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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].
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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.

Inleiding

Uit een persbericht van de Nederlandse Vereniging voor Bouwondernemers en Ontwikkelaars
(NVB) blijkt dat inwoners van het stedelijk gebied op zoek gaan naar groenere gebieden om te wonen.
Bijna 370.000 verhuisgeneigde huishoudens met een bovenmodaal inkomen willen de stad verlaten,
terwijl slechts 122.000 huishoudens er naar toe willen [NVB & OTB 2009 pp.9]. Het onderzoek voert
aan dat mensen het er te druk vinden, de prijs/kwaliteit verhouding van woonruimte ongunstig vinden
en dat er te weinig ruimte om de woning beschikbaar is [NVB & OTB 2009 pp.52]. Deze mensen trekken volgens het persbericht naar het niet-stedelijk gebied.
Dat is precies wat de Rijksoverheid sinds de Tweede Wereldoorlog via het verstedelijkingsbeleid
wilde voorkomen. Om het Nederlandse landschap te behouden en de mobiliteit te beperken, is het
beleid gericht op het creëren van de compacte stad [PBL 2011a]. Hiertoe werden in de jaren ‟50 de
Rijksbufferzones ingesteld en in de jaren ‟90 kwam daar het VINEX-beleid bij dat voorzag in maximale
uitbereidingszones om name de rijkere inwoners terug naar de stad te halen. In de Nota Ruimte van
2004 en het latere beleid is het uitgangspunt dat minimaal 40% van de totale nieuwbouw binnen de
stadskernen plaatsvindt [Rijksoverheid 2008, NVB 2010a, Bouwfonds 2011b].
De realiteit is dat de doelstellingen van het restrictieve beleid tot op heden niet behaald zijn, omdat
er een mis-match is ontstaan tussen de uitvoering van het beleid en wat de bewoners willen hebben.
De vraag komt niet overeen met het aanbod. Oud Secretaris Generaal van het ministerie van Economische Zaken, Sweder van Wijnbergen ondersteunt dit beeld en zegt in een interview: “Er zit een conflict tussen datgene wat de minister van VROM afdwingt en wat de Nederlandse consument wil.” [NVB &
OTB 2009 pp.23]. Het lijkt erop dat er een spanningsveld is ontstaan tussen de wensen van de bewoners enerzijds en de wensen van de Rijksoverheid anderzijds.

1.1.

Probleemstelling

Het probleem dat centraal staat in dit onderzoek is de afgenomen blootstelling van de mens aan natuurlijke elementen in het Nederlandse stedelijk gebied. Wanneer de verdichting van steden en de
afname van natuur in het stedelijk gebied zich doorzet, lopen steeds meer stedelingen het risico in een
omgeving te wonen waarin slechts weinig natuurlijke elementen aanwezig zijn. Ook zal er rondom de
woning geen ruimte beschikbaar zijn waar men een tuintje kan aanleggen. “It is no fiction for people to go
to work by the underground subway, work in a windowless office, take the subway back home, and spend the
evening indoors, in front of the television.” [Joye 2007 pp.1]. Het probleem van een gebrek aan natuurlijke
elementen in de bebouwde omgeving, is mede ontstaan omdat er geen Rijksbeleid bestaat met betrekking tot de kwaliteit van kleinschalig groen en private of semi-openbare tuinen in de stedelijk gebieden.

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]
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Maar waarom is dit een probleem? Kunnen we niet gewoon af met minder natuur? Verschillende
studies hebben uitgewezen dat verschillende kenmerken van het stedelijk gebied een negatieve relatie
hebben met de gezondheid van haar inwoners [Evans 2003, van den Berg et al. 2007 pp.79, Bonnefoy
2007 pp.411 & 417]. Daarnaast bestaat er ook een toenemende bewijslast die een positieve relatie
tussen natuur en gezondheid aannemelijk maakt. In verschillende experimenten zijn verbeteringen van
humeur, de concentratie, mate van zelfdiscipline, sociale vaardigheden, psychologische stress, herstellingsvermogen, vitaliteit en energie waargenomen [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]. Sinds de eeuwwisseling zijn er ten minste vier inventariserende onderzoeken uitgevoerd [Frumkin 2001, Gezondheidsraad 2004, van den Berg et al. 2007, Heerwagen 2010]. Op basis
van deze onderzoeken is het aannemelijk dat contact met de natuur een positieve invloed uitoefent op
het gedrag, op de gezondheid en uiteindelijk dus op het welzijn van de mens. Gezien deze bewijslast is
het dus op z‟n zachtst gezegd vreemd dat natuurlijke elementen geleidelijk uit het stedelijk gebied verdwijnen.
Deze genoemde wetenschappelijke kennis over de invloed van natuur op de gezondheid, wordt tot
nu toe enkel toegepast in ziekenhuizen en andere instellingen waar mensen komen om te herstellen.
Hier worden zogenaamde „Healing Environments‟ ingericht, welke een positief effect hebben op het
herstellingsvermogen, de pijntolerantie, het medicijngebruik, de hoeveelheid stress en mogelijke eenzaamheid van patiënten [Gezondheidsraad 2004]. Dergelijke omgevingen verbeteren daarnaast de concentratie en prestaties van verzorgend personeel en bieden ruimte voor bezinning en gelegenheid om
„er even tussenuit te gaan‟ zowel voor patiënten en bezoekers als voor het verzorgend personeel [van
den Berg & Winsum-Westra 2006 pp.51]. Daarnaast stijgt het aantal „care-farms‟ waar mensen komen
om te herstellen van bijvoorbeeld een burn-out [Gezondheidsraad 2004 pp.15]. Uit deze toepassingen
en de meetbaar positieve effecten ervan, wordt duidelijk dat de wijze waarop de bebouwde omgeving
ontworpen wordt, een aanzienlijke invloed uit kan oefenen op onze gezondheid en daarmee op het
welzijn.

Figuur 3: Healing Environment in het VU Medisch Centrum Amsterdam [Tooren 2010]

Dit staat in schril contrast met de huidige praktijk van grootschalige woningbouw, waarvan het
ontwerp is gebaseerd op economische motieven. In het bouwproces draait het om efficiëntie en economische haalbaarheid. Uniformiteit draagt hier in sterke mate aan bij. De grootschalige woningbouw
kenmerkt zich door seriematige productie, uniformiteit en gelijkheid in lay-out, materialisatie en
bouwwijze. Natuur echter kenmerkt zich door uniciteit, variatie en diversiteit wat leidt tot een enorme biodiversiteit en soortenrijkdom.
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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]

Opvallend is echter dat omgevingen die profiteren van de invloed van natuur op de mens, enkel
toegepast worden in gebouwen waar mensen slechts in bijzondere gevallen gebruik van maken. De
positieve effecten van natuur op de mens kunnen echter voor iedereen, op elk moment, bij elke activiteit, op elke plaats voordelen bieden. Tel daarbij op dat de moderne mens gemiddeld 90% van zijn tijd
in gebouwen of voertuigen doorbrengt [Evans 2003 pp.536, Day 2004 pp.61], dan lijkt het een logische
stap de kennis van de invloed van natuur op de gezondheid van de mens in de grootschalige woningbouw te implementeren.

1.2.

Achtergronden

Sinds de Tweede Wereldoorlog voert de Rijksoverheid een restrictief beleid ten aanzien van de
stedelijke groei. In 1958 werden hiertoe de Rijksbufferzones ingesteld. Met de inwerkingtreding van de
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) in 1995, stelde de Rijksoverheid zogenaamde maximale uitbreidingszones in, die de maximale grenzen van de dorpen en steden bepalen. De doelstellingen zijn gebaseerd op het behouden van het open Nederlandse landschap en het beperken van de automobiliteit. Het beleid echter concentreert zich enkel op grootschalige structuren en stelt geen eisen
aan de aanwezigheid of afmetingen van kleinschalig groen en private of semi-openbare tuinen in de
stedelijke gebieden.
Dit beleid heeft een tweetal gevolgen voor het stedelijk gebied: de woningmarkt bestaat voor het
belangrijkste deel uit meergezinswoningen waar slechts weinig mensen in willen wonen; en de hoeveelheid openbaar groen binnen de stadsgrenzen neemt af als gevolg van de resulterende verdichting.
Hoge grondprijzen, de mogelijkheid tot bouwen in hoge dichtheden en verwachte toenemende vraag
van ouderen zijn de voornaamste redenen om te kiezen voor appartementenbouw in het stedelijk
gebied [Dol & van der Heijden 2005 pp.11]. Vanwege deze economische motieven zal de ontstane
scheefgroei zich naar alle waarschijnlijkheid blijven doorzetten, waardoor mensen wegtrekken uit de
stad. De keuze voor een appartement wordt de bewoner als het ware opgelegd door een aanbodgerichte markt en wordt gestimuleerd vanuit de Rijksoverheid, terwijl de vraag juist bestaat uit voornamelijk grondgebonden woningen met een tuin.
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Figuur 5: Het aanbod vanuit de markt bestaat hoofdzakelijk uit appartementen, terwijl mensen liever een huisje hebben met een tuin.
[v.l.n.r.: Verhagen Ramen 2011, EuropaHome 2006]

Het tweede gevolg van het compacte stadbeleid is dat groen in stadscentra geclusterd wordt in
parkgebieden. Het stedelijk gebied ertussenin versteent ondertussen in hoog tempo. “Sportvelden en
volkstuinen zijn naar de stadsrand verplaatst en „groene‟ plekken worden volgebouwd.” [VROM 2004a pp.18].
Met als gevolg dat er in steden een tekort ontstaat aan groen en blauw. Deze conclusie wordt onderschreven in de Nota Ruimte van het Ministerie van VROM: “Mede door het beleid voor de compacte stad
is veel groen verdwenen.” [VROM 2004a pp.18]. “De uitkomsten laten duidelijk zien dat het compacte stadbeleid op de schop moet.”, aldus Jo Goossens (voorzitter van de NVB) over het onderzoek van OTB en
NVB [NVB 2009]. Vanwege de verdichting van het stedelijk gebied heeft het compacte stad beleid een
negatieve invloed op de hoeveelheid natuur in datzelfde stedelijk gebied.

1.2.1. Beleidsvoering Rijksoverheid
Al in 1958 heeft de Rijksoverheid het beleid van de Rijksbufferzones ingevoerd. Het gaat bij dit beleid om gebieden tussen stedelijke kernen die onder sterke stedelijke druk staan. Het doel is om deze
gebieden voor verstedelijking te behoeden om zo in de toekomst te kunnen voorzien in groen recreatiegebied en het stimuleren van landbouw [Rijksoverheid 2009]. Grootschalige bebouwing zoals
woonwijken of bedrijventerreinen zijn hier niet toegestaan, maar de bufferzones bevatten wel kleinschalige woon- en bedrijfsfuncties naast landbouw en natuur [VROM 2009]. Het is daarmee de voorloper op het huidige beleid van het behouden van het landelijk gebied.
Later in 1990 werd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) geïntroduceerd waarin de vele versnipperde natuurlijke gebieden vergroot en gekoppeld worden [Rijksoverheid 2010]. Ook in dit beleid is
het doel om natuur en landschap te beschermen tegen verstedelijking en daarnaast om de afnemende
biodiversiteit tegen te gaan. In deze gebieden geldt het „nee, tenzij‟-regime, waarbij ruimtelijke ingrepen
enkel worden toegestaan als deze geen negatief effect hebben op de EHS. Dit blijkt ook uit Figuur 6,
waarin de gebieden van de EHS (groen) en de nationale landschappen (groen omrand) over de stedelijke gebieden (grijs) worden geprojecteerd [VROM 2004a]. Zowel de EHS als de Nationale Landschappen liggen buiten het stedelijk gebied, precies zoals het huidige compacte stad beleid beoogd.
Tussen de inwerkingtreding 1995 en de beëindiging in 2005 werd het beleid van de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra gehanteerd. Hierin werd het beleid van de compacte stad opgezet. Het
VINEX-beleid was bedoeld om wonen, werken en voorzieningen voor openbaar vervoer, te bundelen
om “een verdere concentratie te realiseren door de nadruk te leggen op het bouwen in, aan of nabij de bestaande stad.” [VROM 2007 pp.4]. Uit de evaluatie van het Ministerie van VROM blijkt dat er meer dan
in de jaren voor VINEX, sprake is van een bundeling van de woningvoorraad. Echter zowel binnen als
buiten de VINEX-locaties ontstond veel spreiding van bedrijvigheid [VROM 2007 pp.6]. Het beleid is
dus slechts deels geslaagd in de opzet om de verstedelijking te concentreren.
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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]

Sinds 2004 is de Nota Ruimte van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) het belangrijkste beleidsstuk op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling. In deze
Nota worden vier hoofddoelen geïdentificeerd: a) versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; b) bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; c) borging en ontwikkeling van belangrijke (inter-)nationale ruimtelijke waarden, en; d) borging van de veiligheid [VROM
2004a pp.5]. In het stedelijk gebied legt de Nota de nadruk op variatie in het woningaanbod om een
eenzijdige samenstelling van de bevolking te voorkomen. Het doet dit door in te zetten op de ontwikkeling van hoog stedelijke woonmilieus, wat volgens de Nota het wegtrekken van midden- en hoge
inkomens tegengaat. Echter uit het onderzoek van NVB & OTB blijkt juist dat deze hoog stedelijke
milieus het wegtrekken van deze groepen juist bevorderd [NVB & OTB 2009 pp.9].
Daarnaast richt de Nota zich op het creëren van meer openbaar groen. In de Nota stelt het Ministerie vast dat er in nieuwbouwprojecten minimaal 75m2 openbaar groen per woning beschikbaar moet
zijn [VROM 2004a pp.18]. Het is echter de vraag of dit beleid voldoende is. Het Ministerie laat namelijk de beslissing of deze norm uitgevoerd wordt over aan gemeenten en provincies. Een beslissing die
per project genomen dient te worden. Daardoor blijft het slechts een richtgetal zonder dat iemand de
verantwoordelijkheid heeft om deze norm uit te voeren [VROM 2004a pp.18, Farjon et al. 2004
pp.109]. Echter de norm is wel voldoende als het gaat om de “reconstructie van bestaand stedelijk gebied,
zoals verdichting en verdunning” [Farjon et al. 2004 pp.109]. Cijfers wijzen uit dat 61% van de 31 grootste gemeenten anno 2009 niet aan deze norm voldoet [CBS, PBL, Wageningen 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.
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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]

1.2.2. Economie versus Bewoners
1.2.2.1.
Verdichting Stedelijk Gebied
Ondertussen worden de laatste stedelijke uitbereidingsgebieden volgebouwd, en tegelijkertijd laten
de bevolkingsprognoses zien dat de bevolking zeker nog tot 2025 en waarschijnlijk zelfs tot 2040 blijft
groeien [Terluin et al. 2010 pp.26, de Jong en van Duin 2009 pp.35, van Dam et al. 2006 pp.51, zie
Figuur 8]. Zo zal de bevolking in de sterk verstedelijkte gemeenten tot 2025 met 0,4% per jaar groeien,
een stijging van ca. 32.500 mensen per jaar [Terluin et al. 2010 pp.33]. De vraag naar nieuwe woningen
blijft en daarom wordt de blik nu op de stad gericht.
Om de stijgende bevolkingsaantallen te kunnen accommoderen, dient het stedelijk weefsel als gevolg van het compacte stad beleid verder verdicht te worden. Op het symposium „Prachtig Compact
NL‟, liet Maarten Hajer (directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving) zien dat steden inderdaad verdichten, maar dat over de periode 2002-2008 gezinnen en bedrijven de stad verruilen voor de
stadsrand [PBL 2011a].
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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]

Hoewel Hajer in zijn presentatie geen oorzaken aanwijst zijn er wel andere onderzoeken beschikbaar waaruit blijkt waarom mensen de stad verlaten.
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1.2.2.2.
Markt bestaat uit Appartementen
Het Nederlandse landschap wordt nog altijd gedomineerd door grondgebonden woningen, echter
met name in steden groeit het aandeel appartementen sterk [Bouwfonds 2011a pp.14]. Figuur 9 laat
zien dat over de periode 2001-2009 het totale aandeel appartementen in de nieuwbouwproductie in
Nederland (de som van „koop mg‟ en „huur mg‟) is gestegen van 26% naar 42%. Echter de grootste
stijgingen zijn te zien in de vier grootste gemeenten, waar het aandeel appartementen inmiddels meer
dan 50% is. In de stadregio‟s van de G4 is het aandeel gestegen van 35% naar 57%, in de G4 zelfs van
56% naar 65% [zie Figuur 10]. Vanwege het verstedelijkingsbeleid en de verwachtte bevolkingsstijging,
lijkt deze trend zich door te gaan zetten.

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]

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]

Het huidige beleid gaat uit van verdichting van het stedelijk gebied omdat de laatste grootschalige
nieuwbouwlocaties nu in gebruik genomen worden. De stad kan dus niet groter meer worden. Om
toch te voldoen aan het huidige beleid zijn niet-grondgebonden woningen zoals appartementen vaak de
enige mogelijkheid. Omdat bouwen in stadskernen complex en duur is, zijn appartementen vaak de
enige mogelijkheid om woningbouwprojecten rendabel te maken [NVB 2010a pp.1, Dol & van der
Heijden 2005 pp.11]. Ofwel de grond is te duur om er grondgebonden woningen te bouwen, waardoor deze woningen te duur en dus onverkoopbaar zouden worden. Daarnaast zijn appartementen
een voor de hand liggende oplossing “omdat het bouwen in hoge dichtheden aansluit bij het bestaande
karakter van stedelijke gebieden” [Dol & van der Heijden 2005 pp.11]. Als derde reden noemen Dol &
van der Heijden nog, dat er wordt gebouwd met het oog op een toenemende vraag van ouderen 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

Aantal woningen x1000

300
250
200
150

Vraag

100

Aanbod

50
-

eg

mg

Centrum Stedelijk

eg

mg

Buiten Centrum

eg

mg

Stedelijk gebied

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 komt neer op een tekort van 98.000 grondgebonde woningen in het stedelijk
gebied. En op de appartementenmarkt bestaat er op dit moment ook nog een tekort van 42.000 appartementen, ondanks het overschot in de buiten-centrum gebieden. Maar als het buiten stedelijke
gebied een indicatie geeft voor de verdichting van het centrum stedelijk gebied dan lijkt de trend zich
door te zetten.
Zoals eerder gesteld is, kan dan ook hier een overschot ontstaan aan woningen waar een groot
deel van de stedelijke inwoners niet in willen wonen. Dit levert een aanvullend probleem op: vanwege
de grote wens aan grondgebonden woningen ontstaat er binnen het stedelijk gebied een tekort aan
bouwgrond. Het gevolg is dat mensen niet in een woning wonen waar ze in willen wonen en dat mensen die dat kunnen betalen, wegtrekken op zoek naar gebieden waar zij wel die woning kunnen vinden
die zij willen hebben.
1.2.2.4.
Afname Stedelijke Groen
Naast de scheefgroei tussen vraag en aanbod, heeft het compacte stadbeleid een tweede gevolg:
een daling van de hoeveelheid openbaar groen in stedelijke gebieden. Openbaar groen wordt hier gedefinieerd als “parken, plantsoenen, bos, natuur en dagrecreatieve terreinen” [CBS, PBL, Wageningen UR
2010b]. Uit een reeks statistische onderzoeken van het CBS, het PBL en de Wageningen Universiteit,
blijkt dat er met name in de Randstad en Noord-Holland, de grotere steden in Noord-Brabant, Limburg, de Achterhoek en Twente weinig groen beschikbaar is: minder dan 50m2 openbaar groen per
woning. “Dit komt door de combinatie van relatief veel woningen en weinig openbaar groen in de directe omgeving.” [CBS, PBL, Wageningen UR 2010a]. Het totaal oppervlak openbaar groen per woning in
nieuwbouwwijken (in een straal van 500m om de woning) is afgenomen over de periode 2003-2006.
Van de 31 grootste gemeenten in Nederland ligt dit oppervlak bij 61% van de gemeenten (19 gemeenten) onder de norm van het Ministerie van VROM van 75m2 [CBS, PBL, Wageningen UR 2010a] (zie
Figuur 12).

Figuur 12: Vergelijking van de oppervlakte openbaargroen per woning, binnen een straal van 500m rondom de woning over de perioden
2000-2003 en 2003-2006. Slechts 39% van de G31 voldoet aan de norm van 75m2 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].

Vervolgens blijkt ook dat van de 31 grootste gemeenten alleen in Amsterdam en drie gemeenten in
Zuid-Limburg de hoeveelheid openbaar groen is toegenomen. In de andere gemeenten is de hoeveelheid gelijk gebleven of verminderd. Opvallend is verder dat de hoeveelheid openbaar groen het sterkst
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is afgenomen in gebieden waar de bevolking het sterkst gestegen is [zie Figuur 13], met Amsterdam als
uitzondering op deze constatering.

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].

Daarnaast blijkt ook dat de afstand tot openbaar groen te groot is. De gemiddelde afstand van de
woning tot het dichtstbijzijnde groengebied is in Nederland 370 meter. “Als we de groensoorten onderling
vergelijken dan is voor heel Nederland het agrarisch groen het meest nabij gelegen groen (280 meter). Dat
geldt niet voor de G31, de 31 gemeenten uit het Grote Stedenbeleid (GSB), want daar is de afstand tot het
agrarisch groen ruim 2 maal zo groot (ruim 600 meter) en bij de G4 zelfs 4 maal zo groot (ruim 1200 meter).
Bij de G31 ligt het openbaar groen juist het meest dichtbij (ongeveer 270 meter).”, [CBS, PBL, Wageningen
UR 2008]. De afstanden zijn echter wel gelijk gebleven over de periode 2000-2003. De Rijksoverheid
heeft hier tot op heden geen normen aan gekoppeld maar uit „A Pattern Language‟ van Alexander blijkt
dat de afstanden te groot zijn. Hij geeft aan dat parken en ander openbaar groen juist binnen maximaal
3 minuten lopen (ca. 250m) gesitueerd dienen te zijn. Is de afstand groter, zo stelt Alexander, wint de
afstand het van de behoefte [Alexander 1995 pp.347].
Over het algemeen valt te concluderen dat de groenvoorziening in Nederlandse steden op verschillende punten verbeterd kan worden. Zowel de beschikbare hoeveelheid als de bereikbaarheid.
1.2.2.5.
Wensen van Bewoners: Natuur en een Tuin
In tegenstelling tot wat de markt aanbiedt en de trend van afnemende hoeveelheid stedelijk groen,
blijkt dat de bewoners juist graag een grondgebonden woning willen met een tuintje. Zo geeft het onderzoek van de NVB en het OTB aan dat ca. 68% van de stedelijke huizenkopers een tuin bij huis
wenst (ca. 400.000 huishoudens) [NVB & OTB 2010 pp.16]. “Doorvragen leert dat een tuin geassocieerd
wordt met ruimte, natuur en vrijheid.” aldus Goossens tijdens de presentatie van het onderzoek [NVB
2009 hyperlink: „Lezing Jo Goossens‟].
Het onderzoek geeft daarnaast aan dat stedelingen de meeste waarde hechten aan openbaar groengebied. Op het verlanglijstje staat het op de tweede plaats direct na winkels voor de dagelijkse boodschappen [NVB & OTB 2009 pp.19]. Circa 64% van de verhuisgeneigde huishoudens met een stedelijke
voorkeur wenst groen of parkvoorzieningen in de directe woonomgeving. Het onderzoek 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-, ademhalings-, neurologische, spijsverteringsaandoeningen) [Maas et al.
2009]. Hierbij zijn enkele groene ruimten meegerekend die dominant zijn (50% van het oppervlak of
meer) binnen een rastervierkant van 25x25m. In Tabel 1 staan de acht grootste dalingen aangegeven.
Voor deze ziekten en aandoeningen is de relatie dus het sterkst. Opvallend is echter dat hier een aantal van de meest voorkomende ziekten in Nederland onder vallen (puntprevalentie 300.000-1.000.000):
diabetes, coronaire hartziekten, rugklachten, astma; (puntprevalentie 100.000-300.000): COPD, depressie en angststoornissen [Nationaal Kompas 2011]. Hieruit valt op te maken dat de algemene kwaliteit van het leven verbeterd kan worden door het contact met natuurlijke elementen te bevorderen.
Ziekteprevalentie per 1000
Aandoening
Ernstige rugklachten
Angststoornissen
Depressies
Astma, COPD
Infectieziekten van het darmkanaal
Coronaire hartziekten
Hoogtevrees
Diabetes
COPD: chronic obstructive pulmonary disease

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

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

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

Tabel 1: Procentuele dalingen in ziekteprevalentie per ziekte, bij een stijging van de hoeveelheid groen van 10% naar 90% in een straal
van 1km rondom de woning [Maas 2009 pp.971]. Uit deze data blijkt dat een toename van de hoeveelheid groen in de woonomgeving
leidt tot een daling van de ziekte prevalentie.

In het Vitamine-G project noemt Maas wel een positieve relatie tussen de hoeveelheid natuur in de
leefomgeving en de zelf-gewaardeerde gezondheid. Zij stelt dat: “In areas where 90% of the environment
around the home is green, only 10.2% of the residents feel unhealthy, as opposed to areas in which 10% of the
environment is green, where 15.5% of the residents feel unhealthy. The relationship is equally strong for the
1km and the 3km radius.” [Maas 2008 pp.35]. Naast een lagere statistische kans op verschillende aandoeningen, voelen mensen zich dus ook gezonder in omgevingen met meer groene ruimte [zie Figuur
14].

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]
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Anderzijds heeft de afwezigheid van groen in de directe woonomgeving een negatieve invloed op de
gezondheid van de mens. Een hoge bebouwing- of bevolkingsdichtheid veroorzaken extreme psychologische belastingen waardoor mensen juist contact met de natuur opzoeken [van den Berg et al. 2007
pp.79]. Evans geeft een overzicht van de invloed van de gebouwde omgeving op de mentale gezondheid
[Evans 2003]. Hij noemt aspecten zoals hoogbouw, hoge bevolkings- en bebouwingsdichtheden, lage
kwaliteit van de woonruimte, externe geluidsoverlast, gifstoffen van materialen en luchtverontreinigingen en onvoldoende daglicht. Bonnefoy geeft een vergelijkbaar overzicht van invloedsfactoren met een
negatief effect op de gezondheid [Bonnefoy 2007 pp.411 & 417]. Aanvullend geeft hij veiligheid en binnenklimaat. Opvallend is dat geen van beiden de mate van natuur in de omgeving noemt.
Al deze eigenschappen van de gebouwde omgeving hebben invloed op de fysieke en psychologische
gezondheid doordat verschillende psychologische processen veranderd worden. In deze context
noemt Evans: persoonlijke controle, sociale relaties en restoratie van stress en (mentale) vermoeidheid
[Evans 2003]. Al deze processen – maar met name het herstellen van stress of (mentale) vermoeidheid
– kunnen direct gekoppeld worden aan de positieve invloed die natuur heeft op de gezondheid van de
mens zoals die hierboven beschreven is. Dit lijkt erop te duiden dat de effecten van de negatieve invloed van de bebouwde omgeving verminderd kunnen worden door natuur in de woonomgeving te
brengen.

Figuur 15: Factoren uit de bebouwde omgeving die van invloed zijn op de gezondheid. [v.l.n.r.: Lindhout 2006, Regionale Samenwerking
Amsterdam 2007]

1.2.3.1.
Natuur Dicht Bij Huis
In tegenstelling tot de huidige trend van het aanbrengen van grootschalige structuur in natuurvoorzieningen [zie pp.17] blijkt uit verschillende onderzoeken dat juist groen in de directe woonomgeving
veel positieve effecten heeft. Maar ook dat er nog veel te winnen is.
Zo hebben Hartig en collega‟s al in 1991 aangetoond dat proefpersonen, die 40 minuten in een natuurlijke omgeving wandelen, beter ontspannen dan proefpersonen die dezelfde tijd in de stedelijke
omgeving wandelen of binnenshuis ontspannen [Hartig et al. 1991]. Daarnaast had de wandeling door
een natuurlijke omgeving een positief effect op het humeur, terwijl bij het ontspannen in de woning dit
effect minder sterk was. Dat lijkt vreemd omdat juist de woning gezien wordt als een rustpunt om bij
te komen van de dagelijkse stress [Day 2004 pp.212, NVB & OTB 2009 pp.31]. Hartig & Staats concluderen ook dat relatief natuurlijke omgevingen over hogere restoratieve kwaliteiten beschikken dan de
alledaagse, voornamelijk bebouwde omgevingen [Hartig & Staats 2006 pp.216]. Hieruit valt op te maken dat er ruimte is voor verbetering van de restoratieve kwaliteiten van de directe woonomgeving.
Onderzoek van Maas et al. toont en passant aan dat er in Nederland gemiddeld 42,4% groene ruimte binnen een straal van 1km rond de woning aanwezig is, tegen 60,8% binnen een straal van 3km
[Maas et al. 2009 pp.969]. In dit onderzoek zijn alle groene elementen meegerekend die dominant zijn
in een raster van 25 bij 25 meter, hieronder vallen ook private gronden en straten. Het lijkt dus dat er
verbetering mogelijk is in de hoeveelheid groen 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 Experience
Met de eerder genoemde wetenschappelijke basis is het duidelijk dat natuurlijke elementen nog altijd een grote invloed hebben in de manier waarop ons brein onze directe omgeving interpreteert en
leert interpreteren. Zoals Heerwagen stelt: “The biophilia hypothesis and supporting research tells us that,
as a species, we are still powerfully responsive to nature‟s forms, processes, and patterns” [Heerwagen 2009
pp.39]. Sommige wetenschappers beginnen de vraag te stellen in hoeverre het contact met de natuur
nog terug te zien is in de omgeving van ons dagelijks leven [Kellert et al. 2008, Joye & van den Berg
2008]. Zij stellen dat er in onze samenleving een breuk is ontstaan tussen onze gebouwde omgeving en
de (genetische) behoefte aan contact met de natuur [Kellert et al. 2008 pp.vii, Joye 2007 pp.71]. Niet
alleen de afname van natuur in de stad maar ook de architectuur van de gebouwen die ervoor in de
plaats komen speelt een rol. Er is sprake van een groot contrast tussen de kenmerken van een natuurlijke en een bebouwde omgeving: “Natural settings are characterized by roughness, curvature and richness
in detail, whereas the modern buildings that often replace it are mostly characterized by straightness and blank
surfaces.” [Joye 2007 pp.1-2]. Deze analogie is het duidelijkst zichtbaar in state-of-the-art kantoorgebouwen maar ook in de grootschalige woningbouw [zie Figuur 16 en Figuur 17].
Daarnaast dragen gebouwen volgens David Orr de verkeerde boodschap uit: “Most buildings reflect
no understanding of ecology or ecological processes. Most tell its users that knowing where they are is unimportant. Most tell its users that energy is cheap and abundant and can be squandered. Most are provisioned
with materials and water and dispose of their wastes in ways that tell its occupants that we are not part of the
larger web of life. Most resonate with no part of our biology, evolutionary experience, or aesthetic sensibilities.”
[Orr 1999 pp.212-213].

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]
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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]

Volgens Pyle leidt de afname van contact met de natuur tot een cyclus van verlies en disaffectie, wat
hij noemt de “Extinction of Experience” [Pyle 2003 pp.209]. Hij stelt dat wanneer natuur uit de directe
leefomgeving verdwijnt, het contact met en daarmee de interesse in de natuur verminderd. Wanneer
de rijkdom van een omgeving vermindert, vervalt de kracht van die omgeving om te fascineren, op te
winden, te prikkelen en te stimuleren, tot saaiheid, verveling en apathie. Het gevolg is dat er – met
name in de ontwikkeling van kinderen – minder kansen en mogelijkheden zijn voor het individu om een
band te ontwikkelen met de natuur. Het gebrek aan deze band leidt tot desinteresse en daarmee onwetendheid. “Those who know and recognize less, care less, and therefore act less, leading to still more losses.
So the extinction of experience precipitates a cycle of disaffection, degradation, and ultimate separation from
nature.” [Pyle 2003 pp.209].
Volgens Joye lijken verschillende onderzoeken delen van deze cyclus te bevestigen. Hij draagt onderzoek aan van Hartig et al. en van Kals et al. dat stelt dat mensen die meer waarde hechten aan een
stukje natuur, zij ook meer geneigd zijn dat te beschermen [Joye 2007 pp.67]. In zijn doctoraatscriptie
vertaalt Joye dit naar het volgende schema [zie Figuur 18].

Figuur 18: De vicieuze cirkel die leidt tot de devolutie van kennis van, en interesse in de natuur [Joye 2007 pp.67]

Volgens deze cirkel van devolutie is de negatieve trend van afname van groene ruimten in Nederlandse steden die eerder besproken is, één van de belangrijkste indicaties voor de aftakelende band
tussen mens en natuur. Een andere indicatie wordt gegeven door de waardering die mensen geven aan
de natuurlijke aspecten van groene ruimten en de scheefgroei in vraag en aanbod tussen appartementen en de wens voor een tuin bij huis. Wanneer deze ontwikkelingen afgezet worden tegen deze cirkel,
blijkt dat die al in gang gezet is.
Dit lijkt de stelling van o.a. Kellert en Joye te bevestigen dat er in onze samenleving een breuk is
ontstaan tussen de moderne bebouwde omgeving en de behoefte van de mens aan contact met de
natuur. Om de hierboven geschetste cirkel te doorbeken dient vanzelfsprekend de mate van contact
met natuur bevorderd te worden. Een van de mogelijkheden hiervoor is mensen in contact te brengen
met natuur op plaatsen waar zij veel komen: de directe woonomgeving.
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1.2.4. „Groene‟ Ontwerpstrategieën
Bebouwing en natuur hebben van oudsher een min of meer omgekeerd evenredige relatie: waar
een gebouw staat kan geen natuur groeien en omgekeerd. Zoals eerder geconstateerd worden in het
stedelijk gebied met name appartementen gebouwd vanwege economische motieven [Dol & van der
Heijden 2005 pp.11], en hierbij wordt natuur als een sluitpost op de begroting gezien [VROM 2004a].
Hierbij geldt vervolgens hoe meer woningen er op een kavel gebouwd kunnen worden, hoe beter de
rendabiliteit. Dit heeft tot gevolg dat weinig open ruimte voor natuur wordt gecreëerd op plekken
waar bebouwing geplaatst wordt. De vorm die de bebouwing dan aanneemt is van directe invloed op
de hoeveelheid ruimte die beschikbaar blijft voor natuur. Enkele voorbeelden tonen echter aan dat de
twee elkaar niet noodzakelijkerwijs uitsluiten.
Een voorbeeld van de invloed van de bouwvorm is een studieproject van architect Michel van den
Bogaard: Urban Miximum [van den Bogaard 2011] [zie Figuur 19]. Het project omvat een concept
voor de realisatie van ca. 100 woningen/ha met de hierboven beschreven wensen van bewoners
[pp.25]. Het meest kenmerkend aan het ontwerp is dat de woningen een tuin hebben welke ontsloten
wordt door een gelaagd, doorlopend maaiveld. Hierdoor wordt een rustige omgeving gecreëerd waar
kinderen veilig kunnen spelen.
Een tweede voorbeeld is de EDITT-tower van Hamzah en Yeang in Singapore [Hamzah & Yeang
1998] [zie Figuur 20]. Deze 26 verdiepingen tellende toren zal gebruikt worden als expositieruimte.
Ook hier maken de architecten gebruik van een gelaagd maaiveld met doorlopende hellingbanen tussen
de verdiepingen. Aan deze hellingbanen lopen de stedelijke voorzieningen (winkels, cafés, etc.) door
tot aan niveau 6, waardoor de niveaus gekoppeld zijn aan het stedelijk weefsel als een “vertical extension
of the street” [Hamzah & Yeang 1998].

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]
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Figuur 20: EDITT-tower van Hamzah & Yeang is een voorbeeld van het versmelten van natuur en bebouwde omgeving in gebieden met
een hoge bebouwingsdichtheid [afbeeldingen: Kain 2008]

Deze voorbeelden laten zien dat de bebouwde omgeving en natuur elkaar niet noodzakelijkerwijs
uit hoeven te sluiten maar wel invloed uitoefenen op elkaar tijdens het ontwerpproces. Het is mogelijk
de wensen van bewoners te combineren met een hoge bebouwingsdichtheid en de inpassing van
(straat)natuur in de directe woonomgeving, mits de bouwvorm hierop aangepast wordt.
1.2.4.1.
Healing Environment
Naast deze ontwerpen combineert het concept van de Healing Environment (HE) natuur met de bebouwde omgeving. Een HE is een omgeving waar mensen komen om te genezen van ziekte of te herstellen van stress. Deze ontwerpmethode is gebaseerd op het principe van „evidence based design‟
waarbij kennis uit verschillende wetenschapsdisciplines de basis vormt voor ontwerpuitgangspunten en
daarmee het uiteindelijke ontwerp.
Het belangrijkste uitgangspunt van een HE is het voorzien in contact met natuur met als doel mensen sneller te laten genezen. Tot natuur worden in dit onderzoek “alle natuurlijke plekken en elementen
gerekend die in of rondom een ziekenhuis kunnen worden aangetroffen, zoals parken, (binnen)tuinen, groene
daken, planten en vijvers.” [van den Berg & Winsum-Westra 2006 pp.16]. De hier gehanteerde definitie
is echter breder en omvat meer elementen. Van den Berg en Winstum-Westra laten in een publicatie
van Alterra zien dat het voorzien in contact met natuur bij een HE, in beginsel neerkomen op visueel
contact. Zij geven aan de hand van de invloed van natuur op de mens, ontwerprichtlijnen voor een HE
in ziekenhuis- en zorginstellingen [van den Berg & Winsum-Westra 2006 pp.10-13]. Hun belangrijkste
aanbevelingen:
1. Verschaf zoveel mogelijk visuele toegang tot het aanwezige groen;
2. Voorzie in groene gebruiksruimten;
3. Bevorder de toepassing van bloemen;
4. Zorg voor symbolische referenties naar natuurlijke elementen;
5. Benut de fascinerende werking van groen om af te leiden;
6. Creëer groene bezinningsruimten.
In deze context gaat het te ver alle maatregelen van de hierboven genoemde aanbevelingen op te
sommen die geïdentificeerd zijn in het rapport. Verderop wordt een uitgebreide analyse gemaakt van
deze maatregelen [zie §4.1 pp. 47].
In dezelfde publicatie sommen de auteurs de kosten en baten op van dergelijke omgevingen [van
den Berg & Winsum-Westra pp.51-52]. Als belangrijkste baten voor de patiënt noemen zij een verbeterd stressherstel, hogere pijntolerantie, kortere verpleegduur en een betere lichamelijke conditie.
Ook het personeel blijkt te profiteren door een verbeterd concentratievermogen. Als potentiele baten
noemen zij de mogelijke bijdrage van het gebouw aan ecologische waarden en lokaal milieu [voor uitgebreid overzicht zie van den Berg & Winsum-Westra 2006 pp.51-52]. Een HE heeft voor zowel de
patiënt als voor het personeel tastbare voordelen.
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Tegenover deze baten staan volgens de auteurs met name financiële aspecten: hogere investerings-,
onderhouds- en beheerskosten. Daarnaast stijgt het risico op gezondheidsproblemen door de toepassing van levende organismen. En in (semi-)openbare ruimten stijgt de kans op sociale onveiligheid.

Figuur 21: Healing Environment in het VU Medisch Centrum Amsterdam [Tooren 2010]

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]

1.2.4.2.
Biophilic Design
De Biophilia hypothese en de bijbehorende kennis, zijn door Kellert, Heerwagen en Mador omgezet in een ontwerpstrategie genaamd „Biophilic Design‟ [Kellert et al. 2008]. Hierin omschrijven de
auteurs Biophilic Design als “an innovative approach that emphasizes the necessity of maintaining, enhancing, and restoring the beneficial experience of nature in the built environment.”. Zoals eerder aan bod is gekomen stellen de auteurs dat er in onze samenleving een breuk is ontstaan tussen onze gebouwde
omgeving en de (genetische) behoefte aan contact met de natuur. Het doel van Biophilic Design is dan
ook deze breuk te helpen herstellen door het ervaren van natuur in de bebouwde omgeving mogelijk
te maken [Kellert et al. 2008 pp.vii].
Kellert formuleert elementen en attributen verdeeld over zes categorieën om toepassing in de
bouw mogelijk te maken (zie Figuur 25). “This specification can assist designers and developers in pursuing
the practical application of biophilic design in the built environment.” [Kellert et al. 2008 pp.5]. De eerste en
tweede categorie („environmental features‟ en „natural shapes and forms‟) bevatten voor de hand liggende aspecten welke voor een groot deel al toegepast worden in verschillende bouwvormen en architectuurstijlen door de geschiedenis heen. De derde en vierde categorie omvatten aspecten welke
eigenschappen van de natuur direct implementeren naar de bebouwde omgeving. De vijfde categorie
gaat over de relatie tussen cultuur en ecologie. De laatste categorie bevat met name fundamentele
psychologische aspecten over de band tussen mens en natuur.
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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]

Figuur 24: Voorbeelden van de implementatie van elementen van Biophilic Design [Greenhomearch 2009, Miller-McCune 2008]
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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.

Methodologie

In dit onderzoek staat het contact met de natuur in de directe stedelijke woonomgeving centraal.
Kennis uit andere wetenschapsdisciplines, w.o. sociologie, psychologie, biologie en evolutieleer, wordt
gecombineerd tot ontwerpcriteria voor het ontwerp van woongebouwen in stedelijk gebied.

3.1.

Methodiek

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]

In een literatuursurvey worden de belangrijkste kenmerken van natuurlijke omgevingen [van den
Berg & Winsum-Westra 2009, Heerwagen & Gregory 2008, Heerwagen 2009] en bebouwde omgevingen [Hildebrand 1999, Joye 2007] geïdentificeerd. Vervolgens worden deze kenmerken vertaald naar
ontwerpcriteria aan de hand van een selectie uit de ontwerppatronen van Christopher Alexander
[Alexander et al. 1977]. Deze ontwerpcriteria zullen uitgewerkt worden in een set fysieke eigenschappen, ontleedt aan de patronenselectie. Deze twee stappen resulteren in een ontwerpstrategie voor
renovatie en nieuwbouw, waarmee omgevingen kunnen voorzien in de behoefte aan contact met natuurlijke elementen.
Vervolgens zal deze strategie gebruikt worden om een toetsing uit te voeren op een specifieke case. De casestudy zal bestaan uit drie fasen [zie Tabel 2 & pp.82]. Na fase 3 zal er opnieuw een toetsing
plaatsvinden. Uit de vergelijking van de twee toetsingen kunnen conclusies getrokken worden ten aanzien van de mogelijkheden waarop de directe stedelijke woonomgeving in zijn huidige vorm, kan voorzien in de behoefte aan contact met de natuur.
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 2: Samenvatting fasering 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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definities zijn verschillende criteria te destilleren: de afhankelijkheid van menselijk handelen, de manier
en de schaal waarop natuur zich manifesteert, en de mate van biodiversiteit.
Categorie:

Omschrijving:

Stedelijke natuur:

natuur in een stedelijke setting (b.v. tuinen, (recreatie)parken, bermen, heggen en vijvers);

Agrarische natuur:

primair agricultureel landschap met kleine, afgebakende natuurgronden (nesten in het veld, braakliggende gronden, geulbermen);

Productiebossen:

natuur in bosgebieden dat primair gebruikt wordt voor de productie
van hout;

Traditionele landelijke natuur:

kleinschalige „gemaakte‟ landschappen met een hoge biodiversiteit die
om historische redenen beschermd worden;

Natuurlijke bossen:

bosgebieden waar het beheer gericht is op het behoud van authentieke vegetatie;

Wilde natuur

natuur in een omgeving die zich spontaan ontwikkeld en wat met
minimaal beheer kan worden onderhouden (de Waddenzee, natuurlijke rivieren, moerassig bosgebieden etc.)

Tabel 3: Indeling van typen natuur volgens de Gezondheidsraad van Nederland [Gezondheidsraad 2004 pp.25 eigen vertaling]. Het
belangrijkste onderscheidt dat gemaakt wordt, is de mate waarin menselijk handelen invloed heeft op de instandhouding.

Figuur 26: Voorbeelden van Natuur volgens de hier gegeven definitie [v.l.n.r.: Victor Bos 2008, Luxx 2009]

3.2.2. Contact met Natuur
Met „contact met natuur‟ wordt in dit onderzoek de directe, indirecte of symbolische beleving van
natuurlijke elementen [zie §3.2.1] bedoeld welke waargenomen worden met behulp van alle menselijke
zintuigen (zien, horen, ruiken, proeven en voelen).
Contact met natuur impliceert het contact met hierboven gedefinieerde natuurlijke elementen.
Contact kan hierbij geschieden via alle zintuigen: zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Contact met
de natuur kan op verschillende manieren beleefd worden afhankelijk van de mate van „natuurlijkheid‟
van de elementen. Kellert maakt onderscheid in de manier waarop natuurlijke elementen en vormen in
de bebouwde omgeving beleeft worden [Kellert et al. 2008 pp.5]. Zijn classificatie is weergegeven in
Tabel 4.
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Directe beleving:

Indirecte beleving:

Symbolische beleving:

“…relatively unstructured contact with
self-sustaining features of the natural
environment…”

“…involves contact with nature that
requires on-going human input to survive…”

“…involves no actual contact with real
nature, but rather the representation of
the natural world…”

Voorbeelden:

Voorbeelden:

Voorbeelden:

Daglicht
Ecosystemen
Dieren

Potplanten
Waterfonteinen
Aquaria

Grafische weergaven
Decoraties
Verwijzingen naar natuur

Tabel 4: Kellert et al. [2008 pp.5] maken een onderscheid in drie categorieën hoe mensen contact met de natuur in de bebouwde
omgeving beleven.

Figuur 27: Voorbeelden van contact met natuur [afbeeldingen v.l.n.r. Lorentz School 2010, Vorarlberg Online 2007, Web Cadeau 2011,
Siegers 2002]

3.2.3. Stedelijk Gebied
Kenmerkend voor het stedelijk gebied zijn intensief ruimte gebruik en een hoge bebouwingsdichtheid. In dit onderzoek wordt de definiëring van het Ministerie van VROM gehanteerd, onder het „stedelijke gebied‟ wordt daarin zowel het „centrum stedelijk‟ als het „buiten centrum‟ verstaan.
Er bestaan twee gangbare definities voor de stedelijke omgeving. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert een indeling van stedelijkheid naar „omgevingsadressendichtheid‟, waarbij “een
rastervierkant van 500 bij 500 meter wordt tot stedelijk gebied gerekend als de omgevingsadressendichtheid
(oad) van het betrokken rastervierkant 1.500 of meer adressen per vierkante kilometer is.” [CBS Begrippenlijst]. Binnen deze definiëring van het CBS wordt onderscheid gemaakt tussen sterk stedelijk (1.500 tot
2.500 adressen/km2) en zeer sterk stedelijk gebied (2.500 of meer adressen/km2). Hieronder vallen alle
adressen van elk soort functie: “wonen, werken, schoolgaan, winkelen, uitgaan etc.” [CBS Bronnenlijst].
Om die reden is de omgevingsadressendichtheid onbruikbaar binnen de context van dit onderzoek.
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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 woonomgeving omvat gebouwen, private en semi-openbare gebieden binnen het bouwblok (achtergrondafbeelding:
Yburg, Nootdorp) [Google Maps 2011]

Het begrip van de „directe woonomgeving‟ is in de literatuur niet eenduidig omschreven. Uit verschillende bronnen komen diverse afstandsmaten naar voren. In een onderzoek naar de invloed van de
afstand van de woning tot groene openbare ruimten op de ziekteprevalentie hanteren Maas et al. een
gebied met een straal van 1 km rondom de woning [Maas et al. 2009]. Van den Berg en collega‟s stellen
indirect de directe nabijheid van de woning (“direct vicinity of the houses”) gelijk aan 10 meter rondom
de woning [van den Berg et al. 2010 pp.10]. Beide onderzoeken definiëren echter niet specifiek de
directe woonomgeving.
Meer concreet is een statistische analyse van het Ministerie van VROM uit 2006. In dit onderzoek
zijn bewoners gevraagd hun directe woonomgeving aan te geven op een plattegrond van hun woonomgeving. Hieruit blijkt dat 80% van de ondervraagde bewoners de directe woonomgeving ervaart als
het gebied met een straal van 90 meter vanaf de woning. Het Ministerie stelt vervolgens dat wanneer
“we iemands perceptie bij het tuinhek laten beginnen”, dat deze maat dan naar boven afgerond kan worden tot 100 meter rondom het middelpunt van de woning [VROM 2006a pp.56]. Echter een vaste
straal rondom de woning is binnen de kaders van dit onderzoek niet te hanteren omdat dat zou suggereren dat de ontwerper bij het ontwerpen van een gebouw ook invloed kan uitoefenen op de gebouwen of het openbaar gebied rondom het project gebied. Hij kan echter alleen rekening houden met
het bestaande en eventueel aanbevelingen doen.
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Literatuursurvey

[Milieu- & Natuur Planbureau 2006]

Deel I – Literatuursurvey

4.

Kenmerken Natuurlijke Omgeving

Het vertrekpunt in dit hoofdstuk is dat de positieve invloed van natuur op de gezondheid verklaard
kan worden aan de hand van een set archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen. Omgevingen die voldoen aan deze kenmerken leiden volgens Heerwagen tot een mate van satisfactie: “Our
fascination with nature is derived not just from natural elements, but also from the qualities and attributes of
natural settings that people find particularly appealing and aesthetically pleasing.” [Heerwagen 2009 pp.47].
Maar hoe leidt dit vervolgens tot een positieve invloed op de gezondheid? Hildebrand suggereert dat
wanneer een activiteit de overlevingskansen van een individu bevorderd, er een gevoel van genoegen
optreedt. Te denken valt aan voortplanting, maar ook aan eten om een ongemak (honger) weg te nemen [Hildebrand 1999 pp.9]. Een positieve invloed van natuur op de gezondheid staat volgens Hildebrand gelijk aan het voorzien in genoegen en satisfactie.
activiteit
verhoogt
overlevingskans

satisfactie of
verlichting
discomfort

verbeterde
gezondheid

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]

Natuurlijke omgevingen zullen tot op zekere hoogte altijd van elkaar verschillen en er treden over
tijd veranderingen op. Volgens Hildebrand kan het dus niet zo zijn dat karakteristieken die bij de mens
tot een emotionele reactie leiden zo specifiek zijn, dat ze bij één enkele situatie en één enkel moment
horen. Dat zou volgens hem evolutionair onwerkbaar zijn, omdat we dan onverschillig zouden zijn
voor de voordelen of gevaren in een vergelijkbare situatie [Hildebrand 1999 pp.10]. Bij elke specifieke
situatie zou dan één specifieke reactie horen. Verschillende reacties ontstaan dan ook doordat er door
ons brein een bepaalde abstractie gemaakt wordt waaraan verschillende situaties in meer of mindere
mate conformeren: “The characteristics that drive our responses, then, must exist as images within us in
some degree of abstraction.” [Hildebrand 1999 pp.10]. Heerwagen vult aan dat dergelijke archetypische
kenmerken van invloed zijn op de wijze waarop de mens zijn omgeving emotioneel waardeert [Heerwagen 2009 pp.47-48]. Hildebrand beredeneert dat wij als organisme altijd adequaat moeten kunnen
reageren op een oneindig aantal verschillende combinaties van bepaalde archetypische abstracties [Hildebrand 1999 pp.10-11].
Met een dergelijke set archetypische kenmerken is het mogelijk gebouwen te ontwerpen die dan
per definitie alle leden van onze soort zou aanspreken [Hildebrand 1999 pp.12, Heerwagen 2009
pp.47-48]. Met andere woorden iedereen zal in meer of mindere mate de emotionele reacties beleven
die een omgeving oproepen. Wanneer specifieke karakteristieken geïdentificeerd kunnen worden die
resulteren in een positieve satisfactie, wordt het mogelijk een ontwerpstrategie te ontwikkelen die een
positieve invloed kan hebben op het (mentale) welzijn, onafhankelijk van het individu.
Aan de hand van de bestaande literatuur worden in dit hoofdstuk de belangrijkste archetypische
kenmerken van natuurlijke omgevingen geïnventariseerd welke positieve emoties veroorzaken. Het zal
een antwoord geven op de eerste deelvraag: Welke archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen kunnen in de literatuur geïdentificeerd 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.

Archetypische Kenmerken Natuurlijke Omgeving

Van den Berg en Winsum-Westra erkennen dat er weinig kennis beschikbaar is over de exacte relatie tussen natuur en gezondheid. Met name de verschillende kenmerken van natuurlijke omgevingen
kunnen een mogelijke verklaring bieden [zie pp.46]. Hier is echter weinig aandacht aan besteedt. De
enige literatuur hierover is afkomstig van Judith Heerwagen [Heerwagen & Gregory 2008, Heerwagen
209].

4.2.1. Zintuigelijke Rijkdom
In de natuur wordt een overvloed aan informatie op de menselijke zintuigen overgebracht door
middel van geuren, kleuren, vormen, geluiden, smaken, tast en visuele patronen. De analyse van het
concept van de Healing Environment gaf al indicaties dat de stimulering van de zintuigen een eigenschap van een natuurlijke omgeving kan zijn. Heerwagen bevestigt dit [Heerwagen & Gregory 2008
pp.229-230, Heerwagen 2009 pp.53]. Veel natuurlijke elementen zoals zonlicht of water worden door
verschillende zintuigen waargenomen. Deze sensuele invloeden fluctueren onregelmatig met de tijd,
weer of plaats. Het gaat hier niet om een passieve ervaring, maar om het ervaren van leven en dat we
deel uitmaken van de levende planeet [Steward-Pollack 2006 pp.39].

Figuur 30: Natuurlijke omgevingen brengen informatie over op al onze zintuigen [Victor Bos 2008]

Er wordt onderscheid gemaakt tussen dagelijkse en seizoensgebonden variaties in sensuele invloeden. Heerwagen en Gregory noemen onder dagelijkse veranderingen bijvoorbeeld de veranderende
hoek en kleur van invallend zonlicht, variaties in luchtbewegingen of temperaturen en variërende geluiden tussen ochtend (activiteit) en avond (stilte). Onder seizoensgebonden sensuele invloeden rekenen
zij de veranderingen in luchtvochtigheid en temperatuur na een storm of de langdurig verminderde
lichtintensiteit tijdens de wintermaanden [Heerwagen & Gregory 2008 pp.230].
Daarnaast kunnen sensuele invloeden variëren met lokale condities zoals de vruchtbaarheid van de
grond of mate van biodiversiteit. Heerwagen en Gregory noemen als voorbeeld dat de mate waarin
omgevingen sensuele invloeden overbrengen, per ecosysteem of klimaattype kan verschillen [Heerwagen & Gregory 2008 pp.230].

4.2.2. Rustige Beweging
Een tweede kenmerk van natuurlijke omgevingen is dat de natuur altijd in beweging is. Voorbeelden
zijn stromend water, ritselende bladeren in de wind en een eekhoorn die van tak tot tak springt. Beweging zijn zelf genererend of het gevolg van externe invloeden zoals de wind of de zwaartekracht.
Heerwagen en Gregory maken een onderscheid tussen aangename en onaangename bewegingen.
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Figuur 31: Natuur is altijd in beweging: rustige bewegingen worden geassocieerd met veiligheid [Westerbeek College 2008 naar Freefoto.com]

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.
Haaks hierop staan de onaangename bewegingen, bestaande uit snelle en onregelmatige bewegingen, zoals een vluchtend konijn. Deze bewegingen kunnen tekenen vormen van gevaar en leiden daarom tot zorg, opwinding en spanning [Heerwagen & Gregory 2008 pp.230].

4.2.3. Toevallige Ontdekking
Typerend en veelvoorkomend in natuurlijke omgevingen zijn onverwachte confrontaties met dieren, planten en ruimtelijke elementen, zoals een hert in het bos of een heksenkring [Heerwagen &
Gregory 2008 pp.231, Heerwagen 2009 pp.53]. Dit soort ontdekkingen doen zich voor, wanneer de
focus vanaf de grotere structuren van de omgeving verlegd wordt naar kleinschaligere elementen.
Heerwagen en Gregory stellen (naar Gehl 2001) dat dit soort toevallige ontdekkingen een belangrijk
deel van het gedrag in stedelijke gebieden bepalen, denk hierbij aan winkelen of sightseeing.
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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]

4.2.4. Variaties op een Thema
Natuurlijke elementen tonen vaak gelijkenissen met andere individuele elementen van dezelfde
soort of type, maar zijn toch verschillend van elkaar als gevolg van groeipatronen [Heerwagen & Gregory 2008 pp.232, Heerwagen 2009 pp.48]. Hierbij kan gedacht worden aan kustlijnen, bomen, wolken,
planten of sneeuwvlokken. Deze zogenaamde fractalen worden gedefinieerd als “self-similarity at different scales” [Heerwagen & Gregory 2008 pp.232]. In de definitie wordt een belangrijk onderscheid
gemaakt tussen gelijkenissen en kopieën. Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar fractalen vanwege de geïmpliceerde esthetische kwaliteiten en voorkeuren.

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]

Volgens Heerwagen en Gregory zijn fractalen (in tegenstelling tot kopieën) van belang in het herkennen en begrijpen van een omgeving. Hildebrand haalt in dit kader een citaat van Sommerhoff aan:
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“[…] Such regular forms or shapes have a high redundancy because as the eye runs from one part of the
circle or flower to the next it meets no surprises: what it sees looking at one part has already been suggested
by what is saw looking at a previous part.” [Hildebrand 1999 pp.95, naar Sommerhoff]. Daarnaast stellen
Salingaros en Masden dat fractale architectuur “neurological nourishing” kan zijn doordat het mensen in
aanraking brengt met natuurlijke elementen [Heerwagen & Gregory 2008 pp.233].

4.2.5. Verandering & Weerbaarheid
Alle natuurlijke systemen vertonen patronen van ontwikkeling, groei, geboorte en dood en regeneratie. Heerwagen geeft als voorbeelden de cycli van dag en nacht en het ontstaan van stormen [Heerwagen 2009 pp.48]. Natuurlijke systemen beschikken daarnaast over een grote mate van weerbaarheid
tegen invloeden en verstoringen van buitenaf [Heerwagen & Gregory 2008 pp.233, Heerwagen 2009
pp.48]. Hierbij kan gedacht worden aan een gebied dat opnieuw opbloeit nadat het vernietigd is door
een bosbrand. De weerbaarheid wordt beïnvloed door de relaties met andere natuurlijke systemen,
waarbij afval van de ene soort bijvoorbeeld, tot voedsel dient voor een andere soort. Zo wordt een
rottende boom een thuis voor een variëteit van planten en dieren. Belangrijk is dat een zekere mate
van verstoring noodzakelijk is om te voorkomen dat één soort de anderen domineert [Heerwagen &
Gregory 2008 pp.233]. Dit kenmerk is ook terug te vinden in de maatregelen opgesteld door van den
Berg en Winsum Westra.

Figuur 34: Elke natuurlijke omgeving vertoont patronen van groei, bloei, ontwikkeling, verval en verderf [afbeelding: Wikimedia 2011]

4.2.6. Gevoel van Vrijheid
Natuurlijke omgevingen sturen emoties en activiteiten niet in één richting maar laten keuzen en
mogelijkheden toe. Het gebrek aan grenzen leidt volgens Heerwagen en Gregory tot een psychologisch en een fysiek gevoel van vrijheid [Heerwagen & Gregory 2008 pp. 234]. Zichtlijnen, meerdere
mogelijkheden tot beweging en ruimtelijke multifunctionaliteit hebben een belangrijke invloed op het
creëren van dit gevoel van vrijheid zo stellen de auteurs.
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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)]

4.3.

Evaluatie

Uit de beschikbare literatuur blijkt dat er slechts weinig bekend is over de vraag welke archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen verantwoordelijk zijn voor de positieve invloed van natuur
op de gezondheid.
In het concept van de Healing Environment staat de implementatie van planten en dieren in een ziekenhuisomgeving centraal en wordt beschreven hoe die implementatie zo optimaal mogelijk gerealiseerd kan worden. Maar er wordt niet gezocht naar archetypische karakteristieken van een natuurlijke
omgeving, noch stelt het concept eisen aan de architectuur of de ruimten (m.u.v. het vrijhouden van
ruimte voor groen). In feite worden natuurlijke elementen direct geïmplementeerd om mensen te
laten profiteren van de voordelen en zelfs dan is er weinig informatie beschikbaar over hoe dat het
beste gerealiseerd kan worden.
Verder laat de analyse zien dat het concept van de Healing Environment lang niet alle archetypische
kenmerken bevat zoals die geïdentificeerd zijn door het werk van Heerwagen. Het onderzoek door
van den Berg en Winsum-Westra is onafhankelijk van dergelijke kenmerken opgezet, maar geeft wel
indicaties voor het werk van Heerwagen. Heerwagen echter identificeert zes kenmerken. Hieruit kan
geconcludeerd worden dat het concept van een Healing Environment zoals uitgewerkt door van den
Berg en Winsum-Westra niet optimaal is.
De enige publicaties die een poging doen deze verschillende kenmerken te typeren zijn van Judith
Heerwagen, waarbij zij zich richt op de “natural aesthetics” van natuurlijke omgevingen. Zij bekijkt hoe
een natuurlijke omgeving doordrongen is van positieve emoties zoals genot, plezier, interesse en fascinatie [Heerwagen 2009 pp.48].
In haar werk heeft zij een zestal karakteristieken onderscheiden: zintuigelijke rijkdom, beweging,
toevallige ontdekkingen, variaties op een thema, verandering & weerbaarheid, gevoel van vrijheid [zie
Figuur 36]. De auteurs stellen zelf dat deze indeling wellicht niet optimaal is, omdat er verschillende
overlappen tussen de categorieën bestaan [Heerwagen & Gregory 2008 pp.229]. Zo zal een gevoel van
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vrijheid niet alleen gegenereerd worden door de besproken kenmerken (zichtlijnen, ruimtelijke multifunctionaliteit) maar ook door de mate van zintuigelijke rijkdom, verandering & weerbaarheid en door
beweging.
Ook geeft Heerwagen slechts sporadisch aan wat de relatie van de specifieke karakteristieke met
de gezondheid. Enkel bij beweging wordt verwezen naar onderzoek van Katcher & Wilkins dat suggereert dat rustige en ritmische bewegingen geassocieerd worden met veiligheid en harmonie, terwijl
abrupte bewegingen gevaar kunnen aanduiden. Hoewel haar werk de kenmerken beschrijft van natuurlijke omgevingen, geeft het nog altijd geen verklaring voor de positieve relatie tussen natuur en gezondheid.

Figuur 36: Ontwerpcriteria Natuurlijke Omgevingen [eigen afbeelding]

Op basis van de onderzochte literatuur kunnen wel een aantal fysieke eisen geïdentificeerd worden,
aan de hand waarvan natuurlijke omgevingen kunnen voorzien in positieve emoties [Tabel 7]. De eisen
zijn erop gericht een meer idyllische vorm van natuur te ontwerpen. Deze omgevingen zijn vrij van
gevaren en andere stressoren zodat de omgeving stress herstellend en dus restoratief kan werken.
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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.

Behoeften Leefgebied

In het vorige hoofdstuk werd duidelijk dat de invloed die de natuur heeft op de gezondheid verklaard kan worden doordat activiteiten die de overlevingskansen bevorderen tot een gevoel van satisfactie en genoegen leiden [zie pp.45]. Dit suggereert dat een omgeving, archetypische kenmerken kan
bevatten die een omgeving in meer of mindere mate geschikt maakt als leefgebied voor de mens. Om
door te gaan op de eerder gebruikte redenering: wanneer eten leidt tot het wegnemen van een ongemak en dus tot genoegen, leidt het vinden van voedsel ook tot genoegen. Omgevingen met specifieke
eigenschappen die het vinden van voedsel vereenvoudigen hebben dan dus de voorkeur. Hierbij kan
gedacht worden aan een omgeving met een hoogteaccent van waaruit voedsel vanaf grote afstanden
ontdekt kan worden. De mens heeft dus een voorkeur voor – ofwel een behoefte aan – omgevingen
die rijk zijn aan archetypische kenmerken welke zijn overlevingskansen vergroten.
omgeving
vereenvoudigt
activiteit

activiteit
verhoogt
overlevingskans

satisfactie of
verlichting
discomfort

verhoogde
overlevingskans
= verbeterde
gezondheid

Figuur 37: Wanneer een omgeving activiteiten vereenvoudigd welke de overlevingskansen bevorderen, heeft deze omgeving de voorkeur
[eigen afbeelding]

Joye komt tot dezelfde conclusie, maar hij vult aan: “humans have an inborn positive affective affiliation
with specific natural elements and settings, whereas such responses do not occur when humans are exposed to
modern urban settings devoid of nature. This observation supports the problematic character of our estrangement from nature, and evidences the view that the integration of naturalness can positively contribute to (aspects) of human wellbeing.” [Joye 2007 pp.7]. Hij legt hier een direct verband tussen de behoeften die
wij hebben ten aanzien van een omgeving en het gebrek hieraan in de moderne bebouwde omgeving.
Dit hoofdstuk richt zich dan ook op de tweede deelvraag: Aan welke kenmerken dient een omgeving te voldoen om geschikt te zijn als leefomgeving voor de mens? Met andere woorden: aan welke
archetypische kenmerken dient een omgeving te voldoen om een gevoel van satisfactie teweeg te
brengen.
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5.1.

Archetypische Kenmerken Bebouwde Omgeving

Grant Hildebrand richt zich op de vraag hoe vanuit een bouwkundig oogpunt, omgevingen met een
positieve satisfactie het beste gerealiseerd kunnen worden. Hij analyseert bestaande gebouwen met
een ongewone aantrekkelijkheid en stelt de vraag wat die gebouwen zo bijzonder maken. Voor zover
bekend is dit de enige publicatie die hier tot deze mate van detail aandacht aan besteedt. Hildebrand
identificeert een vijftal archetypische karakteristieken: prospect & toevlucht, ontdekking, complexiteit
en orde.

5.1.1. Orde & Complexiteit
Onze behoefte aan orde en complexiteit refereert aan de verhouding tussen het aantal verschillende elementen (zoals vormen, kleuren en texturen) en de structurerende patronen in een scene [Hildebrand 1999, Joye 2007]. Natuurlijke patronen van orde helpen ons de complexiteit van een omgeving te begrijpen en categoriseren [Hildebrand 1999, Steward-Pollack 2006].
Een individu dient in staat te zijn onderscheid te maken tussen roofdieren, voedselbronnen en leden
van de eigen soort. "[I]n the natural setting of long ago we must have been compelled, to discern and complete partly revealed configurations of predator and prey, danger or supportive resource: if we saw through the
foliage evidence of a configuration that, completed in the mind, we could identify as a tiger, we would have
obtained some helpful information" [Hildebrand 1999 pp.115]. Deze behoefte helpt ons de directe omgeving te interpreteren en kansen en bedreigingen te herkennen.

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

Complexiteit in een natuurlijke of kunstmatige omgeving wordt bereikt door detail, diversiteit en
variatie. "Complexity is defined in terms of the number of different visual elements in a scene; how intricate
the scene is; its richness. It thus reflects how much is going on in a particular scene, how much there is to look
at…" [Joye 2007 pp.88, naar Kaplan & Kaplan 1989 pp.53]. De mate van complexiteit hangt daarbij
onder andere af van de hoeveelheid verschillende kleuren, vormen, texturen en mate van dichtheid.
Zo bevat een aanzicht van een tropisch regenwoud een veel hogere mate van complexiteit dan bijvoorbeeld een woestijngebied [Joye 2007 pp.11].
Orde omvat de organisatie van een omgeving waardoor een omgeving gemakkelijker te begrijpen is.
Hierin spelen de grove structurele eigenschappen van een omgeving een belangrijke rol. Hierbij kan
gedacht worden aan patronen, repeterende elementen, groeperingen of brandpunten [Joye 2007 pp.15,
naar Ulrich 1983].
Deze beide aspecten zijn echter afhankelijk van elkaar. Complexiteit zonder orde is onwenselijk
omdat dit een omgeving chaotisch maakt. Een ordelijke omgeving zonder complexiteit wordt als monotoon ervaren. [Hildebrand 2008 pp.264].
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5.1.2. Prospect & Toevlucht
Een mens beschikt niet over de natuurlijke beschermingsmiddelen zoals die in het dierenrijk voorkomen. Daarom dient hij zichzelf te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf [Hildebrand
1999 pp.21]. “For 99 percent of our species‟ life, we lived in settings of entirely natural elements, and we have
an affinity for scenes in which natural features predominate. […] But not all natural settings are reassuring.
We respond with anxiety to many literary portrayals of natural settings and the thought of being left in the
open, today, on the African savannah is terrifying. There and elsewhere, long ago, our instincts must have let us
to find or build a more specifically supportive dwelling place.” [Hildebrand 2008 pp.265]. De belangrijkste
functie van architectuur is dan ook het voorzien in onderdak en bescherming.
Hierbij dient wel aangetekend te worden dat sommige bedreigingen in de moderne samenleving al
lang geen bedreiging meer vormen. Zo is gevaar van wilde dieren in Nederland vrijwel geëlimineerd.
daar staat tegenover dat er enkele nieuwe bedreigingen bij gekomen zijn. Te denken valt in deze context aan overbelasting van de auditieve (autoverkeer) en visuele (reclames) zintuigen, maar ook aan
werkstress. Architectuur moet dus ook bescherming bieden tegen deze bedreigingen.
Hildebrand en Appleton verwijzen in dit verband naar de notie „toevlucht‟ [Joye 2007 pp.7, Hildebrand 1999 pp.21], waarbij een toevlucht een beschermde plaats is voor terugtrekking en verborgenheid. Een toevlucht wordt gebruikt voor rust, genezing, slaap of voortplanting. Daarnaast beschrijven
Hildebrand en Appleton een „prospect‟ als een plaats voor het vergaren van informatie over de omgeving [Hildebrand 1999 pp.22, Joye 2007 pp.7]. Hiervandaan kunnen we voedsel en water lokaliseren en
gevaren ontdekken die een vlucht naar de toevlucht noodzakelijk maken [Hildebrand 2008 pp.265].
Volgens Joye wordt een dergelijke ruimte ook gebruikt als er behoefte is aan licht of stimulering van de
zintuigen [Joye 2007 pp.86]. Centraal in prospect en toevlucht staat het concept van zien zonder gezien
te worden.

Figuur 39: Prospect en Toevlucht in een natuurlijke setting [Experiencing Architecture 2010a]

De noties toevlucht en prospect verschillen in verschijningsvorm en fysieke eigenschappen. Een toevlucht kenmerkt zich door de hoge mate van geslotenheid: dichte, massieve wanden aan drie zijden en
een toegang op de vierde, lage plafondhoogte, lage lichtintensiteit en de situering in een nauwe en dichte omgeving zoals een bos. Een prospect kenmerkt zich juist door de openheid: grotere ruimtelijke
afmetingen en hogere plafonds, dunne en transparante (of geen) wanden, het uitzicht op de omgeving,
en de sterkere lichtintensiteit [Joye 2007 pp.84]. Beide situaties zijn elkaars tegenpolen en kunnen niet
tegelijkertijd op dezelfde plaats voorkomen.
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Figuur 40: Prospect & Toevlucht in een bebouwde setting [v.l.n.r. Días de Arquitectura 2008, Delmars 2011]

Ze kunnen echter wel in elkaar doorlopen: vanuit de toevlucht dienen we het prospect te kunnen
zien en vanuit de prospect moeten we onszelf kunnen terugtrekken naar de toevlucht [zie Figuur 40
links]. Hildebrand verwijst hierbij naar het werk van Woodcock, waarin onderscheid gemaakt wordt
tussen primair en secundair prospect of primair en secundair toevlucht [Hildebrand 1999 pp.24]. Hij
omschrijft primair toevlucht en prospect als de plaats waar men op dat moment is en secundair toevlucht en prospect als een plaats op afstand maar zichtbaar vanuit de huidige locatie: een locatie die
men kan bezetten. Een secundair prospect bijvoorbeeld kan dan geobserveerd en bereikt worden vanuit een primair prospect. In het concept van uitzicht en toevlucht zijn deze zichtlijnen dan ook van groot
belang.
Vanuit het oogpunt van bouwkunde is het voldoen aan verschillende variaties van prospect en toevlucht, een manier om woningen of andere gebouwen geschikt te maken voor verschillende emotionele toestanden. In een studie naar de weergave van prospect en toevlucht op schilderijen van Heerwagen & Orians blijkt dat de behoefte aan toevlucht of prospect afhangt van twee factoren: het tijdstip op
de dag en het geslacht. Over het tijdstip merkt Joye op dat “For our ancestors, it was highly adaptive to be
sensitive to the time of the day. Importantly this factor seems to be differentially related to either prospect or
refuge. For example, when the sun was setting, this was the signal for searching for a safe refuge for spending
the night. Earlier during the day, this was less important, and individuals could roam more far from their refuges.” [Joye 2007 pp.8]. Aangenomen wordt dat de ochtend geassocieerd wordt met „prospect‟, terwijl in
de avond de „toevlucht‟ belangijker is. Over het verschil tussen de seksen zegt Joye: “During human
evolution women and men have been involved in different tasks, and they are therefore supposed to assess
environments differently.” [Joye 2007 pp.9]. Mannen zijn daarom meer geneigd naar de „prospect‟ terwijl
vrouwen meer belang hechten aan de „toevlucht‟. Hildebrand noteert dat gebouwen zelden door
slechts één sekse gebruikt worden waardoor een gebouw een wijd bereik aan keuzes moet bevatten
om te kunnen voorzien in humeur en veranderende behoeften [Hildebrand 1999 pp.47].
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5.1.3. Verleiding & Controle
Centraal in de theorie van Kaplan over esthetische voorkeuren, staat de notie dat mensen altijd op
zoek zijn naar betekenisvolle informatie [Joye 2007 pp.10]. Omgevingen waarin meer informatie wordt
„beloofd‟ nodigen uit tot ontdekking [Hildebrand 1999 pp.53, Joye 2007 pp.11]. Het belangrijkste kenmerk van dergelijke omgevingen is dat er betekenisvolle informatie verborgen blijft vanuit het standpunt van de waarnemer. Kaplan omschrijft deze situatie met de term mysterie en omschrijft deze als
“not the presence of new information, but its promise.” [Hildebrand 1999 pp.53 naar Kaplan 1987]. Dit
leidt volgens Joye tot nieuwsgierigheid en daardoor exploratief gedrag [Joye 2007 pp.91]. De mens
heeft daarom behoefte aan verkenning van zijn omgeving. Om dit gedrag te bevorderen kunnen omgevingen ontworpen worden die betekenisvolle informatie verborgen houden vanuit één specifiek standpunt.

Figuur 41: Het zicht op de tempel is geblokkeerd waardoor deze slechts gedeeltelijk zichtbaar is. [Hilde 2011]

5.1.3.1.
Verleiding
De positieve waarde van mysterie waarbij de verplaatsing van donker naar licht plaatsvindt wordt
door Hildebrand aangeduid met de term „enticement‟ (NL: verleiding). De term wordt door Hildebrand gedefinieerd als "a view or opportunity for movement from one space to another whose features are
only partly revealed, the occupied space being relatively darker and the partly revealed space relatively brighter." [Hildebrand 1999 pp.55]. Hildebrand [zie ook Joye 2007 pp.91] onderscheidt dergelijke omgevingen in twee categorieën:
1. “a trail that disappeared around a bend” [Hildebrand 1999 pp.52], waarbij het zicht wordt geblokkeerd door een bocht in de weg;
2. “a brightly lit clearing partly obscured” [Hildebrand 2008 pp.267], waarbij het zicht op een verlichte scene deels geblokkeerd wordt door meerdere (architectonische) elementen.
Wanneer een omgeving voldoet aan één van deze twee kenmerken, leidt dat er volgens Hildebrand
toe dat mensen exploratief gedrag vertonen om hun omgeving te verkennen. Voorwaarde is wel dat er
meerdere elementen onthuld worden dan vanuit het originele standpunt zichtbaar waren. Er dient dus
altijd informatie gegeven te worden die het de moeite waard maakt verder te gaan [Hildebrand pp.66].
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Omdat verkeersruimten binnen een gebouw zelden slechts in één richting gebruikt worden, dient
het proces van ontdekking ook omkeerbaar te zijn. Dat houdt in dat er dan een beweging van licht
naar donker plaatsvind. Het probleem is dat dit volgens Hildebrand leidt tot de angst [Hildebrand 1999
pp.67]. Uit de analyse van Hildebrand blijkt dat dit mogelijk is door aan de donkere zijde een tweede
verlichte ruimte te creëren en een pad van lichte en donkere plekken te maken.
5.1.3.2.
Controle over Gevaar
Een tweede aspect beschrijft de grenzen van onze behoefte aan verkenning: het hebben van controle over een situatie. “If we were to be interested only in those features of our environment which are suggestive of safety, cosiness and comfort, and not at all concerned with those which suggest danger, what sort of
recipe for survival would that be? Seeking the assurance that we can handle danger by actually experiencing it
is therefore itself a source of pleasure.” [Appleton 1994 pp.207, zie ook Joye 2007 pp.87]. Hildebrand
gebruikt voor een dergelijke situatie de term peril [Hildebrand 1999 pp.70]. “Settings of peril, in contrast
[to anxiety red.], comprise real dangers, seen or sensed, no question at all they exist – but avoidance of them
rests within our control even if only by the exercise of considerable care and skill.” [Hildebrand 1999 pp.70].
Volgens Joye kan deze controle over het duidelijk aanwezige gevaar een aannemelijke verklaring zijn
voor de fascinatie die mensen hebben richting gevaren [Joye 2007 pp.86-87]. Mensen hebben een uitdaging nodig om zichzelf te overtuigen dat zij gevaar aankunnen.
Het meest voorkomende gevaar in de hedendaagse bebouwde omgeving waar mensen mee geconfronteerd worden is hoogte, vanwege het gevaar op vallen. Joye noemt hoge gebouwen of bij gebouwen op hooggelegen plaatsen als voorbeelden [Joye 2007 pp.87]. Een ander voorbeeld is de skywalk bij
de Grand Canyon, Arizona, USA [zie Figuur 42]. Daarnaast haalt Joye een casestudie van Hildebrand
over Falling Water (Frank L. Wright) aan, waarbij de nadruk ligt op de confrontatie met hoogte en snel
stromend water. Hildebrand vult aan dat de confrontatie met hoogten ook binnen gebouwen plaats
kan vinden [Hildebrand 2008 pp.270].

Figuur 42: Het hebben van controle over een gevaarlijke situatie [Grand Canyon National Park.org 2011]

Van groot belang is dat het individu controle heeft over de confrontatie: hij moet kunnen kiezen of
hij de confrontatie aangaat of niet. Wordt het individu gedwongen de confrontatie aan te gaan dan zal
hij er geen genoegen in scheppen, 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.

Ontwerpcriteria: Definitie & Fysieke Eisen

Het is echter niet geheel duidelijk welke gevolgen de hierboven beschreven kenmerken hebben
voor het ontwikkelen en ontwerpen van nieuwe omgevingen. In aanvulling schrijft Joye dat er dan ook
behoefte is aan concrete ontwerprichtlijnen [Joye 2007 pp.82]. Daarnaast zullen ook de kenmerken
van natuurlijke omgevingen daarin verwerkt moeten worden. De kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen samen kunnen nu dan ook specifieke ontwerpcriteria gaan vormen, in dit hoofdstuk worden deze ontwerpcriteria gedefinieerd.
De deelvraag die in dit hoofdstuk centraal staat: Aan welke ontwerpcriteria dient de directe woonomgeving te voldoen om contact met natuur plaats te laten vinden?
Hiertoe wordt het werk „A Pattern Language‟ van Christopher Alexander [Alexander et al. 1977] als
vertrekpunt genomen. De manier waarop Alexander de patronen omschrijft vertoont sterke
gelijkenissen met de omschrijving van archetypische kenmerken van Hildebrand: “Each pattern describes
a problem which occurs over and over again in our environment, and then describes the core of the solution to
that problem, in such a way that you can use this solution in a million times over, without ever doing it the
same way twice.” [Alexander et al. 1977 pp.x]. Zijn werk is gebaseerd op persoonlijke ervaring in het
ontwerpen van gebouwen maar laat indirect de kenmerken van Hildebrand en Heerwagen zien. De
patronen die Alexander omschrijft vormen dan ook een praktisch handvat voor het ontwikkelen van
ontwerpcriteria vanwege de archetypische aard van de patronen en de breedte van de fysieke eisen die
hij omschrijft.
Omdat de patronen uit „A Pattern Language‟ naast contact met natuur ook sociale problemen beschrijven, is er een selectie gemaakt van 65 van de 253 patronen uit „A Pattern Language‟. Deze selectie
is gemaakt aan de hand van de genoemde kenmerken van natuurlijke en bebouwde omgevingen en de
definities van de ontwerpcriteria [zie bijlage B]. Op basis van deze selectie zijn vervolgens fysieke eigenschappen per ontwerpcriterium gedestilleerd aan de hand van de definities van de ontwerpcriteria
[zie Tabel 9 t/m Tabel 15 pp.66 t/m pp.76].

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]
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6.1.

Ruimtelijkheid

De mate van ruimtelijkheid is van belang voor zowel de behoefte aan prospect en toevlucht als aan
de behoeften aan ontdekking en gestructureerde complexiteit. Onder ruimtelijkheid vallen de aaneenschakeling (zoals hiërarchie) van verschillende ruimten of van verschillende functies en de hoofdvorm
van een ruimte, gebouw of gebouwdeel. De eisen die onder dit criterium vallen omschrijven ook de
fysieke afmetingen van een omgeving (lengte, breedte, hoogte, inhoud, oppervlakte en dichtheid), niet
alleen van ruimten, gebouwdelen of gebouwen, maar ook van op afstand zichtbare objecten.

Figuur 44: Het ontwerpcriterium Ruimtelijkheid omschrijft eisen ten aanzien van aaneenschakeling van ruimten en functies, hoofdvorm
van ruimten, gebouwdelen of gebouw, en fysieke afmetingen [Experiencing Architecture 2011b]

Uit de literatuur blijkt dat ruimtelijkheid een centrale rol speelt in het voorzien in verschillende behoeften. Joye beschrijft een vijftal strategieën waaraan een ruimte van toevlucht dient te voldoen.
Twee daarvan hebben te maken met de ruimtelijkheid van een ruimte: het toepassen van een lage plafondhoogte en het creëren van kleine, raamloze ruimten. Aan een ruimte voor prospect stelt hij de
tegenovergestelde eisen [Joye 2007 pp.84-85]. Hieruit blijkt dat ruimtelijke afmetingen een belangrijke
rol spelen in hoe een ruimte wordt beschouwd en waarvoor de ruimte geschikt is.
Daarnaast is ruimtelijkheid van belang voor het oproepen van exploratief gedrag binnen een omgeving. Joye citeert in dit verband het werk van Rattenbury: “Architecture is much more interesting if the
arrangement of spaces is not too obvious, if there is a surprise and mystery around every corner. The unexpected space experience can add charm and appeal, so a space should seldom be seen in its entirety” [Joye
2007 pp.91]. Hildebrand maakt een vergelijkbare observatie en concludeert dat een omgeving exploratief gedrag kan oproepen wanneer het einde van een pad achter een bocht verdwijnt [Hildebrand 1999
pp.52] of het zicht op een object deels geblokkeerd is [Hildebrand 1999 pp.67]. Het is dan denkbaar
dat wanneer een object dat van afstand deels zichtbaar is van grotere afmetingen moet zijn om op te
vallen. Dit in tegenstelling tot de omringende bebouwing, die dan logischerwijs van kleinere afmetingen
moet zijn om het grotere object deels aan het zicht te onttrekken. Naast de fysieke afmetingen van
een ruimte zijn dus de vorm van een ruimte en de manier waarop ruimten aaneengeschakeld worden
van belang voor de mate van ruimtelijkheid in een omgeving.
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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 bebouwingsdichtheid

Ontwerp in gebieden een hogere bebouwingsdichtheid, intense activiteiten en in gebieden met een lagere bebouwingsdichtheid rustigere activiteiten.

paden met tussendoelen

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 gebouwvorm

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

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 buitenruimte 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 achterste 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 ruimte. 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. Confronteer 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 gebouw. Ontwerp in de zoom plekken om te zitten, tegenaan te leunen met uitzicht op het openbare gebied.

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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gende ruimten deels blokkeren.

Afmetingen van elementen of ruimten:
balkon

Maak een balkon altijd dieper dan 2m en verdiep ze deels in het gebouw. Situeer een balkon boven stromend water, maar niet boven verkeerswegen.

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.

plafondhoogte

Ontwerp een plafondhoogte van ca. 2m in ruimten van toevlucht, maak ruimten van prospect minimaal
3m hoog.

dikte muren

Ontwerp de eerste meter uit de muur zodanig dat bewoners zelf de dikte van muren kunnen bepalen
door middel van kasten, schappen, diepe vensterbanken en zitjes. Houdt muren van ruimten van prospect
dunner.
2

park

Maak een park minstens 50m breed en 5000m groot. Situeer parkjes binnen 250m van elk willekeurig
punt in de buurt.
Tabel 9: Fysieke eisen ten aanzien van Ruimtelijkheid. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur

6.2.

Toegankelijkheid

De mate van toegankelijkheid van een omgeving is afhankelijk van de functie van die omgeving. Dit
criterium is van toepassing op zowel prospect en toevlucht als op ontdekking. Dit criterium beschrijft
eisen ten aanzien van de mogelijkheden tot het betreden van een omgeving en de manier waarop. Van
belang hierbij zijn het aantal ingangen (openingen), het aantal toegangen (wegen er naar toe), de vorm
en de locatie van in- en toegangen.

Figuur 45: Het ontwerpcriterium Toegankelijkheid omschrijft eisen ten aanzien van het betreden van een omgeving en de manier waarop [MissMoss 2011]

Hildebrand suggereert dat een gebouw moet bestaan uit een netwerk van prospect en toevlucht
ruimten om te voorzien in verschillende emotionele toestanden per individu en tussen man en vrouw
[Hildebrand 1999 pp.47]. Daarnaast stelt hij dat het van belang is dat prospect en toevlucht dicht bij
elkaar of in elkaars verlengde liggen [Hildebrand 1999 pp.24]. Vanuit het achterliggende concept van
het zoeken van bescherming valt op te maken dat een toevlucht slechts over weinig ingangen mag beP 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 zichtbaar

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 bestaat 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 afscheiding 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 toegangspaden.
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) zichtbaar is vanaf de belangrijkste toegangswegen.

Vorm & locatie Toegangen:
gestapelde woningen

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 toegankelijk 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 ruimten

Maak kleine ruimten enkel bereikbaar vanuit grotere ruimten. Maak grotere ruimten bereikbaar van buitenaf 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 tussendoelen

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.
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vloeren van binnen
naar buiten

Verleng de vloeren van binnenuit naar buiten en gebruik buiten meer natuurlijke materialen dan binnen.

begeleid paden

Gebruik (fruit)bomen in een laan of pergola's om een pad te begeleiden. Gebruik twee bomen om een
poort of toegang te vormen.

overdek verkeersruimten buiten

Overdek verkeersruimten buiten het gebouw. Gebruik galerijen, balkons, veranda's en afdaken om binnenruimten op elke verdieping van buitenaf toegankelijk te maken. Gebruik een galerij als een brug over
een weg of water.

overgangsgebied
straat-voordeur

Ontwerp een overgangsgebied tussen de straat en de voordeur, waarbij de voordeur niet of slechts deels
zichtbaar is vanaf de straat. Ontwerp dit gebied als een prospect ruimte met toenemende bescherming
naar de voordeur toe. Ontwerp een overgangsgebied tussen de straat en de voordeur, verander het pad
van richting en onttrek het einde en de voordeur aan het zicht.

verdieping toegankelijk van buitenaf

Gebruik galerijen, balkons, veranda's en afdaken om binnenruimten op elke verdieping van buitenaf toegankelijk te maken.

vloerbedekking

Gebruik harde vloerbedekkingen in openbare gebieden en zachte vloerbedekkingen in meer besloten
ruimten.

galerij

Verleng de binnenruimte met een galerij door het karakter van de binnenruimte door te zetten in de galerij. Ontwerp een galerij zodanig dat deze overal toegankelijk is vanuit de aangrenzende openbare ruimte.
Ontwerp een galerij licht gebogen zodat het einde niet zichtbaar is. Laat de galerij uitkomen op een speciale plek.
Tabel 10: Fysieke eisen ten aanzien van Toegankelijkheid. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur

6.3.

Belichting

Belichting speelt een fundamentele rol in verschillende behoeften, waaronder prospect en toevlucht, en ontdekking. Onder belichting vallen de hoeveelheid licht, de kleur en richting van invallend
licht, maar ook filtering van licht en schaduwvorming. Dit criterium omvat daarnaast ook eisen ten
aanzien van de grootte, locatie en constructie van openingen in een scheidingsconstructie.

Figuur 46: Het ontwerpcriterium Belichting omschrijft eisen ten aanzien van de hoeveelheid licht, de kleur en richting van invallend licht,
maar ook filtering van licht en schaduwvorming [Días de Arquitectura 2008]

Licht vormt een terugkerend thema binnen de verschillende behoeften. Hildebrand schrijft dat licht
onze meest fundamentele gevoelens van comfort en interesse beïnvloeden. Hij illustreert de verregaande invloed met de stelling dat het contrast tussen licht en donker een sleutelrol speelt in verschillende hoog gewaardeerde architectuur door de eeuwen heen [Hildebrand 1999 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 kanten

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 kanten

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 Transparantie omschrijft eisen ten aanzien van de openheid of geslotenheid van een scheidingsconstructie richting andere ruimten of de buitenwereld [Sun Valley Magazine 2011]

Ook dit ontwerpcriterium is te ontlenen aan de strategieën die Joye beschrijft. Hij beschrijft dat een
ruimte omsloten moet zijn door dikke wanden en dat een ruimte van toevlucht in een gesloten en
dichte omgeving gesitueerd moet zijn [Joye 2007 pp.84]. Beide strategieën hebben tot doel degene
binnen te verbergen. Dit leidt ertoe dat een ruimte van toevlucht een niet-transparante scheidingsconstructie moet hebben. Bij een prospect speelt het tegenovergestelde: daar moet men juist van zich af
kunnen kijken. Joye schijft dan ook dunne transparante wanden voor [Joye 2007 pp.85] met logischerwijs relatief grote openingen. Hieruit valt af te leiden dat de grootte van de openingen evenals de
openheid van de scheidingsconstructie van wezenlijk belang zijn in het oproepen van gevoelens van
prospect en toevlucht.
Eis

Omschrijving:

Aantal en afmetingen van openingen:
ramen op de wereld

Plaats ramen zodanig dat ze uitzicht geven op toegangen of plaatsen van prospect en dat ze het beste
zicht geven op alles wat anders is dan binnen. Maak ramen op hogere verdiepingen kleiner.

kleine openingen

Houdt ramen in een ruimte van toevlucht klein of laat ze weg en laat het oppervlak van de ramen overeenkomen met maximaal 25% van de vloeroppervlakte van de ruimte (prospect: 25-50%). Maak ramen in
de bovenste helft van deuren.

planten

Bedek delen van het gebouw met klimplanten. Voorzie in beplanting rond ramen.

Lichtdoorlatendheid van materialen:
massieve uitstraling

Geef delen van het gebouw een massieve uitstraling met zware materialen en kleine openingen om een
toevlucht van buitenaf herkenbaar te maken. Verdik de randen van raamsparingen.

gesloten dakvlak dak

Gebruik hellende daken. Houdt het dakvlak van hellende daken zichtbaar en ontwerp de dakrand tot op
2m hoogte boven de grond.

lucht-open constructie

Ontwerp enkele ruimten met een lucht-open constructie om contact met de omgeving te maken.

draagstructuur

Zet kolommen in een ruimte van toevlucht relatief dicht bij elkaar, maar houdt ze bij een ruimte van prospect verder uit elkaar.

planten
Bedek delen van het gebouw met klimplanten. Voorzie in beplanting rond ramen.
Tabel 12: Fysieke eisen ten aanzien van Transparantie. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur
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6.5.

Verhulling

Het criterium verhulling is van invloed op de mate waarin een omgeving mysterie opwekt en tot
exploratief gedrag kan leiden. Een omgeving dient te beschikken over elementen welke verder weg
gelegen objecten of omgevingen deels kunnen verhullen. Het criterium omschrijft eisen ten aanzien van
het onderbreken van zichtlijnen en het verhullen van op afstand zichtbare objecten of omgevingen.

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]

Zoals in de behandeling van het criterium ruimtelijkheid besproken is, kan een omgeving exploratief
gedrag opwekken wanneer het einde van een pad onzichtbaar is vanwege een bocht [Hildebrand
pp.52]. Hierbij is het einde van het pad niet zichtbaar vanuit de huidige positie van de waarnemer. Het
belang van verhulling in deze context wordt door Hildebrand geïllustreerd aan de hand van de volgende vraag: “If [a] view withholds so much information from us, why do we find it interesting? „Withholds‟ is the
key, obviously a lot of information awaits discovery.” [Hildebrand 1999 pp.51]. Dit sluit aan bij de behoefte
aan het vergaren van informatie uit de omgeving volgens het informatie-model van Rachel en Stephan
Kaplan. Exploratief gedrag houdt in dat de waarnemer van standpunt veranderd zodat hij meer informatie over zijn omgeving kan verzamelen [Hildebrand 1999 pp.55].
Op basis van verschillende casestudies omschrijft Hildebrand een tweetal aspecten binnen het criterium van verhulling, die van belang zijn in het blokkeren van zichtlijnen. Als eerste voorbeeld noemt hij
het onderbreken van zichtlijnen waar informatie „beloofd‟ wordt. Hij illustreert dit aan de hand van de
natuurlijke setting rondom de Ryoan-ji Tempel in Kyoto, Japan, waarbij het zicht op de tempel wordt
geblokkeerd door bomen en het bladerdek [Hildebrand 1999 pp.53]. Een tweede voorbeeld hiervan is
de Grote Moskee in Cordoba, waarbij het zicht op de achterliggende wanden geblokkeerd wordt [Hildebrand 1999 pp.55-56]. Het tweede aspect is afgeleid van het pad met een bocht: de vorm van de
ruimte. Hildebrand illustreert dit met het Hanna-house van Frank Lloyd Wright, waarin geknikte of
gebogen ruimten aaneengeschakeld zijn, waardoor het pad continu „om een bocht verdwijnt‟. [Hildebrand 1999 pp.56]. Met een abrupte overgang tussen de toegang en de ruimte of door verschillende
ruimten achter elkaar te schakelen kan hetzelfde bereikt worden. Hierbij wordt steeds meer van de
ruimte onthuld naarmate men dichter bij de ruimte komt [Hildebrand 1999 pp.56]. Deze voorbeelden
laten zien dat een omgeving dient te beschikken over elementen die objecten of ruimten vanuit specifieke standpunten al dan niet helemaal verhullen en zichtlijnen onderbreken.
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Eis

Omschrijving:

Onderbreking van zichtlijnen:
verhulling door
gebouwen

Laat gestapelde woningen of verspringende terrassen het zicht vanaf het gebied rondom de toegangen, op
gemeenschappelijke ruimten, doorgangen of belangrijke gebouwen deels blokkeren.

verhulling door
draagstructuur

Gebruik de draagconstructie en schaduwwerking van afdaken om het zicht op het gebouw deels te blokkeren.

verhulling in de
entree

Ontwerp een entree zodanig dat slechts delen van de achterliggende openbare ruimten zichtbaar zijn van
buitenaf. Laat de ingang uit de gevel uitsteken.

verhulling rond
ramen

Gebruik glas-in-lood ramen of vegetatie rondom raamsparingen. Gebruik vegetatie voor bewegende schaduwen. Maak binnenramen van matglas of met reliëf.

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 achterste
gedeelte van de tuin deels geblokkeerd wordt, maar waarbij het voorste gedeelte zich opent naar de
straat.

verhulling door
vegetatie

Gebruik parkjes, bomen, fruitbomen, een (dak)tuin, een overgroeide pergola, om delen van achterliggende
structuren te verhullen.

maak doorkijkjes
Maak kleine doorkijkjes tussen verhullende elementen door, richting andere gebieden.
Tabel 13: Fysieke eisen ten aanzien van Verhulling. Eisen in het groen behandelen de directe implementatie van natuur

6.6.

Variatie

Om in de behoefte aan gestructureerde complexiteit te voorzien, is variatie een criterium dat in natuurlijke omgevingen veelvuldig voorkomt. Het criterium omschrijft eisen ten aanzien van de afwisseling van verschillende elementen in een omgeving zoals vormen, kleuren en texturen, waarbij de hoofdstructuur gelijk blijft. Onder variatie vallen ook bewegingen, fractalen, geuren, smaken en geluiden.

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]

Natuurlijke omgevingen vertonen vaak elementen welke gelijk maar toch anders zijn, zoals kustlijnen, bomen, of sneeuwvlokken [Heerwagen & Gregory 2008 pp.232, Heerwagen 2009 pp.48]. Bij dit
soort elementen is de hoofdstructuur gelijk, denk aan de stam, takken en bladeren van bomen, maar
zijn individuen van een soort verschillend in hun verschijningsvorm. Verschillende auteurs spreken in
dit verband van „variations on a theme‟ [Heerwagen 2009 pp.49, Hildebrand 1999 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 geleidelijk 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 kolommen in hoofdstructuur gelijk, maar varieer de details.

verschillende plafondhoogte

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 muuraanruimte
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 hoogste 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 waterelementen

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 biodiversiteit

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 gemeenschappelijke ruimte.

het weer

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

toevallige ontdekkingen

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 waterelementen

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, ochtend: 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 afbreekbare materialen. Werk raakvlakken tussen twee materialen af met afwerklatjes.

verschillende vloerbedekking

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.

Functionaliteit

Het is aannemelijk dat de functionaliteit van een omgeving speelt een centrale rol speelt in de behoefte aan gestructureerde complexiteit. Het criterium omschrijft eisen ten aanzien van multifunctionaliteit of aanpasbaarheid. Hieronder vallen ook de technische functionaliteit zoals materiaalgebruik en
energieopwekking.

Figuur 50: Het ontwerpcriterium Functionaliteit omschrijft eisen ten aanzien van multifunctionaliteit of aanpasbaarheid [The Organon
Architecture Blog 2011]

De onderzochte literatuur is terughoudend over de relatie tussen archetypische kenmerken van
bebouwde omgevingen en functionaliteit, terwijl het aannemelijk is dat functionaliteit bijdraagt aan het
voorzien in de behoefte aan gestructureerde complexiteit. Zo beschrijft Hildebrand de ruimtelijke
complexiteit van het Cheney house van Frank Lloyd Wright [zie Figuur 50] met de volgende woorden:
“Three spaces are delineated by substantial and clear architectural features. But when the eye looks upward, it
finds a ceiling whose slopes echo the plane of the roof […]. This ceiling […] includes, without interruption, the
entire breadth of the house, uniting dining and music spaces with the central part of the living space. So the
spatial composition of this house can be understood in two quite different ways: as a large central living space
that includes fireplace and French doors, with smaller music and dining spaces on its flanks; or as a single laterally extended volume of which, at its midpoint, are a recess for a fireplace and a recess for French doors.”
[Hildebrand 1999 pp.105]. Hildebrand ziet hier juist de ruimtelijke afbakeningen van de verschillende
functies en niet de functies zelf als de bepalende factor van complexiteit of van orde. Terwijl uit de
analyse van de kenmerken van natuurlijke omgevingen blijkt dat multifunctionaliteit en flexibiliteit belangrijke aspecten zijn [pp.51]. Zo kunnen monofunctionele gebieden een zekere mate van orde bieden, terwijl multifunctionaliteit of functionele aanpasbaarheid voor complexiteit kunnen zorgen.
Ook kan (technische) functionaliteit van invloed zijn op de mate van variatie in een omgeving. Een
voorbeeld komt van Alexander. Hij beschrijft het gebruik van zachte materialen zoals hout of kalkpleister in de binnenwanden [Alexander et al. 1977, patroonnummer 235]. Zijn stelling is dat dergelijke
materialen het mogelijk maken een muur eenvoudig te versieren, of om er gebruikssporen op achter
te laten (zoals tekeningen, maar ook schade). Ook voorkomen zachte materialen storende nagalm
binnen de ruimte. In deze context is functionaliteit slechts een middel om variatie te bereiken. De
functionaliteit van een bouwdeel kan dus de mate van variatie mede bepalen (door ontwerp 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 afhankelijk 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 kanten

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 onderliggende kolommen of balken te staan.

lichtgewicht materialen

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 vloerbedekkingen 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 lichtintensiteit

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 procesOntwerp 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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Case Studie

[Parktoren de Jonker]

Deel II – Case Studie Parktoren „de Jonker‟

7.

Parktoren „de Jonker‟

De Parktoren is gelegen in de zuidelijke stadsrand van Nijmegen, ingeklemd tussen de wijken Hatert
en Nijmegen-Zuid. De wijk Hatert is door de Gemeente Nijmegen aangewezen als herstructureringsgebied in de Structuurvisie Nijmegen 2010 [Gemeente Nijmegen 2009]. Dit wil zeggen dat de bestaande bebouwing daar naar alle waarschijnlijkheid geïntensiveerd zal worden en dat er dus een verdichting
zal optreden in het stedelijk weefsel.
Het Masterplan voor de locatie bestaat uit een centrale vijver, omringd door circa 200 huur- en
koopappartementen gelegen in een parkgebied. Onder het noordelijke deel van de locatie ligt een ondergrondse parkeergarage.

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]

De Parktoren bestaat uit 88 koop- en huurappartementen verdeeld over zestien bouwlagen. Het
programma bestaat uit 53 huurappartementen en 30 koopappartementen op de bovenste bouwlagen.
Het verticaal transport vind plaats via een centrale kern met twee liften en twee gescheiden trappen.

Figuur 52: Parktoren „de Jonker‟, bestaat uit 16 bouwlagen met 88 huur- en koopappartementen. Dit gebouw is representatief voor
woongebouwen in Nederland [eigen afbeeldingen]
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Opvallend aan de buitenzijde van het gebouw zijn de strak uitgevoerde balkons, de verschillen in
diepte van het metselwerk en de verdieping hoge ramen met Franse balkons. De entree steekt ca. 2m
uit de gevel. Elke verdieping bestaat uit een vijftal appartementen, elk met een eigen balkon. De appartementen bestaan elk uit de volgende ruimten:
Ruimte
Woonkamer
Keuken
Slaapkamer
Badkamer
Bergruimte
Apart Toilet
Entree

Tabel 17: Programma van de appartementen

Aantal
1
1
2
1
1à2
1
1

Gemiddeld Oppervlak
25-30m2
15m2
15-20m2
6-7m2
10-15m2
1m2
Var.

De plattegrond heeft een sterke rechtlijnige structuur gebaseerd over de overspanningsvelden van
de vloeren. De draagstructuur bestaat uit een betonnen structuur van draagwanden en in het werk
gestorte betonvloeren [zie Figuur 53] met een stramienmaat van 5,6 meter.

Figuur 53: De hoofddraagstructuur van de toren bestaat uit betonnen, in het werk gestorte wanden en vloeren [eigen afbeeldingen]

Figuur 54: Impressies van de binnenzijde van twee verschillende appartementen. Links: type O. Rechts: type M. [Parktoren de Jonker
2011]
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Figuur 55: Plattegrond verdiepingen 4 tot en met 15. oranje: type M, blauw: type N, groen: type O [eigen afbeelding]

Tekeningen van de bestaande situatie zijn opgenomen in Bijlage B [tek.nr. B.01, 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.

Beoordelingsmethode

Tijdens de studie zal er op verschillende momenten een beoordeling uitgevoerd worden van ofwel
de bestaande situatie ofwel de vernieuwde ontwerpen. Deze beoordeling wordt gemaakt aan de hand
van de fysieke eisen behorende tot de ontwerpcriteria. De implementatie van elke eis wordt geanalyseerd en beoordeeld. Dit geeft een overzicht van de sterke en zwakke punten van het ontwerp.
Hierbij wordt een sterk punt gewaardeerd met een + (plus) en een zwak punt met een – (min). Een
± (plusminus) geeft aan dat de eis slechts deels is geïmplementeerd en dus niet tot een sterk punt gerekend kan worden. Vervolgens wordt er per ontwerpcriterium een gemiddelde waarde berekend
door elke beoordeling om te zetten in cijfermatige weergave van 1 t/m 3 (1 = min, 2 = plusminus, 3 =
plus). Hieruit kan vervolgens per ontwerpcriterium een gemiddelde waarde berekend worden welke
wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde halve getal (1, 1½, 2, 2½ of 3). De gemiddelden zijn in een
radarplot weergegeven om de verschillen inzichtelijk te maken.
Deze methode heeft tot voordeel dat eenvoudig sterke en zwakke punten in een ontwerp inzichtelijk gemaakt kunnen worden en dus welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp te verbeteren. Een
bijproduct van deze analyse is een overzicht van welke eisen van toepassing zijn op gebouwniveau en
welke op het niveau van een individuele woning.

8.2.

Afbakening Schaalniveaus

Deze analyse is op twee verschillende schaalniveaus uitgevoerd: op het gebouwniveau en op het
woningniveau. Het gebouwniveau omvat het gehele gebouw inclusief de eerste 10 meter van het aangrenzende terrein. In het zuiden volgt dit gebied de waterlijn Figuur 56. Het woningniveau omvat één
enkele woning binnen het gebouw. Vanwege de onderlinge verschillen tussen de woningentypen, worden er drie specifieke typen geanalyseerd: M, N en O [zie Figuur 57]. Deze appartementen zijn gelegen
op de vierde tot en met de zestiende verdieping en zijn dus de meest voorkomende typen appartementen. De typen Ms en Ns zijn gespiegelde varianten van typen M en N, en typen A tot en met L (op
de eerste vier verdiepingen) zijn in meer of mindere mate afgeleiden.

Figuur 56: Inkadering schaalniveau 'gebouwniveau': het gebouw inclusief de eerste 10m van het omringende terrein [Park Malderborgh
2011, eigen afbeelding]

P a g i n a | 84

9.

Fase 1: Analyse 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.
Voor de toetsing van de bestaande situatie is het gebouw als geheel geanalyseerd evenals drie typen
appartementen. De drie typen appartementen zijn in vorm wezenlijk verschillend van elkaar waardoor
er verschillen in de beoordeling kunnen optreden. De drie verschillende typen zijn weergegeven in
Figuur 57.
Meer gedetailleerde tekeningen zijn opgenomen in Bijlage C [tek.nr. C.02-C.05].

Figuur 57: De verschillende appartementen. Linksboven: type M, rechts: type N, linksonder: type O [eigen afbeeldingen]
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9.1.

Analyse

Per schaalniveau wordt hier een analyse gegeven van het gebouw die als basis geldt voor de beoordeling die in de bijlage is opgenomen [zie bijlage D].
In de situatie valt op dat het gebouw tussen het water en een parkgebied is gesitueerd. Het park ligt
binnen 250 meter lopen vanaf de appartementen op de bovenste verdieping, en is ca. 2500m2 groot.
De ruimten rondom het gebouw bestaan uit onsamenhangende restruimten die overgebleven zijn tussen de gebouwen en de verkeersroutes. De ruimten zijn niet afgebakend en vertonen geen hiërarchie.
De vorm van deze ruimten is onregelmatig en niet convex. De hoofdpaden leiden naar de ingangen van
het gebouw, welke zichtbaar zijn vanaf de belangrijkste toegangsweg naast het gebouw.
Het terrein biedt weinig bescherming tegen externe invloeden zoals het weer. Zo zijn er maar weinig bomen en geen pergola‟s, galerijen of kleine schuilhoekjes om in te schuilen wanneer het bijvoorbeeld gaat regenen. Paden die naar de ingang van het gebouw leiden zijn niet begeleidt noch beschermd. Enkel het pad langs het water is min of meer beschermd met een kademuur, maar dit biedt
enkel bescherming tegen wind en verkeerslawaai uit het noorden. Een beschermd overgangsgebied
naar de ingangen van het gebouw ontbreekt. Terwijl bescherming juist een fundamentele en noodzakelijke kwaliteit is van een omgeving [Hildebrand 1999, Joye 2007].
Vanwege de hoogte van het gebouw werpt het gebouw een schaduw op het gebied ten noorden
van de toren [zie Figuur 58]. Deze schaduwband vormt een dood en onplezierig gebied en vernietigd
de verbinding met het park.

Figuur 58: De situatie biedt slechts weinig bescherming tegen externe invloeden [v.l.n.r.: eigen afbeelding, Park Malderborgh 2011]

De situatie beschikt daarnaast over slechts weinig variatie. Het gebied direct om de toren bestaat
uit donker grind met daartussen kleine planten afgewisseld met paden. De paden zijn allemaal gelijkvormig, even breed, van hetzelfde materiaal.
Ook de materialisatie van het gebouw bevat slechts weinig variatie. De gevels bestaan volledig uit
dezelfde baksteen en wordt enkel onderbroken door een verticale strook van transparantere materialen. Deze materialisatie is doorgetrokken over alle gebouwen op het terrein.
Er bestaat geen overgang tussen verschillende bebouwingsdichtheden en de functieverdeling is monotoon. Regenwater wordt ondergronds afgevoerd waardoor het aantal waterelementen beperkt blijft
tot de centrale vijver. De schaarse bomen en uitgestrekte grasvelden kunnen naar alle waarschijnlijkheid zonder bloemperken of kleine vijvers niet voorzien in een toename aan biodiversiteit. Dit heeft
ook tot gevolg dat bloei en verval niet zichtbaar zijn. De bomen kunnen samen met het water en de
openheid van het landschap ten dele voorzien in de behoefte aan beweging. Echter menselijke bewegingen in het gebouw zijn niet zichtbaar.
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Het eerste dat opvalt aan het exterieur van het gebouw zelf, is de hoogte en de tweedeling in de
gevel. De uitstekende ingang en de erboven gelegen balkons vormen een relatief transparante strook.
Dit wordt versterkt door het kleurgebruik en materiaalkeuze voor glas en aluminium en een transparante balustrade. De massieve flanken van de gevel en de verdieping hoge ramen met Franse balkons,
vormen een meer gesloten geheel. De geslotenheid wordt versterkt door het relatief donkere metselwerk en de verdikte stroken metselwerk tussen de ramen in. Daarnaast ligt het gebouw vlak aan het
water en is het gebouw slechts toegankelijk via twee toegangen. Met deze kenmerken verkondigd het
gebouw de boodschap van een veilige haven waar men zich kan terugtrekken zonder gezien te worden, terwijl de meer transparante strook potentiële uitzichten biedt.

Figuur 59: Met de hoogte en tweedeling in de gevel verkondigd de boodschap van een veilige haven met potentiële vergezichten [eigen
afbeeldingen]
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Een tweede aspect dat opvalt is dat er vanwege de grote hoogte een abrupte overgang ontstaat tussen de omgeving en het gebouw. De flanken van het gebouw maken een haakse hoek met het maaiveld, waardoor er een absolute grens ontstaat. Het gebrek aan een zoom rondom het gebouw met
daarin trappen, paden, en terrassen aan de voet van het gebouw versterken dit effect. Net als de materialisatie van het gebouw dat contrasteert met de voorziene parkachtige omgeving. Daar komt bij dat
de belangrijkste toegangsweg pal langs het gebouw loopt (zie Figuur 58). De gevels gaan loodrecht
omhoog zonder terugliggende of trapsgewijs geplaatste delen. Doordat het gebouw geen vegetatie op,
aan of in het gebouw bevat, wordt dit effect nog extra geaccentueerd.

Figuur 60: Plattegrond van de verdiepingen4 t/m 15 - bestaande situatie [eigen afbeelding]
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Inzoomend op het interieur van het gebouw, blijkt dat het gebouw slechts toegankelijk is via één
enkele verticale stijgkern. Daarbinnen bestaan vier verschillende routes – twee trappen en twee liften
– maar deze komen allen op dezelfde hal uit. Via deze hal zijn de woningen bereikbaar. Deze niettransparante stijgkern zorgt ervoor dat de woningen geen zicht hebben op de toegang tot de woningen. De verdiepingen zijn enkel toegankelijk via de centrale stijgkern, niet van buitenaf. Vanwege het
gebrek aan ramen kunnen zon- en daglicht, buitenlucht en wind niet vrijelijk toetreden tot de toegang
waardoor deze op elke verdieping – behalve op de begane grond – volledig afgesloten is van de buitenwereld [zie Figuur 60].

Figuur 61: De centrale entree op de begane grond is vanwege de veranderingen in richting een ruimte die verkenning uitnodigt [eigen
afbeelding]

Het gebouw is zodanig opgezet dat de woningen slechts via één ingang bereikbaar zijn. Op de begane grond wordt de route gekenmerkt door de vele veranderingen in looprichting. De route naar deze
ingangen is schematisch weergegeven in Figuur 62. Opvallend is de hiërarchie van de ruimten. Men
treedt het gebouw binnen via een tochtportaal van 9m2, waarna men in de entreehal komt. Een ruimte
van ca. 33,0 m2 met een vrije hoogte van ca. 5,5m. Vanuit deze hal is de stijgkern te bereiken . Via de
trappen of de liften komt men vervolgens op de verdieping naar keuze. De trappenhuizen zijn hierin de
grootste ruimten, hoewel de entreehal vanwege de grotere hoogte wellicht ruimer aanvoelt.

Figuur 62: Schematische weergave van de route vanaf de ingang van het gebouw tot aan de ingang van de woning op een willekeurige
verdieping. Deze voldoet niet aan de eis dat elk punt binnen het gebouw bereikbaar moet zijn via een serie kleiner wordende ruimten
[eigen afbeelding]

P a g i n a | 89

Deel II – Case Studie Parktoren „de Jonker‟
Verder inzoomend op de appartementen is het meest opvallend dat de appartementen niet over
een tuin beschikken. Er zijn geen openbare tuinen binnen het gebouw gelegen. Het gebouw beschikt
niet over middelen om de implementatie van vegetatie mogelijk te maken, zoals bloembakken of vegetatiedaken. De mogelijkheid deze middelen op grote en kleine schaal toe te passen bestaan echter wel.
Zo beschikt elk appartement over een balkon, maar ook het dak van het gebouw biedt kansen. Het
enige groen is beschikbaar in een park aan de noordzijde van het gebouw.
Wel beschikken de appartementen over een open buitenruimte in de vorm van een balkon en natuurlijke ventilatie. Het balkon meet gemiddeld 5m lang bij 2m diep en drie van de vijf balkons zijn half
verdiept in het gebouw. Daarnaast worden de appartementen geventileerd door middel van natuurlijke
aan- en afvoer van buitenlucht. Hiermee ontstaat een binnenklimaat dat afhankelijk is van de buitencondities.
Het is duidelijk dat er in het ontwerp geen rekening is gehouden met gebieden van toevlucht binnen
de ruimten [zie Figuur 63]. De plafondhoogte is 2,65m door de hele woning. Er zijn geen alkoven in de
meest openbare ruimten, waar men zich even kan terugtrekken.
In Figuur 64 is een studie weergegeven van een situatie waarin de mate van bescherming maximaal
is, met een analyse van de invloed van de positie van een deur en een raam op de mate van bescherming binnen een rechthoekige ruimte.
Opvallend is dat geen enkele ruimte voldoet aan de meest gunstige varianten [Figuur 64, linker kolom], met uitzondering van de keuken van woningtype M. De gebieden van toevlucht zijn versnipperd
en te klein om als zodanig beleefd te worden. Zo is er bijvoorbeeld in de woonkamer van type M geen
bescherming van betekenis aanwezig omdat de ramen en de ingang de ruimte prospect-dominant maken. Het zelfde is het geval bij de grote slaapkamer van type N. De slaapkamers hebben over het algemeen de meest ongunstige vorm: een kleine breedte met een grote diepte met een deur en een raam
op de tegenover elkaar liggende korte zijden.

Figuur 63: Ruimte van toevlucht (rood) in de bestaande appartementen. Links: type M, midden: type N, rechts type O. De ruimten van
toevlucht zijn versnipperd, het is duidelijk dat er in het ontwerp geen rekening is gehouden met dergelijke bescherming [eigen afbeelding]
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Figuur 64: Mogelijke opstellingen van een rechthoekige ruimte met een raam en een deur waarbij de locatie van het raam bepaald is op
de korte zijde. In rood is de mate van bescherming weergegeven als gevolg van de positie van de deur en het raam. De stippenlijn geef
de grens aan tussen gebieden van toevlucht (rood) en prospect (wit). De archetypische situatie uiterst links, de meest gunstige varianten
staan in de linker kolom, de meest ongunstige varianten rechts [eigen afbeelding]

Naast de plafondhoogte en vorm van de ruimte is de mate van belichting van belang voor de beleving van toevlucht. Zo komt licht bij de meeste ruimten slechts vanuit één richting, behalve bij de kamers die op de hoek van het gebouw liggen. Het binnenvallend licht wordt niet gefilterd voordat het
de ruimte binnenkomt. Ook is licht van boven afwezig. Daarnaast zijn ruimten van toevlucht alleen op
de ochtendzon georiënteerd wanneer het appartement op het oosten is georiënteerd.
Voor ruimten van toevlucht – zoals de slaapkamers – geldt voor de oppervlakte van daglichtopeningen de vuistregel van maximaal 25% van het vloeroppervlakte. Voor ruimten van activiteit – zoals de
woonkamer – geldt 25% tot 50% van het vloeroppervlak. In Tabel 19 is een overzicht gegeven van de
daglichtopeningen in de belangrijkste ruimten per woningtype. Opvallend is dat geen enkel appartement volledig voldoet. In type M is het raamoppervlak in de woonkamer te klein, terwijl in de andere
typen juist de slaapkamers te grote ramen hebben.
Ruimte
Type M:
Woonkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

A Ruimte

A Raam

Functie

Eis bij functie

25,9 m2
17,2 m2
15,5 m2

4,53 m2 Activiteit
2,26 m2 Rust
2,26 m2 Rust

¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte

Voldoet niet
Voldoet
Voldoet

Type N:
Woonkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

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

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

¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte

Voldoet
Voldoet niet
Voldoet niet

Type O:
Woonkamer
Slaapkamer 1
Slaapkamer 2

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

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

¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte
Araam ≤ ¼Aruimte

Voldoet
Voldoet niet
Voldoet niet

Tabel 19: Overzicht van de daglichtopeningen in de belangrijkste ruimten van toevlucht.
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Een tweede knelpunt in de lay-out van de plattegronden is de hiërarchie en de routing [zie Figuur
65]. Bij twee van de drie appartementen (type M & O) komt men direct na de entree in een hal van
waaruit alle andere ruimten bereikbaar zijn. Er is dan geen toezicht vanuit de meest openbare ruimte –
de woonkamer – op de entree. Zo kunnen de meest private ruimten – de slaapkamers – direct bereikt
worden. In type N vindt dit toezicht wel plaats omdat men via de woonkamer en de keuken in de
slaapvertrekken komt. In typen M en O komt daar nog bij dat wanneer de deur van de woonkamer
open staat, mensen aan de voordeur door de hele woning kunnen kijken. Bij type N is dit ondervangen
door een knik in de route vanaf de voordeur naar de kamer.

Figuur 65: Routing en hiërarchie in de bestaande situatie. Links: type M, midden: type N, rechts: type O. Vanuit de entree komt men
direct in de hal van waaruit de andere ruimten bereikbaar zijn. De grootste ruimten liggen het verst van de entree. Er vindt geen toezicht plaats vanuit de woonkamer op de slaapkamers. Type N vormt hierop een uitzondering [eigen afbeeldingen]
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Een derde probleem in de indeling in de plattegrond is het gebrek aan een scheiding tussen openbaar en privé [zie Figuur 66]. De woonkamer en de entree kunnen als meest openbare ruimten van de
woning worden bestempeld, terwijl de slaapkamers en badkamer de private ruimten zijn. Een tastbare
scheiding tussen deze ruimten wijst gasten erop dat ze meer besloten ruimten betreden. Enkel in type
N zou deze grens getrokken kunnen worden tussen de keuken en de hal waar de slaapkamers gelegen
zijn. De grens is gemarkeerd door een deur, echter deze deur is hetzelfde als alle andere. Verder is er
geen verandering in de vloerbedekking, noch is er een drempel of een opstapje. In typen M en O is de
zonering helemaal afwezig.

Figuur 66: Zonering van openbaar en privé per woningtype. Blauw: openbaar, Oranje: privé. De scheiding is bij type N het duidelijkst, bij
de andere typen is het private gebied versnipperd [eigen afbeeldingen]
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9.2.

Evaluatie

Op basis van de hierboven gemaakte analyse op gebouw- en woningniveau kan nu een beoordeling
gemaakt worden van de bestaande situatie. Hieronder is een overzicht gegeven van de resultaten.
Deze beoordeling is in Bijlage D te vinden.

Figuur 67: Spiderplots van de beoordeling van Fase 1 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau. De spiders laten met een
gemiddelde beoordeling van ca. 25% zien dat er veel te verbeteren valt [eigen afbeeldingen]

Hieruit kan een overzicht gemaakt worden van de sterke en zwakke punten van het ontwerp [zie
Tabel 20].
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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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Meer gedetailleerde tekeningen zijn opgenomen in Bijlage C [tek.nr. C.02-C.05].

Figuur 68: Vernieuwde indelingen per woningtype. Linksboven: type M, rechts: type N, linksonder: type O [eigen 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 hiërarchie in de bestaande (boven) en vernieuwde situaties (onder). Links: type M, midden:
type N, rechts: type O. Door een centrale route te ontwerpen ontstaat er een serie van kleiner wordende ruimten, waarbij er langs de
route een toenemend gevoel van bescherming wordt gecreëerd [eigen afbeeldingen]
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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 vegetatiewand bestaat uit gegalvaniseerd betongaas met een vaste plantenbak. Een klimplant kan door het gaas groeien
en zo een wand vormen. Door de wand op één lijn met een raam te plaatsen komt er licht tussen de bladeren door wat nieuwsgierigheid opwekt [eigen afbeelding]

Figuur 71: De vegetatiewand wordt gebruikt om achterliggende ruimten af te schermen [eigen 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 van de zonering in de bestaande en vernieuwde situaties. Links: type M, midden: type N, rechts: type O [eigen
afbeeldingen]

P a g i n a | 103

Deel II – Case Studie Parktoren „de Jonker‟

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) in de bestaande appartementen (boven) en de vernieuwde indeling (onder).
Links: type M, midden: type N, rechts type O. Opvallend is de toename van de mate van bescherming in de nieuwe indeling als gevolg
van het verlaagd plafond en de verplaatsing van binnendeuren [eigen afbeeldingen]

Figuur 74: Doorsnede over de woonkamer en de keuken van Type M, links: fase 1, rechts: fase 2 [eigen afbeeldingen]
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10.2. Evaluatie
De verbeteringen op het gebied van hiërarchie, routing, zonering en bescherming hebben in de beoordeling een positieve invloed op alle ontwerpcriteria. Het is dan ook duidelijk dat de verschillende
maatregelen invloed op elkaar hebben. Met de geïmplementeerde maatregelen stijgt de gemiddelde
beoordeling per woning van ca. 25% naar ca. 50% [zie Figuur 75].
De toetsing is opgenomen in Bijlage D.

Figuur 75: Spiderplots van de beoordeling van Fase 2 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau. De geïmplementeerde maatregelen hebben een positief effect op de beoordeling [eigen afbeeldingen]

Op basis van deze analyse kunnen de eisen geïdentificeerd worden welke met de kleinste ingrepen
de grootste verbetering van de woning tot gevolg hebben. Deze eisen zijn hieronder in Tabel 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. Fase 3: Vernieuwd Ontwerp 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.
Fase 3 is erop gericht om een zo groot mogelijke verbetering in de mate van contact met natuurlijke elementen te verwezenlijken, ongeacht de noodzakelijke ingrepen. Hiermee kan geïnventariseerd
worden welke maatregelen nodig zijn om het gebouw geschikt te maken als menselijk habitat. Uiteindelijk kunnen hieruit conclusies getrokken worden, ten aanzien van het nut van renovatie of herbestemming in relatie tot het verbeteren van het contact met natuurlijke elementen.
Centraal in het vernieuwde ontwerp staat een serie van plateaus welke alle verdiepingen met elkaar
verbinden. Op de plateaus kan door de bewoners zelf een tuin aangelegd worden. De atria worden
met elkaar verbonden via groene gevels, zodat een doorlopende groenzone ontstaat. Bewoners zijn
zelf verantwoordelijk voor de inrichting en het onderhoud. Via deze atria kan vrijwel elke woning bereikt worden.
De ontwikkeling van het ontwerp voor Fase 3 is in Bijlage E opgenomen.
Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen van het ontwerp zijn opgenomen in Bijlage H.

Figuur 76: Zicht op de atria en de natuurlijke waterzuivering aan de kopse kant van het gebouw [eigen afbeelding]

P a g i n a | 108

Figuur 77: Birdseye van het vernieuwde ontwerp voor fase 3 [eigen afbeelding]
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Figuur 78: De atria vormen een aaneengesloten pad tot aan de daktuin. De meeste woningen zijn direct toegankelijk vanuit de tuinen.
Groene gevels verbinden de plateaus en vormen een groene infrastructuur. De tuinen kunnen naar eigen inzicht ingericht worden: v.l.n.r.
parkje, moestuin, grasveldje/bloementuin, gezamenlijke groene ruimte [eigen afbeelding]

Figuur 79: Zicht op het atrium op de 6e verdieping, rechts de woonkamer van appartement type X [eigen afbeelding]
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Figuur 80: Overzicht van het watercircuit. Water wordt opgevangen via het dak, de balkons en de glazen geveldelen en vervolgens
gezuiverd in het helofytenfilter. Watertransport vindt plaats via de drainagelagen en het leidingnet [eigen afbeelding]

Figuur 81: Zicht op het openbare atrium op de 2e verdieping [eigen afbeelding]
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Figuur 82: Overzicht van de verschillende woningtypen [eigen afbeeldingen, voor gedetailleerde tekeningen zie Bijlage H (tek.nr. H.01 –
H.12)]
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Figuur 83: Impressie van het interieur van appartement type P [eigen afbeelding]

Figuur 84: Zicht op het atrium op de 2e verdieping, vanuit de woonkamer van appartement type R [eigen afbeelding]

Figuur 85: Zicht vanuit de keuken op de woonkamer van appartement type X [eigen afbeelding]
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11.1. Analyse Gebouwniveau
De sterke punten in de bestaande situatie is de tweedeling van de gevel in gesloten en transparante
stroken. In combinatie met de ligging aan het water en de weinige ingangen heeft het gebouw de uitstraling van een veilige haven. Deze kenmerken zijn in het nieuwe ontwerp behouden waardoor het
uiterlijk van het gebouw aan de buitenzijde niet ingrijpend veranderd is.
De veranderingen op de lange gevel blijven beperkt tot het verkleinen van de ramen om de hoeveelheid licht in ruimten van toevlucht te beperken [zie Figuur 86]. De originele raamsparingen zijn nog
zichtbaar in de donkerdere baksteen. De atria zijn van buitenaf enkel zichtbaar door de glazen lamellen
die de atria van verse lucht voorzien. Als gevolg van deze verkleiningen kan het gevelbeeld een chaotisch uiterlijk krijgen. Om dit te voorkomen is een draaisymmetrie om het hart van de gevel toegepast.
Deze draaisymmetrie verhoogt de mate van gestructureerde complexiteit van het gevelbeeld.
Aan de kopse gevel zijn echter wel een aantal veranderingen doorgevoerd. Het meest opvallend is
de toevoeging van grote raampartijen om de achterliggende atria van voldoende licht en UV-straling te
voorzien. Hierdoor zijn de atria aan deze zijde te herkennen. Door de balkons bij de atria openbaar te
maken, worden menselijke beweging binnen het gebouw zichtbaar gemaakt. Daarnaast zijn de ramen in
de buitenste stroken verkleind. Opvallend is dat er een aantal balkons verwijderd zijn om plaats te
maken voor een natuurlijk waterfilter met helofyten. De rechtlijnige structuur is ook hier gehandhaafd,
maar de invulling is per verdieping anders, wat in zichzelf ook weer de complexiteit van de gevel verhoogt.

Figuur 86: De lange gevel bevat een verdekte complexe structuur door een draaisymmetrie om het hart van de gevel. Het beeld van de
kopse gevel wordt bepaald door de toevoeging van een natuurlijke waterzuivering en de grote glasvlakken om voldoende licht in de atria
toe te laten [eigen afbeeldingen]
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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 aaneengesloten pad tot aan de daktuin. Groene gevels verbinden de plateaus en vormen een groene
infrastructuur. De tuinen kunnen naar eigen inzicht ingericht worden: v.l.n.r. parkje, moestuin, grasveldje/bloementuin, gezamenlijke
groene ruimte. De woningen worden via de atria geventileerd en de verloren warmte wordt teruggewonnen [eigen afbeeldingen]

Figuur 88: Overzicht van het watercircuit. Water wordt opgevangen via het dak, de balkons en de glazen geveldelen en vervolgens
gezuiverd in het helofytenfilter. Watertransport vindt plaats via de drainagelagen en het leidingnet [eigen afbeeldingen]
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In relatie tot de bestaande situatie is de entree en de route tot aan de woningen sterk verbeterd
[zie Figuur 91]. Het tochtportaal is verwijderd waardoor de entreehal groter wordt. Hierdoor is de
ruimte direct achter de entree de grootste ruimte in de route, ongeacht de te volgen route. Het verschil in vrije hoogte maakt een onderscheid tussen beide routes. Dit geeft de route door de centrale
stijgkern een meer afgesloten karakter, terwijl de route over de plateaus juist meer openheid biedt.
Vanwege deze afwisseling in hoogten volgt de route door een serie aan elkaar geschakelde ruimten
van toevlucht en prospect [zie Figuur 92]. De entreehal heeft een hoogte van ca. 5,6m. Neemt men
vervolgens de trap naar de bovenliggende galerij, wordt de vrije hoogte verkleind tot ca. 2,6m. Op het
aansluitende plateau is de vrije hoogte weer ca. 5,6m. In combinatie met de begroeiing over de balustraden creëert dit een afwisseling in de mate van bescherming. Vanuit de entreehal gezien, vormt de
galerij een primaire toevlucht terwijl het bovenliggende plateau een secundair prospect is.
Dit effect wordt op de plateaus versterkt door de verhoging van de groene zones in de vide. De
verkeersruimten en de terrassen aan de woning liggen daardoor ca. 30cm lager [zie Figuur 89]. Door
dit hoogteverschil wordt het gevoel van bescherming verder versterkt.

Figuur 89: Zicht op het atrium op de 8e verdieping. Vanwege de constructie van de groene zones, liggen de verkeersruimten en de
terrassen van de woningen ca. 30cm lager waardoor het gevoel van bescherming versterkt wordt [eigen afbeelding]

Figuur 90: Doorsnede over de entree. Duidelijk zichtbaar is het hoogteverschil tussen de ruimten van prospect en de ruimten van toevlucht [eigen afbeelding]
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Figuur 91: Vergelijking van de route vanaf de ingang van het gebouw tot aan de ingang van de woning op een willekeurige verdieping ,
boven: fase 1, beneden: fase 3, de kleuren verbeelden de hiërarchie in ruimten [eigen afbeelding]

Figuur 92: Schematische doorsnede (fase 3) van de entree en de eerste verdieping, in rood de toevlucht op de galerij. Het verschil in
vrije hoogte geeft de route een afwisseling van gebieden van bescherming en toevlucht [eigen afbeelding]
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Een belangrijk onderdeel van het pad naar de daktuin is de onderbreking van dit pad ter plaatse van
het verhoogde atrium. Een groene wand van ca. 9m hoog blokkeert de weg naar boven [zie Figuur 93].
Het plafond boven de groene wand suggereert echter dat het pad nog verder doorloopt. De trap aan
de linkerkant laat zien dat het pad bereikbaar is. De bewandelaar van het pad gaat nu via de stijgkern
naar boven om vervolgens door een opening het licht vanuit het atrium te zien en vervolgens de trap
die weer naar het pad leidt. Deze combinatie van verschillende verhullende elementen zorgt ervoor
dat men het pad naar de kern neemt om vervolgens „op zoek te gaan‟ naar de trap die men eerder zag.

Figuur 93: Zicht op de 6e verdieping vanuit het atrium op de 3e verdieping. De groene wand blokkeert het pad, maar de trap aan de
linkerkant en het doorlopende plafond suggereren dat het pad doorloopt. De bomen verhullen daarnaast het zicht op de bovengelegen
woning [eigen afbeelding]

Figuur 94: Zicht op de openbare ruimte bovenaan [eigen afbeelding]
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11.2. Analyse Woningniveau
Op woningniveau bestaan er in de hiërarchie van de ruimten enkele verschillen met de appartementen uit fase 2. Zo is in enkele appartementen (type Q en R), de entreehal bij de voordeur vervallen
waardoor men direct in de woonkamer binnenkomt. Door belangrijke zichtlijnen af te schermen
wordt alsnog het zicht vanaf de voordeur op het interieur geblokkeerd. Het vervallen van de entreeruimte komt de hiërarchie ten goede.
Een tweede verschil is dat enkele appartementen (typen R, V, X en Y) via twee ingangen te betreden zijn, een voor- en een achterdeur. Eén ingang bevindt zich aan de zijde van de centrale stijgkern en
één vanuit de atria. Dit heeft tot gevolg dat de routes vanaf beiden ingangen op één punt samenkomen:
bij de woonkamer. Dit wordt dan het meest centrale punt van de woning. Deze twee ingangen komen
de toegankelijkheid ten goede.

Figuur 95: Overzicht van appartement type V. Sommige appartementen zijn toegankelijk via twee kanten: een voor- en een achterdeur
[eigen afbeelding]
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Figuur 96: Analyse van hiërarchie en routing per appartement [eigen afbeeldingen]
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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: Analyse van de zonering per appartement [eigen afbeeldingen]
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In fase 1 werd al duidelijk dat de locatie en afmetingen van ramen en deuren van grote invloed is op
de perceptie van bescherming [zie Figuur 64 pp.91]. In fase 3 zijn deze locaties zoveel mogelijk aan één
zijde van de ruimte voorzien. Het gevolg is vrij duidelijk: er ontstaat een scherpe tweedeling tussen
gebieden van prospect en van bescherming binnen één ruimte. Eerder werd ook al geconstateerd dat
het verlagen van het plafond de mate van bescherming verder verhoogt. In fase 3 wordt de mate van
bescherming verder verhoogd door de wanden uit te voeren als een steens muur met een donkere
baksteen.

Figuur 98: perspectief van type S, duidelijk zichtbaar is het verschil tussen de woonkamer en de rest van het appartement [eigen afbeelding]
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Figuur 99: Analyse van de mate van bescherming per appartement [eigen afbeeldingen]
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11.3. Evaluatie
In het vernieuwde ontwerp zijn op verschillende niveaus maatregelen genomen en ingrepen gedaan
om het gebouw beter aan te laten sluiten op de ontwerpcriteria.
Aan de buitenzijde is de tweedeling en de rechtlijnige structuur van de gevel behouden en is er een
draaisymmetrie om het hart van de gevel toegevoegd om de mate van variatie te verhogen. De veranderingen op de kopse gevels maken de verschillende functionaliteiten zichtbaar.
In het vernieuwde ontwerp worden 18 woningen opgeofferd om ca. 1200m2 groene ruimte in de
vorm van twee doorpende atria te creëren. De doorloop door de atria naar de daktuin verbetert de
toegankelijkheid van het gebouw doordat de woningen „van buitenaf‟ toegankelijk worden. Daarnaast
creëren de plateau‟s een semi-openbare ontmoetingsruimte en een „tuin bij huis‟. De toevoeging van
natuur in de vorm van tuinen, vijvers en groene wanden maken een groene en blauwe infrastructuur
mogelijk waardoor natuurlijke elementen direct in de bebouwde omgeving worden gebracht. Het
groen en water voorzien ook in geuren en geluiden. In combinatie met de glazen lamellen in de gevels
kunnen ze zelfs voorzien in nestplaatsen voor kleine dieren. Doordat de woningen toegankelijk zijn
vanuit deze groene en blauwe infrastructuren, komen bewoners en bezoekers bij het binnengaan en
verlaten van de woning direct in aanraking met natuur.
De hoogteverschillen binnen de atria, tussen de verkeersruimten, galerijen en de tuinen leiden tot
een verschil tussen prospect en toevlucht. Deze maatregel echter maakt het gebouw verminderd toegankelijk voor minder validen. De onderbreking van de looproute ter plaatse van de atria in de kopse
gevels verhoogt de mate van mysterie en lokt exploratief gedrag uit. De combinatie tussen een verlichte openbare ruimte bovenaan de groene wand die het pad blokkeert, leidt tot nieuwsgierigheid, ook
wanneer de bewoner er langere tijd woont en de omgeving kent.
De afwerking en materialisering van de atria bestaat uit natuurlijke en lichte materialen die eenvoudig op de bouwplaats te verwerken zijn. Deze materialen verhogen de functionaliteit tijdens de bouw,
maar ook de mate van variatie voor de bewoner. Zo ontstaat er bijvoorbeeld gebruiksgeluid door de
houten galerijen en metalen trappen. De afwerking is in het gehele gebouw gelijk gehouden zodat er
variaties ontstaan op een terugkerend thema.
Deze ingrepen hebben tot gevolg dat de beoordeling op alle gebieden verbeterd [zie Figuur 100].
Waar het bestaande gebouw aan gemiddeld 25,0% van de eisen voldoet, ligt deze waarde voor fase 3
op 71,4%, een verbetering van 51,4%.
De toetsing voor Fase 3 in opgenomen in Bijlagen F en Bijlage G.

Figuur 100: Vergelijking van de resultaten van de toetsingen op gebouwniveau uit fase 1 & fase 3 [eigen afbeelding]
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Op woningniveau zijn de vervallen entreehal en de toevoeging van een tweede entree de meest
opmerkelijke ingrepen. De entreehal kan vervallen doordat de vegetatiewand, de belangrijkste zichtlijnen op de woonkamer en de rest van het interieur wegneemt. De tweede ingang verhoogt de mate
van toegankelijkheid van de woning en creëert een centraal focus punt binnen de woning.
De verhoogde vloer, verlaagd plafond, de verkleinde ramen en de materialisatie verdelen elke ruimte in een gebied van bescherming en een gebied van prospect. Hierdoor kunnen bewoners naar gelang
hun behoefte kiezen voor verschillende maten van prospect en toevlucht in verschillende ruimten.
De verhoogde vloer en variatie in vloerbedekking creëren tevens een tweedeling binnen de woning
van openbaar en private ruimten. Opvallend is dat elke openbare ruimte beschikt over een uitkijkpunt
zoals een balkon of een galerij. Daarnaast zijn de woonkamers voorzien van harmonicadeur naar één
van de aangrenzende plateau‟s, waardoor de tuin bij mooi weer direct door kan lopen in de woonkamer.

Figuur 101: Vergelijking van de appartementen uit Fase 2 en Fase 3. De appartementen met de beste beoordeling uit beide fasen staan
linksboven [eigen afbeeldingen]

De wijzigingen uit fase 3 concentreren zich ten opzichte van fase 2 op het gebied van ruimtelijkheid,
toegankelijkheid, transparantie, verhulling, en variatie. Het implementatieniveau van de andere twee
criteria is niet verbeterd. Dit geeft aan dat de criteria functionaliteit en belichting vooral gebouwniveau
verbeterd moeten worden.
Enkele eisen met betrekking tot de oriëntatie van verschillende ruimten op de zon zijn niet verbeterd. Om die rede wijkt de beoordeling op het gebied van belichting af van de andere criteria. De
vergelijking van de appartementen uit fase 2 en fase 3 laten ditzelfde beeld zien. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de rechtlijnige structuur, de vorm van de plattegrond en de hoogte van het bestaande gebouw een nadelige invloed hebben.
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12. Evaluatie Case Study
Deze case study naar Parktoren „de Jonker‟ in Nijmegen, is opgezet in drie verschillende fasen. In de
eerste fase werd de bestaande situatie geanalyseerd. Hiertoe is het implementatieniveau van de ontwerpcriteria uit de literatuurstudie bepaald. In de tweede fase is een vernieuwd ontwerp gemaakt voor
de appartementen en geanalyseerd, waarbij de bestaande scheidingen tussen de woningen zijn behouden. Dit resulteert in een minimaal implementatieniveau voor de woningen. In fase drie is op gebouwniveau een vernieuwd ontwerp gemaakt en geanalyseerd waardoor de beperkingen van de bestaande
situatie in kaart gebracht kunnen worden.
Uit de analyse van fase 1 kan geconcludeerd worden dat in de bestaande situatie is 25% van eisen
uit de ontwerpcriteria is geïmplementeerd. De positieve punten concentreren zich op de locatie, op de
uitstraling van het gebouw en op het binnenklimaat. De tekortkomingen in de huidige situatie concentreren zich op de hiërarchie, routing, zonering, prospect & toevlucht en vegetatie. Hieruit kan opgemaakt worden dat de bestaande situatie niet voorziet in contact met natuurlijke elementen en dus
minder geschikt is als leefomgeving voor de mens.
In fase 2 wordt duidelijk dat door kleine ingrepen in de lay-out van de woningen een lichte verbetering gerealiseerd kan worden. De ingrepen bestaan uit het verplaatsen van binnenwanden, het toepassen van een verhoogde vloer en een verlaagd plafond en het toevoegen van een semi-transparante
vegetatiewand. Met deze relatief kleine bouwkundige ingrepen kan het gebouw op dezelfde wijze gebouwd worden maar kan het implementatieniveau met 22,6% verhoogd worden tot 47,6%.
Deze fase van de case study laat duidelijk zien dat het mogelijk is om de woningen van een bestaand
gebouw, na een minimale renovatie geschikt te maken als leefomgeving voor de mens. Er zijn al verbeteringen mogelijk door enkel de inrichting van de appartementen aan te passen. Als vuistregel kan
hiervoor het overzicht uit Tabel 24 gebruikt worden.
Plaats in
Ruimte
Overwegende Functie
Zonering
Hiërarchie
Eis Raamoppervlak
Woonkamer Activiteit: Prospect
Openbaar
1
¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Keuken
Activiteit: Prospect
Semi-Openbaar 2
¼Aruimte ≤ Araam ≤ ½Aruimte
Slaapkamer
Rust:
Toevlucht
Privaat
3
A raam ≤ ¼ A ruimte
Badkamer
Rust:
Toevlucht
Privaat
3
geen
Toilet
Rust:
Toevlucht
Openbaar
2
geen
Tabel 24: Uitgangspunten per ruimte op basis van case study. Deze uitgangspunten kunnen als vuistregel gehanteerd worden om
bestaande woningen te renoveren en als leefomgeving in te richten. Deze maatregelen vormen echter een minimaal implementatieniveau van de ontwerpcriteria. Verdere implementatie, zie Figuur 102.

Figuur 102: Overzicht van de ideale implementatiewijze van prospect & toevlucht (rechts), hiërarchie (midden), en zonering (rechts)
[eigen afbeeldingen]
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Fase 3 laat zien dat de bestaande situatie verder verbeterd kan worden door woningen op te offeren en ruimte te maken voor een tuin bij huis. De toegepaste ingrepen bestaan uit het toevoegen van
een doorlopende serie atria met daarin ruimte voor tuinen en groene wanden. De woningen zijn direct toegankelijk vanuit deze atria, door de toevoeging van een „achterdeur‟. De meeste woningen
hebben een eigen terras in de atria en de mogelijkheid om dit terras bij de woonkamer te trekken.
Binnen de woning zijn aanvullend op de maatregelen uit fase 2, verschillende materialen toegepast in de
ruimten van prospect en van toevlucht. Deze maatregelen resulteren in een verdere toename van ca.
23,8% ten opzichte van fase 2, en van ca. 42,9% ten opzichte van de bestaande situatie. Hieruit blijkt
dat de toevoeging van de atria met tuinen, groene wanden en een alternatieve looproute tot gevolg
heeft, dat het gebouw meer aansluit bij de behoeften die de mens stelt aan zijn leefomgeving.
Met een ingrijpende renovatie kan het gebouw nog verder aangepast worden door de toevoeging
van een gelaagd maaiveld. Dit maakt een tuin bij huis mogelijk evenals een achterdeur. Deze twee toevoegingen veroorzaken een stijging van de hoeveelheid vegetatie, een focuspunt in de routing door de
woning en een hogere mate van variatie vanwege een alternatieve looproute van de entree van het
gebouw naar de woning. De toegenomen hoeveelheid vegetatie zorgt op zijn beurt weer voor een
grote variatie aan materialen, lichtinval, texturen, geuren en geluiden. De maatregelen resulteren dan
ook in een verbetering van het implementatieniveau van alle ontwerpcriteria.

Figuur 103: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op het implementatieniveau [eigen afbeelding]

Fase 3 toont ook enkele beperkingen van de bestaande situatie. Zo wordt het implementatieniveau
van het criterium Belichting vanwege de vorm van het gebouw niet verder verbeterd. De hoogte van
het gebouw veroorzaakt een schaduw aan de noordzijde van het gebouw. De woningen en tuinen die
daar liggen krijgen zo geen direct zonlicht. De verbinding met het gebied ten noorden van de toren
gaat hiermee verloren. Daarnaast vormen de flanken van de toren nog altijd een abrupte grens. Over
de hoogte van het gebouw dient dit probleem opgelost te worden door een externe constructie om
het gebouw. Bij een dergelijke constructie wegen echter de voordelen (functionaliteit, vervaging grenzen) waarschijnlijk niet op tegen de kosten van de zware, externe draagconstructie (financieel, daglicht).
Concluderend kan gesteld worden dat hoogbouw in deze vorm niet de ideale vorm is. Bij nieuwbouw kan beter een vorm gekozen worden waarbij de woningen en de tuinen op zonzijde liggen.
Hoogbouw kan wel haalbaar zijn door de toepassing van het gelaagde maaiveld.
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Figuur 104: Schematische weergave van de lay-out van de appartementen en de relatie tot de ontwerpcriteria. Alle appartementen
komen in meer of mindere mate overeen met deze schematisering. De weergave is gebaseerd op de eisen uit de ontwerpcriteria en de
resultaten van de case study en vormt de ideale situatie voor zover de analyse 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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Deel III – Evaluatie & Discussie
Uit de literatuursurvey blijkt dat er zeer weinig bekend is over de relatie tussen natuurlijke omgevingen en de positieve effecten op de gezondheid. De beschikbare onderzoeken over de relatie tussen
natuur en gezondheid berusten voornamelijk op empirisch onderzoek. De specifieke elementen binnen
een natuurlijke omgeving die verantwoordelijk zijn voor deze positieve relatie blijven dan ook onderbelicht. Het gevolg is dat de hierop gebaseerde ontwerprichtlijnen niet optimaal zijn.
Bestaande ontwerprichtlijnen zoals de Healing Environment kunnen verbeterd worden wanneer
specifieke kenmerken van natuurlijke omgevingen geïdentificeerd en toegepast kunnen worden. De
enige literatuur die hier een aanzet toe doet is van Judith Heerwagen [Heerwagen & Gregory 2008,
Heerwagen 2009]. Zij kijkt hierbij naar hoe een natuurlijke omgeving positieve emoties kan oproepen.
Zij identificeert een zestal kenmerken: zintuigelijke rijkdom, beweging, toevallige ontdekkingen, variaties op een thema, verandering & weerbaarheid en gevoel van vrijheid. De relatie met de gezondheid
blijft echter onderbelicht.
Het welzijn van de mens kan daarnaast ook met bouwkundige elementen positief beïnvloed worden. Het werk van Grant Hildebrand [Hildebrand 1999, Hildebrand 2008] geeft hiervoor de beste
aanwijzingen. Hij identificeert een zestal archetypische kenmerken van bebouwde omgevingen: prospect & toevlucht, verleiding, controle over gevaar, structuur & complexiteit. Opvallend is dat Hildebrand deze archetypische kenmerken beschrijft, aan de hand van het belang voor de overlevingskansen
van de vroege mens. Deze vroege mens leefde enkel in een natuurlijke omgeving. Aangezien ons brein
evolutionair gezien niet de tijd heeft gehad zich aan te passen aan de moderne samenleving (één waarin
overleven een lagere prioriteit kent), evalueren wij onze omgeving nog altijd op kenmerken welke ooit
de overlevingskansen bevorderden. Een omgeving die rijk is aan dergelijke levensbevorderende kenmerken, geniet daarom de voorkeur. Hieruit valt af te leiden dat deze archetypische kenmerken ook in
een natuurlijke omgeving voorkomen en dat deze daarom – net als de kenmerken uit het werk van
Heerwagen – een rol kunnen spelen in de invloed van natuur op de gezondheid.
omgeving
vereenvoudigt
activiteit

activiteit
verhoogt
overlevingskans

satisfactie of
verlichting
discomfort

verhoogde
overlevingskans
= verbeterde
gezondheid

Figuur 105: Wanneer een omgeving activiteiten vereenvoudigd welke de overlevingskansen bevorderen, heeft deze omgeving de voorkeur [eigen afbeelding]
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De rol die de toevoeging van natuur kan spelen in het voorzien in een geschikte leefomgeving,
wordt duidelijk uit de eisen binnen de ontwerpcriteria. Vegetatie heeft een scala aan mogelijke toepassingen. Zo kan het gebruikt worden om zichtlijnen te blokkeren en zo plekken geheel of gedeeltelijk
aan het zicht ontnemen. Daarnaast zorgt een verscheidenheid aan flora en fauna voor een grote variatie in structuren, texturen, kleuren, patronen, geluiden, geuren en bewegingen. Dergelijke toepassingen
hebben invloed op de behoefte aan bescherming en exploratie, en kunnen voorzien in een hogere mate van structuur en complexiteit. Dit wijst erop dat vegetatie in de bebouwde omgeving als middel
gebruikt kan worden om de benodigde archetypische kenmerken van de bebouwde omgevingen te
realiseren.
Andersom geldt hetzelfde: de archetypische kenmerken van natuurlijke omgevingen zoals Heerwagen die beschrijft, kunnen gerealiseerd worden met bouwkundige maatregelen. Deze conclusie wordt
onderbouwd door de opvallende stijging van het implementatieniveau na de toevoeging van een serie
atria met tuinen en groene wanden. Het verschil tussen het implementatieniveau van fase 1 en fase 3 is
namelijk 46,4% waarvan slechts 22,6% te verklaren is met de wijzigingen binnen de woningen [zie Figuur 106].

Figuur 106: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op het implementatieniveau [eigen afbeelding]

Door de implementatie van de archetypische kenmerken van Hildebrand, kunnen omgevingen ook
aangepast worden aan kenmerken van natuurlijke omgevingen die Heerwagen beschrijft. Om enkele
voorbeelden te noemen: de atria bieden ruimte om natuur toe te voegen. De harmonicawand tussen
het atrium en de woonkamer vervaagt de grens tussen binnen en buiten en verhoogt het gevoel van
vrijheid. De trapsgewijs geplaatste atria bieden een doorkijk naar beneden naar andere gebieden. Het
doorzetten van materiaalgebruik in alle atria biedt structuur en variatie op detailniveau. Binnen de woning zijn enkele kleine ramen geplaatst, die een onverwachte doorkijk bieden op de omgeving. Het is
dan ook aannemelijk dat er in de ideale leefomgeving voor de mens een synergetische relatie bestaat,
tussen de kenmerken van bebouwde en van natuurlijke omgevingen.
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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 doel van het onderzoek is om met de implementatie van natuurlijke elementen binnen de bebouwde omgeving, een meer duurzame woonomgeving te creëren. Duurzaamheid wordt in dit kader
gedefinieerd als een balans tussen economische, ecologische en ethische factoren. Dit onderzoek concentreert zich tot nu toe, op de ecologische en ethische factoren [zie Figuur 107]. De economische
haalbaarheid van deze implementatie valt buiten de scoop van dit onderzoek.

Figuur 107: Focus van de verschillende gebruikte bronnen [eigen afbeelding]

Toch kan er een eenvoudige financiële afweging gemaakt worden om inzicht te verschaffen in de
mogelijkheden. In het bestaande gebouw worden enkel de bovenste 25 appartementen voor ca.
€250.000 per appartement verkocht. De overige appartementen worden verhuurd. Voor deze indicatie wordt uitgegaan van nieuwbouw in plaats van renovatie. Aangenomen wordt, dat alle appartementen verkocht worden (geen verhuur), en dat de totale opbrengst van het bestaande gebouw de investeringskosten dekt. Ten opzichte van het bestaande gebouw gaan er 18 van de 78 appartementen verloren, dat wil zeggen dat de appartementen die overblijven ca. 23% duurder worden. De kostprijs
komt dan uit op ca. €307.000 per appartement met een gemiddelde van ca. 100m2. Een appartement in
datzelfde prijssegment op een vergelijkbare locatie valt in de categorie van 100m2 tot 130m2. De appartementen in het nieuwe ontwerp zitten dan aan de onderzijde van deze categorie maar beschikken
wel over een tuin bij hui. Daar komt bij dat bewoners gebruik kunnen maken van de andere tuinen
binnen het gebouw. Dit leidt tot een betere verhouding tussen prijs en kwaliteit. De appartementen
gaan dan weliswaar in een hoger prijssegment vallen, maar zijn van hogere kwaliteit dan vergelijkbare
appartementen in die hogere prijsklasse.
Naast de waardevermeerdering heeft de toegevoegde natuur een positieve invloed op de gezondheid van de bewoners, wat kan leiden tot een daling van de zorgkosten voor bewoners. Zij zullen minder zorg nodig hebben en minder aanspraak doen op hun ziektekostenverzekering. Met het oog op de
stijgende zorgkosten is het denkbaar dat zorgaanbieders woningzoekenden wellicht stimuleren in gezondere wijken te gaan wonen. Het is dan zelfs denkbaar dat zorgverzekeraars meebetalen aan de
bouw van een gezondere woonomgeving.
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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
Figuur 3: Healing Environment in het VU Medisch Centrum Amsterdam [Tooren 2010]
15
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
een tuin. [v.l.n.r.: Verhagen Ramen 2011, EuropaHome 2006]
17
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
gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid [afbeeldingen: Kain 2008]
33
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
Cadeau 2011, Siegers 2002]
41
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
Figuur 36: Ontwerpcriteria Natuurlijke Omgevingen [eigen afbeelding]
53
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
Figuur 40: Prospect & Toevlucht in een bebouwde setting [v.l.n.r. Días de Arquitectura 2008, Delmars 2011]
58
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,
hoofdvorm van ruimten, gebouwdelen of gebouw, en fysieke afmetingen [Experiencing Architecture 2011b]
64
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
invallend licht, maar ook filtering van licht en schaduwvorming [Días de Arquitectura 2008]
68
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
Figuur 55: Plattegrond verdiepingen 4 tot en met 15. oranje: type M, blauw: type N, groen: type O [eigen afbeelding]
82
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
Figuur 60: Plattegrond van de verdiepingen4 t/m 15 - bestaande situatie [eigen afbeelding]
88
Figuur 61: De centrale entree op de begane grond is vanwege de veranderingen in richting een ruimte die verkenning uitnodigt
[eigen afbeelding]
89
Figuur 62: Schematische weergave van de route vanaf de ingang van het gebouw tot aan de ingang van de woning op een
willekeurige verdieping. Deze voldoet niet aan de eis dat elk punt binnen het gebouw bereikbaar moet zijn via een serie
kleiner wordende ruimten [eigen afbeelding]
89
Figuur 63: Ruimte van toevlucht (rood) in de bestaande appartementen. Links: type M, midden: type N, rechts type O. De
ruimten van toevlucht zijn versnipperd, het is duidelijk dat er in het ontwerp geen rekening is gehouden met dergelijke
bescherming [eigen afbeelding]
90
Figuur 64: Mogelijke opstellingen van een rechthoekige ruimte met een raam en een deur waarbij de locatie van het raam
bepaald is op de korte zijde. In rood is de mate van bescherming weergegeven als gevolg van de positie van de deur en
het raam. De stippenlijn geef de grens aan tussen gebieden van toevlucht (rood) en prospect (wit). De archetypische
situatie uiterst links, de meest gunstige varianten staan in de linker kolom, de meest ongunstige varianten rechts [eigen
afbeelding]
91
Figuur 65: Routing en hiërarchie in de bestaande situatie. Links: type M, midden: type N, rechts: type O. Vanuit de entree komt
men direct in de hal van waaruit de andere ruimten bereikbaar zijn. De grootste ruimten liggen het verst van de entree.
Er vindt geen toezicht plaats vanuit de woonkamer op de slaapkamers. Type N vormt hierop een uitzondering [eigen
afbeeldingen]
92
Figuur 66: Zonering van openbaar en privé per woningtype. Blauw: openbaar, Oranje: privé. De scheiding is bij type N het
duidelijkst, bij de andere typen is het private gebied versnipperd [eigen afbeeldingen]
93
Figuur 67: Spiderplots van de beoordeling van Fase 1 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau. De spiders laten
met een gemiddelde beoordeling van ca. 25% zien dat er veel te verbeteren valt [eigen afbeeldingen]
94
Figuur 68: Vernieuwde indelingen per woningtype. Linksboven: type M, rechts: type N, linksonder: type O [eigen afbeeldingen]
97
Figuur 69: Vergelijking van de routing en de hiërarchie in de bestaande (boven) en vernieuwde situaties (onder). Links: type M,
midden: type N, rechts: type O. Door een centrale route te ontwerpen ontstaat er een serie van kleiner wordende
ruimten, waarbij er langs de route een toenemend gevoel van bescherming wordt gecreëerd [eigen afbeeldingen]
99
Figuur 70: De vegetatiewand bestaat uit gegalvaniseerd betongaas met een vaste plantenbak. Een klimplant kan door het
gaas groeien en zo een wand vormen. Door de wand op één lijn met een raam te plaatsen komt er licht tussen de
bladeren door wat nieuwsgierigheid opwekt [eigen afbeelding]
101
Figuur 71: De vegetatiewand wordt gebruikt om achterliggende ruimten af te schermen [eigen afbeelding]
101
Figuur 72: Vergelijking van de zonering in de bestaande en vernieuwde situaties. Links: type M, midden: type N, rechts: type O
[eigen afbeeldingen]
103
Figuur 73: Vergelijking van de ruimten van toevlucht (rood) in de bestaande appartementen (boven) en de vernieuwde
indeling (onder). Links: type M, midden: type N, rechts type O. Opvallend is de toename van de mate van bescherming in
de nieuwe indeling als gevolg van het verlaagd plafond en de verplaatsing van binnendeuren [eigen afbeeldingen] 105
Figuur 74: Doorsnede over de woonkamer en de keuken van Type M, links: fase 1, rechts: fase 2 [eigen afbeeldingen]
105
Figuur 75: Spiderplots van de beoordeling van Fase 2 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau. De
geïmplementeerde maatregelen hebben een positief effect op de beoordeling [eigen afbeeldingen]
106
Figuur 76: Zicht op de atria en de natuurlijke waterzuivering aan de kopse kant van het gebouw [eigen afbeelding]
108
Figuur 77: Birdseye van het vernieuwde ontwerp voor fase 3 [eigen afbeelding]
109
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Figuur 78: De atria vormen een aaneengesloten pad tot aan de daktuin. De meeste woningen zijn direct toegankelijk vanuit de
tuinen. Groene gevels verbinden de plateaus en vormen een groene infrastructuur. De tuinen kunnen naar eigen inzicht
ingericht worden: v.l.n.r. parkje, moestuin, grasveldje/bloementuin, gezamenlijke groene ruimte [eigen afbeelding] 110
Figuur 79: Zicht op het atrium op de 6e verdieping, rechts de woonkamer van appartement type X [eigen afbeelding]
110
Figuur 80: Overzicht van het watercircuit. Water wordt opgevangen via het dak, de balkons en de glazen geveldelen en
vervolgens gezuiverd in het helofytenfilter. Watertransport vindt plaats via de drainagelagen en het leidingnet [eigen
afbeelding]
111
Figuur 81: Zicht op het openbare atrium op de 2e verdieping [eigen afbeelding]
111
Figuur 82: Overzicht van de verschillende woningtypen [eigen afbeeldingen, voor gedetailleerde tekeningen zie Bijlage H
(tek.nr. H.01 – H.12)]
112
Figuur 83: Impressie van het interieur van appartement type P [eigen afbeelding]
113
Figuur 84: Zicht op het atrium op de 2e verdieping, vanuit de woonkamer van appartement type R [eigen afbeelding]
113
Figuur 85: Zicht vanuit de keuken op de woonkamer van appartement type X [eigen afbeelding]
113
Figuur 86: De lange gevel bevat een verdekte complexe structuur door een draaisymmetrie om het hart van de gevel. Het
beeld van de kopse gevel wordt bepaald door de toevoeging van een natuurlijke waterzuivering en de grote glasvlakken
om voldoende licht in de atria toe te laten [eigen afbeeldingen]
114
Figuur 87: De atria vormen een aaneengesloten pad tot aan de daktuin. Groene gevels verbinden de plateaus en vormen een
groene infrastructuur. De tuinen kunnen naar eigen inzicht ingericht worden: v.l.n.r. parkje, moestuin,
grasveldje/bloementuin, gezamenlijke groene ruimte. De woningen worden via de atria geventileerd en de verloren
warmte wordt teruggewonnen [eigen afbeeldingen]
116
Figuur 88: Overzicht van het watercircuit. Water wordt opgevangen via het dak, de balkons en de glazen geveldelen en
vervolgens gezuiverd in het helofytenfilter. Watertransport vindt plaats via de drainagelagen en het leidingnet [eigen
afbeeldingen]
116
Figuur 89: Zicht op het atrium op de 8e verdieping. Vanwege de constructie van de groene zones, liggen de verkeersruimten en
de terrassen van de woningen ca. 30cm lager waardoor het gevoel van bescherming versterkt wordt [eigen afbeelding]
117
Figuur 90: Doorsnede over de entree. Duidelijk zichtbaar is het hoogteverschil tussen de ruimten van prospect en de ruimten
van toevlucht [eigen afbeelding]
117
Figuur 91: Vergelijking van de route vanaf de ingang van het gebouw tot aan de ingang van de woning op een willekeurige
verdieping , boven: fase 1, beneden: fase 3, de kleuren verbeelden de hiërarchie in ruimten [eigen afbeelding]
118
Figuur 92: Schematische doorsnede (fase 3) van de entree en de eerste verdieping, in rood de toevlucht op de galerij. Het
verschil in vrije hoogte geeft de route een afwisseling van gebieden van bescherming en toevlucht [eigen afbeelding] 118
Figuur 93: Zicht op de 6e verdieping vanuit het atrium op de 3e verdieping. De groene wand blokkeert het pad, maar de trap
aan de linkerkant en het doorlopende plafond suggereren dat het pad doorloopt. De bomen verhullen daarnaast het
zicht op de bovengelegen woning [eigen afbeelding]
119
Figuur 94: Zicht op de openbare ruimte bovenaan [eigen afbeelding]
119
Figuur 95: Overzicht van appartement type V. Sommige appartementen zijn toegankelijk via twee kanten: een voor- en een
achterdeur [eigen afbeelding]
121
Figuur 96: Analyse van hiërarchie en routing per appartement [eigen afbeeldingen]
122
Figuur 97: Analyse van de zonering per appartement [eigen afbeeldingen]
124
Figuur 98: perspectief van type S, duidelijk zichtbaar is het verschil tussen de woonkamer en de rest van het appartement
[eigen afbeelding]
125
Figuur 99: Analyse van de mate van bescherming per appartement [eigen afbeeldingen]
126
Figuur 100: Vergelijking van de resultaten van de toetsingen op gebouwniveau uit fase 1 & fase 3 [eigen afbeelding]
127
Figuur 101: Vergelijking van de appartementen uit Fase 2 en Fase 3. De appartementen met de beste beoordeling uit beide
fasen staan linksboven [eigen afbeeldingen]
128
Figuur 102: Overzicht van de ideale implementatiewijze van prospect & toevlucht (rechts), hiërarchie (midden), en zonering
(rechts) [eigen afbeeldingen]
129
Figuur 103: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op
het implementatieniveau [eigen afbeelding]
130
Figuur 104: Schematische weergave van de lay-out van de appartementen en de relatie tot de ontwerpcriteria. Alle
appartementen komen in meer of mindere mate overeen met deze schematisering. De weergave is gebaseerd op de
eisen uit de ontwerpcriteria en de resultaten van de case study en vormt de ideale situatie voor zover de analyse gaat
[eigen afbeelding]
131
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Figuur 105: Wanneer een omgeving activiteiten vereenvoudigd welke de overlevingskansen bevorderen, heeft deze omgeving
de voorkeur [eigen afbeelding]
134
Figuur 106: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op
het implementatieniveau [eigen afbeelding]
135
Figuur 107: Focus van de verschillende gebruikte bronnen [eigen afbeelding]
137
Figuur 108: Het menselijk brein is ontwikkeld in een natuurlijke omgeving en heeft geleerd signalen uit die omgeving te
herkennen en te interpreteren. Met de ontwikkeling van nederzettingen en de landbouw werd de mens minder
afhankelijk van deze signalen om te overleven maar ons brein heeft niet de tijd gehad zich aan te passen aan een nieuwe
kunstmatige omgeving [v.l.n.r.: Bert 2006 TimeRime 2011]
Figuur 109: E.O. Wilson omschrijft Biofilie als een aangeboren affiniteit van de mens voor levende organismen [Dreamstime
2009]
Figuur 110: Spiderplots van de beoordeling van Fase 2 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau [eigen
afbeeldingen]
Figuur 111: Yeang’s ontwerp voor het Gyeong-Gi Prijsvraag. In het ontwerp staat een doorlopende eco-infrastructuur centraal
waarin natuurlijke elementen gecombineerd worden met techniek en waterhuishouding. Hij gebruikt atria en groene
gevels om een continue groenzone naar de daktuinen te creëren [Hart, eigen afbeelding, Hart]
Figuur 112: Gemaakte vormstudie naar verschillende varianten om natuur in het gebouw te brengen. Deze varianten zijn
gebaseerd op de hierboven beschreven uitgangspunten [eigen afbeelding]
Figuur 113: Ontwerp Variant A & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]
Figuur 114: Conceptuele plattegronden Variant A. Elk atrium heeft een verbinding met de kern waardoor elk appartement
bereikbaar is per lift. (rood: kern; oranje & blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]
Figuur 115: Eco-Infrastructuur Variant A (conceptueel) [eigen afbeeldingen]
Figuur 116: Ontwerp Variant B & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]
Figuur 117: Conceptuele plattegronden Variant B. Elk appartement is bereikbaar is per lift en via de groenzone. (rood: kern;
oranje & blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]
Figuur 118: Eco-Infrastructuur Variant B (conceptueel) [eigen afbeeldingen]
Figuur 119: Ontwerp Variant C & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]
Figuur 120: Conceptuele plattegronden Variant C. Elk appartement is bereikbaar is per lift en via de groenzone. (rood: kern;
oranje & blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]
Figuur 121: Eco-Infrastructuur Variant C (conceptueel) [eigen afbeeldingen]
Figuur 122: Beoordeling Bestaande situatie en Varianten A, B & C. Opvallend is de grote verbetering door de toevoeging van
atria met natuur. Variant C is als beste beoordeeld, maar het verschil met variant B is klein [eigen afbeeldingen]
Figuur 123: Vergelijking van de samenstelling van het vloeroppervlak per variant. Het verlies aan vloeroppervlak is bij Variant
A twee keer zo groot als bij Varianten B en C, welke onderling nauwelijks verschillen. De hoeveelheid toegevoegde
natuur is nagenoeg gelijk [eigen afbeelding]
Figuur 124: Grondgebonden groensystemen, zelfhechtend (links) en met klimhulp (rechts) [Peters 2011, tekeningen naar
Hendriks, SBR 2008]
Figuur 125: Niet-grondgebonden systemen, groeiplaten met plantzakken (links), hangende planten (rechts) [Peters 2011,
tekeningen naar Hendriks, SBR 2008]
Figuur 126: Vergelijking tussen de beoordeling van het bestaande gebouw (fase 1) en het nieuwe ontwerp (fase 3). De
genomen maatregelen hebben een sterk verbeterend effect op de beoordeling [eigen afbeelding].
Figuur 106: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op
het implementatieniveau [eigen afbeelding]
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A.

Zit het in onze Genen?

De bewijslast van de invloed van natuur op de mens, heeft geleid tot het huidige inzicht dat onze
behoefte aan contact met de natuur evolutionair ontstaan is en dus „in onze genen‟ zit. Dit lijkt aannemelijk aangezien de mens het overgrote deel van zijn bestaan in een natuurlijke omgeving heeft
geleefd [Kellert & Wilson 1993, Frumkin 2001, Joye & van den Berg 2008, Heerwagen 2009]. “Voordat de mens zijn zwervend bestaan achterliet, was hij afhankelijk van waar de natuur hem in kon voorzien.
Het was dan niet alleen belangrijk levensbedreigende situaties te vermijden, maar ook om levensbevorderende omstandigheden te herkennen. Om te overleven was de mens dus afhankelijk van signalen uit de natuurlijke omgeving. In het licht van de evolutietheorie is het daarom aannemelijk dat het menselijk brein een aantal mechanismen heeft ontwikkeld die deze „natuurlijke‟ uitdagingen konden oplossen en zodoende de overlevingskansen vergroten.” [Joye & van den Berg 2008 pp.281]. Het menselijk brein heeft geleerd natuurlijke signalen te herkennen en te interpreteren en daar informatie aan te ontlenen.
Sinds de mens in nederzettingen is gaan leven, werd het overleven minder afhankelijk van het interpreteren van natuurlijke signalen. Het ligt echter voor de hand te stellen dat wat de mens geleerd
heeft nog steeds van toepassing is aangezien de tijd dat men in een kunstmatige omgeving leeft relatief gezien veel te kort is voor het brein om zich aan te passen. Zoals Frumkin illustreert: “If the last 2
million years of our species‟ history were scaled to a single human lifetime of 70 years, then the first humans
would not have begun settling into villages until 8 months after the 69th birthday.” [Frumkin 2001 pp.234235]. In de laatste „4 maanden‟ van ons bestaan heeft ons brein logischerwijs niet de kans gehad zich
aan te passen aan de nieuwe kunstmatige omgevingen waarin ons dagelijks leven zich inmiddels afspeelt. Het werkt daardoor nog altijd met de mechanismen die ontstaan zijn tijdens de „69 jaar en 8
maanden‟ in de natuurlijke omgeving. “Omdat we nog een „prehistorisch‟ brein hebben, evalueren we (stedelijke) omgevingen nog steeds op de aanwezigheid van elementen die in de voorouderlijke omgeving bijdroegen tot de overlevingskansen – zoals de aanwezigheid van vegetatie.” [Joye & van den Berg 2008 pp.282].
Het gevolg is dat onze huidige leefomgeving moet voldoen aan kenmerken waar dit „prehistorische‟
brein op ingesteld is en eenvoudig kan interpreteren.

Figuur 108: Het menselijk brein is ontwikkeld in een natuurlijke omgeving en heeft geleerd signalen uit die omgeving te herkennen en
te interpreteren. Met de ontwikkeling van nederzettingen en de landbouw werd de mens minder afhankelijk van deze signalen om te
overleven maar ons brein heeft niet de tijd gehad zich aan te passen aan een nieuwe kunstmatige omgeving [v.l.n.r.: Bert 2006 TimeRime 2011]

Redenerend vanuit deze evolutionaire ontwikkelingen, hebben onze huidige voorkeuren voor
licht, lucht en ruimte, openbaar groen en een tuin rond het huis [pp.17] wellicht een genetische basis:
Biophilia. De grondlegger van deze hypothese, E.O. Wilson, omschrijft de term als een “innate tendency to focus on life and lifelike processes” [Wilson 1984 pp.1], een aangeboren affiliatie voor levende
organismen [Wilson 2003, Kellert et al. 2008 pp.3, Heerwagen 2010 pp.39]. Volgens Wilson komt dit

erop neer dat er een genetische basis bestaat voor de band die wij gedurende ons leven vormen met
de natuur. Hij stelt dat de mate van contact met de natuur gedurende ons leven van invloed is op de
ontwikkeling van deze band. Dus hoe meer contact met natuur, hoe sterker de band zal zijn.
Sommige wetenschappers gaan zelfs nog verder door te stellen dat contact met de natuur wellicht
zelfs een basisbehoefte van de mens is. “If there is an evolutionary basis for biophilia, as asserted by E.O.
Wilson […], then contact with nature is a basic human need: not a cultural amenity, not an individual preference, but a universal primary need.” [Heerwagen 2009 pp.39]. Andere wetenschappers echter stellen
dat biophilia gaat over een cluster van “biologically prepared learning rules” [Joye 2007 pp.59]. “It is
suggested that a partly genetic basis for biophilia and biophobia should be reflected in biologically prepared
learning – and possibly in particular characteristics of responses to certain natural stimuli …” [Ulrich 1993,
pp.75-76]. Dit suggereert dat mensen snel leren om karakteristieken en kenmerken van een natuurlijke omgeving te interpreteren en dat die vaardigheid genetisch „voorgeprogrammeerd‟ is.
Naast de liefde voor natuur bestaat er volgens Ulrich ook een afkeer van natuurlijke elementen:
Biophobia [Ulrich 1993]. De meest bekende manifestaties hiervan zijn fobieën voor een specifieke
diersoort of een specifieke omgeving [White & Heerwagen 1998 pp.176]. Het wordt gesuggereerd
dat biophobia een onderdeel vormt van biophilia.
De Gezondheidsraad van Nederland relativeert de genetische component en stelt dat, ondanks
dat de Raad het aannemelijk acht dat er sprake is van een genetische component, dit niet uitsluit dat
individuele en culturele factoren een bemiddelende rol spelen. Volgens de Raad wijst onderzoek uit
dat mensen natuur opzoeken als ze gestrest zijn omdat zij denken dat natuur restoratieve effecten
heeft. Er is echter geen onderzoek bekend naar mensen die dit niet geloven [Gezondheidsraad 2004
pp.55]. Eventuele bemiddelende factoren zijn dan ook onvoldoende in kaart gebracht. De Raad acht
het daarom dan ook te vroeg om aan te nemen dat biophilia een primaire levensbehoefte is.
Joye vult aan dat de discussie nog altijd voortduurt en controversieel is [Joye 2007 pp.73]. Hij stelt
dat wanneer de bestaande kennis bij elkaar gebracht wordt, er indicaties zijn dat er een genetische
basis is voor onze voorkeur voor natuur. Deze indicaties bestaan volgens hem niet voor bijvoorbeeld
auto‟s, wapens of mobiele telefoons (ofwel technologie). Daarbij stelt hij de vraag hoe strikt de genetische component genomen dient te worden. Voor een mogelijke toepassing van biofilie in de architectuur lijkt het aannemelijk een minder strikte aanpak te kiezen gezien een mogelijke culturele afkeer van specifieke natuurlijke elementen.

Figuur 109: E.O. Wilson omschrijft Biofilie als een aangeboren affiniteit van de mens voor levende organismen [Dreamstime 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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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
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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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Plattegrond Verdieping
Plattegrond Verdieping
Appartement - Type M
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Fase
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Schaal Formaat
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D.
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Toetsing Fase 1 & Fase 2
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dichtheid
paden met tussen+n.v.t.
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+n.v.t.
n.v.t.
vervaag grenzen
behoud natuurlijk
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galerij
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Afmetingen van elementen of ruimten:
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vanuit de zoom van
+
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Deze beoordeling is op dezelfde wijze gemaakt als in §8.1 beschreven is.

Figuur 110: Spiderplots van de beoordeling van Fase 2 per Ontwerpcriterium op gebouw- en woningniveau [eigen afbeeldingen]

E.

Ontwikkeling Ontwerp Fase 3
I.

Eco-Infrastructuur Ken Yeang

Centraal in het masterplan voor het Gyeong-Gi Prijsvraag (Seoul) van Ken Yeang, staat het concept van een Eco-Infrastructuur. Deze bestaat uit een viertal niveaus [zie Tabel 25, Yeang 2011
pp.258-261]. “Green design is the seamless and benign blending of these four sets of ecoinfrastructures into
a single system.” [Yeang 2011 pp.259].
Groene Infrastructuur:
natuurlijke elementen in een aaneengesloten reeks (flora & fauna) ;
Blauwe Infrastructuur:
sluiting van de waterhuishouding in het gebied (regenopvang, filtering, etc.);
Grijze Infrastructuur:
technische systemen ten aanzien van energiehuishouding en afvalbeheer (wegen, energieopwekking &
-distributie, riolering, telecommunicatie, etc.)
Rode Infrastructuur:
menselijke systemen ten aanzien van verkeers- en gebruiksruimten (gebouwen, „hardscapes‟, gemeenschap, waarden & normen).
Tabel 25: Een eco-infrastructuur bestaat volgens Ken Yeang uit vier verschillende soorten [Yeang 2011 pp.258-261].

In dit masterplan komt deze eco-infrastructuur het beste tot uitdrukking in een toren van 58 verdiepingen. De toren is zo ontworpen dat er een doorlopende zone door het gebouw naar boven
loopt waarin alle niveaus gekoppeld worden [zie Figuur 111]. Yeang maakt hiervoor gebruik van atria
die over twee bouwlagen van 4,5m hoogte doorlopen. Zo hebben bomen en struiken voldoende
hoogte en is het mogelijk meerdere verdiepingen op hetzelfde park aan te sluiten. Door atria boven
elkaar te situeren en natuur via de zijkanten van de atria langs de gevels omhoog te laten lopen ontstaat er een doorlopende groenzone [zie Figuur 111 midden].
Enkele verdiepingen zijn uitgevoerd als een overslagverdieping waar zich grotere groenzones bevinden. Op deze verdiepingen verspringen de atria van gevel waardoor het mogelijk wordt het architectonisch ontwerp te variëren.

Figuur 111: Yeang‟s ontwerp voor het Gyeong-Gi Prijsvraag. In het ontwerp staat een doorlopende eco-infrastructuur centraal waarin
natuurlijke elementen gecombineerd worden met techniek en waterhuishouding. Hij gebruikt atria en groene gevels om een continue
groenzone naar de daktuinen te creëren [Hart, eigen afbeelding, Hart]

II.

Ontwerp Varianten Gebouwniveau

Het belangrijkste uitgangspunt is dat elke woning via de stijgkern en een groenzone bereikbaar
moet zijn. Daarnaast dienen bomen en planten in een groenzone voldoende vrije hoogte te hebben:
een atrium over twee bouwlagen is daarom een vereiste.
Er zullen geen constructies buiten het gebouw geplaatst worden. Een dergelijke constructie kan
gebruikt worden om regenwater opvangen en filteren en de verdiepingen van buitenaf toegankelijk te
maken. Het is echter de vraag of de bestaande constructie de extra belastingen kan opnemen. Daar
komt bij dat de functionaliteit waarschijnlijk niet op zal wegen tegen de extra kosten voor de benodigde draagconstructies.

Figuur 112: Gemaakte vormstudie naar verschillende varianten om natuur in het gebouw te brengen. Deze varianten zijn gebaseerd
op de hierboven beschreven uitgangspunten [eigen afbeelding]

Op basis van de literatuursurvey, de bestaande situatie en een studie van een referentieproject
zijn een drietal varianten uit de vormstudie gekozen. Op basis van de beoordelingsmethode [zie §8.1]
wordt er één variant verder uitgewerkt.

III.

Ontwerpvariant A

In deze variant zijn acht atria van vier bouwlagen hoog, trapsgewijs aangebracht. Op elke verdieping bevinden zich twee atria. De atria hebben geen verbinding met elkaar behalve via de centrale
stijgkern. Elk atrium ontsluit acht appartementen verspreidt over vier bouwlagen, elke verdieping
bestaat zo uit vier appartementen.

Figuur 113: Ontwerp Variant A & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]

Figuur 114: Conceptuele plattegronden Variant A. Elk atrium heeft een verbinding met de kern waardoor elk appartement bereikbaar
is per lift. (rood: kern; oranje & blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]

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

Oppervlakten
Absoluut
Relatief
Appartementen
6020m2
67%
Natuur
1130m2
13%
Verlies
1880m2
20%
Hoeveelheid Natuur in relatie tot Grondvlak
175%
Aantallen
Appartementen
Verlies

64 app.
14 app.

Tabel 26: Cijfermatig overzicht Variant A

82%
18%

IV.

Ontwerpvariant B

In deze variant is een groenzone vormgegeven als twee doorlopende series van atria die synchroon naar boven lopen tot aan een daktuin. Via de looproute in de atria, trapsgewijs te laten stijgen
zijn alle woningen toegankelijk. De atria zijn op zes vloeren (1, 2, 8, 9, 15, & 16) toegankelijk vanuit
de stijgkern. Sommige woningen hebben twee ingangen om elke woning bereikbaar te maken via de
kern.

Figuur 116: Ontwerp Variant B & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]

Figuur 117: Conceptuele plattegronden Variant B. Elk appartement is bereikbaar is per lift en via de groenzone. (rood: kern; oranje &
blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]

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

Oppervlakten
Absoluut
Relatief
Appartementen
7080m2
79%
Natuur
1000m2
11%
Verlies
940m2
10%
Hoeveelheid Natuur in relatie tot Grondvlak
155%
Aantallen
Appartementen
Verlies

64 app.
14 app.

Tabel 27: Cijfermatig overzicht Variant B

82%
18%

V.

Ontwerpvariant C

Deze variant is een afgeleide van Variant B, waarbij de looproute op enkele plaatsen onderbroken
is. Er ontstaat een groter plateau en een groene gevel van drie bouwlagen zodat de groenzone wel
doorloopt.

Figuur 119: Ontwerp Variant C & inpassing in bestaande draagstructuur [eigen afbeeldingen]

Figuur 120: Conceptuele plattegronden Variant C. Elk appartement is bereikbaar is per lift en via de groenzone. (rood: kern; oranje &
blauw: appartementen; groen: plateau) [eigen afbeeldingen]

Figuur 121: Eco-Infrastructuur Variant C (conceptueel) [eigen afbeeldingen]

Oppervlakten
Absoluut
Relatief
Appartementen
6930m2
76%
Natuur
1130m2
13%
Verlies
970m2
11%
Hoeveelheid Natuur in relatie tot Grondvlak
175%
Aantallen
Appartementen
Verlies

64 app.
14 app.

Tabel 28: Cijfermatig overzicht 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.

+
+
+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.
+-

+-/+

+-/+

+-/+

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.

+-

+-

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.

++

+
+

+
+

+-

+-/+

+-/+

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 Bestaande situatie en Varianten A, B & C. Opvallend is de grote verbetering door de toevoeging van atria met
natuur. Variant C is als beste beoordeeld, maar het verschil met variant B is klein [eigen afbeeldingen]

VII.

Motivatie Keuze Variant

Opvallend in de beoordeling is de grote verbetering die de toevoeging van de atria tot gevolg
hebben. Door enkele woningen op te offeren en ruimte te maken voor natuurlijke elementen stijgt
niet alleen het contact met dergelijke elementen maar kunnen omgevingen ook aantrekkelijker gemaakt worden. Dit wijst erop dat de kenmerken die Joye en Hildebrand beschrijven met natuur versterkt kunnen worden.
Variant C is als beste beoordeeld, het ontwerpcriterium „verhulling‟ maakt het verschil. Dit komt
door de onderbreking van de looproute waardoor het wel zichtbaar is dat de looproute doorgaat,
maar niet hoe. De onderbreking van de looproute zorgt voor een verhoogde mate van mysterie wat
tot uitdrukking komt in de beoordeling.

Figuur 123: Vergelijking van de samenstelling van het vloeroppervlak per variant. Het verlies aan vloeroppervlak is bij Variant A twee
keer zo groot als bij Varianten B en C, welke onderling nauwelijks verschillen. De hoeveelheid toegevoegde natuur is nagenoeg gelijk
[eigen afbeelding]

Uit bovenstaande figuur wordt duidelijk wat het relatieve verlies aan vloeroppervlak is per ontwerpvariant. Deze waarden zijn van belang omdat het hier gaat om het verlies een verkoopbaar oppervlak. Een hoger verlies betekend dat de overgebleven appartementen duurder worden. Opvallend
is het hoge verlies in variant A, terwijl met variant C een gelijke hoeveelheid natuur gecreëerd wordt
met een lager verlies.
Het verschil tussen varianten B en C is relatief klein. Variant C beschikt over een grotere hoeveelheid natuur in relatie tot het grondvlak van het gebouw: 175% voor variant C en 155% voor Variant B. Het oppervlakteverlies is echter bij variant B kleiner als gevolg van de onderbroken looproute.
Uit de vergelijking tussen de beoordeling en het verlies aan vloeroppervlak blijkt dat de onderbroken looproute uit variant C een toegevoegde waarde is zodat de hogere kosten te verantwoorden zijn. Er is dan ook gekozen voor variant C vanwege de betere beoordeling op het gebied van
Verhulling en de grotere hoeveelheid natuur.

VIII.

Keuze Groene Gevelsystemen

Het slagen van een aaneengesloten groene en blauwe infrastructuur hangt onder andere af van de
keuze voor de groene gevelsystemen. Er bestaan grofweg twee typen groene gevels: grondgebonden
en niet-grondgebonden [Peters 2011 pp.34].
Bij grondgebonden systemen staan zelf hechtende planten in de volle grond direct voor de gevel.
De planten kunnen aan de gevel hechten of langs een klimhulp groeien. Peters noemt als voordeel
dat planten aan een klimhulp relatief eenvoudig verwijderd kunnen worden. Als nadeel noemt ze dat
het lang duurt voor de gevel volledig begroeid is.

Figuur 124: Grondgebonden groensystemen, zelfhechtend (links) en met klimhulp (rechts) [Peters 2011, tekeningen naar Hendriks,
SBR 2008]

Bij niet-grondgebonden systemen wordt gebruik gemaakt van een substraat in een aparte constructie voor, aan of op de gevel. Peters noemt als voordeel van dergelijke systemen dat er over de
hele hoogte van de gevel planten groeien. Als nadelen noemt zij dat er een bewateringssysteem toegepast moet worden en dat de onderconstructie zwaarder wordt. Zij maakt onderscheid in vier verschillende systemen: cassettes of bakken, groeiplaten met plantzakjes [zie Figuur 125], hangende beplanting met bakken aan de gevel of op het dak [zie Figuur 125], en een doorgaande groeikern.

Figuur 125: Niet-grondgebonden systemen, groeiplaten met plantzakken (links), hangende planten (rechts) [Peters 2011, tekeningen
naar Hendriks, SBR 2008]

Om tot een keuze te komen voor een groen systeem is gebruik gemaakt van de gegevens zoals
genoemd door Peters [Peters 2011, Bijlage A].
Er is gekozen voor een systeem op basis van groeiplaten met plantenzakken [zie Figuur 125 links].
Deze systemen zijn relatief slank (30-170mm afhankelijk van het gekozen merk) en eenvoudig aan de
bestaande gevels te monteren. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor bewoners om zelf de beplanting te onderhouden en aan te passen. Dit systeem geeft de bewoner een grotere controle over
zijn omgeving.

F.

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
+
+
+++-

+-

+-

-/+-

+-

Verhulling

Variatie

Eis
Gebouw Fase 1
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:

Gebouw Fase 3
+

+-

+

+
-

+
+-

-

+-

-

+

-

+

-/+-

+-/+

Functionaliteit
Eis
Gebouw Fase 1
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 vloer+bedekking
7.11voorkom verblinding
7.12afwatering
7.13open plekken
Aanpasbaarheid:
7.14niet-uniforme lichtintensiteit
7.15dikke muren
7.16natuurlijke processen tuin
Eindoordeel:

+-

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

-

+-

-

+-

-/+-

+-/+

Eis
Gebouw Fase 1
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
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:

Gebouw Fase 3
+
+
++
++-

-

-

n.v.t.

n.v.t.

+-

+

+-

+
+
+-

-

+-

-

+

+-

+-

+++-

++
+

-

+

+-

+

+-

+

-

+

+-

+

-/+-

+-/+

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

Figuur 126: Vergelijking tussen de beoordeling van het bestaande gebouw (fase 1) en het nieuwe ontwerp (fase 3). De genomen
maatregelen hebben een sterk verbeterend effect op de beoordeling [eigen afbeelding].

G.
+
+-

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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2.17overgangsgebied straatvoordeur
2.18verdieping toegankelijk van
buitenaf
2.19vloerbedekking
2.20galerij
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Eindoordeel: + - / +

Transparantie

-

-

+

+

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:

Verhulling
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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-

derzoek 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.

Figuur 127: Vergelijking van de invloed die de verschillende ingrepen in de verschillende fasen van de case study hebben, op het implementatieniveau [eigen afbeelding]

Bij deze resultaten dienen echter een aantal kanttekeningen gemaakt te worden. Zo blijkt uit de
opbouw van de analyses in de case study dat er meerdere indelingen mogelijk zijn waardoor de huidige categorisering wellicht niet optimaal is. De huidige indeling is gebaseerd op het werk van Alexander uit 1977 waardoor moderne technieken (nog) niet opgenomen zijn. Ook dienen de eisen verder
gekwantificeerd te worden. Daarnaast dient er verder onderzoek gedaan te worden naar de kenmerken van natuurlijke omgevingen en de invloed van die kenmerken op de gezondheid van de mens.
De ontwikkeling van de ontwerpcriteria en bijbehorende eisen moet dan ook als een doorgaand proces beschouwd worden.

