldoet aan de norm van 75m ligt. De vergelijking laat
daarnaast een daling zien van het oppervlakte openbaar groen per woning in Tilburg en Leeuwarden, terwijl de andere
steden onveranderd zijn. Deze trend illustreert de lage prioriteit die het openbaar groen geniet [CBS, PBL, Wageningen
UR 2010a].
24
Figuur 13: Vergelijking ontwikkelingen openbaar groen bij de woning en de ontwikkeling van de bevolkingsgroei in de 31
grootste gemeenten van Nederland. Opvallend is dat de gemeenten waar de bevolking het sterkst gestegen is, het
meeste openbaar groen hebben ingeleverd [CBS, PBL, Wageningen UR 2010a, de Jong & van Duin 2009 pp.39].
25
Figuur 14: De relatie tussen de hoeveelheid groene ruimte binnen een straal van 3km rondom de woning, en het percentage
ondervraagden dat stelt dat zijn of haar gezondheid ‘minder dan goed’ is. Mensen voelen zich gezonder in een omgeving
met meer natuurlijke elementen. [Maas 2008]
27
Figuur 15: Factoren uit de bebouwde omgeving die van invloed zijn op de gezondheid. [v.l.n.r.: Lindhout 2006, Regionale
Samenwerking Amsterdam 2007]
28
Figuur 16: De directe woonomgeving in Nederland is vrijwel volledig ontdaan van natuurlijke elementen [v.l.n.r. eigen foto,
Brink 2008, Boparai 2001, De Zwarte Hond 2011]
30
Figuur 17: Het contrast tussen de bebouwde en natuurlijke omgevingen is duidelijk zichtbaar in de vergelijking tussen de
stedelijke skyline en het natuurlijke vergezicht [v.l.n.r. Best2Stay 2009, Wilcozpics 2009]
31
Figuur 18: De vicieuze cirkel die leidt tot de devolutie van kennis van, en interesse in de natuur [Joye 2007 pp.67]
31
Figuur 19: Studieproject Urban Miximum door Michel van den Bogaard is een concept voor de implementatie van de wensen
van bewoners [zie pp.31] in gebieden waar een hoge woningdichtheid noodzakelijk is [Van den Bogaard 2009]
32
Figuur 20: EDITT‐tower van Hamzah & Yeang is een voorbeeld van het versmelten van natuur en bebouwde omgeving in
33
gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid [afbeeldingen: Kain 2008]
Figuur 21: Healing Environment in het VU Medisch Centrum Amsterdam [Tooren 2010]
34
Figuur 22: Uitzicht op een groene gebruiksruimte op het dak vormt een van de aanbevelingen voor een Healing Environment
en de pauzeruimte in het hoofdkantoor van Google in Zürich [v.l.n.r. van den Berg & Winsum Westra 2006 pp.33,
Georgia 2010]
34
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Figuur 23: Ontwerpeigenschappen en ‐elementen van Biophilic Disgn volgens Kellert zijn verdeeld over zes categorieën [Kellert
et al. 2008 pp.15]
35
Figuur 24: Voorbeelden van de implementatie van elementen van Biophilic Design [Greenhomearch 2009, Miller‐McCune
2008]
35
Figuur 25: De onderzoeksopzet bestaat uit een literatuursurvey (H4 & H5), de analyse van de literatuursurvey (H6) en een case
study (H7 t/m H12) [eigen afbeelding]
38
Figuur 26: Voorbeelden van Natuur volgens de hier gegeven definitie [v.l.n.r.: Victor Bos 2008, Luxx 2009]
40
Figuur 27: Voorbeelden van contact met natuur [afbeeldingen v.l.n.r. Lorentz School 2010, Vorarlberg Online 2007, Web
41
Cadeau 2011, Siegers 2002]
Figuur 28: De directe woonomgeving omvat gebouwen, private en semi‐openbare gebieden binnen het bouwblok
(achtergrondafbeelding: Yburg, Nootdorp) [Google Maps 2011]
43
Figuur 29: Wanneer een activiteit de overlevingskansen bevorderd heeft die activiteit een positief effect op de gezondheid. Een
mens wordt aangezet tot een levensbevorderende activiteit doordat deze leidt tot satisfactie of het verlichten van
discomfort [eigen afbeelding]
46
Figuur 30: Natuurlijke omgevingen brengen informatie over op al onze zintuigen [Victor Bos 2008]
48
Figuur 31: Natuur is altijd in beweging: rustige bewegingen worden geassocieerd met veiligheid [Westerbeek College 2008
naar Freefoto.com]
49
Figuur 32: Typerend zijn onverwachte confrontaties met natuurlijke elementen. Onze gevoeligheid voor dergelijke prikkels
staat aan de basis van bijvoorbeeld sightseeing of winkelen [Fotoplatforma 2006]
50
Figuur 33: Gelijkenis, repetitie en variatie in details vormt de basis voor veel natuurlijke elementen en maakt een omgeving
eenvoudig te interpreteren [afbeelding: Jupiter Images 2011]
50
Figuur 34: Elke natuurlijke omgeving vertoont patronen van groei, bloei, ontwikkeling, verval en verderf [afbeelding:
Wikimedia 2011]
51
Figuur 35: Het gebrek aan grenzen in natuurlijke omgevingen laat keuzen toe en sturen activiteiten en emoties niet in één
richting [Kellert et al. 2008 (Nilda Cosco)]
52
53
Figuur 36: Ontwerpcriteria Natuurlijke Omgevingen [eigen afbeelding]
Figuur 37: Wanneer een omgeving activiteiten vereenvoudigd welke de overlevingskansen bevorderen, heeft deze omgeving
de voorkeur [eigen afbeelding]
55
Figuur 38: Complexiteit en structuur [Joye 2007 pp.88‐89]
56
Figuur 39: Prospect en Toevlucht in een natuurlijke setting [Experiencing Architecture 2010a]
57
58
Figuur 40: Prospect & Toevlucht in een bebouwde setting [v.l.n.r. Días de Arquitectura 2008, Delmars 2011]
Figuur 41: Het zicht op de tempel is geblokkeerd waardoor deze slechts gedeeltelijk zichtbaar is. [Hilde 2011]
59
Figuur 42: Het hebben van controle over een gevaarlijke situatie [Grand Canyon National Park.org 2011]
60
Figuur 43:Overzicht van de ontwerpcriteria voor de bebouwde omgeving op basis van een selectie patronen uit ‘A Pattern
Language’ van C. Alexander [Alexander et al. 1977] en de kenmerken van bebouwde omgevingen uit hoofdstuk 5 [eigen
afbeelding]
63
Figuur 44: Het ontwerpcriterium Ruimtelijkheid omschrijft eisen ten aanzien van aaneenschakeling van ruimten en functies,
64
hoofdvorm van ruimten, gebouwdelen of gebouw, en fysieke afmetingen [Experiencing Architecture 2011b]
Figuur 45: Het ontwerpcriterium Toegankelijkheid omschrijft eisen ten aanzien van het betreden van een omgeving en de
manier waarop [MissMoss 2011]
66
Figuur 46: Het ontwerpcriterium Belichting omschrijft eisen ten aanzien van de hoeveelheid licht, de kleur en richting van
68
invallend licht, maar ook filtering van licht en schaduwvorming [Días de Arquitectura 2008]
Figuur 47: Het ontwerpcriterium Transparantie omschrijft eisen ten aanzien van de openheid of geslotenheid van een
scheidingsconstructie richting andere ruimten of de buitenwereld [Sun Valley Magazine 2011]
70
Figuur 48: Het ontwerpcriterium Verhulling beschrijft eisen ten aanzien het onderbreken van zichtlijnen en het verhullen van
op afstand zichtbare objecten of omgevingen [Akitaoka 2008]
71
Figuur 49: Het ontwerpcriterium Variatie omschrijft eisen ten aanzien van de afwisseling van verschillende elementen in een
omgeving zoals vormen, kleuren en texturen, waarbij de hoofdstructuur gelijk blijft [Agnus Kirk 2011]
72
Figuur 50: Het ontwerpcriterium Functionaliteit omschrijft eisen ten aanzien van multifunctionaliteit of aanpasbaarheid [The
Organon Architecture Blog 2011]
75
Figuur 51: De Parktoren (centrum, hier gezien vanuit het zuiden) is onderdeel van Park Malderborgh. Het terrein bestaat uit
een centrale vijver omringd door een parkgebied en ca. 200 huur‐ en koopappartementen en een ondergrondse
parkeergarage. [Parktoren de Jonker 2011]
80
Figuur 52: Parktoren ‘de Jonker’, bestaat uit 16 bouwlagen met 88 huur‐ en koopappartementen. Dit gebouw is representatief
voor woongebouwen in Nederland [eigen afbeeldingen]
80
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Figuur 53: De hoofddraagstructuur van de toren bestaat uit betonnen, in het werk gestorte wanden en vloeren [eigen
afbeeldingen]
81
Figuur 54: Impressies van de binnenzijde van twee verschillende appartementen. Links: type O. Rechts: type M. [Parktoren de
Jonker 2011]
81
82
Figuur 55: Plattegrond verdiepingen 4 tot en met 15. oranje: type M, blauw: type N, groen: type O [eigen afbeelding]
Figuur 56: Inkadering schaalniveau 'gebouwniveau': het gebouw inclusief de eerste 10m van het omringende terrein [Park
Malderborgh 2011, eigen afbeelding]
84
Figuur 57: De verschillende appartementen. Linksboven: type M, rechts: type N, linksonder: type O [eigen afbeeldingen]
85
Figuur 58: De situatie biedt slechts weinig bescherming tegen externe invloeden [v.l.n.r.: eigen afbeelding, Park Malderborgh
2011]
86
Figuur 59: Met de hoogte en tweedeling in de gevel verkondigd de boodschap van een veilige haven met potentiële
vergezichten [eigen afbeeldingen]
87
88
Figuur 60: Plattegrond van de verdiepingen4 t/m 15 ‐ bestaande situatie [eigen afbeelding]
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A.

Z
Zit het inn onze Genen?
G

De bewijslast vann de invloed van natuur o
op de mens,, heeft geleid
d tot het huiidige inzicht dat onze
onair ontstaan is en dus ‘in onze gennen’ zit. Dit lijkt aanbehoeftee aan contacct met de natuur evolutio
nemelijkk aangezien de
d mens hett overgrote deel van zijn bestaan in
n een natuurrlijke omgevving heeft
geleefd [[Kellert & Wilson
W
1993, Frumkin 20001, Joye & van
v den Bergg 2008, Heeerwagen 2009
9]. “Voordat de m
mens zijn zweervend bestaaan achterliet, w
was hij afhannkelijk van wa
aar de natuurr hem in kon voorzien.
Het was dan niet alleen belangrijk levensbedreiggende situatiees te vermijdeen, maar ookk om levensbeevorderende omstaandigheden tee herkennen. Om te overleeven was de mens
m
dus afh
hankelijk van signalen uit de
d natuurlijke omggeving. In het licht van de evolutietheorie
e
e is het daaroom aannemellijk dat het m
menselijk breinn een aantal mechaanismen heefft ontwikkeld die deze ‘nattuurlijke’ uitdaagingen konden oplossen een zodoende de overlevingskanssen vergrotenn.” [Joye & vaan den Berg 2008 pp.281]. Het menselijk brein hheeft geleerd
d natuurlijke signnalen te herkkennen en te interpretereen en daar in
nformatie aan
n te ontlenenn.
Sinds de mens in nederzettin
ngen is gaan leven, werd het overleven minder aafhankelijk vaan het interpreteeren van natuuurlijke signaalen. Het ligtt echter voor de hand te
e stellen dat wat de mens geleerd
heeft no
og steeds vann toepassing is aangezienn de tijd dat men in een kunstmatigee omgeving leeft relatief gezieen veel te ko
ort is voor he
et brein om zich aan te passen.
p
Zoalss Frumkin ill ustreert: “Iff the last 2
million yeears of our sppecies’ historyy were scaled to a single huuman lifetimee of 70 years,, then the firsst humans
would noot have begunn settling into villages until 8 months affter the 69th birthday.” [FFrumkin 2001 pp.234235]. In de laatste ‘44 maanden’ van
v ons besttaan heeft on
ns brein logisscherwijs nieet de kans ge
ehad zich
aan te ppassen aan de
d nieuwe ku
unstmatige o
omgevingen waarin ons dagelijks levven zich inmiddels afspeelt. H
Het werkt daaardoor nog altijd met dde mechanism
men die ontsstaan zijn tijddens de ‘69 jaar en 8
maandenn’ in de natuurlijke omge
eving. “Omdaat we nog eenn ‘prehistoriscch’ brein hebbben, evaluerenn we (stedelijke) oomgevingen noog steeds op de aanwezighheid van elem
menten die in de voorouderrlijke omgevinng bijdroegen tot dde overlevingskansen – zoaals de aanwezzigheid van vegetatie.” [Joye & van deen Berg 2008
8 pp.282].
Het gevo
olg is dat onnze huidige leefomgevingg moet voldo
oen aan kenmerken waaar dit ‘prehisstorische’
brein opp ingesteld is en eenvoudig kan interppreteren.

Figuur 108
8: Het menselijk brein is ontwikkeld in een natuuurlijke omgeving en heeft geleerd
d signalen uit diee omgeving te heerkennen en
te interpretteren. Met de onntwikkeling van nederzettingen een de landbouw werd de mens minder
m
afhankellijk van deze signalen om te
overleven m
maar ons brein heeft
h
niet de tijd gehad zich aann te passen aan een
e nieuwe kunsstmatige omgevin
ing [v.l.n.r.: Bert 2006 TimeRime 2011
1]

Redeenerend vanuuit deze evo
olutionaire o
ontwikkelinggen, hebben onze huidigge voorkeurren voor
g
en eenn tuin rond het
h huis [pp.17] wellicht een genetiscche basis:
licht, luccht en ruimtee, openbaar groen
Biophiliaa. De grondlegger van deze hypotheese, E.O. Wiilson, omsch
hrijft de term
m als een “innnate tendency to focus on life and lifelike processes”
p
[W
Wilson 1984 pp.1], een aangeboren
a
aaffiliatie voorr levende
organism
men [Wilson 2003, Kellert et al. 20088 pp.3, Heerrwagen 2010 pp.39]. Volggens Wilson komt dit

erop neeer dat er eenn genetische basis bestaaat voor de baand die wij gedurende
g
onns leven vorrmen met
de natuuur. Hij stelt dat
d de mate van contact met de natu
uur gedurend
de ons levenn van invloed
d is op de
ontwikkeeling van dezze band. Duss hoe meer ccontact met natuur, hoe sterker de bband zal zijn.
Somm
mige wetenscchappers gaaan zelfs nog vverder doorr te stellen daat contact m
met de natuurr wellicht
zelfs eenn basisbehoeefte van de mens
m
is. “If thhere is an evoolutionary bassis for biophillia, as asserteed by E.O.
Wilson […
…], then conntact with natuure is a basicc human needd: not a culturral amenity, nnot an individuual preference, butt a universal primary needd.” [Heerwag
agen 2009 pp
p.39]. Anderre wetenschaappers echte
er stellen
dat biopphilia gaat ovver een clusster van “bioologically prep
pared learning rules” [Joyye 2007 pp.5
59]. “It is
suggestedd that a parttly genetic bassis for biophillia and biophhobia should be
b reflected iin biologically prepared
learning – and possiblly in particulaar characteristtics of responnses to certain
n natural stim
muli …” [Ulrrich 1993,
pp.75-766]. Dit suggeereert dat me
ensen snel leeren om karrakteristieken en kenmerrken van een
n natuurlijke omggeving te inteerpreteren en
e dat die vaaardigheid genetisch ‘voorgeprogramm
meerd’ is.
Naastt de liefde voor
v
natuur bestaat er vvolgens Ulricch ook een afkeer
a
van naatuurlijke elementen:
Biophobbia [Ulrich 19993]. De me
eest bekendde manifestatties hiervan zijn fobieënn voor een specifieke
s
diersoorrt of een speecifieke omggeving [Whitte & Heerwaagen 1998 pp.176].
p
Het wordt gesu
uggereerd
dat biophobia een onnderdeel vorrmt van biopphilia.
De G
Gezondheidsraad van Ne
ederland relaativeert de genetische
g
component
c
een stelt dat, ondanks
dat de R
Raad het aannemelijk ach
ht dat er spraake is van eeen genetische componennt, dit niet uiitsluit dat
individueele en culturrele factoren
n een bemidddelende rol spelen. Volggens de Raadd wijst onderzoek uit
dat mennsen natuur opzoeken
o
als ze gestresst zijn omdatt zij denken dat natuur restoratieve
e effecten
heeft. Err is echter geeen onderzo
oek bekend nnaar mensen
n die dit niet geloven [Geezondheidsrraad 2004
pp.55]. EEventuele beemiddelende factoren zij n dan ook onvoldoende
o
in kaart gebbracht. De Raad
R
acht
het daarrom dan ookk te vroeg om
m aan te nem
men dat biophilia een prim
maire levensbbehoefte is.
Joye vvult aan dat de discussie nog altijd vo
oortduurt en
n controversieel is [Joye 2007 pp.73]. Hij stelt
dat wanneer de besttaande kenn
nis bij elkaar gebracht wordt, er indicaties zijn ddat er een ge
enetische
oorkeur voo
or natuur. Deeze indicatiess bestaan volgens hem niiet voor bijvvoorbeeld
basis is vvoor onze vo
auto’s, w
wapens of mo
obiele telefo
oons (ofwel ttechnologie).. Daarbij stelt hij de vraaag hoe strikt de genetische co
omponent geenomen dien
nt te wordenn. Voor een mogelijke to
oepassing vaan biofilie in de architectuur lijkt het aannemelijk een
n minder strrikte aanpak te kiezen gezien een m
mogelijke cultturele afkeer vann specifieke natuurlijke
n
ellementen.

Figuur 109
9: E.O. Wilson om
mschrijft Biofilie als
a een aangebooren affiniteit vann de mens voor levende organism
men [Dreamstim
me 2009]

B.

Selectie & Categorisering Patronen

#

Patroon

Schaalniveau

Kern Patroon

3

city country fingers

1. Stad & Wijk

21

four-story limit

1. Stad & Wijk

25

access to water

1. Stad & Wijk

28

eccentric nucleus

1. Stad & Wijk

29

density rings

1. Stad & Wijk

39

housing hill

1. Stad & Wijk

48

housing in between

1. Stad & Wijk

50
51

t-junctions
green streets

1. Stad & Wijk
1. Stad & Wijk

59

quiet backs

1. Stad & Wijk

60
62

accessible green
high places

1. Stad & Wijk
1. Stad & Wijk

64

pools and streams

1. Stad & Wijk

74
98

animals
circulation realms

1. Stad & Wijk
2. Gebouw & Ruimte

99
106

main building
positive outdoor space

2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte

110

main entrance

2. Gebouw & Ruimte

111

half-hidden garden

2. Gebouw & Ruimte

112

entrance transition

2. Gebouw & Ruimte

114

hierarchy of open space

2. Gebouw & Ruimte

116

cascade of roofs

2. Gebouw & Ruimte

117

sheltering roof

2. Gebouw & Ruimte

118

roof garden

2. Gebouw & Ruimte

119

arcades

2. Gebouw & Ruimte

120
128

paths and goals
indoor sunlight

2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte

133
134
135

staircase as a stage
2. Gebouw & Ruimte
zen view
2. Gebouw & Ruimte
tapestry of light and dark 2. Gebouw & Ruimte

Contact met landschap: landbouwvingers (≥2km breed) tot in centrum, stedelijke vingers (≤2km breed)
Gebouwen ≤4 verdiepingen: contact te behouden met, en details te kunnen
zien in het straatleven
Verlangen naar water: naast water strook openbaar toegankelijk land (park,
promenade), gebouwen slechts her en der aan water zetten
Plotselinge plaatselijke dichtheid veroorzaakt chaos: hoogste dichtheid aan kant
centrum, langs randen gebied laten afnemen; uitstulping naar centrum gebied =
psych. centrum; laat open gebied over met rust
Wens aan voorzieningen en rust: laat dichtheid afnemen in cirkels rondom het
centrum
60 tot 100 gezinnen per ha.: berg van huizen met verspringende terrassen op
zuiden, toegankelijk via centrale trap of pad (= gelaagd maaiveld)
Scherpe scheiding woon- en niet-woongebied = achterbuurt: afwisselen huizen
met voorzieningen om gebied 'bewoond' te maken
Voorkom verkeersongelukken: vermijd links afslaand verkeer
Te veel asfalt = milieuproblemen: verharding in stroken t.b.v. wielen, geen
trottoir (auto te gast)
Lawaai = behoefte aan rust: rustig achterpad in zon, beschermd tegen lawaai
door muren, afstand en gebouwen, geen sluiproute, contact water en groen
Parkje binnen 250m (3 min. Lopen): min. 50m breed en 5000m2 groot
Instinct hoog punt: maak hoge punten als bakens, klimmen moet fysiek (helling
of trap geen lift of roltrap)
Water buiten bereik: paden langs natuurlijk water, verzamel regenwater in
open goten en plaats fonteinen
Dieren: omheind openbaar gebied met bomen en water
Desoriëntatie: hiërarchie in ruimten van gebouw, kleinere gebieden toegankelijk via ‘eerst-hogere’ gebied, benoem gebieden
Centrum gebiedencomplex: accentueer belangrijkste gebouw
Ongebruikte ruimte = negatieve ruimte: elke buitenruimte dient omsloten te
zijn (vleugels van gebouwen, hagen bomen), maak ruimte convex
Plaats hoofdingang: toegankelijk vanuit belangrijkste toegangswegen, geef
duidelijke vorm
Niet afgeschermde of te geïsoleerde tuin: tuin naast huis, halfopen en half
verborgen
Abrupte overgang privé-openbaar: overgangsgebied met verandering in licht,
geluid, richting, oppervlakte, hoogte en omslotenheid
Rug beschermd en uitkijken op grotere ruimte: kleine ruimte kijkt uit op
grotere, welke uitkijkt op nog grotere ruimte
Gebouw één geheel: belangrijkste gebouwen grootste dak, laat kleinere daken
afdalen vanaf grotere
Oer-rol dak: oppervlak zichtbaar (hellend dak) dakrand naar grond (2m h.), laat
dak ruimten omsluiten
Dakoppervlak stad = groot (zonlicht): platdaken als daktuin, gelaagd en op
verschillende verdiepingen, direct toegankelijk vanuit ruimten
Overdekte wandelpaden: verbinden gebouwen, bieden bescherming tegen
weer
Prettige paden: plaats tussendoelen (≤50m) verbreed pad rond tussendoel
Kamers op het zuiden: kamers langs oost-west as, gemeenschappelijke ruimte
op zuiden, slaapkamers op zuidoost en veranda op zuidwest
Trap ruimte op zich: hoofdtrap centraal, afdalend langs muur
Vergezicht op overgangspunten: paden, entrees, trappen etc.
Effectiviteit ruimte afhankelijk van lichtniveau: afwisselt gebieden met licht en
donker, licht op belangrijke plekken
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Patroon

140

160

private terrace on the
2. Gebouw & Ruimte
street
light on two sides of every 2. Gebouw & Ruimte
room
building edge
2. Gebouw & Ruimte

161

sunny place

2. Gebouw & Ruimte

163

outdoor room

2. Gebouw & Ruimte

166

gallery surround

2. Gebouw & Ruimte

167
168

six-foot balcony
connection to the earth

2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte

170

fruit trees

2. Gebouw & Ruimte

171

tree places

2. Gebouw & Ruimte

172

garden growing wild

2. Gebouw & Ruimte

174
175
179
181

trellised walk
greenhouse
alcoves
the fire

2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte
2. Gebouw & Ruimte

190

ceiling height variety

2. Gebouw & Ruimte

191

the shape of indoor space 2. Gebouw & Ruimte

192
194

windows overlooking life 2. Gebouw & Ruimte
interior windows
2. Gebouw & Ruimte

197

thick walls

207
211

good materials
3. Structuur & Detail
thickening the outer walls 3. Structuur & Detail

213
223

final column distribution
deep reveals

225
232
233

frames as thickened edges 3. Structuur & Detail
roof caps
3. Structuur & Detail
floor surface
3. Structuur & Detail

235

soft inside walls

3. Structuur & Detail

237
238
240
245
246

solid doors with glass
filtered light
half-inch trim
raised flowers
climbing plants

3. Structuur & Detail
3. Structuur & Detail
3. Structuur & Detail
3. Structuur & Detail
3. Structuur & Detail

247

paving with cracks between the stones
soft tile and brick

3. Structuur & Detail

Richt gebouw ook naar buiten: behandel zoom gebouw als plek, maar er
plekken met diepte en afdak, om te zitten en te kijken
Genieten van de zon: plek met beste en meeste zon, als buitenkamer, bescherm tegen wind
Buiten eten of praten: omsloten ruimte als kamer, open naar lucht, deels
omsloten
Verwevenheid gebouw en wereld: rand elke verdieping veranda's, galerijen,
arcades, afdakjes etc. langs openbare ruimten, toegankelijk van binnenuit
Balkon ≥2m, gedeeltelijke omsluiting, deels verdiept in gebouw
Band met aarde: paden, trappen, terrassen langs voet gebouw, onduidelijke
grens gebouw en landschap
Boomgaarden met fruitbomen, op gemeenschappelijke gebieden, overal waar
mensen de bomen kunnen verzorgen
'Dode' bomen: plant bomen volgens hun aard, gebouwen vormen naar bomen,
multifunctionele ruimten
Gemengde soorten, zonder grenzen, zonder kale grond, randen van natuursteen, baksteen of hout
Pergola geeft vorm aan buitenruimte, speciale bescherming, klimplanten
Gebruik warmte in kas: kas als onderdeel gebouw, vormt kamer
Afzondering in nissen: ≤2m b. ≤1-2m d.
Open vuur: in gemeenschappelijk gebied, brandpunt ruimte, raam voor als vuur
uit is
Attractie ruimte: varieer plafondhoogten, relatieve intimiteit (2m, 2-3m, 33,5m)
Rechte ruimten = onmenselijk: ongeveer rechte hoeken en muren, ruwweg
symmetrisch
Ramen op alles dat anders is dan binnen, grootte = 25-50% vloeroppervlak,
Verbinding tussen ruimten: vaste ramen tussen weinig gebruikte of donkere
ruimten
Onpersoonlijke muren: muren substantieel bruikbaar volume, geen membranen
Aard bouwmaterialen: biologisch afbreekbare, laag energetische materialen
Uitvoering dikke muren: (zit)plekken langs gevel horen bij ruimte maar vallen
er niet in
Kolomverdeling: onderin zwaar, bovenin open
Schitteringen rondom ramen: verdiep kozijn (30cm) met schuin verloop (5060gr t.o.v. raamvlak), geeft zachte gradiënt tussen licht en donker
Verdikking van de rand rondom ramen voorkomt scheuren
Versiering: markeert hoogste punt
Slijtage-attractie: verschillende vloerbedekking, openbaar hard, privaat zacht,
scheiding door stapje met plek voor schoenen
Harde, koude muur = onplezierig: warme, zacht materiaal, 'meegeven' bij
aanraking
Raam in deur: zwaar tegen geluid
Gefilterd licht door ramen: klimplanten rondom ramen, glas-in-lood
Afwerkrandjes: waar twee materialen elkaar raken, hout, steen of pleisterwerk
Bloembedden beschermen: verhogen met zitmuurtje
Gebouw deel van omgeving: zonnige plekken, rond ramen, deuren, over veranda's en pergola's
Te veel asfalt = milieuproblemen: tegels met gras, geen voegsel

3. Structuur & Detail

Voelen tijd, band aarde en omgeving: zachte materialen, slijtage

159

248

Schaalniveau

2. Gebouw & Ruimte

3. Structuur & Detail
3. Structuur & Detail

Kern Patroon

Openbaar vs privaat: gemeenschappelijke ruimte uitkomen op verhoogd terras
met uitkijk op straat, voorkom dat mensen naar binnen kunnen kijken
Minstens twee ramen in verschillende buitenmuren
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Beweging

Zintuigelijke Rijkdom

Relatie Kenmerken Natuurlijke
Omgeving:
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Relatie Kenmerken Bebouwde
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C.
Tek.nr.
C.01
C.02
C.03
C.04
C.05

Tekeningen Fase 1 & Fase 2
Onderdeel
Plattegrond Verdieping
Plattegrond Verdieping
Appartement ‐ Type M
Appartement ‐ Type N
Appartement ‐ Type O

Fase
1
2
1&2
1&2
1&2

Schaal Formaat
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4

D.

+
+-

Toetsing Fase 1 & Fase 2

(plus):
(min):
(plusminus):

eis volledig geïmplementeerd
eis niet geïmplementeerd
eis deels geïmplementeerd

Ruimtelijkheid

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

Fase 1
Eis
Gebouw
Type M
Type N
Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en functies
gebouwen aan water
+
n.v.t.
n.v.t.
hoge bebouwingsn.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
dichtheid
paden met tussen+n.v.t.
n.v.t.
doelen
hiërarchie in ruimten
+hiërarchie in gen.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
bouwvorm
hiërarchie in daken
n.v.t.
n.v.t.
alkoven
buitenruimte convex
+n.v.t.
n.v.t.
buitenkamer op
n.v.t.
centrale plek
centrale hoofdtrap
+n.v.t.
n.v.t.
vervaag grenzen
behoud natuurlijk
+n.v.t.
n.v.t.
water
tuin naast het huis
breed vertakte boom
n.v.t.
n.v.t.
Hoofdvorm van het gebouw:
uitkijkpunt
++
+
vier bouwlagen
n.v.t.
n.v.t.
gestapelde woningen
+dak als daktuin
zoom gebouw
n.v.t.
n.v.t.
veranker gebouw in
+n.v.t.
n.v.t.
aarde
galerij
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Afmetingen van elementen of ruimten:
balkon
+++
plafondhoogte
dikte muren
park
+++Eindoordeel:

-/+-

-/+-

-/+-

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

+

+

+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.
+n.v.t.

n.v.t.
+
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
+
n.v.t.

-

-

-

-

n.v.t.
-

n.v.t.
+

n.v.t.
+-

n.v.t.
+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+
+-

+
+
+
+-

+
+
+-

+
+
+-

-/+-

+-/+

+-

+-

Toegankelijkheid

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

Fase 1
Eis
Gebouw
Afstanden:
maak water zichtbaar
+alkoven
n.v.t.
park op 3 min. lopen
+openbaar land langs
+water
dieren
Vorm & Locatie Ingangen:
beperk de toegang
vanuit de zoom van
+
het gebouw
hoofdingang
+
Vorm & locatie Toegangen:
gestapelde woningen
+hiërarchie in ruimten
+achterpaden
+

Type M

Type N

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

n.v.t.
+-

+
n.v.t.
+-

+
+-

+
+-

+
++-

+
+
+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

+n.v.t.

++n.v.t.

++n.v.t.

++
n.v.t.

++
n.v.t.

++n.v.t.

2.11 paden met tussendoelen
2.12 zichtbare slijtage in
paden
2.13 daktuin toegankelijk
van binnenuit
2.14 vloeren van binnen
naar buiten
2.15 begeleid paden
2.16 overdek verkeersruimten buiten
2.17 overgangsgebied
straat-voordeur
2.18 verdieping toegankelijk van buitenaf
2.19 vloerbedekking
2.20 galerij
Eindoordeel:

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

+n.v.t.

+n.v.t.

+n.v.t.

+n.v.t.

+
n.v.t.

+
n.v.t.

+
n.v.t.

+-

-/+-

-/+-

-/+-

+-

+-

+-

Transparantie

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Fase 1
Eis
Gebouw
Aantal en afmetingen van openingen:
ramen op de wereld
kleine openingen
Lichtdoorlatendheid van materialen:
massieve uitstraling
+
gesloten dakvlak dak
lucht-open construc+tie
draagstructuur
n.v.t.
planten
Eindoordeel:

-/+-

Type M

Type N

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

+-

+-

++-

++

++

++

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+
-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
+-

n.v.t.
+-

n.v.t.
+-

-/+-

-/+-

+-

+-

+-

+-

Type N

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

Belichting

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

Fase 1
Eis
Gebouw
Lichtintensiteit & schaduw:
afwisselen licht &
donker
licht van twee kanten
+voorkom verblinding
+schaduw
+kas
n.v.t.
zonlicht
+Kleur & Filtering:
open vuur
n.v.t.
filter licht
Richting:
oriëntatie op zon
+Eindoordeel:

-/+-

Type M
+-

+-

+-

+

+

+

++
n.v.t.
-

++
n.v.t.
+-

+
n.v.t.
+

++
n.v.t.
-

++
n.v.t.
+-

+
+
n.v.t.
+

-

-

-

-

-

-

+-

-

-

+-

-

-

-/+-

-/+-

-/+-

+-

+-

+-

Fase 2
Type M

Type N

Type O

Verhulling

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Fase 1
Eis
Gebouw
Onderbreking van zichtlijnen:
verhulling door
gebouwen
verhulling door
+draagstructuur
verhulling in de
+
entree
verhulling rond
ramen
tuin naast het huis
-

Type M

Type N

Type O

-

-

-

-

-

-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

-

-

-

+

+

+-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.6 verhulling door
vegetatie
5.7 maak doorkijkjes
Eindoordeel:

-

-

-

-

+-

+-

+-

-

-

-

-

+-

+-

+

-/+-

-

-

-

-/+-

-/+-

-/+-

Variatie

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
6.12
6.13
6.14
6.15
6.16
6.17
6.18
6.19
6.20
6.21
6.22
6.23
6.24

Fase 1
Eis
Gebouw
Visuele elementen:
varieer verharding
wegen en paden
varieer vorm en
afmetingen
varieer dichtheden
draagstructuur
verschillende plafondhoogte
onregelmatige vorm
ruimte
dikke muren
ornamentatie hoogste punt
varieer stad en
n.v.t.
platteland
varieer waterelemen+ten
verhoog biodiversiteit
voorzie in beweging
+varieer licht
toevallige ontdekkingen
bloei & verval
fractalen
+Geluid:
gebruikersgeluid
+varieer waterelemen+ten
geluiden
+Texturen:
varieer materialen
verschillende vloer+bedekking
texturen
+Geuren:
maak bloembakken
het weer
+Eindoordeel:

-/+-

Type M

Type N

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+-

+-

+-

+

+-

+-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

n.v.t.
-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+

+-

+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

++-

++-

++-

++

++

++

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+-

-

-

-

+

+

+

-

-

-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

-/+-

-/+-

-/+-

+-

+-

+-

Functionaliteit

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

Eis
Multifunctioneel:
functiemenging
oriëntatie afhankelijk
van functie
hiërarchie in ruimte
plafondhoogte afhankelijk van functie
licht van twee kanten
wek warmte op
voorkom lawaai
veilig verkeer
draagstructuur
lichtgewicht materialen

Fase 1
Gebouw

Type M

Type N

Type O

Fase 2
Type M

Type N

Type O

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

-

-

-

-

-

-

-

-

+-

+

+-

+-

+

+-

-

-

-

-

+

+

+

+++
-

++
n.v.t.
n.v.t.

++
n.v.t.
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.

++
n.v.t.
n.v.t.

++
n.v.t.
n.v.t.

+
+
n.v.t.
n.v.t.

-

-

-

-

+-

+-

+-

7.11 voorkom slijtage in
vloeerbedekking
7.12 voorkom verblindingg
7.13 afwaatering
7.14 open plekken
Aanppasbaarheid:
7.15 niet-uniforme lichtintenssiteit
7.16 dikkke muren
7.17 natuuurlijke processenn
tuin
Eindoordeeel:

-

-

-

-

+

+

+

+-

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.tt.
n.v.tt.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

-

+-

-

-

+-

+-

+-

-

-

-

-

+

-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.tt.

n.v.t.

n.v.t.

-/+-

-/+-

-/+-

-/+-

+-

+-

+-

Dezee beoordelingg is op dezelfde wijze gem
maakt als in §8.1 beschre
even is.

Figuur 110
0: Spiderplots vann de beoordelingg van Fase 2 per Ontwerpcriteriuum op gebouw- en
e woningniveau [eigen afbeeldinngen]

E.

O
Ontwikkkeling On
ntwerp FFase 3
I.

Eco-Inffrastructuur Ken Yeeang

Centraal in het masterplan
m
voor het Gyeeong-Gi Prijssvraag (Seou
ul) van Ken Y
Yeang, staat het concept vann een Eco-Innfrastructuur. Deze besstaat uit een
n viertal nive
eaus [zie Taabel 25, Yeaang 2011
pp.258-2261]. “Green design is the seamless an d benign blennding of thesee four sets off ecoinfrastrucctures into
a single ssystem.” [Yeaang 2011 pp.2
259].
Groene Innfrastructuur::
natuurlijke elementeen in een aaneengesloten reeks (floraa & fauna) ;
Blauwe Innfrastructuur::
sluiting vvan de waterrhuishoudingg in het gebieed (regenopvvang, filteringg, etc.);
Grijze Inffrastructuur:
technische systemenn ten aanzien van energieehuishouding en afvalbehe
eer (wegen, energieopwe
ekking &
unicatie, etc.))
-distributie, rioleringg, telecommu
Rode Infrrastructuur:
menselijkke systemen ten aanzien van verkeerrs- en gebruiiksruimten (ggebouwen, ‘hhardscapes’, gemeenschap, w
waarden & no
ormen).
Tabel 25: EEen eco-infrastruuctuur bestaat voolgens Ken Yeanng uit vier verschiillende soorten [Yeang 2011 pp..258-261].

In ditt masterplan komt deze eco-infrastruuctuur het beste tot uitd
drukking in eeen toren van 58 verdiepingen. De torenn is zo ontw
worpen dat eer een doorrlopende zon
ne door het gebouw naar boven
loopt waaarin alle nivveaus gekopp
peld worden [zie Figuur 111]. Yeang maakt hiervvoor gebruik van atria
die overr twee bouw
wlagen van 4,5m
4
hoogtee doorlopen. Zo hebben
n bomen enn struiken vo
oldoende
hoogte een is het mo
ogelijk meerd
dere verdieppingen op hetzelfde park aan te sluiteen. Door atrria boven
elkaar tee situeren enn natuur via de zijkantenn van de atriaa langs de ge
evels omhooog te laten lo
open ontstaat er een doorloppende groenzzone [zie Figguur 111 mid
dden].
evoerd als eeen overslagvverdieping waar
w
zich grootere groenzzones beEnkelle verdiepinggen zijn uitge
vinden. O
Op deze verrdiepingen ve
erspringen d e atria van gevel
g
waardo
oor het mogeelijk wordt het
h architectoniscch ontwerp te
t variëren.

Figuur 111: Yeang’s ontweerp voor het Gyeeong-Gi Prijsvraagg. In het ontwerrp staat een doo
orlopende eco-inffrastructuur centtraal waarin
natuurlijke elementen gecoombineerd wordeen met techniekk en waterhuishoouding. Hij gebru
uikt atria en groeene gevels om een
e continue
groenzone naar de daktuinnen te creëren [H
Hart, eigen afbeeelding, Hart]

II.

Ontweerp Varian
nten Gebo
ouwniveau
u

Het bbelangrijkstee uitgangspun
nt is dat elkke woning via de stijgkerrn en een ggroenzone be
ereikbaar
moet zijn. Daarnaastt dienen bom
men en plantten in een groenzone vo
oldoende vriije hoogte te
e hebben:
een atriuum over tweee bouwlagen
n is daarom eeen vereiste.
Er zuullen geen co
onstructies buiten
b
het geebouw geplaaatst worden
n. Een dergeelijke constructie kan
gebruiktt worden om
m regenwaterr opvangen een filteren en
n de verdiepingen van buuitenaf toegankelijk te
maken. H
Het is echteer de vraag of
o de bestaannde construcctie de extraa belastingenn kan opnem
men. Daar
komt bijj dat de funcctionaliteit waarschijnlijk
w
niet op zal wegen tegen
n de extra kkosten voor de benodigde draagconstructties.

Figuur 112
2: Gemaakte vorrmstudie naar veerschillende variaanten om natuurr in het gebouw te brengen. Dez
eze varianten zijnn gebaseerd
op de hierbboven beschrevenn uitgangspuntenn [eigen afbeeldding]

Op bbasis van de literatuursurvey, de besstaande situaatie en een studie van eeen referenttieproject
zijn een drietal varianten uit de vormstudie
v
ggekozen. Op
p basis van de
e beoordelinngsmethode [zie §8.1]
wordt err één variantt verder uitggewerkt.

III.

Ontweerpvariant A

In deeze variant ziijn acht atriaa van vier bo
ouwlagen ho
oog, trapsgew
wijs aangebraacht. Op elk
ke verdieping bevvinden zich twee
t
atria. De
D atria hebbben geen veerbinding me
et elkaar be halve via de centrale
stijgkernn. Elk atrium
m ontsluit accht appartem
menten versp
preidt over vier bouwlaagen, elke verdieping
bestaat zzo uit vier apppartemente
en.

Figuur 113: Ontwerp Variaant A & inpassingg in bestaande ddraagstructuur [eeigen afbeeldingeen]

4: Conceptuele pllattegronden Varriant A. Elk atriuum heeft een verrbinding met de kern waardoor eelk appartementt bereikbaar
Figuur 114
is per lift. (r
(rood: kern; oranjje & blauw: appartementen; grooen: plateau) [eiggen afbeeldingen
n]

Figuur 115
5: Eco-Infrastructuur Variant A (conceptueel) [eiggen afbeeldingen]]

Absoluuut
Relatieef
Oppervlaakten
2
Appaartementen
6020m
m
67%
%
Natuur
1130m
m2
13%
%
Verliees
1880m
m2
20%
%
Hoeveelhheid Natuur inn relatie tot Grondvlak
G
175%
%
Aantallenn
Appaartementen
Verliees

64 app
p.
14 app
p.

Tabel 26: C
Cijfermatig overzzicht Variant A

82%
%
18%
%

IV.

Ontweerpvariant B

In deeze variant is een groen
nzone vormggegeven als twee doorlo
opende seriees van atria die synchroon nnaar boven lopen tot aan
n een daktuinn. Via de loo
oproute in de
e atria, trapsggewijs te late
en stijgen
zijn alle woningen to
oegankelijk. De
D atria zijnn op zes vloeeren (1, 2, 8, 9, 15, & 166) toegankelijk vanuit
n hebben tweee ingangen om elke wo
oning bereikbbaar te maken via de
de stijgkkern. Sommigge woningen
kern.

Figuur 116
6: Ontwerp Variaant B & inpassingg in bestaande ddraagstructuur [eeigen afbeeldingeen]

Figuur 117
7: Conceptuele pllattegronden Varriant B. Elk appaartement is bereeikbaar is per liftt en via de groennzone. (rood: kern; oranje &
blauw: apppartementen; grooen: plateau) [eiggen afbeeldingenn]

Figuur 118
8: Eco-Infrastructuur Variant B (conceptueel) [eiggen afbeeldingen]]

Oppervlaakten
Absoluuut
Relatieef
2
Appaartementen
7080m
m
79%
%
Natuur
1000m
m2
11%
%
Verliees
940m
m2
10%
%
Hoeveelhheid Natuur inn relatie tot Grondvlak
G
155%
%
Aantallenn
Appaartementen
Verliees

64 app
p.
14 app
p.

Tabel 27: C
Cijfermatig overzzicht Variant B

82%
%
18%
%

V.

Ontweerpvariant C

Dezee variant is eeen afgeleide van Variant B, waarbij de looproute op enkele pplaatsen onde
erbroken
is. Er onntstaat een groter
g
plateaau en een grroene gevel van
v drie bou
uwlagen zoddat de groenzone wel
doorloopt.

Figuur 119
9: Ontwerp Variaant C & inpassingg in bestaande ddraagstructuur [eeigen afbeeldingeen]

Figuur 120
0: Conceptuele pllattegronden Varriant C. Elk appaartement is bereeikbaar is per liftt en via de groennzone. (rood: kern; oranje &
blauw: apppartementen; grooen: plateau) [eiggen afbeeldingenn]

Figuur 121: Eco-Infrastructuur Variant C (cconceptueel) [eiggen afbeeldingenn]

Oppervlaakten
Absoluuut
Relatieef
2
Appaartementen
6930m
m
76%
%
Natuur
1130m
m2
13%
%
Verliees
970m
m2
11%
%
Hoeveelhheid Natuur inn relatie tot Grondvlak
G
175%
%
Aantallenn
Appaartementen
Verliees

64 app
p.
14 app
p.

Tabel 28: C
Cijfermatig overzzicht Variant C

82%
%
18%
%

VI.
+
+-

Beoordeling Varianten

(plus):
(min):
(plusminus):

eis volledig geïmplementeerd
eis niet geïmplementeerd
eis deels geïmplementeerd

Ruimtelijkheid

Toegankelijkheid

Eis
Variant A Variant B Variant C
Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en functies
1.1gebouwen aan water
+
+
+
1.2hoge bebouwingsdichtheid
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1.3paden met tussendoelen
+
+
1.4hiërarchie in ruimten
++
+
1.5hiërarchie in gebouwvorm
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
1.6hiërarchie in daken
1.7alkoven
1.8buitenruimte convex
1.9buitenkamer op centrale
plek
1.10centrale hoofdtrap
1.11vervaag grenzen
1.12behoud natuurlijk water
1.13tuin naast het huis
1.14breed vertakte boom
Hoofdvorm van het gebouw:
1.15uitkijkpunt
1.16vier bouwlagen
1.17gestapelde woningen
1.18dak als daktuin
1.19zoom gebouw
1.20veranker gebouw in aarde
1.21galerij

+

+

+

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+++-

++++
-

+
+++
-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Afmetingen van elementen of ruimten:
1.22balkon
+1.23plafondhoogte
+
1.24dikte muren
n.v.t.
1.25park
+Eindoordeel:

+-

2.8gestapelde woningen
2.9hiërarchie in ruimten
2.10achterpaden
2.11paden met tussendoelen
2.12zichtbare slijtage in paden
2.13daktuin toegankelijk van
binnenuit
2.14vloeren van binnen naar
buiten
2.15begeleid paden
2.16overdek verkeersruimten
buiten
2.17overgangsgebied straatvoordeur
2.18verdieping toegankelijk
van buitenaf
2.19vloerbedekking
2.20galerij
Eindoordeel:

++
n.v.t.
+-

++
n.v.t.
+-

+-/+

+-/+

Variant B

Variant C

Transparantie

Variant B

Variant C

+
n.v.t.
+
++-

+
n.v.t.
+
++-

+

+

+

+

+++n.v.t.
n.v.t.

+
+
+
n.v.t.
n.v.t.

+
+
+
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

+

+

+

+

+

+

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

+-/+

+

+

Belichting

Eis
Variant A
Aantal en afmetingen van openingen:
3.1ramen op de wereld
+
3.2kleine openingen
n.v.t.
Lichtdoorlatendheid van materialen:
3.3massieve uitstraling
+
3.4gesloten dakvlak dak
3.5lucht-open constructie
n.v.t.
3.6draagstructuur
n.v.t.
3.7planten
+Eindoordeel:

Eis
Variant A
Afstanden:
2.1maak water zichtbaar
+
2.2alkoven
n.v.t.
2.3park op 3 min. lopen
+
2.4openbaar land langs water
+2.5dieren
+Vorm & Locatie Ingangen:
2.6beperk de toegang vanuit
+
de zoom van het gebouw
2.7hoofdingang
+
Vorm & locatie Toegangen:

+-/+

+
n.v.t.

+
n.v.t.

+
n.v.t.
n.v.t.
+

+
n.v.t.
n.v.t.
+

+-/+

+-/+

Eis
Variant A
Lichtintensiteit & schaduw:
4.1afwisselen licht & donker
+
4.2licht van twee kanten
n.v.t.
4.3voorkom verblinding
n.v.t.
4.4schaduw
+4.5kas
n.v.t.
4.6zonlicht
+Kleur & Filtering:
4.7open vuur
n.v.t.
4.8filter licht
Richting:
4.9oriëntatie op zon
Eindoordeel:

Variant B

Variant C

+
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
+-

+
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
+-

n.v.t.

n.v.t.

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

+-

Verhulling

Variatie

Eis
Variant A
Onderbreking van zichtlijnen:
5.1verhulling door gebouwen
+5.2verhulling door draagstructuur
5.3verhulling in de entree
5.4verhulling rond ramen
5.5tuin naast het huis
5.6verhulling door vegetatie
5.7maak doorkijkjes
Eindoordeel:

Variant B
+-

Variant C
+

+-

+-

+

+
n.v.t.

+
n.v.t.

+
n.v.t.

+-

+-

+-

+

+

+

+-

+-

+

+-/+

+-/+

+

Functionaliteit
Eis
Variant A
Multifunctioneel:
7.1functiemenging
7.2oriëntatie afhankelijk van
functie
7.3hiërarchie in ruimte
+
7.4plafondhoogte afhankelijk
+
van functie
7.5licht van twee kanten
+7.6wek warmte op
+
7.7voorkom lawaai
+7.8veilig verkeer
n.v.t.
7.9draagstructuur
n.v.t.
7.10lichtgewicht materialen
n.v.t.
7.11voorkom slijtage in vloern.v.t.
bedekking
7.12voorkom verblinding
n.v.t.
7.13afwatering
+
7.14open plekken
+
Aanpasbaarheid:
7.15niet-uniforme lichtintensiteit
7.16dikke muren
7.17natuurlijke processen tuin
Eindoordeel:

Variant B

Variant C

-

-

-

-

+

+

+

+

+
+
+n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

+
+
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n.v.t.
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+

n.v.t.
+
+

+

+

+

n.v.t.
+-

n.v.t.
+-

n.v.t.
+-

+-/+

+-/+

+-/+

Eis
Variant A
Visuele elementen:
6.1varieer verharding wegen
n.v.t.
en paden
6.2varieer vorm en afmetingen
6.3varieer dichtheden
n.v.t.
6.4draagstructuur
n.v.t.
6.5verschillende plafond+hoogte
6.6onregelmatige vorm
ruimte
6.7dikke muren
n.v.t.
6.8ornamentatie hoogste
punt
6.9varieer stad en platteland
6.10varieer waterelementen
6.11verhoog biodiversiteit
6.12voorzie in beweging
6.13varieer licht
6.14toevallige ontdekkingen
6.15bloei & verval
6.16fractalen
Geluid:
6.17gebruikersgeluid
6.18varieer waterelementen
6.19geluiden
Texturen:
6.20varieer materialen
6.21verschillende vloerbedekking
6.22texturen
Geuren:
6.23maak bloembakken
6.24het weer
Eindoordeel:

Variant B
n.v.t.

Variant C
n.v.t.
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n.v.t.
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n.v.t.
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-

-
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De beoordeling van de verschillende varianten is op dezelfde wijze gemaakt als in §8.1 beschreven
is. Een groot aantal specifieke eisen is niet beoordeeld, omdat de verschillende varianten (nog) geen
uitspraken doen over die eisen. Hierdoor is een beoordeling op die specifieke eisen onmogelijk.

Figuur 122: Beoordeling Beestaande situatiee en Varianten A,, B & C. Opvalleend is de grote veerbetering door dde toevoeging vaan atria met
natuur. Varriant C is als besste beoordeeld, maar
m
het verschilil met variant B is
i klein [eigen affbeeldingen]

VII.

Motivaatie Keuzee Variant

Opvaallend in de beoordelingg is de grotee verbetering die de toe
evoeging vann de atria to
ot gevolg
hebben. Door enkelle woningen op te offereen en ruimtee te maken voor natuurrlijke elemen
nten stijgt
niet alleeen het contaact met dergelijke elem enten maar kunnen omgevingen oook aantrekke
elijker gemaakt w
worden. Dit wijst
w erop daat de kenmeerken die Joyye en Hildebrand beschriijven met naatuur versterkt kuunnen wordeen.
Variaant C is als beste
b
beoord
deeld, het onntwerpcriterrium ‘verhulling’ maakt hhet verschil. Dit komt
door dee onderbreking van de lo
ooproute waaardoor het wel zichtbaar is dat de looproute doorgaat,
d
o
g van de loopproute zorgtt voor een verhoogde m
mate van mysterie wat
maar nieet hoe. De onderbreking
tot uitdrrukking komtt in de beoordeling.

Figuur 123
3: Vergelijking vaan de samenstelling van het vloe roppervlak per variant.
v
Het verllies aan vloeropppervlak is bij Varriant A twee
keer zo grooot als bij Variannten B en C, weelke onderling naauwelijks verschiillen. De hoeveellheid toegevoegdde natuur is naggenoeg gelijk
[eigen afbeeelding]

Uit bbovenstaandee figuur worrdt duidelijk wat het relaatieve verlies aan vloerooppervlak is per ontwerpvarriant. Deze waarden
w
zijn van belang o
omdat het hier
h gaat om het verlies eeen verkoop
pbaar oppervlak. Een hoger verlies
v
betekend dat de o
overgebleven
n appartementen duurdeer worden. Opvallend
O
is het ho
oge verlies inn variant A, terwijl
t
met vvariant C een
n gelijke hoeveelheid nattuur gecreëerd wordt
met een lager verliess.
Het vverschil tusssen varianten
n B en C is relatief klein
n. Variant C beschikt ovver een grottere hoeveelheid natuur in reelatie tot hett grondvlak vvan het gebo
ouw: 175% voor
v
variant C en 155% voor Variant B. H
Het oppervlaakteverlies iss echter bij vvariant B kleeiner als gevo
olg van de onnderbroken looproute.
Uit dde vergelijkinng tussen de
e beoordelingg en het verrlies aan vloeroppervlakk blijkt dat de
d onderbroken llooproute uit variant C een toegevo
oegde waard
de is zodat de
d hogere koosten te veraantwoorden zijn.. Er is dan ook
o gekozen
n voor variannt C vanwegge de betere
e beoordelinng op het ge
ebied van
Verhullinng en de grotere hoeveelheid natuurr.

VIII.

Keuze Groene Gevelsyste
G
emen

Het sslagen van eeen aaneengessloten groenne en blauwee infrastructu
uur hangt onnder andere af van de
keuze vo
oor de groenne gevelsyste
emen. Er besstaan grofweeg twee type
en groene geevels: grondggebonden
en niet-ggrondgebond
den [Peters 2011
2
pp.34].
Bij grrondgebondeen systemen staan zelf h echtende plaanten in de volle
v
grond direct voor de gevel.
De plantten kunnen aan de geve
el hechten off langs een klimhulp
k
gro
oeien. Peterss noemt als voordeel
dat plantten aan een klimhulp relatief eenvouudig verwijdeerd kunnen worden.
w
Als nadeel noem
mt ze dat
het lang duurt voor de gevel volledig begroeiid is.

Figuur 124
4: Grondgebondeen groensystemeen, zelfhechtend (links) en met klimhulp (rechtss) [Peters 2011,, tekeningen naaar Hendriks,
SBR 2008]]

Bij niiet-grondgebbonden syste
emen wordtt gebruik gem
maakt van een
e substraat
at in een apaarte constructie voor, aan off op de geve
el. Peters no emt als voorrdeel van de
ergelijke systtemen dat err over de
ogte van de gevel
g
planten
n groeien. A
Als nadelen noemt zij dat er een bew
wateringssysteem toehele hoo
uctie zwaard
gepast m
moet wordenn en dat de onderconstru
o
der wordt. Zij
Z maakt ondderscheid in vier verschillendde systemen:: cassettes of
o bakken, grroeiplaten met plantzakje
es [zie Figuu r 125], hanggende beplanting met bakken aan de gevel of op het ddak [zie Figuur 125], en een
e doorgaaande groeikern.

Figuur 125
5: Niet-grondgeboonden systemen, groeiplaten meet plantzakken (links),
(
hangendee planten (rechtss) [Peters 2011,, tekeningen
naar Henddriks, SBR 2008]

Om ttot een keuzze te komen
n voor een ggroen systeeem is gebruik
k gemaakt vaan de gegevens zoals
genoemdd door Peterrs [Peters 20
011, Bijlage A
A].
Er is gekozen voo
or een systee
em op basis van groeiplaaten met plan
ntenzakken [[zie Figuur 125 links].
Deze sysstemen zijn relatief slank
k (30-170mm
m afhankelijk van het gek
kozen merk) en eenvoud
dig aan de
bestaandde gevels te monteren. Daarnaast
D
beestaat er de mogelijkheid
d voor bewooners om ze
elf de beplanting te onderhouuden en aan te passen. D
Dit systeem geeft de bew
woner een g rotere contrrole over
zijn omggeving.
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Toetsing Fase 3: Gebouw

(plus):
(min):
(plusminus):

eis volledig geïmplementeerd
eis niet geïmplementeerd
eis deels geïmplementeerd

Ruimtelijkheid

Toegankelijkheid

Eis
Gebouw Fase 1 Gebouw Fase 3
Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en functies
1.1gebouwen aan water
+
+
1.2hoge bebouwingsdichtheid
1.3paden met tussendoelen
++1.4hiërarchie in ruimten
+
1.5hiërarchie in gebouwvorm
1.6hiërarchie in daken
1.7alkoven
+
1.8buitenruimte convex
1.9buitenkamer op centrale
plek
1.10centrale hoofdtrap
1.11vervaag grenzen
1.12behoud natuurlijk water
1.13tuin naast het huis
Hoofdvorm van het gebouw:
1.15uitkijkpunt
1.16vier bouwlagen
1.17gestapelde woningen
1.18dak als daktuin
1.19zoom gebouw
1.20veranker gebouw in aarde

+-

+

-

-

++-

+
+
++

+-

+

-

-

+-

+

-

+

-

-

+-

+-

1.21galerij
Afmetingen van elementen of ruimten:

+-

1.22balkon
1.23plafondhoogte
1.24dikte muren
1.25park

++-

+
+
++-

-/+-

+-/+

Eindoordeel:

Transparantie

2.8gestapelde woningen
2.9hiërarchie in ruimten
2.10achterpaden
2.11paden met tussendoelen
2.12zichtbare slijtage in paden
2.13daktuin toegankelijk van
binnenuit
2.14vloeren van binnen naar
buiten
2.15begeleid paden
2.16overdek verkeersruimten
buiten
2.17overgangsgebied straatvoordeur
2.18verdieping toegankelijk van
buitenaf
2.19vloerbedekking
2.20galerij
Eindoordeel:

Gebouw Fase 3
++
+
++
+

+++
n.v.t.
-

+
+
+
+
+

n.v.t.

+

-

+

+-

+-

-

-

-

+

-

+

+n.v.t.

+
+

+-

+-/+

Belichting

Eis
Gebouw Fase 1
Aantal en afmetingen van openingen:
3.1ramen op de wereld
3.2kleine openingen
Lichtdoorlatendheid van materialen:
3.3massieve uitstraling
+
3.4gesloten dakvlak dak
3.5lucht-open constructie
+3.6draagstructuur
3.7planten
Eindoordeel:

Eis
Gebouw Fase 1
Afstanden:
2.1maak water zichtbaar
+2.2alkoven
n.v.t.
2.3park op 3 min. lopen
+2.4openbaar land langs water
+2.5dieren
Vorm & Locatie Ingangen:
2.6beperk de toegang vanuit
+
de zoom van het gebouw
2.7hoofdingang
+
Vorm & locatie Toegangen:

-/+-

Gebouw Fase 3
+
+
+
++
+-/+

Eis
Gebouw Fase 1
Lichtintensiteit & schaduw:
4.1afwisselen licht & donker
4.2licht van twee kanten
+4.3voorkom verblinding
+4.4zonlicht
+Kleur & Filtering:
4.5open vuur
4.6filter licht
Richting:
4.7oriëntatie op zon
Eindoordeel:

Gebouw Fase 3
+
+
+++-

+-

+-

-/+-

+-

Verhullling

Varriatie

Gebouw Fasse 1
Eis
Onderbbreking van zichtlijjnen:
5.1verhullling door gebouw
wen
5.2verhullling door draagstructuur
5.3verhullling in de entree
5.4verhullling rond ramen
5.5tuin naaast het huis
5.6verhullling door vegetattie
5.7maak ddoorkijkjes
deel:
Eindoord

Gebouw FFase 3
+

+-

+

+
-

+
+-

-

+-

-

+

-

+

-/+-

+-/+

Functio
onaliteit
Gebouw Fasse 1
Eis
Multifuunctioneel:
7.1functieemenging
7.2oriënttatie afhankelijk van
functiee
7.3hiërarrchie in ruimte
7.4plafondhoogte afhankelijk
van functie
7.5licht van twee kanten
+warmte op
7.6wek w
7.7voorkkom lawaai
+7.8draagsstructuur
7.9lichtgeewicht materialenn
7.10voorkkom slijtage in vlo
oer+bedekkking
7.11voorkkom verblinding
7.12afwateering
7.13open pplekken
Aanpassbaarheid:
7.14niet-unniforme lichtintennsiteit
7.15dikke muren
t
7.16natuurrlijke processen tuin
Eindoord
deel:

+-

Gebouw FFase 3
++
+
+
+
++
+
++
+-

-

+-

-

+-

-/+-

+-/+

Eis
Gebouuw Fase 1
Visuele elementen:
6.1varieer verhardin
ng wegen
en paden
6.2varieer vorm en afmetingen
6.3varieer dichthede
en
6.4draagstructuur
6.5verschillende plaffondhoogte
6.6onregelmatige vo
orm
ruimte
6.7
7dikke muren
6.8ornamentatie hoogste
punt
6.9varieer stad en platteland
6.10varieer waterelem
menten
6.11verhoog biodiverrsiteit
6.12voorzie in bewegging
6.13varieer licht
6.14toevallige ontdek
kkingen
6.15bloei & verval
6.16fractalen
Geluid:
6.17
7gebruikersgeluid
6.18varieer waterelem
menten
6.19geluiden
Texturen:
6.20varieer materiale
en
6.21verschillende vloerbedekking
6.22texturen
Geuren:
6.23maak bloembakk
ken
6.24het weer
Ein
ndoordeel:

Gebouw Fase 3
+
+
++
++-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

+-

+

+-

+
+
+-

-

+-

-

+

+-

+-

+++-

++
+

-

+

+-

+

+-

+

-

+

+-

+

-/+-

+-/+

maakt als in §8.1 beschre
even is.
Dezee beoordelingg is op dezelfde wijze gem

Figuur 126
6: Vergelijking tuussen de beoorddeling van het bbestaande gebouuw (fase 1) en het
h nieuwe ontw
werp (fase 3). De
D genomen
maatregeleen hebben een stterk verbeterendd effect op de beeoordeling [eigenn afbeelding].
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+
+-

Toetsing Fase 3: Appartementen

(plus):
(min):
(plusminus):

eis volledig geïmplementeerd
eis niet geïmplementeerd
eis deels geïmplementeerd

Ruimtelijkheid

Appartement

Eis
P
Q
Aaneenschakeling en begrenzing van ruimten en
functies
1.1gebouwen aan water
n.v.t.
n.v.t.
1.2hoge bebouwingsdichtheid
n.v.t.
n.v.t.
1.3paden met tussendoelen
n.v.t.
n.v.t.
1.4hiërarchie in ruimten
+
+
1.5hiërarchie in gebouwvorm
n.v.t.
n.v.t.
1.6hiërarchie in daken
1.7alkoven
+
+
1.8buitenruimte convex
n.v.t.
n.v.t.
1.9buitenkamer op centrale plek n.v.t.
n.v.t.
1.10centrale hoofdtrap
n.v.t.
n.v.t.
1.11vervaag grenzen
+
+
1.12behoud natuurlijk water
n.v.t.
n.v.t.
1.13tuin naast het huis
+
+
Hoofdvorm van het gebouw:
1.15uitkijkpunt
+
+
1.16vier bouwlagen
n.v.t.
n.v.t.
1.17gestapelde woningen
+
+
1.18dak als daktuin
n.v.t.
n.v.t.
1.19zoom gebouw
n.v.t.
n.v.t.
1.20veranker gebouw in aarde
n.v.t.
n.v.t.
1.21galerij
n.v.t.
n.v.t.
Afmetingen van elementen of ruimten:
1.22balkon
+
+
1.23plafondhoogte
+
+
1.24dikte muren
+1.25park
n.v.t.
n.v.t.
Eindoordeel: + - / +

Toegankelijkheid
Eis
Afstanden:
2.1maak water zichtbaar
2.2alkoven
2.3park op 3 min. lopen
2.4openbaar land langs water
2.5dieren
Vorm & Locatie Ingangen:
2.6beperk de toegang vanuit de
zoom van het gebouw
2.7hoofdingang
Vorm & locatie Toegangen:
2.8gestapelde woningen
2.9hiërarchie in ruimten
2.10achterpaden
2.11paden met tussendoelen
2.12zichtbare slijtage in paden
2.13daktuin toegankelijk van
binnenuit
2.14vloeren van binnen naar
buiten
2.15begeleid paden
2.16overdek verkeersruimten
buiten
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Eindoordeel: + - / +

Transparantie
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Appartement

Eis
P
Aantal en afmetingen van openingen:
3.1ramen op de wereld
+
3.2kleine openingen
+
Lichtdoorlatendheid van materialen:
3.3massieve uitstraling
+
3.4gesloten dakvlak dak
n.v.t.
3.5lucht-open constructie
+3.6draagstructuur
n.v.t.
3.7planten
+
Eindoordeel:

Belichting

+
Appartement

Eis
Lichtintensiteit & schaduw:
4.1afwisselen licht & donker
4.2licht van twee kanten
4.3voorkom verblinding
4.4zonlicht
Kleur & Filtering:
4.5open vuur
4.6filter licht
Richting:
4.7oriëntatie op zon
Eindoordeel:
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Appartement

Eis
Onderbreking van zichtlijnen:
5.1verhulling door gebouwen
5.2verhulling door draagstructuur
5.3verhulling in de entree
5.4verhulling rond ramen
5.5tuin naast het huis
5.6verhulling door vegetatie
5.7maak doorkijkjes
Eindoordeel:

Variatie
Eis
Visuele elementen:
6.1varieer verharding wegen en
paden
6.2varieer vorm en afmetingen
6.3varieer dichtheden
6.4draagstructuur
6.5verschillende plafondhoogte
6.6onregelmatige vorm ruimte
6.7dikke muren
6.8ornamentatie hoogste punt
6.9varieer stad en platteland

Appartement

6.10varieer waterelementen
6.11verhoog biodiversiteit
6.12voorzie in beweging
6.13varieer licht
6.14toevallige ontdekkingen
6.15bloei & verval
6.16fractalen
Geluid:
6.17gebruikersgeluid
6.18varieer waterelementen
6.19geluiden
Texturen:
6.20varieer materialen
6.21verschillende vloerbedekking
6.22texturen
Geuren:
6.23maak bloembakken
6.24het weer
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Eindoordeel: + - / +

Functionaliteit

Appartement

Eis
Multifunctioneel:
7.1functiemenging
7.2oriëntatie afhankelijk van
functie
7.3hiërarchie in ruimte
7.4plafondhoogte afhankelijk van
functie
7.5licht van twee kanten
7.6wek warmte op
7.7voorkom lawaai
7.8draagstructuur
7.9lichtgewicht materialen
7.10voorkom slijtage in vloerbedekking
7.11voorkom verblinding
7.12afwatering
7.13open plekken
Aanpasbaarheid:
7.14niet-uniforme lichtintensiteit
7.15dikke muren
7.16natuurlijke processen tuin
Eindoordeel:
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R
2,5
2,0
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5
75,0%

S
2,5
2,0
2,5
2,5
2,0
3,0
2,5
71,4%

T
2,0
2,0
3,0
2,5
2,0
2,5
2,5
67,9%

U
2,0
2,0
2,5
2,5
2,0
2,5
2,5
64,3%

V
2,5
2,0
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5
75,0%

W
2,0
2,0
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5
71,4%

X
2,5
2,0
2,5
2,5
2,0
2,5
2,5
67,9%

Y
2,5
2,0
2,5
2,5
2,0
2,5
2,5
67,9%

Conclusie

Appartement

Ontwerpcriterium
Toegankelijkheid
Belichting
Verhulling
Variatie
Functionaliteit
Transparantie
Ruimtelijkheid

P
2,5
2,0
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5
75,0%

Q
2,5
2,0
3,0
2,5
2,0
3,0
2,5
75,0%

Deze beoordeling is op dezelfde wijze gemaakt als in §8.1 beschreven is.

H.
Tek.nr.
H.01
H.02
H.03
H.04
H.05
H.06
H.07
H.08
H.09
H.10
H.11
H.12
H.13
H.14
H.15
H.16
H.17
H.18
H.19
H.20
H.21
H.22
H.23
H.24
H.25
H.26
H.27
H.28
H.29

Tekeningen Gebouw Fase 3
Onderdeel
Appartement Type P
Appartement Type P'
Appartement Type Q
Appartement Type R
Appartement Type S
Appartement Type T
Appartement Type T'
Appartement Type U
Appartement Type V
Appartement Type W
Appartement Type X
Appartement Type Y
Plattegrond Begane Grond
Plattegrond 1e Verdieping
Plattegrond 2e & 9e Verdieping
Plattegrond 3e & 10e Verdieping
Plattegrond 4e & 11e Verdieping
Plattegrond 5e & 12e Verdieping
Plattegrond 6e & 13e Verdieping
Plattegrond 7e & 14e Verdieping
Plattegrond 8e & 15e Verdieping
Doorsnede A‐A
Doorsnede B‐B
Detail V.01
Detail V.02
Detail V.03
Detail V.04
Detail V.05
Detail V.06

Fase
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Schaal Formaat
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:100
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:200
A4
1:100
A3
1:100
A3
1:10
A4
1:10
A4
1:10
A4
1:10
A4
1:10
A4
1:10
A4
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II.

Samenvattend Artikel

Het probleem dat centraal staat, is de afnemende hoeveelheid natuur in de stedelijke woonomgeving. Op basis van bevolkingsprognoses en het restrictief beleid van de Rijksoverheid zal de verdichting van steden zich naar alle waarschijnlijkheid door zetten. Het gevolg is dat steeds meer mensen
het risico lopen, in een omgeving te wonen waar slechts weinig natuurlijke elementen aanwezig zijn.
Dit is een probleem omdat een steeds groter wordende wetenschappelijke bewijslast, laat zien
dat natuur een positief effect heeft op de gezondheid van de mens. Humeur, concentratie, zelfdiscipline, sociale vaardigheden, psychologische stress, herstellingsvermogen, vitaliteit en energie worden
allemaal positief beïnvloed wanneer men zich in de nabijheid van natuur bevindt.
Het is dan ook een logische stap om deze kennis van de invloed van natuur op de gezondheid van
de mens, in de grootschalige woningbouw te implementeren. De resultaten van dit onderzoek zullen
uiteindelijk bijdragen aan het verbeteren van de algehele levenskwaliteit, in het bijzonder aan het
mentale welzijn, van bewoners van het stedelijk gebied. Er dient dan wel een vertaalslag gemaakt te
worden van de kenmerken van natuurlijke omgevingen naar een set bouwkundige ontwerpregels.
De mens wordt in dit onderzoek beschouwd als een organisme. Op basis van de beschikbare literatuur wordt ervan uitgegaan dat er een optimale omgeving bestaat, waar de mens in kan floreren en
dat natuur een belangrijke positie inneemt in deze ideale leefomgeving.
Via een literatuursurvey zullen verschillende archetypische kenmerken van deze leefomgeving, geidentificeert worden. Deze kenmerken zijn onderverdeeld in kenmerken van natuurlijke omgevingen
en van bebouwde omgevingen. Aangezien er slechts weinig literatuur beschikbaar is zal de analyse
beperkt worden tot het werk van Hildebrand, Joye en Heerwagen. Hierna worden een zestal ontwerpcriteria opgesteld en gedefinieerd, waarmee gebouwen kunnen voorzien in een geschikte leefomgeving voor de mens. Hiervoor is een selectie gemaakt van 65 van 253 ontwerppatronen uit ‘A
Pattern Language’ van Christopher Alexander. Uit deze selectie zijn specifieke eisen ontleed en vervolgens ondergebracht in zeven verschillende criteria.
In een case study naar een bestaand appartementengebouw, zal vervolgens de bestaande situatie
getoetst worden, op de mate waarin contact met natuur plaatsvindt en in hoeverre deze geschikt
gemaakt kan worden als leefomgeving voor de mens. De toetsing vind plaats aan de hand van de specifieke eisen per ontwerpcriterium, waarbij de implementatie van elke eis gewaardeerd wordt met
een plus, een min of een plusminus. Op basis van deze toetsing wordt een implementatieniveau in
procenten vastgesteld.
De literatuursurvey resulteert in een zevental ontwerpcriteria en een set bijbehorende fysieke eisen: ruimtelijkheid, toegankelijkheid, belichting, transparantie, verhulling, variatie en functionaliteit.
Uit de case study blijkt dat het implementatieniveau van 25% voor de bestaande situatie stijgt tot
46,7%, wanneer enkel kleine, bouwkundige ingrepen worden gedaan in de lay-out van de woningen.
Met grotere ingrepen op gebouwniveau, is een stijging van het implementatieniveau van 25% naar
71,4% mogelijk. De belangrijkste ingreep hiervoor is het vervangen van 18 woningen voor een gelaagd maaiveld in de vorm van een serie atria met tuinen, groene wanden en een doorlopende looproute van waaruit alle woningen bereikbaar zijn.
Het is mogelijk een bestaand gebouw via een renovatie geschikt te maken als leefomgeving voor
de mens, door gebruik te maken van de eisen uit de ontwerpcriteria. Met een combinatie van natuur
en bouwkundige ingrepen kan het bestaande gebouw voldoen aan ca. 70% van de eisen uit de ontwerpcriteria, terwijl enkel bouwkundige ingrepen, slechts in een stijging tot 46,7% voorzien. Het on-
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Figuur 127
7: Vergelijking vaan de invloed diee de verschillendde ingrepen in dee verschillende fasen
f
van de casse study hebben, op het implementatieeniveau [eigen afbeelding]
a

Bij deeze resultateen dienen ecchter een aaantal kanttekkeningen gem
maakt te worrden. Zo blijjkt uit de
opbouw van de analyyses in de caase study datt er meerderre indelingen mogelijk zij n waardoor de huidige categgorisering weellicht niet optimaal is. D
De huidige in
ndeling is geb
baseerd op hhet werk van
n Alexanoor moderne
e techniekenn (nog) niet opgenomen
o
zijn. Ook dieenen de eise
en verder
der uit 11977 waardo
gekwanttificeerd te worden.
w
Daaarnaast dientt er verder onderzoek gedaan te w
worden naarr de kenmerken van natuurlijjke omgevinggen en de invvloed van die kenmerken
n op de gezoondheid van de mens.
De ontw
wikkeling vann de ontwerp
pcriteria en bbijbehorendee eisen moett dan ook alss een doorgaaand proces bescchouwd word
den.

