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resume
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat door het afstudeer atelier Leuker dan Leegstand is
gedaan. Het Leuker dan Leegstand project is ontstaan naar aanleiding van de leegstand van kantoren
in Nederland. Het project streefde naar oplossingen, zocht deze in positieve architectuur en richtte
zich in mindere mate op de analyse van de huidige markt. Naast een inventarisatie van de leegstaande
kantoren in vijf Nederlandse steden was het onderwerp zintuiglijke beleving. Dit onderwerp was
gekozen omdat het veelal een vergeten aspect is. Menig architectonisch ontwerper focust zich vooral
op de visuele beleving van een ruimte. De zintuiglijke beleving van een ruimte of een gebouw wordt
echter bepaald door de belevingen van alle zintuigen: zicht, gehoor, reuk en tast. Er zijn 11 casestudies
gedaan naar relevante gebouwen, om zo de student extra tools te bieden om tot een goed ontwerp
te komen.
Dit als bagage meegenomen te hebben is een leegstaand kantoor gekozen en heeft de zintuiglijke
beleving een belangrijke rol gekregen door de keuze voor een specifieke doelgroep, namelijk visueel
beperkten. De locatie van het project is in Breda aan de Tramsingel. Daar ligt een bedrijventerrein
tussen het spoor en de rivier de Mark. Anno 2012 staan daar veel kantoren leeg, terwijl de locatie
ideaal is met op tien minuten loopafstand de binnenstad en vijftien minuten het Centraal Station
van Breda. Na eerst één kantoorpand te hebben gekozen werd het plangebied uitgebreid door een
schakelstation erbij te nemen. Dat in tegenstelling tot het kantoorpand vrij in zijn omgeving staat.
Er is een belevingsroute gecreëerd waaraan verschillende functies liggen, zoals een hotel,
belevingstuin, hamam, kwattabar, boomgaard en aanlegsteiger. Deze route vloeit door de omgeving
met een groene karakter, en sluit daarmee perfect aan bij de visie van Breda 2030. Daarin staat dat de
lobbenstructuur die Breda heeft, met zijn groene vingers, verder moet doorgetrokken worden tot het
centrum. De Mark is één van de groene vingers en met de boomgaard en de belevingstuin is het niet
alleen recreatief groen, maar ook functioneel groen.

De drie focus punten waaraan veel aandacht is besteed zijn: tast, contrast en toegankelijkheid. Met
tast wordt de directe link naar materialiteit gelegd. Om akoestisch een ontwerp te laten slagen is het
van groot belang wat voor materialen worden gebruikt. Daarmee wordt ook contrast gemaakt. Zo is
het heel wenselijk om de badkamer en toilet te betegelen en de rest van een hotelkamer te voorzien
van vloerbedekking op de grond. Door te contrasteren kan er beter worden georiënteerd en het zegt
veel over de functie van een ruimte.
Voordat de eerste lijnen op papier zijn gezet is er aan de hand van belevingsprofielen geprobeerd om
te schetsen hoe een ruimte beleefd gaat worden als met de koppeling van activiteiten die er plaats
vinden. Hierin is een opsplitsing gemaakt in de zintuigen en in maatgebieden. Dit heeft geleidt tot
bouwkundige uitgangspunten.
In het ontwerp is de route door de hele omgeving de primaire route, vervolgens is er een spiraal die
verticaal de secundaire route vormt en die sluit aan op de tertiaire route. De secundaire route loopt in
het hotel omhoog met op het dak de climax, een dakterras met bar. De tertiaire route zijn de gangen
waaraan de kamers liggen. In de hamam loopt de spiraal naar beneden en draait het letterlijk en
figuurlijk om de buiksteen, waarop het ritueel plaatsvindt.
Uiteindelijk is het ontwerp niet alleen voor blinden en slechtzienden, maar vooral ook voor de
gewone mens. Wij vinden het tenslotte ook niet fijn als routes in een gebouw onduidelijk zijn, daglicht
rechtstreeks in de ogen schijnt of als er te veel galm is.

Architecten worden ook wel ervaren kijkers genoemd, en dit wordt vooral tijdens de opleiding geleerd.
Het visuele aspect staat in de hedendaagse architectuur centraal, waardoor de overige zintuigen bijna
weggecijferd worden. Wat dit project anders maakt dan een ontwerp opdracht voor een gemiddeld
persoon, is dat de doelgroep één zintuig maar deels kunnen gebruiken of in sommige gevallen geheel
uitgeschakeld is. Door contact met de doelgroep is getracht in de huid van deze slechtzienden en
blinden te kruipen. Naast alle literatuur zijn de gesprekken het meest van invloed geweest en hebben
gezorgd voor bijzondere ervaringen als ontwerper. Deze ervaringen zijn tot uiting gekomen in het
ontwerp.
Iedere blinde of slechtziende is net als ieder mens ook een individu en allemaal hebben ze een andere
oogziekte of aandoening waardoor het onmogelijk is om een perfect gebouw te ontwerpen voor visueel
beperkten. Wel zijn er veel praktische toepassingen die het dagelijks leven allemaal vergemakkelijken.
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voorwoord
Dit afstudeerverslag is voortgekomen na een gezamenlijk vooronderzoek met het afstudeeratelier
Leuker dan Leegstand. Het vooronderzoek heeft een half jaar in beslag genomen en vervolgens zijn
we individueel verder gegaan en hebben we een half jaar de tijd gehad om vervolgonderzoek te doen
en tot een ontwerp te komen. Ik wil mijn medestudenten: Jáchym, Johan, Sjoerd, Joop, Loes, Cyriel,
Dave, Brian en Roeland, van dit afstudeeratelier bedanken voor de samenwerking.
Tijdens dit project heb ik veel contact gehad met Wim Pierik, redacteur en kennismakelaar bij de
Koninklijke Visio en ervaringsdeskundige als blinde. Door de gesprekken met hem kwam ik iedere
keer weer tot nieuwe inzichten hoe het is om niet te zien. Ik ben hem daarvoor erg dankbaar.
Mijn laatste dank gaat uit naar mijn begeleiders. Dorine, met veel plezier zocht ik je iedere keer weer
op en het waren altijd inspirerende gesprekken. Jeanne en Maarten ik vond het altijd prettig om met
jullie te brainstormen en heb naast dat ik veel heb geleerd van de begeleidingen ook veel plezier
gehad.
Tot slot wil ik meegeven dat dit verslag dan wel geschreven is, maar de audio fragmenten zullen een
toevoeging zijn voor de oren, terwijl de maquettes afgetast kunnen worden met handen.
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inleiding
Ik schrijf deze paragraaf in de ik-vorm, omdat het een persoonlijke ervaring is die hieronder wordt
beschreven. Ik wil jou, als lezer, even meenemen in de wereld van de visueel gehandicapten. Voor
mijn afstuderen was ik nog nooit in aanraking geweest met visueel beperkten, maar het heeft
figuurlijk mijn ogen open gedaan. Eén van mijn ervaringen zal ik hieronder beschrijven. Ik ben op 14
november 2012 met Wim Pierik, redacteur en kennismakelaar bij Koninklijke Visio, na een boekpresentatie gegaan in Utrecht.
Door Wim was ik uitgenodigd om als zijn begeleidster mee te gaan naar de presentatie van het boek
‘Architectuur door andere ogen’. Na een mailwisseling over de reis ernaar toe en hoe we gekleed
zouden gaan, was het duidelijk dat het een nette gelegenheid was en besloot Wim om zijn pak maar
eens uit de kast te halen, want ondanks dat de uitnodiging digitaal was, kwam deze toch over alsof
het een officiële gelegenheid was en dat was het ook.
De heenreis was een heel avontuur. Opvallend was dat Wim veel beter luisterde en ondanks dat we
bijna continue in gesprek waren hoorde hij alle omroepen op het perron. Weer 10 min meer vertraging.
Er ging van alles mis met de treinen, maar uiteindelijk belandde we in een coupé vol oranjesupporters, omdat Nederland die avond moest voetballen.
Gedurende de treinreis hadden we het, net zoals in onze eerdere ontmoetingen, over van alles. Ik
blijf me verbazen, een tactiele horloge, een bezoek aan een voetbalwedstrijd op de blinden tribune of gewoon sport volgen, voor Wim behoort het allemaal tot het dagelijks leven en het zijn ook
dagelijkse activiteiten. Toch besef ik me pas door deze gesprekken hoe het is om een zintuig te moeten missen. Echter overal is wel iets voor bedacht en maakt het mogelijk om alleen op pad te gaan.
Al moet je als blinde en slechtziende soms ontzettend veel vertrouwen hebben in de medemens,
maar dit levert ook mooie momenten op. Zo was een jongetje van een jaar of 8 naar Wim toegekomen op station Nijmegen, omdat hij zag dat Wim de trap niet kon vinden door werkzaamheden
waardoor de geleiding op de grond plotseling ophield.
De roltrap is ook een leuke ontwerp grap. Doodeng om daar met een blinde man op te gaan staan,
“ja nu”... en dan besef je pas hoe snel een roltrap gaat...maar na de opmerking van Wim dat hij altijd
zijn voeten spreid en dus zeker op één trede goed staat besef ik opnieuw dat er voor alles wel iets
voor valt te bedenken.
In Utrecht aangekomen staan de mensen al zelfs buiten het zaaltje, omdat het binnen zo druk is.
Wim zou graag nog even gebruik maken van de toilet. Ik begeleid hem erheen, maar wie ontwerpt er
nu een deur zonder klink of handvat? Zeer clean en strak, maar totaal niet praktisch. Vervolgens zie
ik dat er genoeg toilet papier ligt, helaas niet op de wc-rolhouder, maar op de verwarming. Je kunt
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dan lang zoeken op een toilet, en waarschijnlijk vind je het ook wel, maar praktisch is anders.
In zijn eerste mail was de reactie op mijn voorstel om woningen voor blinde mensen te ontwerpen,
dat dit misschien niet zo interessant is, want besef zelf eens dat je s’nachts vaak blind naar de toilet
loopt. Dit wordt pas lastig in omgevingen die je niet kent. Vandaar mijn beslissing om een ‘belevingsroute’ te ontwerpen voor visueel beperkte waar verschillende functies aan liggen, zo ook een hotel.
Nog even terug na de boekpresentatie. De lezingen begonnen en voor Wim had ik nog net op tijd
een stoel kunnen regelen. Dit was wel praktisch, want uit zijn tas kwam een braille toetsenbord om
aantekeningen te maken. Terwijl er een lezing wordt gehouden door één van de blinde personen die
had meegewerkt aan het boek, typt Wim er hevig op los en dat terwijl de presentatie wordt voorgedragen met behulp van aantekeningen in braille schrift.
Dit was een beschrijving van één van mijn ontmoetingen met Wim. Daarnaast heb ik nog verschillende andere gesprekken gevoerd, maar wat ik met deze beschrijving wil duidelijk maken, is dat ik
heb geprobeerd me in mijn doelgroep te verplaatsen en dat heeft geleidt tot een ontwerp ontworpen vanuit de gebruiker.

< Afb. 0.1 Wim Pierik en Maaike Krijnen tijdens de boekpresentatie in Utrecht
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... op het eerste gezicht
Op het eerste gezicht lijkt alles via de ogen te worden beleefd, maar sluit deze eens en men wordt
ervan bewust dat er meer zintuigen zijn. Dit hoofdstuk zal de onderzoeksvraag introduceren en
beschrijven hoe het verslag verder is opgebouwd.
Vorm kan worden afgeleid van formules, terwijl materiaal maakt dat er een vorm gemaakt kan worden.
Vanaf de andere kant bekeken bestaan er geen formules voor het gekozen materiaal. Materiaal heeft
eigenschappen; de dichtheid, warmte geleidingscoëfficiënt, glad, ruw, blinkend, mat, kleur et cetera.
Onderzoek wijst uit dat bepaalde vormen krachtig zijn of zelfs totaal in balans, zoals bijvoorbeeld de
cosinus hyperbolicus, die bekend staat als de kettinglijn. Er worden tal van onderzoeken gedaan naar
materiaal, maar om het wetenschappelijk te maken en alles evenredig te kunnen beoordelen wordt
dan vaak met panelen gewerkt. De context wordt weggecijferd, terwijl die juist zo belangrijk is voor
de totaal beleving. De context maakt dat het werkt of niet.
In het vooronderzoek dat gedaan is door het atelier Leuker dan Leegstand is geprobeerd om grip
te krijgen op wat de verschillende zintuigen bijdragen aan de totaal beleving. Er zijn case studies
gekozen, waar de context juist een belangrijke rol speelt. Doordat er geluid in een ruimte is, kan
geluisterd worden naar de akoestiek, maar zonder geluidsbronnen is er geen geluid en dus valt er
niets over de akoestiek te zeggen. Door te focussen op één zintuig en de andere af te sluiten ontstaat
het besef wat ieder zintuig doet voor de totaal beleving.
Door de ogen te sluiten gaat men beter luisteren en moet men gaan voelen om zich te oriënteren.
De wereld van blinden en slechtziende is bijzonder, maar daar wordt vaak niet bij stil gestaan. In dit
verslag zal dat wel gebeuren. De onderzoeksvraag luidt als volgt:

Gedurende het ontwerpproces ontwikkelde zich een concept dat aansluit bij het zintuiglijk ontwerpen.
Dit concept is doorgevoerd in het ontwerp en staat hieronder vermeld.
Het beleven van laag tot laag, zowel de historie van de plek,
als de ruimte in een gebouw, als de materialisatie die laag
voor laag wordt beleefd.
Vanuit deze woorden is getracht een ontwerphouding aan te nemen, waar het waardevolle bestaande
in ere blijft, de ruimtes op zichzelf zijn kwaliteiten laat zien en de materialen zorgvuldig zijn gekozen.
Naast dit concept staan de woorden tast, contrast en toegankelijkheid centraal. Uit de interviews en
literatuur met betrekking tot visueel beperkten kwamen deze woorden steeds terug. Hier zal in de
paragraaf over de doelgroep visueel beperkten nog op terug worden gekomen.
Het volgende hoofdstuk zal de locatiekeuze toelichten met een terugkoppeling naar het
vooronderzoek. Vervolgens wordt toegelicht hoe de methode om zintuiglijk te ontwerpen verder
ontwikkeld is en dit zal uitgewerkt worden in de belevingsprofielen, die het hoofdstuk daarop volgen.
Daarna volgt een toelichting over de doelgroep en wordt beschreven wat het programma is en hoe
dat tot stand is gekomen. Het ontwerp zal dan beschreven worden vanuit de belevingsroute, waaraan
één voor één de verschillende functies worden beleefd. Per functie wordt toegelicht hoe het werkt
en zullen sfeerimpressies afgebeeld zijn. Tot slot zal er in de reflectie kort teruggeblikt worden op het
ontwerp en de daarbij behorende onderzoeksvraag.

Hoe kunnen architectonische middelen worden ingezet om een belevingsroute voor visueel beperkten te
ontwerpen, waarin gestreefd wordt een gelijkwaardige ervaring op te roepen door het prikkelen van de
andere zintuigen?
Met de kennis die opgedaan is in het vooronderzoek en de interviews die zijn gehouden met de visueel
beperkten is geprobeerd in de huid te kruipen van de doelgroep. Vanuit daar is nagegaan wat fijn is
en wat niet. Wat maakt het gemakkelijker en wat niet. Om dit te noteren is de methode van de totale
beleving analyseren omgedraaid en zijn er eerst belevingsprofielen opgesteld die uitgangspunten
bieden voor het verdere ontwerp.
Subvragen die de onderzoeksvraag ondersteunen zijn:
Hoe ziet een architectuur eruit die geschikt is voor visueel gehandicapten?
Hoe zou kleur, materiaal, licht en geluid een positieve bijdrage kunnen leveren aan de beleving van
visueel gehandicapten?
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2. van Een leegstaand kantoor & schakelstation
in Breda naar ...
18

19

2.1 Tramsingel te breda
In het vooronderzoek dat uitgevoerd is door het afstudeeratelier Leuker dan leegstand is een
inventarisatie van de leegstand op de kantorenmarkt voor vijf steden in kaart gebracht. Nederland
heeft anno 2012 7 miljoen vierkante meter leegstaand in de kantorenmarkt. Het project streefde naar
oplossingen, zocht deze in positieve architectuur en richtte zich in mindere mate op de analyse van de
huidige markt. Er zijn 5 steden uitgekozen: Eindhoven, Breda, Helmond, Weert en Best. Met behulp van
het computerprogramma ARCGIS is data aan elkaar gekoppeld en gefilterd op leegstand. Vervolgens
is er met een speciale tool in dit programma kaarten gemaakt waarin de leegstandsdichtheden op
kaarten van de bebouwing van de steden geprojecteerd zijn.
Hiernaast is de leegstandsdichtheid van Breda in kaart gebracht. Op 1 maart 2012 stond er in Breda
150.846 m2 kantoorruimte leeg, blijkt uit cijfers van DTZ. Dat is 13 % van het totale kantorenbestand.
Er is een grote spreiding van de leegstaande kantoren, wel is er een grote concentratie rondom het
centrum, maar verder ligt het wijd verspreid over Breda. Rondom het stationsgebied is een duidelijk
hogere concentratie van leegstand aan te wijzen,maar grote aaneengesloten gebieden komen
gelukkig niet voor. Anno 2012 stonden er op 170 verschillende locaties kantoorpanden leeg, maar met
een groei van 200.000 m2 in de afgelopen 10 jaar in de kantorenmarkt, valt dit misschien nog mee.
De reden voor de keuze van Breda is dat ik, als schrijver van dit verslag, de stad al heel mijn leven
ken. Ik heb de stad al zo vaak beleefd, hier liggen mijn herinneringen. Juist die herinneringen zijn zo
belangrijk als iets wordt beleefd en zouden een positieve bijdrage kunnen leveren voor mijn ontwerp.
Het plangebied dat uiteindelijk is gekozen wordt afgebakend door de rivier de Mark ten oosten,de
Singel ten zuiden, de Gieterijstraat ten westen en het spoor ten noorden. Het gebouw op de kruising
van de Gieterijstraat en Tramsingel is als gebouw gekozen en daarnaast ook het schakelstation dat in
tegenstelling tot het kantoorpand vrij gelegen is in de omgeving. Op de volgende pagina is links de
locatie in de Breda aangegeven en recht een ingezoomde luchtfoto met daarin de gebouwen die net
zijn genoemd.

7 miljoen m2 leegstand in
Nederlandse kantorenmarkt

Afb. 2.2 De vijf steden waar de leegstand in kantoren is
geïnventariseerd

< Afb. 2.1 Leegstandsdichtheid van kantoren in Breda
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2.2 Genius loci
De locatie van dit project heeft een interessante geschiedenis. In 1925 werd de St. Theresia kerk
gebouwd, die op plek plek staat waar nu het bouwblok staat. Op het terrein ten westen van de kerk
stond de Etna fabriek, waar onder andere gasfornuizen werden gemaakt. Aan de overzijde van de
singel stond de Kwatta fabriek, die bekend staat om zijn chocola. Op de plek waar het kantoorpand
staat, dat in deze ontwerpopgave is gekozen, stond de de kantoorvilla van Dhr. Klep, de directeur
van de Etna fabriek. Hij schonk dit gebouw in 1925 aan de St. Theresia parochie en het gebouw ging
functioneren als pastorie.
Ten westen van de kerk werd een klooster gebouwd, wat nog het enige overblijfsel is op dit moment.
Boven de entree staan nog steeds de woorden: Pax Intrantibus (Vrede aan hen die binnengaan.) Er
zit anno 2012 een advocatenkantoor in gevestigd. De laatste kerkdienst in de St. Theresia kerk was in
1968 en in 1973 is de kerk gesloopt. Van de Kwatta fabriek verdwenen de laatste resten in 1979 en van
de Etna fabriek in 1985.

Afb. 2.5 Luchtfoto gemaak in 1952 net voor de bouw van het schakelstation;

Afb. 2.6 Luchtfoto met linksonder de kerk met pastorie en daarnaast de Etna fabriek 1970

Wat goed te zien is op de afbeelding 2.7 is dat het tussen de kerk en het schakelstation vol stond met
huizen. Later zijn al deze huizen gesloopt en is de spoorbrug verlegd. Voorheen stond de spoorbrug
haaks op het schakelstation dat in 1952 is gebouwd, maar de nieuwe brug loopt hier schuin langs af,
vandaar de wat vreemde situering van het schakelstation ten op zichten van de weg vandaag de dag.
Na de sloop van alle woningen en de fabrieken is deze locatie bestempeld als bedrijventerrein. Dit is
alleen nooit helemaal van de grond gekomen, want tot 2012 heeft het voormalige Etna terrein deels
braak gelegen en is er veel leegstand in dit gebied. Foto’s tonen dat er vroeger een café , winkeltjes
en zelfs een pension zat. Dit is helaas allemaal gesloopt om plaats te maken voor kantoren, die dan
vervolgens deels leeg staan.

Afb. 2.7 Luchtfoto met links de St. Theresiakerk en het schakelstation 1972
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Afb. 2.8 Sloop St. Theresia kerk 1973

Afb. 2.9 Sloop van de St. Theresia kerk 1973
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Afb. 2.10 Panden genomineerd voor sloop op de hoek van de Etnastraat 1974

Afb. 2.11 Braakliggend terrein kerk 1975

Afb. 2.12 Het kloosterpand in 1975

Afb. 2.13 Bouwblok vanaf Etnastraat 1975

Afb. 2.14 De sloop van de Kwattafabriek 1979

Afb. 2.15 Aanleg nieuwe spoorbrug in 1986

Afb. 2.16 Pension gezien in vanuit Westelijke richting 1975

Afb. 2.17 Luchtfoto van braakliggend terrein 1986
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2.3 Huidige situatie
Het plangebied, dat gelegen is tussen water en spoor, is op dit moment geen prettige omgeving.
De combinatie van bedrijventerrein met een daklozenopvang maakt dat het gebied onveilig wordt
ervaren. Het enige wat overgebleven is van voor 1975 is het voormalige klooster en het schakelstation.
De overige gebouwen dateren allemaal uit de tijd daarna. Het is een bedrijventerrein dat stedelijk
gelegen is met op tien minuten lopen het centrum van Breda en 15 minuten naar het Centraal Station.
Het bedrijventerrein is groter dan het gekozen plangebied en loopt door tot de Lunetstraat. Aan die
zijde is er de afgelopen jaren veel veranderd, zo is daar de Triple O campus gekomen en zijn er diverse
gebouwen getransformeerd. Het wordt bestempeld als de creatieve broedplaats van Breda.
Het stuk grond dat al sinds 1985 braak ligt, naast het kantoorpand aan de Tramsingel 22, heeft sinds
eind 2012 een nieuwe bestemming:daar zullen appartementen komen. Hiervoor is een postzegel
bestemming vrij gegeven door de gemeente, maar voorlopig willen ze de rest nog bedrijventerrein
houden.
Het leegstaande kantoor aan de Tramsingel 22
Het kantoor aan de Tramsingel 22, dat in de ontwerpopgave uitwerkt zal worden, is in 1988 gebouwd
en onderdeel van het plan Nassau Wallon. Het is een l-vormig gebouw van 3 verdiepingen en er heeft
de langste tijd een woningcorporatie in gevestigd gezeten. Overal staan tussenwanden en op de
derde verdieping zit in het rechter gedeelte de kantine. In paragraaf 5.1 zal verder ingegaan worden
op de bouwkundige staat van dit gebouw.
Het schakelstation aan de Etnastraat 5
Het schakelstation is gebouwd in 1952 en was destijds het enige inkoop punt van elektriciteit voor
Breda. In middels is er in deze structuur veel veranderd, maar staat het station nog steeds zoals het
toen is gebouwd en voorziet het de gehele binnenstad van stroom. Echter door veroudering van de
installatie zal in 2013 de installatie ontmanteld worden en zal er een nieuwe installatie komen die nog
slechts 25% van de totale oppervlakte in zal nemen. Het gebouw heeft veel karakteristieke details
en zelfs in de noodverlichting staat het wapen van Breda gegraveerd. In paragraaf 5.3 zal nog dieper
ingegaan worden over de bouwkundige staat van het gebouw.

< Afb. 2.18 Stedebouwkundige situatie plangebied 2012
28

29

30

Afb. 2.19 Tramsingel 22 vanaf de kant van de Tramsingel

Afb. 2.20 De gevel laat zien dat het pand verwaardloosd wordt op dit moment

Afb. 2.21 Het uitzicht vanaf het dak naar het Centrum van Breda met de Grote Kerk

Afb. 2.22 De gevel vanaf de de binnenplaats van het bouwblok

Afb. 2.23 De gevel van het schakelstation, besmeurd met graffiti

Afb. 2.24 De zijgevel waar veel reclame borden aanhangen

Afb. 2.25 De ramen bovenin de gevel van de grote ruimte

Afb. 2.26 De installatie linkst reikt tot aan het plafond, links de glazuurde tegeltjes
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2.4 Breda 2030
De thema’s van de structuurvisie Breda 2030 zijn: vergrijzing, groei- en krimp regio’s, de tijdelijke stad
en Breda Onderwijsstad. Wat steeds afleesbaar blijft in de structuur van de stad is de invloed van de
ondergrond, dit vormt een constante factor. Verschillende waterlopen zijn in de jaren zestig gedempt
ten behoeve van het verkeer. In deze eeuw is stromend water door het stadshart internationaal
herontdekt als een kern kwaliteit voor publieke ruimte. Breda heeft een groot deel van de Mark
een tweede leven gegeven. Rond de haven is daardoor veel stedelijke dynamiek ontstaan. Dat zal
nog verder toenemen met het verhogen van de Spoorbrug bij de Tramsingel. Nog belangrijker is de
ontwikkeling van de Markoevers op het CSM terrein en de Belcrum.
Structuurvisie spoorzone
De structuurvisie voor de spoorzone, dat aan de andere kant van het spoor ligt van het plangebied,
wordt apart behandeld en daar valt het voormalige CSM terrein, de Zoete Inval ook onder. De invulling
van het terrein ligt in grote lijnen vast. De verkavelings gedachte gaat uit van een reeks gesloten
bouwblokken en losstaande gebouwen, met een bouwhoogte van 3 tot 7 bouwlagen. Meervoudig
ruimtegebruik en compact bouwen is het uitgangspunt.
De lobbenstructuur
Van oudsher is de natuur op korte afstand van de stad te vinden. Aan de noord en westzijde van de
stad is het landschap open met polders en beemden. De oostkant en vooral de zuidzijde is zeer bosrijk.
Ook binnen de stad zijn groene enclaves te vinden. Dit zijn dan overgebleven excercitie terreinen en
parken gekoppeld aan de waterlopen.
De groene vingers waar over wordt gesproken als het gaat over de lobbenstructuur dringen langs alle
zijde de stad binnen. In de toekomst is het plan dat deze vingers tot het centrum, de singel, reiken.
Het plangebied en de visie Breda 2030
Het plangebied sluit aan bij verschillende punten uit de visie. In de visie wordt het gebied niet
besproken, maar handhaving van het bedrijventerrein zal de omgeving niet veiliger en leefbaarder
maken. Door uit de visie aan te nemen dat er een woonwijk komt op het voormalige CSM terrein en de
lobbenstructuur verder wordt doorgezet zou dit positieve gevolgen hebben voor het plangebied. Het
ligt als een schakel tussen de binnenstad en het groen en hier zou op ingegaan kunnen worden, zodat
het weer net als vroeger, toen er nog winkeltjes en een café zaten, tot de binnenstad gaat behoren.

< Afb. 2.27 Kaart Breda lobbenstructuur, behorend bij visie 2030
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LEEGSTAND VAN KANTOREN
2.5 programma
Mogelijke scenario’s voor de transformatie van het plangebied dat wordt afgebakend door de rivier
de Mark ten oosten,de Singel ten zuiden, de Gieterijstraat ten westen en het spoor ten noorden, zijn:
HISTORIE LOCATIE:
FABRIEKEN + KERK

ZINTUIGLIJK ONDERZOEK

-

TRENDS

INVENTARISATIE LEEGSTAND

300.000 VISUEEL GEHANDICAPTEN

KWATTA
FABRIEK

65 +

IN NEDERLAND

BREDA
TRAMSINGEL 21 & ETNASTRAAT 5
ZORG
URBAN FARMING

VISIE 2030: LOBBENSTRUCTUUR
DOORZETTEN TOT CENTRUM
WATER & GROEN

BEWUSTZIJN VAN ONS
VOEDSEL / EETGEWOONTES

VISUELE ASPECT NEEMT DE OVERHAND
IN DE HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR

REUK IS VLUCHTIG
NIET GESCHIKT ALS LEIDRAAD
WEL BIJ ONTWERPPROCES BETREKKEN

In de visie die is gevormd gedurende het onderzoek wordt naar voren gebracht dat stedelijke gebieden
verdicht moeten worden en gebieden die leeglopen terug gegeven moeten worden aan de natuur. Zo
kan de kwaliteit van het leven in de stad verbeterd worden en is er buiten de stad meer ruimte om de
natuur weer zijn werk te laten doen. En dan is het niet de bedoeling dat er alleen maar meer maisvelden
komen, want dat is nog steeds een actieve behandeling van de grond, oftewel de natuur. De productie
van voedsel zal ook weer terug naar de stad moeten gaan, zodat mensen niet ontvreemd worden en
over tien jaar geen kind meer weet dat melk van een koe komt en appels aan bomen groeien.
Het plangebied is op dit moment geen prettige omgeving. Het laatste scenario kan zorgen dat er
weer een balans gaat komen en er eigenlijk de gehele dag leven in de brouwerij zal zijn. Dit stukje
grond kan zo aansluiten bij zowel de Zoete Inval, als de binnenstad en het stationsgebied. Door een
route uit te stippelen die zowel voor visueel beperkten als voor de gewone mens toegankelijk is, wordt
het mogelijk gemaakt dit gebied te verkennen. De route zal aansluiten op bestaande routes, die
leiden naar het centraal station, de binnenstad en de route langs het water. Op de plek waar nu het
gesloten bouwblok staat was tot 1973 de St. Theresiakerk, de rust die het de mensen gaf als ze de kerk
bezochten, zou bereikt kunnen worden bij het betreden van de belevingstuin of de Hamam.
Er is gekozen om een masterplan te maken voor het gehele gebied en daarin twee gebouwen, welke
op dit moment niet in gebruik zijn, her te bestemmen. In het plangebied staan vele vierkante meters
leeg. Het is de bedoeling dat door deze twee gebouwen uit te werken het gebied weer nieuw leven
krijgt, de transformatie zal als hefboom dienen en gaat zorgen dat het gehele gebied aangepakt
wordt. Het ligt tenslotte op nog geen 10 minuten lopen van de binnenstad, dus een mooiere locatie is
bijna niet te wensen.

GEHOOR & TAST BETER INZETTEN IN
ONTWERPPROCES

OP VAKANTIE IN DE STAD ALS VISUEEL
GEHANDICAPTE

...SSSSST

Het gebied zoekt aansluiting bij de nieuwe woonwijk de Zoete Inval, waardoor vooral veel
woningen in het plangebied zullen komen.
Het gebied zoekt aansluiting bij de binnenstad en er zullen meer winkels bijkomen.
De huidige situatie wordt enigszins gehandhaafd; het gebied blijft bestempeld als 		
bedrijventerrein en het leefklimaat zal niet verbeteren.
Het plangebied wordt een gemengd gebied, waar naast de huidige kantoren en specifieke
retail ook wonen en ontspannen mogelijk is.

ONTWERPTOOL VERDER ONTWIKKELEN

Uiteindelijk levert dit een het volgende bruisende programma op; Een belevingsroute met een hotel,
een belevingstuin, een hamam, een kwattabar, een boomgaard en een aanlegsteiger.
< Afb. 2.28 Schema wat het proces weergeeft met totstandkoming programma
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3. ... horen, voelen, ruiken & kijken
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3.1 Ldl onderzoek
Gebouwen zijn gebouwd om in te zijn en zijn is het woord waar alle zintuigen betrekking op hebben.
Zintuiglijke architectuur staat voor een architectuur waarin het oog niet langer de dictator meer is.
Het oog kan in één opslag veel deuren in het brein met één klap dichtslaan. Het oog kan gebouwen
wegzetten als saai en lelijk, maar als de ogen worden gesloten en dan de drempel wordt gepasseerd
kan dit een hele andere ervaring opleveren. Sinds de uitvinding van de boekdrukkunst is het visuele
zintuig steeds dominanter geworden in de zintuiglijke beleving. Een ontwerp wordt gemaakt door
middel van tekeningen en sfeerbeelden en tijdens het ontwerpproces wordt vooral ingegaan op het
visuele aspect en weinig op de akoestiek of geur van een ruimte.
Over voelen en kijken hebben mensen controle; de ogen kunnen gesloten worden en de handen al
dan niet gebruikt. Daarentegen dringen geluiden en geuren zich op. Die verschillende eigenschappen
hebben invloed op het waarnemen van de omgeving. Bij het ontwerpen kan hier gebruik van gemaakt
worden.
Het doel van het LdL (Leuker dan Leegstand) onderzoek was om als ontwerper meer kennis te krijgen
van alle zintuigen, zodat er meer integraal ontworpen kan worden. Dit is bereikt door de zintuigen:
horen, voelen, ruiken en kijken afzonderlijk te analyseren en te beleven. Hiervoor is eerst een methode
ontwikkeld om de zintuiglijke beleving vast te leggen. Per zintuig is ingegaan op welke rol het in de
hedendaagse architectuur neemt en hoe de methode om de beleving vast te leggen tot stand is
gekomen. Er zijn vervolgens vijf gebouwen zintuiglijk geanalyseerd. In het laatste hoofdstuk is een
koppeling gemaakt naar het ontwerpproces. De rollen werden omgedraaid en gekeken werd of vanuit
de belevingsprofielen een zintuiglijk ontwerp te maken is. Dit is slechts van één ruimte gedaan.
Na de afronding van het vooronderzoek is er nog een workshop geweest waar meer dan 100
architectuur studenten mee deden om te kijken of de methode werkt.
In de paragrafen die volgen zal verder ingegaan worden hoe de ontwerptool toegepast kan worden.
En uiteindelijk zal in het volgende hoofdstuk de belevingsprofielen worden beschreven die van
toepassing zijn op het ontwerp.

< Afb. 3.1 Het Leuker dan Leegstand rapport inclusier appendix
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3.2 Visueel beperkten
De doelgroep waarvoor het ontwerp wordt gemaakt is blinden en slechtziende. Het gehele plangebied
is toegankelijk gemaakt voor visueel beperkten en daarvoor ontworpen. Maar dat wil niet zeggen
dat de ‘gewone’ mens er zich niet prettig zal voelen of welkom is. Na het vooronderzoek is de groep
opgesplitst en is ieder individueel verder gegaan. De keuze om een ontwerp voor visueel beperkten te
maken, was een bewuste keuze. De eerste gedachte was om dit zintuig helemaal af te sluiten, maar na
enkele literatuur te hebben gelezen wat het al snel duidelijk dat er maar een heel klein aantal helemaal
niets ziet en het overige deel zijn rest visus optimaal benut en het extra belangrijk is om bijvoorbeeld
met kleur contrasten te werken.

normaal zicht

maculadegeneratie

diabetische retinopatie

In Nederland zijn er ruim 320.000 mensen slechtziend of blind. Er wordt gesproken van een visuele
beperking als iemand niet of slechts gedeeltelijk kan zien. Stoornissen van het gezichtsvermogen zijn
meestal het gevolg van een oogaandoening of oogziekte. Maar er kan ook sprake zijn van een storing
bij de beeldverwerking in de hersenen. De laatste jaren stijgt het aantal mensen met een visuele
beperking wereldwijd als gevolg van diabetes (suikerziekte).
De samenwerking tussen de zintuigen en de werking van alle zintuiglijke prikkels zorgt voor één
geïntegreerde waarneming. Het kost nauwelijks moeite om de weg te vinden en mensen raken
niet snel van slag door verwarrende situaties: een trap in dezelfde kleur als de muur en de vloer,
een muurschildering die de illusie van een open landschap geeft of een doolhof aan gangen. Deze
situaties kunnen problemen opleveren voor iemand die de omgeving niet of nauwelijks ziet. Een goed
ontworpen omgeving reikt altijd voldoende informatie aan en maakt als het ware het onzichtbare
zichtbaar, het niet waarneembare waarneembaar. Verschillen in geur, textuur, akoestiek, atmosfeer
en kleur geven daarbij houvast.
‘Het licht ligt slapend naast mij... en het ademt licht.’

cataract

kokervisus

totale blindheid

[Vincent Bijlo]

Zoals vaak over zien wordt gezegd dat zien alleen mogelijk is met licht, beleef je s’nachts de route naar
de toilet op gevoel in het donker, terwijl vaak in je gedachte het licht gewoon aan is. Licht maakt het
mogelijk dat we zien, en geluid maakt het mogelijk dat er iets te horen valt.
Wat gerealiseerd moet worden is dat het begrip privacy en vertrouwen een hele andere lading heeft
voor mensen met een visuele beperking, omdat zij sterk afhankelijk zijn van de manier waarop
gebouwen gedrag bepalen. Zo is het belangrijk een voor de hand liggende ruimtelijke lay-out te
ontwerpen,waar iedereen zijn weg probleemloos kan vinden, ook mensen met een visuele beperking.

Afb. 3.2 Verschillend zicht door oogaandoeningen
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Op de afbeeldingen hiernaast is een foto gemanipuleerd waardoor duidelijk wordt wat mensen met
die vermelde oogaandoening zien. Er zijn daarnaast nog vele andere oogziektes en aandoeningen
waardoor het zicht wordt aangetast. Ieder mens ziet anders en zo ook iedere slechtziende of blinde.
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Naast de vele literatuur die er geschreven is over mensen met een visuele handicap zijn er gesprekken
geweest met de doelgroep zelf. Eerst zal er in worden gegaan op de gesprekken met Wim Pierik,
redacteur en kennismakelaar bij de Koninklijke Visio. Daarna het gesprek met Herman Evers,
bouwkundig adviseur bij de Koninklijke Visio. Alleen de meest relevante informatie zal te lezen zijn.
Een bezoek aan het plangebied met Wim
Het eerste gesprek met Wim vond plaats in Breda en is er na de kennismaking een bezoek gebracht
aan de locatie. Door middel van echolokalisatie oriënteerde Wim zich in de omgeving. Dit is een
methode waarbij door middel van het klikken van de tong tegen het gehemelte of het tikken van de
stok op basis van echo een inschatting gemaakt kan worden over de afmetingen van een ruimte of de
materiaal kenmerken van objecten, wanden en obstakels. Voor blinden die een geleidehond hebben is
echolokalisatie nog belangrijker. De hond zorgt dat ze nergens tegenaan lopen, maar de blinde moet
de route zelf bepalen. Een blinde met stok tikt overal tegenaan en als de muur van de bebouwing
ophoudt kan er afgeslagen worden, maar iemand met geleidehond moet dat horen.
Er werden een aantal dingen snel duidelijk. Een stoep zonder stoeprand, die dus gelijk ligt met de
weg is levensgevaarlijk. Juist het afstapje maakt duidelijk dat de stoep ophoudt en geeft ook aan waar
de stoep begint. Een ingang van een gebouw wordt het best gehoord als het in een nis ligt en de
materialen zorgen voor veel reflectie van het geluid. Bij het kantoorpand aan de Tramsingel 22 was de
nis te ondiep, maar doordat het op de hoek ligt wordt verwacht dat daar toch de ingang ligt.
Doordat Wim op zijn vierde het zicht is verloren weet hij wel een beeld te vormen, ondanks dat hij
nog zo jong was. Als er over een straat wordt gesproken wordt er een beeld gevormd, in tegenstelling
tot iemand die vanaf de geboorte blind is, die zal zelfs van zijn eigen huis moeilijk een beeld kunnen
vormen. Op dit moment is zijn zicht zo minimaal dat hij geen verschil tussen dag en nacht kan
waarnemen. Als Wim droomt maakt hij wel beelden en loopt hij rond zonder stok, ook ziet hij dan
vaak kleuren. Kortom de beleving van Wim wordt vertaald in beelden.
Het belangrijkste wat uit dit het gesprek naar voren kwam is dat een blinde alles sequentieel beleefd.
Deurknoppen worden als ankerpunten gezien.
Een bezoek aan Wim op zijn kantoor in Grave
Het tweede gesprek ging dieper in op echolokalisatie en is gesproken over het ontwerp. Een cruciale
vraag was of dat voor echolokalisatie juist extra verschil gewenst is in de nagalmtijd of niet? Om tot
rust te komen en te ontspannen is er een zo kort mogelijke nagalmtijd gewenst. Een aantal ruimtes
mogen best wat galm hebben, maar versterken is absoluut niet nodig. Tussen een badkamer met
tegels of een kamer met behang is het verschil duidelijk.
Als er een route wordt afgelegd is het van belang dat juist op de keuzepunten iets staat, daar moet een
verschil zijn. Geluid kan hierin een belangrijke rol innemen of materiaal verschil kan accenten leggen.
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In gesprek met Herman
Het gesprek met bouwkundig adviseur Herman vond plaats in Sittard in het Orbis ziekenhuis waar
Visio een eigen afdeling heeft. Blindheid en blindheid valt niet met elkaar te vergelijken, slechtziend
en slechtziend ook niet. Hiermee wordt bedoeld dat iemand met een rest visus van 0,05 dan wel blind
wordt genoemd, maar zelfs iemand met een rest visus van 0,01 zal dit gebruiken. De oogaandoeningen
en ziektes worden in hokjes verdeeld, maar in principe heeft iedere visueel beperkte zijn eigen wensen
om het dagelijks leven zo comfortabel mogelijk te maken. Er zijn zelfs mensen die overdag in huis alles
donker maken, omdat ze fotofobisch zijn, dat houdt in: overgevoelig voor licht. En als ze dan naar buiten
gaan doen ze lenzen in, die er voor zorgen dat ze niets kunnen zien en er dus geen licht in de ogen komt.
Een feit waar menigeen zich over zal verbazen is dat bij mensen boven de 50 jaar de licht behoefte
logaritmisch toeneemt. Herman benadrukte dat bij veel openbare gebouwen hier geen rekening mee
wordt gehouden. Toegankelijkheid kan op drie manieren worden geïnterpreteerd:
- Bereikbaarheid: hoe komt men bij het gebouw.
- Betreedbaarheid: hoe komt men het gebouw binnen (trap, hellingbaan, draaideur bijvoorbeeld).
- Bruikbaarheid: Is het mogelijk zelfstandig door het gebouw te bewegen. Denk daarbij aan daglicht,
screens, een balie vinden et cetera.
Als een gebouw aan logisch is opgebouwd en nagedacht is over bovenstaande punten zou het
toegankelijk zijn voor zowel blinden als slechtziende.
Focuspunten voor het ontwerp
Door alle gesprekken en literatuur met betrekking tot blindheid en slechtziendheid is er een waslijst
uitgekomen met eisen die belangrijk zijn voor het ontwerp. Er zijn daaruit die woorden gefilterd die de
belangrijkste eisen weerspiegelen.
De eerste is tast. Geleding in de lagen helpt bij zowel het oriënteren in een ruimte als het verbeelden van
een ruimte. Door middel van variatie in de materialisatie kunnen dingen heel voor de hand liggend zijn.
Zo is er in de meeste badkamers en toiletten tegels te vinden en in een slaapkamer vaak vloerbedekking.
Contrast in kleur kan dit nog extra versterken. Dat is tevens het tweede focuspunt, contrast. Contrast in
kleur en materialisatie levert contrast in akoestiek op, wat ook heel belangrijk is. Door contrast te maken
met een deurklink in een deur is duidelijk waar de deur zit en bevorderd dit de toegankelijkheid. Dat is
het laatste focuspunt: toegankelijkheid. Hierboven staat het al beschreven, maar toegankelijkheid draait
om de bereikbaarheid van een gebouw, de betreedbaarheid en de bruikbaarheid. De drie focuspunten
overlappen elkaar deels, maar los van elkaar zullen zijn ze ook toegepast in het ontwerpproces.
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3.3 maatgebieden
METERS

0,3

0,6

INFORMELE AFSTAND
INTIEM
CLASSIFICATIE
nabij
niet nabij nabij
TACTIELE PERCEPTIE

0,9

1,2

1,5

1,8

PERSOONLIJK
niet nabij nabij

2,1
SOCIAAL GEVOELIG

2,4

2,7

3,0

niet nabij

3,6

4,2

erkenning afstand begint hier

4,8

5,4

6,0

OPENBAAR

VERAF
veraf begint vanaf 9,0-12,0m.

Hoofd, bekken, dijen en romp kunnen in contact worden gebracht of kunnen perongeluk worden aangeraakt.
De handen kunnen gemakkelijk enig onderdeel van de romp aanraken.
Handen kunnen de ledematen makkelijk bereiken en aanraken, maar met veel minder faciliteiten dan hierboven. Zittend kan alles rondom worden aangeraakt, zelfs de andere zijde van de romp.
De afstand is wel groot genoeg dat je elkaar niet per ongeluk hoeft aan te raken.
Één persoon heeft elleboog ruimte
Twee personen hebben elleboog ruimte. Één kan zich uitstrekken en een ledemaat vastpakken.
Net buiten de aanraakbare afstand.
Net buiten de interferentie afstand. Één kan zich uitstrekken en de ander nog net aanraken.

THERMISCHE
PERCEPTIE
conductie
straling
OLFACTORISCHE
PERCEPTIE

CULTURELE HOUDING

gewassen huid & haar

oké

aftershave & parfum

oké

sexuele geuren

taboe

antiseptisch oké, anders taboe

lichaams geur

AUDITIEVE
PERCEPTIE

Edward Hall heeft als antropoloog verschillende studies gedaan naar sociale en persoonlijke
ruimte en de perceptie hiervan. In het boek ‘The Hidden Dimension’ wordt deze studie beschreven.
Edward Hall is als antropoloog voor dit onderzoek heel Amerika afgereisd om in aanraking te
komen met de architectuurwereld, hij woonde lezingen bij en had vele gesprekken. Één van zijn
bevindingen na deze gesprekken was dat architecten communiceren met beelden en vooral op dit
vlak over de ruimtelijke ervaring praten, maar dat het eigenlijk multisensoreel is. Daarbij maakt
Edward ook de kanttekening dat gerealiseerd moet worden dat niet iedereen de capaciteit heeft
om bijvoorbeeld een huis, tuin, kamer of straat te visualiseren zonder dat het gebouwd is.
Ingegaan op de beleving is de taal van ruimte net zo verschillend als de gesproken talen. Cultuur
heeft invloed hoe er met ruimte wordt omgegaan. Japan en de Arabische wereld worden met
elkaar vergeleken en ook de Duitse met Engelse en Franse.
Uiteindelijk introduceert Hall de term proxemics wat staat voor de onderling samenhangende
observaties en theorieën van het menselijk gebruik van de ruimte als een gespecialiseerde
uitwerking van cultuur. Het schema links is een samenvatting hiervan.

taboe

voeten geur
VISUELE PERCEPTIE

Het werken met maatgebieden is iets wat in het vooronderzoek niet is aangehaald, maar wel
een goede toevoeging zou zijn als het gaat om zintuiglijke architectuur. Met de tast hebben we
een reikwijdte die ophoudt bij de strekking van de armen, terwijl de oren en de neus veel grotere
gebieden hebben.

Deze informatie is meegenomen en gekeken naar alle zintuigen afzonderlijk zou er onderstaand
schema aan te koppelen zijn meegenomen dat het het over visueel beperkten gaat.

taboe

adem

9,0 - 12,0 ...

taboe
NIET VAN TOEPASSING
knorren
kreunen

zachte stem
fluisteren
intimiderende stijl

conventionele gemodificeerde stem
casual of consultieve stijl

harde stem als er tegen groep wordt gesproken
moet stem verheffen om aandacht te krijgen
formele stijl

tegen vol publiek
sprekende stem
bevroren stijl

METERS

0,3

0,6

INFORMELE AFSTAND
INTIEM
CLASSIFICATIE
nabij
niet nabij nabij

0,9

1,2

PERSOONLIJK
niet nabij nabij

1,5

1,8

2,1
SOCIAAL GEVOELIG

2,4

2,7
niet nabij

3,0

3,6

4,2

erkenning afstand begint hier

4,8
OPENBAAR

5,4

6,0

9,0 - 12,0 ...
VERAF
veraf begint vanaf 9,0-12,0m.

Opmerking: De grenzen die worden gegeven voor de transitie van één stem level naar de volgende is niet precies gedetermineerd.

0 meter

Afb. 3.3 Schema proxemics Edward Hall
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In een simpele weergave zijn de maatgebieden hiernaast visueel weergegeven. In de volgende
paragraaf zal verder worden ingegaan over hoe dit van toepassing geweest is voor de doorontwikkeling
van de ontwerptool.
Balans vinden als architect tussen de bricoleur en de wetenschapper
“...The savage mind of the bricoleur. The domesticated mind of the engineer/scientist. The interaction of
these two conditions. The architect as both something of a bricoleur and something of a scientist!...”
[Colin Rowe, Collage City p.105]
Dit citaat belicht wat het werk van een architect is, en dat daar een duidelijke tweedeling in zit.
Aan de ene kant staat de bricoleur, die vooral intuïtieve beslissingen neemt. Met daartegenover de
wetenschapper die alles rationeel vastlegt en iedere beslissing kan beargumenteren.
De opzet van dit ontwerproces heeft ook deze twee-deling. Aan de ene kant is uitgebreid onderzoek
gedaan naar maatgebieden, wat gekoppeld wordt aan schema’s die ingaan op de beleving per zintuig.
Aan de andere kant is er vanaf het begin getracht om schetsen te maken en wilde ideeën op papier te
formuleren.
De discussie hoe de verhouding bricoleur ten op zichten van de wetenschapper is zal hier niet opnieuw
worden gehouden. Er is geprobeerd een balans te bereiken en deze continue gedurende het proces
te zoeken.

7m.

3m.

1,2m.

0,45m.

INTIEM

PERSOONLIJK

SOCIAAL GEVOELIG
< Afb. 3.5 Schema proxemics Edward Hall vertaald in figuur
46

OPENBAAR

VERAF
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3.4 ontwerpen met belevingsprofielen

Huiselijk

Zakelijk
Kil

Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend
Ruim

Drukkend

belevingsproﬁel

activiteiten

geheel
‘DE BELEVINGSROUTE’
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NIS

delen
FUNCTIES

Hotel Tast Toe
Belevingstuin
Hamam
Kwattabar
Boomgaard
Aanlegsteiger

elementen

bouwkundige
uitgangspunten ontwerp

Het schema hiernaast geeft schematisch weer hoe het eerste gedeelte van het ontwerpproces eruit
ziet. Er is een route ontwikkeld waaraan verschillende functies liggen. De ‘belevingsroute’ is het geheel,
een ketting. Aan deze ketting zitten kralen, dat zijn de delen van het geheel. Deze delen kunnen vanaf
twee kanten belicht worden. Van de ene kant de activiteiten die er plaats vinden in het deel. Zo is dat
voor het deel ‘Hotel Tast Toe’ ingevuld met de volgende activiteiten: ontvangen, verplaatsen, slapen,
wassen, eten, borrelen en informeren. Voor deze activiteiten kunnen vervolgens belevingsprofielen
opgesteld worden wat ingaat hoe de activiteit beleefd moet worden. Er wordt in sferen gedacht,
de ruimte staat niet centraal. Deze belevingsprofielen kunnen verder uitgewerkt worden door de
het vanuit de tactiele perceptie, auditieve perceptie, visuele perceptie en olfactorische perceptie te
bekijken.
Aan de andere kant is elk deel opgebouwd uit elementen, welke ingedeeld zijn in maatgebieden
volgens de methode van Edward Hall. Deze schema’s worden tijdens het ontwerpproces aangevuld
en dingen worden geschrapt, het is geen leidraad, maar een houvast.
Uiteindelijk wordt er een koppeling gemaakt tussen de belevingsprofielen en de elementen en hierbij
is een schets gemaakt en één steekwoord geplaatst. Dit vormen de bouwkundige uitgangspunten
voor het ontwerp.
Wat hiermee bereikt kan worden is meer houvast in het ontwerpproces. Door al zoveel dingen vast
te stellen over het ontwerp zonder in ruimtes te denken kunnen vervolgens veel gemakkelijker
ontwerpbeslissingen worden genomen omdat er al bepaald is wat voor sfeer er bij de activiteit hoort.
Door in werkwoorden te denken en niet in ruimtes wordt geprobeerd de ontwerper vrij te laten
denken, maar bieden deze schema’s met schuifjes een goed uitgangspunt.
Op de volgende pagina’s worden de begrippen uitgelegd die gebruikt zijn. Dit is op een manier gedaan
dat duidelijk is wat er met het begrip wordt bedoeld. Om dit wetenschappelijk te maken is er meer
onderzoek nodig wat ieder begrip inhoudt en betekend voor mensen, want ondanks dat iedereen het
begrip huiselijk en zakelijk anders zou omschrijven is er wel een overall ‘betekenis’ waar ieder zijn
beleving in kan vinden. Er is daarom ook bij deze begrippen voor gekozen om te vermelden wat het
‘bouwkundig’ verwoord.
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De totale beleving
De begrippen die gebruikt worden voor de
beschrijving van de totaal beleving zullen
in steekwoorden weergegeven worden hoe
deze dan van toepassing zouden zijn voor de
gebouwde omgeving.

ONTVANGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

Zakelijk
- onpersoonlijk
- formele ruimte
- harde materialen
- galmende ruimte

Huiselijk
- persoonlijk
- intiem
- zachte materialen
- gedempte ruimte

Kil
- geleidende materialen
- koele kleuren
- galmende akoestiek

Warm
- isolerende materialen
- warme kleuren
- droge akoestiek

Rustgevend
- zachte kleur tinten
- gedempt/zacht licht
- dempende materialen
- zachte repeterende
geluiden
- zachte geuren
- gladde oppervlakken

Prikkelend
- rode/ felle kleuren
- hard/fel licht
- akoestisch materialen
- harde incidentele geluiden
- alarmerende geuren
- ruwe oppervlakken

Saai
- eenvroudig
- weinig kleur variatie

Spannend
- complexe ruimtevorm
- veel kleur variatie

Drukkend
- lage ruimte
- donkere ruimte
- benauwde lucht

Ruim
- hoge ruimte
- lichte ruimte
- goed geventileerd

< Afb. 3.6 In het Rolex learning Centre in Lausanne ligt een geleide strook omdat het bebouw geen ‘muren’ heeft
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Warm/koud
Of een materiaal warm of koud aanvoelt heeft
te maken met de geleidende eigenschappen
van het materiaal en waarvoor het materiaal
wordt gebruikt. Qua beleving draagt een
warm aanvoelend materiaal bij aan een
positieve beleving van de ruimte.

ONTVANGEN - Tactiele perceptie
Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Kunstmatig

Hard/zacht
De hardheid van een materiaal geeft veel
informatie over het soort materiaal. De
dichtheid van een materiaal is hiervoor
erg van belang. Hard is nietvervormbaar
integenstelling tot zacht.
Grof/fijn
Hierbij gaat het om het patroon dat onderdeel
is van de textuur, deze kan grof zijn, grote
korrels of heel fijn waarbij de korrelsturctuur
nauwelijks voelbaar is.
Glad/ruw
De tactiele eigenschap weerstand is
belangrijk voor het herkennen van
een materiaal. Ruw betekend dat het
oppervlak gebobbeld is en glad dat er geen
oneffenheden in zitten.

Klein/groot
Klinkt de ruimte groot of klein? Dit is de
inschatting die gemaakt wordt over het
volume; duurt het lang voordat geluiden
terugkomen of niet? Per gebouw is er een
vergelijking gemaakt met de ruimtes waarin
de metingen werden gedaan. Er zijn geen
exacte dimensies aan gekoppeld.
Dof/schel
Een doffe ruimte weerkaatst de lage tonen,
een schelle ruimte de hoge tonen.

ONTVANGEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Droog/galmend
De nagalmtijd is hoog bij een galmende
ruimte, een droge ruimte heeft een lage
nagalmtijd.
Diffuus/direct
Een ruimte is diffuus als de locatie van de
bronnen niet aan te wijzen valt en direct als
dit wel mogelijk is.
Afstandelijk/intiem
Een ruimte waarin de bronnen ver van de
waarnemer verwijderd zijn is afstandelijk,
als deze dicht bij de waarnemer staan is de
ruimte intiem.

Natuurlijk/kunstmatig
Het is belangrijk om aan te geven of een
materiaal als natuurlijk of kunstmatig wordt
beleefd. Bepaalde kunstmatige materialen
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat
een ruimte kwalitatief minder hoogwaardig
wordt beleefd. Natuurlijke materialen
komen over het algemeen hoogwaardiger
over waardoor een ruimte als belangrijker
wordt ervaren.
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ONTVANGEN - Olfactorische beleving

54

Continue

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Zacht

Continue/ Incidenteel
Is de geur constant aanwezig of is de geur in
vlagen waar te nemen?

Ritmisch/ Aritmisch
Dit geeft aan of er herhalende elementen in de
ruimte aanwezig zijn of juist niet.

Natuurlijk/ Cultuurlijk
Is de geur 100 % puur natuur, of is de geur
door mensen beïnvloed of gemaakt?

Symmetrisch/ Asymmetrisch
Dit geeft de hoeveelheid ervaren symmetrie van
de ruimte weer.

Droog/ Vochtig
Een geur kan vochtig of wat droog zijn, vaak
hangt dit samen of de geur fris of muf is.

Licht/ Donker
De ervaring van de gemiddelde lichttoetreding.

Fris/ Muf
Een frisse geur is duidelijk te onderscheiden
van een muffe geur. Dit hangt samen met
een droge of vochtige geur.
Scherp/ Zacht
Een scherpe geur prikkelt in de neus, een
zachte geur voelt wat vettig

ONTVANGEN - Visuele perceptie
Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Leeg/ Vol
Het aantal en het volume van de elementen in
de ruimte die het zicht belemmeren.
Hoog/ Laag
De ervaring die de ruimte naar boven en
beneden vanaf het zichtpunt.
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audio info

NIS

zacht
uitstulping
zoet

geleiding

spiraal

balie

olfactorische oase

contrast

chocola

zoet

verleiden

open keuken
comfort

water
zweven

tegels
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accenten
plukken

warmte

4. Belevingsprofielen

57

deel - hotel

ACTIVITEITEN:
Ontvangen
Verplaatsen
Slapen
Wassen
Eten
Borrelen
Informeren
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MAATGEBIEDEN
DEEL
HOTEL

ACTIVITEITEN
ontvangen

ELEMENTEN

INTIEM
0 - 0,45m

SOCIAAL GEVOELIG
1,2 - 3,0m

OPENBAAR
3,0-7,0m

VERAF
7,0 - ...verder

drempel(loos)
deurklink (liefst auto. schuifdeur)
bel
geleiding/ leuning

troittoir
deur
raam
kapstok

bank
tafel
balie
afdak bij ingang

entree
receptie
lounge

gevel belettering
hotel

verplaatsen

drempel(loos)
geleiding/leuning
liftknop
traptrede (markering)

trap
deur

gang
lift

gang
trappenhuis

gang

slapen

drempel(loos)
ingezonken handvat schuifdeur
raamklink
lichtschakelaar/stopcontact
nachtlampje
kluisje

schuifdeur
tafeltje
stoel
nachtkastje
vensterbank

bed
groot raam
bureautje
klerenkast

gordijnen

wassen

kraan
toilet (gekleurde bril)
lichtschakelaar
spiegel

linnenkast
medicijnenkastje

douche
bad

natte meubel

eten

bestek
servies
lamp
vensterbank

stoel
tafel
krukje

tafel
bank
raam

buffet
keuken
eestafel (braille info over breda)

borrelen
informeren
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PERSOONLIJK
0,45 - 1,2m

koptelefoon met informatie stad etc.
bel voor assistentie te vragen

fauteuil
tafeltje

lounge
vloerkleed

dakterras

toilet

info wand

website
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ONTVANGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

De sfeer van de entree mag best zakelijk zijn,
maar moet niet te kil overkomen. Het moet de
bezoeker op zijn gemak stellen en een gevoel
geven dat hij welkom is. Vandaar dat er getracht
wordt de ruimte niet drukkend te maken, maar
juist ruim.

Ruim

NIS
Schets van het belevingsprofiel ontvangen >
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ONTVANGEN - Tactiele perceptie

ONTVANGEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Door harde materialen toe te passen, die niet
veel absorberen zal de entree beter hoorbaar
zijn. Door koude/harde materialen te gebruiken
wordt zo een zakelijke sfeer bereikt.
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Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Een geur die bij ontvangen past moet vooral
fris zijn. Een heerlijke bak sinaasappelen zou
hier al voor kunnen zorgen. Het hoeft ook niet
overdreven aanwezig te zijn. Zolang de geur
maar niet muf is, want dat zou geen goede
uitstraling zijn voor een hotel.

Zacht
geur: sinaasappelen

Kunstmatig

ONTVANGEN - Visuele perceptie

ONTVANGEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

De entree moet goed hoorbaar zijn al deze
wordt gepasseerd, dit kan worden bereikt door
hem in een nis te leggen. Een relatief grote pui
kan dit versterken.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Door de entree breed, ondiep en relatief hoog
te maken is het voor de bezoeker overzichtelijk
binnenkomen. Door deze ruimte licht te laten
zijn wordt geneigd naar een warme sfeer, in
plaats van een kille, ondanks dat de materialen
hard zullen zijn en de ruimte hoog is.
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VERPLAATSEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

Wat belangrijk is voor een heldere routing is
het gebruik van verschillende materialen, om
daarmee contrast te maken. De materialen horen
bij de functie. Zo ligt er in de hal natuursteen, is
de trap van hout, in de gang ligt linoleum en op
de kamers vloerbedekking. Het moet zo rust
geven en geleidelijk zal er een overgang zijn van
een zakelijke naar een huiselijke sfeer.

contrast
Schets van het belevingsprofiel verplaatsen >
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VERPLAATSEN - Tactiele perceptie

VERPLAATSEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Contrast is wat er gemaakt moet worden. Dit
kan juist op het tactiele vlak het beste bereikt
worden. Vandaar dat de eerste vier schuifjes
het hele veld beslaan, daar moet het contrast
gemaakt worden. Wel gaat de voorkeur uit naar
natuurlijke materialen in plaats van kunstmatige
materialen.
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Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Zacht

Net als bij de entree is het niet gewenst een
muffe geur te hebben. Wat bevorderlijk is voor
de oriëntatie is de etensgeur die vanaf de derde
verdieping het gebouw in kan sluipen. Deze
is dan wel incidenteel, maar op de tijden dat
er gekookt wordt zullen de mensen alleen hun
neus moeten volgen om bij het restaurant uit te
komen.

geur: etensgeur

Kunstmatig

VERPLAATSEN - Visuele perceptie

VERPLAATSEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Niet alleen op vanuit de tactiele perceptie kan contrast
gemaakt worden, maar ook auditief. De hal is groot en
staat sterk in contrast met de gangen die een breedte

Dof

Schel

hebben van 1 meter 45.

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Zowel met licht als met hoogte kan ook contrast
worden gemaakt. De hal zal relatief veel lichter
zijn dan de gangen. Er is gekozen voor een
spiraal om zo een ritme in de beweging naar
boven aan te brengen.
Er zal voor gezorgd moeten worden dat de
gangen en looproutes ten alle tijden vrij zijn. In
het ontwerp is hier rekening mee gehouden om
alles zo vloeiend mogelijk in elkaar over te laten
gaan en geen kolommen midden in de ruimte te
plaatsen bijvoorbeeld.
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SLAPEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Slapen is een activiteit waar de meeste privacy
gewenst is. Daar hoort dan ook de meest
huiselijke stijl bij die een warm gevoel geeft.
Het is de bedoeling dat de bezoeker hier tot rust
komt.

Ruim

zacht
Schets van het belevingsprofiel slapen >
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SLAPEN - Tactiele perceptie

SLAPEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

In de hotelkamers zal in het gedeelte waar
geslapen gaat worden zoveel mogelijk
vriendelijke, zachte materialen gebruikt wordt,
om zo een huiselijke warme totaal beleving te
krijgen. Vloerbedekking, dikke gordijnen en een
dons dekbed zullen deze beleving versterken.
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Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Sfeer verhogend is een prettige geur welkom in
de hotelkamer, maar hij moet niet overheersend
zijn, want er wordt ook geslapen in deze ruimte.
Door een bosje bloemen wordt het huiselijk
gevoel versterkt.

Muf

Scherp

Zacht
geur: bloemen

Kunstmatig

SLAPEN - Visuele perceptie

SLAPEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Om zoveel mogelijk een rustgevende sfeer
te laten ontstaan is het gewenst een zo laag
mogelijke nagalmtijd te hebben; het zal er dof,
droog en intiem klinken.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Door de ruimte enigszins symmetrisch op de
bouwen en een meubel te plaatsen in het midden
van de kamer, waar alle functies in zitten, dan
daar omheen vrij bewogen worden. Iedere
verdieping is voor een specifieke doelgroep en
wordt de hoeveelheid daglicht voor aangepast.
De ruimtes zijn relatief laag maar versterken
daardoor de warme, huiselijke sfeer.

73

WASSEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Wassen is een dagelijkse activiteit die niet
spannend is, maar wel ontspannend kan zijn.
Door een contrast te maken in de hotelkamers
met het slaapgedeelte zal duidelijk zijn waar
de ‘natte zone’ is. De vloer speelt hierin een
belangrijke rol, niet alleen vanuit de tactiele
perceptie bekeken, maar ook akoestisch.

Ruim

tegels
Schets van het belevingsprofiel wassen >
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WASSEN - Tactiele perceptie

WASSEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Door tegels toe te passen zal het koud aanvoelen.
Wel is de keuze voor een fijne structuur en een
niet te gladde tegel gewenst om uitglijden
te voorkomen en het niet helemaal steriel te
laten overkomen. De tegels zijn samengesteld
uit natuurlijke grondstoffen met enkele
kunstmatige toeslagen.

76

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

De geur van zeep is bij deze activiteit ondenkbaar.
Een zachte continue geur die frisheid uitstraalt
kenmerkt een ruimte waar gewassen wordt.

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Zacht
geur: zeep

Kunstmatig

WASSEN - Visuele perceptie

WASSEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Een badkamer is akoestisch gezien te herkennen
aan de hoge nagalmtijd. Om mensen niet te
verwarren, maar juist alles vanzelfsprekend te
laten zijn is de nagalmtijd in de badkamers de
grootste in het hele gebouw.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Zoals bij de activiteit slapen al staat omschreven
zal in het meubel alle functies zitten. Er wordt
automatisch het was gedeelte in gelopen als
er een rondje in de kamer wordt gelopen. Het
idee erachter is dat de route daardoor extra leeg
wordt ervaren en er geen obstakels zijn.
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ETEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Het eten in het hotel gebeurt in een
gemeenschappelijke ruimte met andere gasten.
Een huiselijk karakter, waarbij een beetje privacy
gewenst is. Door de ruimte op te delen wordt
deze niet ruim beleefd, en bevorderd het de
huiselijke sfeer.

Ruim

open keuken
Schets van het belevingsprofiel eten >
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ETEN - Tactiele perceptie

ETEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Om het onderhoudsvriendelijk te houden zullen
en toch een warme sfeer te creëren zal er een
combi zijn van natuurlijke en kunstmatige
materialen. Door warme kleuren toe te passen
met als tegenhanger het frisse groen in de
stoffering wordt het prikkelend en niet saai.
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Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Zacht

Het woord etensgeur kan heel breed worden
opgevat, maar wat hiermee geprobeerd wordt
aan te geven is dat de gasten in de morgen
de gebakken eitjes en croissantjes ruiken, in
de middag soep en in de avond de warme
maaltijden. Duidelijk zal zijn waar in het gebouw
het restaurant zich bevindt. De open keuken
zorgt hier extra voor en zal de gasten verleiden.

geur: etensgeur

Kunstmatig

ETEN - Visuele perceptie

ETEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Zoals bij de totale beleving als staat beschreven
is gekozen om het restaurant op te delen.
Akoestisch zal dit meer rust geven en het
geluid zal eerder droog en dof zijn dan schel en
galmend. Wel valt nog goed aan te wijzen waar
het geluid vandaan komt.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De ruimte is symmetrisch en aritmisch, maar
door het niet te vol te zetten wel overzichtelijk.
De variatie met raam openingen geeft de gasten
de gelegenheid om zelf te bepalen of ze liever
veel licht hebben of weinig. Het plafond is
niet heel hoog, maar zorgt wel voor een meer
huiselijke, intieme sfeer.
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BORRELEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Borrelen is mogelijk op de derde verdieping in bij
de bar waaraan een lounge gedeelte zit. Het is
is chiquer dan het restaurant gedeelte. Het zal
net iets zakelijker overkomen en minder warm,
maar wel prikkelend en spannend.

Ruim

verleiden
Schets van het belevingsprofiel borrelen >
82

83

BORRELEN - Tactiele perceptie

BORRELEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Om die knusheid op te roepen zullen er tapijten
wordt gelegd onder de zachte leren banken op
de houten vloer. Daarnaast zal dat de zithoekjes
markeren.

84

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

De geur van bitterballen zal er niet de gehele
dag hangen, maar tijdens de borrel uurtjes zal
regelmatig deze geur voorbij komen. Het zal de
andere gasten verleiden en typeert gelijk dat er
geborreld wordt.

Muf

Scherp

Zacht
geur: bitterballen

Kunstmatig

BORRELEN - Visuele perceptie

BORRELEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Er worden hoekjes gecreëerd. Dit zal akoestisch
benadrukt moeten worden. Dat gebeurt door de
tapijten en de akoestische panelen in de gevel
zullen ook zorgen dat het geluid snel dempt.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Vergeleken met het restaurant staat het relatief
leeg, dat doet het chiquer uitstralen, maar juist
de materialen maken het knus. De ruimte is niet
heel groot en een half ronde bar staat centraal
in de ruimte. Dat maakt dat het gedeeltelijk
symmetrisch is.
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INFORMEREN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

Informeren is een activiteit die op de begane
grond plaatsvindt. Naast de receptie, waar
natuurlijk altijd vragen gesteld kunnen worden,
zal er een interactieve wand zijn, waar onder
andere geluidsfragmenten kunnen worden
beluisterd over de activiteiten in de omgeving.
Daarnaast kunnen vervolgens apps gedownload
worden om wegwijs te worden als de gasten de
belevingsroute verlaten.
Deze activiteit is niet verder uitgewerkt per
zintuig omdat de wand op zichzelf een object is.
Het staat weliswaar in een ruimte, de centrale
hal, maar deze activiteit is een los onderdeel
hierin.

audio info

Schets van het belevingsprofiel informeren >
86

87

deel - hamam

ACTIVITEITEN:
Ontvangen
Verplaatsen
UItrusten
Wassen (ritueel)
Drinken
88

89

MAATGEBIEDEN
DEEL
HAMAM

90

ACTIVITEITEN
ontvangen

ELEMENTEN

INTIEM
0 - 0,45m

PERSOONLIJK
0,45 - 1,2m

SOCIAAL GEVOELIG
1,2 - 3,0m

OPENBAAR
3,0-7,0m

VERAF
7,0 - ...verder

drempel(loos)
deurklink
raamklink
kluisje

troittoir
deur
raam
kapstok

bank
tafel
balie/receptie
groot raam
afdak bij ingang

entree
receptie
lounge

gevel belettering
hamam

verplaatsen

drempel(loos)
deurklink
leuning

trap
deur

gang

gang

uitrusten

koptelefoon
drinkfonteintje
kussens

handdoek

ligstoelen

voetenbad

wassen (ritueel)

drempel (duidelijk geaccentueerd)
deurklink
raamklink
hamamemmer
scrubsteen (hakkaka)

douche
krukje
voetenbad
hamamemmer
baddoek/lendendoek (peştemal)

marmeren buiksteen
hete stoomnissen
marmeren waterbekkens
kleedhokjes

kleedruimte (soyunmalik)
warme ruimte (sogukluk)
hete ruimte (siçaklik)
stookruimte (kulhan)

kleine raampjes die zorgen voor daglicht

nuttigen

drempel(loos)
kussens
bijzettafeltje
tijdschriften
gebak/ lekkernijen

stoel
barkruk

2 persoonsbank
eettafel

leestafel
lounge bank
bar

te openen dakvensters
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ONTVANGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

De ingang van de hamam ligt aan de doorgaande
route die door het schakelstation steekt. Als
bezoeker moet het duidelijk zijn dat hier de
entree is, maar het moet geen obstakel zijn.
Dit is bereikt door een balie die met de vorm
mee loopt. Het moet prikkelen en de mensen
verleiden.

Ruim

balie
Schets van het belevingsprofiel ontvangen >
92

93

ONTVANGEN - Tactiele perceptie

ONTVANGEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Een balie mag best formeel en zakelijk zijn. Een
combi het materiaal gebruik bij een leuning van
staal en hout maakt dat het zowel koud als warm
kan voelen. De balie zal van hout worden, dat
past goed bij een sauna. De vloer gaat van de
houten vlonder over in donker natuursteen.

94

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Wat een hamam kenmerkt is de geur van
eucalyptus. Deze zal als bij de ingang te ruiken
zijn, maar nog niet overheersen. Alleen als de
entreedeur wordt gebruikt zal de eucalyptus
geur ontsnappen.

Muf

Scherp

Zacht
geur: eucalyptus

Kunstmatig

ONTVANGEN - Visuele perceptie

ONTVANGEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

De gang is rechtstreeks verbonden met buiten,
dat maakt deze plek zeker niet de rustigste
plek, maar er mag wat gebeuren. Doordat de
ene wand geheel van melkwit glas is, zal de
nagalmtijd wel iets hoger liggen. Dit bevorderd
het zakelijke gevoel.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De balie zal het enige meubel zijn in de ruimte,
omdat het deel uitmaakt van de doorgaande
route. Het is dus relatief leeg. De ruimte is
relatief hoog, en waar de balie zich bevindt nog
iets hoger dan in de rest van de doorgang. Licht
komt via de beide ingangen en in de leuning
zal ook licht verwerkt worden om deze de
accentueren.
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VERPLAATSEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

De belevingsroute doorkruist de hamam en aan
deze doorgang ligt de entree. De gekromde
muur draait naar binnen toe en als een spiraal
wordt men dan naar beneden geleidt, waar het
ritueel plaatsvindt op de buiksteen. Letterlijk
en figuurlijk draait het daar om. Het moet rust
geven door geleidelijk zo de route door te zetten
in de hamam, het is daarnaast ook functioneel,
wat meer naar zakelijkheid toe neigt dan naar
huiselijkheid.

spiraal
Schets van het belevingsprofiel verplaatsen >
96

97

VERPLAATSEN - Tactiele perceptie

VERPLAATSEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

De leuning die vanuit de route door wordt
gezet is van een natuurlijk materiaal dat
warm aanvoelt, dat wordt afgewisseld met de
koperen elementen waar de bewegwijzering in
gegraveerd staat. Het contrast wordt opgezocht,
zo ook in de vloer. Wel zullen de meeste
materialen hard zijn met een fijne structuur en
glad aanvoelen, dat past bij de beleving van een
hamam.
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Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Als een persoon zich door de hamam beweegt
zal de eucalyptus geur om sommige plaatsen
scherper zijn en op andere plaatsen zachter,
maar overal is deze geur wel aanwezig.

Muf

Scherp

Zacht
geur: eucalyptus

Kunstmatig

VERPLAATSEN - Visuele perceptie

VERPLAATSEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

De ruimtes zijn niet afgesloten wat zal zorgen
dat de nagalmtijd groot is. Dit zal er voor zorgen
dat iedereen zo stil mogelijk is om zo te kunnen
ontspannen. Alleen in het gedeelte waar een
drankje en een hapje kan worden gedaan zal het
akoestisch klimaat goed zijn voor een uitgebreid
gesprek.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De ruimte is rond de buiksteen vormgegeven.
De kleine raampjes zorgen net als in een
traditionele hamam voor een mystieke sfeer. De
ruimtes zijn behoorlijk hoog met op het hoogste
punt bij de entree bijna 7 meter.
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UITRUSTEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

De sfeer in een hamam moet ontspannend zijn.
Uitrusten is een activiteit die centraal staat in
een hamam en wordt gedaan tijdens het baden,
douchen, stomen of iets nuttigen. Op een aantal
plekken zullen banken of ligstoelen staan,
deze plekken staan in dit belevingsprofiel voor
uitrusten, maar eigenlijk gebeurd dat in heel de
hamam.

comfort
Schets van het belevingsprofiel uitrusten >
100

101

UITRUSTEN - Tactiele perceptie

UITRUSTEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Tijdens het uitrusten op de banken en ligstoelen
is het belangrijk dat het comfortabel is, dus
warme materialen of verwarmde ligstoelen zou
een goede optie zijn. Er kan gevarieerd worden
met materialen die hard en zacht zijn. In een
sauna is het op sommige plaatsen vochtig,
waardoor geen stoffen materialen kunnen
worden toegepast.

102

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Als er uitgerust wordt moet dat een moment van
rust zijn. De eucalyptus geur zal aanwezig zijn,
maar de bronnen vanwaar de geur verspreid
wordt zullen op redelijke afstand staan,
waardoor hij niet meer scherp is.

Muf

Scherp

Zacht
geur: eucalyptus

Kunstmatig

UITRUSTEN - Visuele perceptie

UITRUSTEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Door het akoestisch een ruimte van te maken
die schel en galmend is zal er niet snel een
conversatie gestart worden, dat is ook de
bedoeling. Er moet rust uitgestraald worden en
doordat mensen zichzelf heel luid horen als ze
praten weerhoudt dat ze ervan.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Vanuit een ligstoel moet er een rustig beeld zijn.
Niet te eentonig, maar een ritme mag er wel
inzitten. Het zal vrij donker zijn, en een bepaalde
leegte om een ligstoel straalt ook rust uit.
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WASSEN (ritueel) - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

Het wassen in een hamam gebeurt in
verschillende stappen. Het draait om de
buiksteen, maar daar omheen zijn waterbekkens
in nissen, voetbaden, dompelbaden en een
stoomcabine. Wassen is toch een private
aangelegenheid, vandaar de nissen en kleinere
ruimtes bij de baden. Dit komt ook huiselijker
over en zorgt dat de gast zich niet bekeken voelt.

warmte
Schets van belevingsprofiel wassen >
104

105

WASSEN - Tactiele perceptie

WASSEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Wassen is het prettigst in een warme omgeving.
Materialen die koud aanvoelen maken het
ongemakkelijk. Er worden door het vochtige
klimaat veel harde materialen gebruikt, maar
om ze tastbaar te houden hebben ze wel een
fijne structuur en zijn ze glad. Het gebruik van
natuurlijke materialen verhoogd de sfeer van
een hamam.

106

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Tijdens het wassen zal er veel zeep worden
gebruikt om te reinigen. De gasten kunnen
kiezen uit een aantal geuren die persoonlijk
de voorkeur heeft. Op de achtergrond blijft de
eucalyptus geur aanwezig.

Muf

Scherp

Zacht
geur: zeep

Kunstmatig

WASSEN - Visuele perceptie

WASSEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Kletterend water op tegels zorgt voor een schel
geluid. Dit hoort in een hamam. En waar het
water stroomt en valt is op afstand te horen.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De buiksteen heeft een centrale plek in de
hamam. Vanaf deze buiksteen is de hamam in
alle richtingen zichtbaar. Er valt vrij veel licht
binnen, maar het komt van uit de ramen op de
eerste verdieping die door de vide zullen reiken
tot aan de buiksteen.
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NUTTIGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

De plek waar iets genuttigd kan worden is de
meest huiselijke en warme plek in de gehele
hamam. De steenachtige materialen worden
ingeruild voor zachte kussens en houten
meubilair. Er zullen hoekjes gecreëerd worden,
maar niet te afgesloten, waardoor het wel ruim
beleefd wordt.

Ruim

zoet
Schets van het belevingsprofiel nuttigen >
108

109

NUTTIGEN - Tactiele perceptie

NUTTIGEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Zoals net al beschreven werd zullen hier zachte
kussens en houten meubilair zorgen voor de
huiselijke en warme uitstraling. Het vochtige
klimaat is hier niet, en het zal de uitstraling
hebben van een gezellig koffiebar.

110

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

De ruimte waar iets genuttigd kan worden
grenst aan de Kwattabar en de geur van heerlijke
chocoladetaarten en muffins zal de ruimte
vullen. Er zal een verleidelijke etensgeur hangen
die van zoet incidenteel rond lunchtijd en diner
tijd veranderd.

Zacht
geur: zoete etensgeur

Kunstmatig

NUTTIGEN - Visuele perceptie

NUTTIGEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Als er een drankje wordt gedronken wilt men
een goed gesprek kunnen voeren. Hiervoor is
het belangrijk dat er met een normale stem
gesproken kan worden zonder dat de andere
gasten er last van hebben. Er wordt hier
gestreefd naar een zo kort mogelijke nagalmtijd.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De ruimte is ruim ingedeeld met niet te veel
meubilair. Door langs één wand een bank te
maken staat dit meubilair al niet in de weg en
kan er tegenaan worden gelopen. Het zorgt
daarnaast voor meer huiselijkheid dan alleen
tafels en stoelen. Het is lichter dan in de hamam,
maar de kleine raampjes zorgen ook hier voor
niet te veel direct daglicht.

111

deel - kwattabar

ACTIVITEITEN:
Ontvangen
Verplaatsen
Nuttigen
Koken
112

113

MAATGEBIEDEN
DEEL
KWATTABAR

114

ACTIVITEITEN
ontvangen

ELEMENTEN

INTIEM
0 - 0,45m

PERSOONLIJK
0,45 - 1,2m

SOCIAAL GEVOELIG
1,2 - 3,0m

drempel
deurklink
deurbel

entreedeur/toegang
kapstok

klapdeur
tochtportaal

verplaatsen

drempel(loos)
kleine trapjes (duidelijk gemarkeerd)

leuning

vloerkleed

nuttigen

servies
lamp
raampje
vensterbank

tafeltje
stoel

koken

aanrecht
wasbak
lamp

klapdeur
aanrecht
oven
fornuis

OPENBAAR
3,0-7,0m

VERAF
7,0 - ...verder

uitstulping (zit al in bestaande situatie)

kwattabar met boomgaard
uithangbord aan gevel

groot raam
afdak/parasol
leestafel

restaurant
terras

terras

aanrecht
opbergkast
raam

open keuken
chocolade geur
koelkast
kelder (voor oogst te bewaren)
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ONTVANGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

De ingang van de Kwattabar is de oorspronkelijke
ingang van het schakelstation. Ontvangen is
de meest zakelijke en formele activiteit bij de
Kwattabar. Doordat er geen aanpassingen zijn
gedaan ten op zichten van de huidige situatie
hoeft de ingang niet op deze manier opnieuw
ontworpen te worden. De opsplitsing naar de
overige zintuigen is bij deze activiteit dan ook
overbodig.

uitstulping
Schets van het belevingsprofiel ontvangen >
116

117

VERPLAATSEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Er is rekening mee gehouden voor een breed
gangpad. Door vanaf de hal een kleed neer te
leggen in de vorm van een druppel die tot aan de
bar reikt zal dit als een loper fungeren de goede
richting op.

Ruim

accent
Schets van het belevingsprofiel verplaatsen >
118

119

VERPLAATSEN - Tactiele perceptie

VERPLAATSEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Natuurlijk

Doordat de huidige structuur van het voorste
gedeelte van het schakelstation veel hokjes en
hoeken heeft zal er contrast moeten worden
gemaakt op de vloer. Vloerbedekking, tegels en
hout zullen dit aanbrengen. De vloerbedekking
vormt een loper vanaf de hal waar tegels liggen.
In het zitgedeelte zal een houten vloer komen
wat meer de sfeer zal benadrukken van een
koffiebar.

120

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Vochtig

Fris

In een chocolade bar, wat de Kwattabar is, zal
het voor de hand liggend naar chocolade ruiken.
Er zal veel zelf gebakken worden, dus incidenteel
zal de geur van vers gebakken taarten de lucht
vullen.

Muf

Scherp

Zacht
geur: chocolade

Kunstmatig

VERPLAATSEN - Visuele perceptie

VERPLAATSEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Continue

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Ook akoestisch zal er veel contrast zijn. De hal is
in de huidige staat een sfeervolle entree, maar
er zijn wel veel harde materialen toegepast.
In de bar zelf zal meer de nadruk komen te
liggen op zachte absorberende materialen die
het mogelijk maken om een goed gesprek te
hebben.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

In de Kwattabar is niet een eenduidige route
zoals in de hamam en het hotel. Er zijn meer
hoekjes gevormd om een knusse sfeer te
creëren. De plafonds zijn vrij hoog en de glazen
voorgevel zal zorgen voor voldoende licht.

121

NUTTIGEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Éénmaal aan een tafeltje of in een zithoek
overheerst de warme sfeer en zal het misschien
eerder saai zijn dan spannend, maar dat moet
ook zorgen voor rust.

Ruim

chocola
Schets van het belevingsprofiel nuttigen >
122

123

NUTTIGEN - Tactiele perceptie

NUTTIGEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Er zal veel houten meubilair worden gebruikt
voor de inrichting en stoffen banken die bijdrage
aan de warme sfeer.

Continue

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Natuurlijk

124

Vochtig

Fris

Muf

Scherp

Zacht
geur: chocolade

Kunstmatig

NUTTIGEN - Visuele perceptie

NUTTIGEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Het ligt aan de locatie eraan hoe sterk de
chocolade geur is, maar aanwezig zal hij op alle
plekken zijn, de zoete verleidende geur.

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Door veel stof en hout bij de inrichting toe te
passen moet het zorgen dat de huidige hoge
nagalmtijd terug zakt naar een korte nagalmtijd
onder de 0,4 sec. Zo is de communicatie
gemakkelijk en geeft het een intiem karakter,
want niet iedereen hoeft mee te luisteren als één
iemand praat.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

Visueel zorgen het aritmische en asymmetrische
van de ruimtes juist voor de huiselijke, knusse,
warme hoekjes. Het staat vrij vol, maar er
is rekening gehouden met veel een brede
looproute. De ruimtes variëren in hoogte.
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KOKEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Het koken zal gebeuren in een half open keuken.
Dat moet zorgen dat de gasten geprikkeld raken
door de kookkunsten van de chef. En ook zal de
geur zo gemakkelijk kunnen verspreiden van de
activiteiten in de keuken naar het zitgedeelte en
de bar.

Ruim

open keuken
Schets van het belevingsprofiel koken >
126

127

KOKEN - Tactiele perceptie

KOKEN - Olfactorische beleving

Warm

Koud

Hard

Zacht

Grof

Fijn

Ruw

Glad

Koken is een activiteit waarbij hygiëne heel
belangrijk is. De materialen zullen daarom alle
onderhoudsvriendelijk zijn.

Continue

Incidenteel

Natuurlijk

Cultuurlijk

Droog

Natuurlijk

Fris

128

Muf

Scherp

Zacht
geur: zoete etensgeur

Kunstmatig

KOKEN - Visuele perceptie

KOKEN - Auditieve perceptie
Klein

Groot

Dof

Schel

Droog

Vochtig

In de keuken zal de geur van eten het sterkst zijn,
maar naast de chocolade producten worden er
ook vele andere lekkernijen gemaakt, vandaar
de verwijzing naar zoete etensgeur in plaats van
chocolade.

Galmend

Diffuus

Direct

Afstandelijk

Intiem

Door de motor van de afzuiginstallatie in de
kelder eronder te leggen wordt er veel minder
geluid geproduceerd in de keuken zelf. Het
zal vrij schel en galmend zijn door alle harde
materialen en de tegelvloer. Er mag gehoord
worden dat er gewerkt wordt in de keuken.

Ritmisch
Symmetrisch

Aritmisch
Asymmetrisch

Licht

Donker

Leeg

Vol

Hoog

Laag

De keuken bevind zich in het lage zij gedeelte.
Het zal er vol staan, omdat de werkruimte niet
heel groot is, wel is er genoeg opslagruimte
voor de oogst van de boomgaard en moestuin
gereserveerd.
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deel - belevingstuin

ACTIVITEITEN:
Verplaatsen
Uitrusten
Hond uitlaten
130
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Doordat de belevingstuin, boomgaard en
aanlegsteiger niet zo ver in detail zijn ontworpen
als het hotel, de hamam en de kwattabar is er
voor gekozen hier alleen een totaal beleving van
te schetsen om zo wel een indruk te krijgen wat
voor sfeer er daar is.

BELEVINGSTUIN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

De belevingstuin ligt op de huidige parkeerplaats
in het bouwblok. Er zal een kruidentuin zijn
en daarnaast veel bloemen die zorgen voor
een olfactorische oase. De kruispunten zullen
hoorbaar gemaakt worden en er zal een water
orgel te vinden zijn. De sfeer moet ontspannend
zijn en doordat het in het bouwblok ligt zal het
omgevingsgeluid van het auto- en treinverkeer
sterk gedempt worden.
De honden hebben een klein grasveldje waar vrij
rondgelopen mag worden. Door accenten op
olfactorisch niveau als akoestisch niveau zal het
lopen op de route alles behalve saai zijn.
De drie steekwoorden die zorgen voor deze
beleving zijn: olfactorisch oase, geleiding en
accenten.

olfactorische oase
geleiding

accenten

Schets van de belevingstuin >
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deel - boomgaard

ACTIVITEITEN:
Verplaatsen
Uitrusten
Fruit plukken
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De boomgaard ligt tussen de Kwattabar het
spoor en de aanlegsteiger in. De route loopt
tussen de bomen door en zal ook naar de toppen
gaan. Door de hoogte in te gaan zullen de
bezoekers geprikkeld worden. Of de ruimte nu
zakelijk of huiselijk moet overkomen valt moeilijk
te zeggen. De boomgaard is een onderdeel van
de route, maar niet een gebouw. Het moet de
mensen prikkelen en de route spannend maken.
De ruimte in het gebied moet het gevoel geven
dat er in een bos wordt gelopen.

BOOMGAARD - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

Ruim

Naast de appel- en perenbomen zal er ook een
moestuin zijn waarvan de producten zullen
worden verwerkt in de lekkernijen van de
Kwattabar.
De drie woorden die bij deze beleving centraal
staan zijn: geleiding, plukken en zoet. De
geleiding refereert naar de route, die geleiding
heeft en golvend door het gebied gaat. Het
plukken naar de oogst en het zoete naar de
producten die dan geplukt kunnen worden.
Het sfeer van dit gebied zal tussen die van een
bos en een park in liggen. Voor een park staan
er te veel bomen, maar om het een echt bos
te noemen is het gebied te klein. De natuur zal
geroken worden en de geluiden van vogeltjes,
ritselende blaadjes en de wind door de haren
zullen bijdragen aan deze beleving.

geleiding
plukken
zoet

Schets van de boomgaard >
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deel - aanlegsteiger

ACTIVITEITEN:
Verplaatsen
Uitrusten
Vissen
138

139

Waar voorheen een haventje lag aan de Mark zal
in het plan een aanlegsteiger komen te liggen,
waar passanten en vissers gebruik van kunnen
maken. De steiger zal boven het water zweven en
gekromd over het water gaan. De kernwoorden
refereren hiernaar en zijn namelijk: water en
zweven. Het moet een aankomstplek zijn, maar
aan de andere kant ook een plek waar vissers op
hun gemak kunnen zitten.
De sfeer zal rustgevend zijn, maar niet saai. Het
water zorgt voor de levendigheid.

VERPLAATSEN - Totale beleving
Zakelijk
Kil

Huiselijk
Warm

Rustgevend

Prikkelend

Saai

Spannend

Drukkend

water

Ruim

zweven

Schets van de belevingsprofiel ontvangen >
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5.De belevingsroute: bed, druppel, zeep, chocola,
appel & anker
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5.0 de belevingsroute
Nadat de keuze was gemaakt om naast het leegstaande kantoor ook het schakelstation her te
bestemmen is er eerst een visie ontwikkeld over het plangebied. Hieruit komt voort dat het anno
2012 een onveilig gebied is en er naast veel bedrijven en kantoren een daklozenopvang zit gevestigd.
Om het gebied veiliger te maken zou het mengen van functies een uitkomst kunnen bieden.
Vanuit de fascinatie om het dominante zintuig, het oog, een keer uit te schakelen en ondergeschikt te
maken aan de overige zintuigen is vervolgens besloten een ontwerp voor visueel beperkten te maken.
Deze twee gegevens samen hebben doen besluiten om een route te ontwikkelen waaraan van alles
beleefd kan worden, niet alleen door visueel beperkten, maar door elke bezoeker van de stad Breda.
De route kan op vele manieren gelopen worden. En zoals bij een acht de vorm vloeiend doorloopt en
er geen begin en eindpunt is, is dit ook bij de belevingsroute het geval. Het noordelijke deel van de
route sluit aan op het park en groene structuur langs de markt, die aan de andere kant van het spoor
verder loopt. Ten oosten ligt het station op 15 minuten lopen en ten zuiden het centrum van Breda op
tien minuten lopen. Welke allebei gemakkelijk te bereiken zijn via wandelpaden die rechtstreeks op
de route aansluiten.
Voor visueel beperkten is het een grote uitdaging om een stad te verkennen, het drukke verkeer en
de slechte voorzieningen zoals stoplichten zonder geluid maakt het haast onmogelijk. Een stedentrip
is zonder persoonlijke begeleiding geen optie. Er zijn hotels waar rekening wordt gehouden met
beperkingen, maar vaak liggen deze niet in Nederland en al zeker niet zo dicht bij een binnenstad.
Hier is op ingegaan in deze ontwerpopgave door aan de belevingsroute een hotel te ontwerpen.
Vervolgens kwamen de andere functies er geleidelijk bij. De raampjes van het schakelstation hebben
doen besluiten om een hamam te ontwerpen en omdat vroeger op deze plek de Kwatta fabriek had
gestaan is een chocolade bar, ‘een Kwattabar’, de volgende functie die volgde. En zoals in paragraaf 2.5
over het programma staat beschreven zijn daar nog een boomgaard, belevingstuin en aanlegsteiger
bijgekomen.
Kruispunten zijn beslissingsmomenten, daar moet men een keuze maken welke richting de weg wordt
vervolgd. Nu is het eenvoudig om bordjes te plaatsen, maar als visueel beperkte is dit niet praktisch. Er
is veel geëxperimenteerd en uiteindelijk is hier een oplossing voor bedacht. In de volgende paragraaf
wordt hier op ingegaan.

< Masterplan voor De Belevingsroute
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5.1 de 'hoorbare' kruispunten
Er is gedurende het ontwerpproces op verschillende manieren nagedacht over de kruispunten. Door
middel van proefopstellingen zijn testen gedaan met druppel systemen van water. Uiteindelijk werd
het een soort sculptuur en ging het zijn functie voorbij. Het belangrijkste moet zijn dat de momenten
waarop een beslissing moeten worden gemaakt om van richting te veranderen helder zijn. Door ze te
markeren gaan ze opvallen. Het uitgangspunt was om ze auditief te maken en mensen op het geluid
kunnen lopen. Er zijn vele varianten bedacht, maar het werd ook steeds meer een esthetisch verhaal
en het ging zijn doel voorbij.
Uiteindelijk is er besloten om slechts een gedeelte mee te nemen en dat was het gegeven dat
kletterend water een geluid is dat niet opvalt. Vervolgens is de referentie gelegd met een xylofoon.
Een instrument waar door middel van een stok op houten of metalen plaatjes word geslagen en door
de variatie van de lengte van de plaatjes de toonhoogtes verschillen. Deze twee uitgangspunten
meegenomen is er tot het volgende ontwerp gekomen.
Aangekomen bij een kruispunt wordt er met een stok op de vlonder geslagen of met schoeisel. In
plaats van iets boven de grond te maken, is dit ontwerp heel compact geworden. De laatste planken
van de vlonder voor een kruispunt krijgen een klankkast aan de onderkant en liggen los van de
constructie, door ze op touwen te laten rusten. Daardoor kunnen de planken resoneren en ontstaat
er mede door de klankkast een heel ander geluid dan op rest van de vlonder route. Nu loopt niet
iedereen die beperkt ziet met een stok, daarom loopt er onder de vlonder een waterstroompje en
op de de kruispunten liggen net voor de klankkasten een niveau verschil waardoor het water valt.
Midden op het kruispunt kan dan precies gehoord worden aan welke kanten het water valt en dus een
mogelijkheid is de route te vervolgen. Het waterstroompje zit aangesloten op de grijs water systemen
van het hotel en de hamam, maar de ondergrondse fonteintjes (zo zou men ze kunnen noemen)
hebben per kruispunt een eigen pompje om zo het water in één bepaald ritme te laten vallen. De
kruispunten dicht bij drukke plekken zoals voor de hamam aan de kant van weg zou de druk op de
straal hoger kunnen worden gezet of de afstand dat het water valt kan groter worden gemaakt om
zo het geluid te versterken. Als dan een route wordt gekozen staat in de leuning gegraveerd wat er
die kant op allemaal te doen is, op dezelfde manier als de perrons op de treinstations tegenwoordig
in de leuningen staan gegraveerd. Hiernaast is schematisch de opbouw te zien hoe het moet werken.

De ondergronse fontein: de blauwe pijl geeft de
waterstroom weer

De klankkasten zorgen ervoor dat het geluid wordt
versterkt

Alle richtingen bij een kruispunt zijn voorzien van de
hoorbare planken, dat werkt als een xylofoon

Mocht door de weersomstandigheden te veel water in het systeem komen is er een overstroom rand
gemaakt bij de aanlegsteiger, waardoor het water weg kan.

< De belevingsroute met daarin de kruispunten gemarkeerd
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Op de leuning staat gegraveerd wat er die kant op is te
doen
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5.2 hotel tast toe
Het hotel heeft de naam Tast Toe gekregen omdat dit toepasselijk is voor de doelgroep, die het tast
zintuig veel gebruiken. Daarnaast zit er op de derde verdieping een restaurant, waar naast de gasten
andere bezoekers een hapje kunnen eten, kortom ‘tast toe’. Het hotel heeft drie verdiepingen en het
dak heeft een extra functie gekregen, een terras met mini bar.
Er is variatie gebracht in de verschillende verdiepingen om meer aan de verschillende wensen van
mensen met een visuele beperking tegemoet te komen. Op de begane grond zijn de kamers extra
ruim, wat er voor zorgt dat het rolstoel toegankelijk is. Er is zelfs aan de geleide hond in deze kamers
gedacht en er is een kamer met een rechtstreekse deur naar buiten, waar de hond zelf vrij rond kan
lopen op een klein grasveldje. Daarnaast is er veel aandacht geweest om contrasten te maken met het
materiaal gebruik, de vloer in de hal is van een donkere natuursteen, de gangen van linoleum en op
de kamers ligt tapijt dat overgaat in tegels waar het was gedeelte begint. De route wordt doorgezet
met een spiraalvorm naar de volgende verdiepingen tot op het dak. De houten trappen komen iedere
keer op het groene lint uit, die doorlopen in de gangen waar de kamers aan liggen. Overzichtelijk
kan gezegd worden dat de primaire route de belevingsroute die op de begane grond het gebouw
doorkruist, de secundaire route is de spiraal die de verdiepingen met elkaar verbindt en de tertiaire
route zijn de gangen waar de kamers aan liggen.
Om terug te komen op de gedachte dat iedere verdieping specifieke eigenschappen heeft, op de eerste
en tweede verdieping is extra aandacht geweest voor kleur, contrast en de hoeveelheid rechtstreeks
daglicht. Er zijn hier kamers met veel daglicht en kamers met weinig. Visueel beperkten die nog wel
iets zien, maar in zeer gering, hebben twee keer zoveel licht nodig om iets te kunnen zien. Echter
rechtstreeks daglicht is niet wenselijk omdat dit zorgt voor verblinding als er in wordt gekeken. Hier is
rekening mee gehouden en bijna alle kamers aan de zijde van de tuin krijgen gedurende de dag geen
rechtstreeks daglicht binnen.
Op de derde verdieping zitten vier kamers die verduisterd zijn. Zo kan een visueel beperkte die
helemaal niets ziet een persoon meenemen en die laten ervaren hoe het is om alles in het donker te
doen. Wel kan er één raam open en is er een zaklamp aanwezig, zodat het niet ongemakkelijk wordt.
De kamers zijn ook bestemd voor mensen die fotofobisch zijn, wat inhoudt dat ze overgevoelig voor
licht zijn en eigenlijk het liefst heel de dag in het donker leven.
Het dak is gedeeltelijk her bestemd als terras. Doordat het omringd wordt door de gang die naar
het dak leidt is het een beschutte plek geworden en niet te veel direct zonlicht is, wat hinderlijk kan
zijn. Het gedeelte naast de huidige machine kamer voor de lift zal in worden gericht als bar, waar een
drankje kan worden gekocht. Ondanks dat visueel beperkten niet kunnen genieten van het panorama
uitzicht kunnen ze wel genieten van de akoestische rust. Alles gebeurd op een lager niveau en dat
geeft een veilig en rustig gevoel. Zo genieten deze mensen van het uitzicht.
148

< Sfeerompressie exterieur Hotel Tast Toe

Opbouw maquettte Hotel Tast Toe
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Van kantoor naar Hotel Tast Toe
Op de vorige pagina is ingegaan hoe het hotel
eruitziet en werkt. Nu zal in worden gegaan
op hoe de transformatie eruitziet en er eerst
teruggegaan worden naar de huidige situatie.
Het gebouw heeft een kolommen structuur met
één kern en twee wanden, aan de kopse zijden,
die voor de stabiliteit zorgen. De lift in de kern
heeft dezelfde plek behouden, maar de kern is
gedeeltelijk gesloopt en zal vervangen worden
door een ronde kern, waarin de trappen als een
spiraal ophoog lopen en een centrale hal vormt.
In de huidige situatie stonden tussen de
kolommen veel tussenwanden om zo kleine
ruimtes te creëren, dit is opnieuw gedaan om zo
hotelkamers ervan te maken, alleen staan vele
wanden op een andere plek. Er zijn metal stud
wanden toegepast, omdat deze gemakkelijk
zijn op te bouwen en ondanks de geringe dikte
zorgen voor voldoende isolatie.
De deuren naar de kamers zijn alle schuifdeuren.
Dit is veiliger om mensen met een visuele
beperking, omdat ze zo niet tegen een deur
op kunnen lopen als deze half open staat.
Het trappenhuis aan de noordzijde is in tact
gehouden als vluchtroute.
Het patroon van de ramen is sterk veranderd.
Afwisselend zijn er ramen door middel van
frames dichtgemaakt en andere zijn open
gebleven. Er is voor gezorgd dat iedere ruimte
een te openen raam heeft en ingespeeld op de
licht behoefte binnen. Waar aan de buitenzijde
een frame voor de ramen is geplaatst is aan de
binnen zijde een frame gemaakt met vilt. Dat
als akoestisch element zal dienen om zo de
nagalmtijd te reduceren
< Foto gevel gemaakt in mei 2012
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De plattegronden van het Hotel Tast Toe
De plattegronden van het gebouw staan
hiernaast en op de volgende pagina’s afgebeeld.
Er zal kort worden ingegaan wat er per
verdieping precies te vinden is.
Op de begane grond sluit de receptie aan op
de belevingsroute en aan de overzijde van de
receptie staat een informatie wand waar audio
tapes te beluisteren zijn over activiteiten die
ondernomen kunnen worden. In het linker
gedeelte is een lounge gemaakt waar mensen
kunnen verzamelen en op elkaar wachten. Er kan
hier een kopje koffie of thee genuttigd worden.
Daarnaast bevinden zich op de begane grond
6 kamers, waarvan er 5 rolstoel toegankelijk
zijn. Tegenover de lift ligt nog een kamer voor
het personeel en tussen de twee kamers rechts
een kleine ruimte voor opslag van onder andere
linnengoed en schoonmaak artikelen. Als laatste
bevindt zich achter de lift een extra toilet.
Op de eerste en tweede verdieping zijn beide 8
kamers. De derde verdieping biedt 4 ‘donkere’
kamers, een bar en een restaurant met een
half open keuken. De bar en het restaurant zijn
niet heel groot, maar ruim genoeg voor een
hotel met in totaal 26 kamers. De climax van de
spiraal omhoog zit op het dak met het terras.
Hier bevindt zich ook een waterreservoir, omdat
het hotel werkt met een grijs water systeem. Het
gebruikte drinkwater in de keuken en badkamers
wordt opgevangen en gefilterd. Vervolgens kan
dit water gebruikt worden voor het doorspoelen
van de toilet en het besproeien van de tuin.

< Sfeerimpressie vanuit de belevingstuin naar het
hotel gekeken
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Plattegrond Begane Grond Hotel Tast Toe
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Plattegrond eerste verdieping Hotel Tast Toe
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Plattegrond tweede verdieping Hotel Tast Toe
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Plattegrond Derde Verdieping Hotel Tast Toe
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Plattegrond Dak Hotel Tast Toe
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De gevels van het Hotel Tast Toe
Zoals hierboven al kort staat beschreven is het
gevel patroon sterk veranderd door frames
te maken en deze afwisselend voor de ramen
te plaatsen. De huidige bakstenen gevel zal
gestuct worden en dezelfde kleur krijgen als de
frames zodat het beeld rustiger wordt.
De ingang aan de kant van de Tramsingel,
die op de tekening hiernaast rechts is te zien,
is een stuk verder teruggelegd om zo de nis
groter te maken en het beter hoorbaar is als
deze gepasseerd wordt. Dit is ook gedaan bij de
ingang vanaf de tuin, deze is iets smaller, maar
de route leidt er naar toe.
Wat opvalt is de ronde uitstulping op het dak.
Dat is de gang die door het dak heen komt en
naar het dakterras leidt.
Door de variatie in alle gevels is getracht het
beeld spannender te maken en uit eindelijk
heeft dit geresulteerd dat iedere kamer een
verschillend oppervlak ramen heeft, wat meer
keuze biedt voor de gasten.

Gevel Gieterijstraat Hotel Tast Toe
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Gevel Tramsingel Hotel Tast Toe
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Gevel noord-oost zijde Hotel Tast Toe
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5.3 de belevingstuin
De tuin waar van alles te beleven valt ligt in het bouwblok en heeft daardoor minder last van het
drukker verkeer en het spoor. De tuin is niet in detail ontworpen met alle beplanting erin, maar wel
is vormgegeven hoe de route erin ligt met de sub routes eraan. In het gedeelte in het midden zullen
vooral veel bloemen staan en aan de noord zijde zullen veel kruiden te vinden zijn. De tuin bij het
voormalige klooster links blijft een apart gedeelte, maar is wel openbaar gemaakt en sluit aan op de
route.
Naast dat het heerlijk zal ruiken in deze tuin is er meer te beleven voor de overige zintuigen. Zo zal er
een water orgel staan. Rechts is hiervan een afbeelding afgebeeld. Het is een instrument waar door
middel van water continue druk op de leidingen staat, dus het water stroomt. Door met de vingers de
gaatjes dicht te drukken wordt dit gestopt en ontstaat er een toon door één van de buizen die erop
aangesloten zitten. Het water zit aangesloten op het waterreservoir bij het hotel en zal dus grijs water
zijn, evenals het water in de onderliggende water stroompjes en het water dat nodig is om de tuin te
besproeien in de zomer.

Waterorgel

< Situatie tekening Belevingstuin
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5.4 de Hamam
Een hamam is een Islamitisch badhuis en tijdens een bezoek hieraan staat de rituele reiniging van het
lichaam centraal. Het is een culturele traditie. De oorspronkelijke Islamitische badganger heeft plaats
gemaakt voor bezoekers die de badcultuur, sfeer en tradities willen ervaren en hier hun ontspanning
en rust zoeken. Het woord hamam (hammam in het Arabisch) betekent ‘hitte verspreider’.
Opvallend aan het exterieur van hamams die gebouwd zijn tijdens de Ottomaanse periode, is het
gebruik van eenvoudige, kubieke vormen, die afgedekt zijn met koepels. In de koepels zaten kleine
openingen die licht binnen lieten. De inspiratie om van een schakelstation een hamam te maken
kwam door deze kleine licht openingen. Het schakelstation heeft weliswaar geen koepel, maar de
lange ruimte waar de installatie stond heeft alleen hele kleine raampjes bovenin, die zorgen voor een
mystieke sfeer binnen die vergeleken kan worden met die in een hamam.
De traditionele hamam heeft vier belangrijke elementen. De kleedruimte (soyunmalik of camekân),
de warme ruimte (sogukluk), de hete ruimte (siçaklik) en de stookruimte (kulhan). De badhuizen
uit die tijd waren voorzien van bankjes, waar omgekleed kon worden of na het baden uitgerust.
Tegenwoordig zijn hamams voorzien van privé kleedhokjes en vaak is er een fontein aanwezig voor
verkoeling. In de meeste hamams is een aparte koffie- en theehoek aanwezig voor ontmoeting en om
uit te rusten.
In de hamam die is ontworpen, is vanuit de gedachte dat alles om de buiksteen draait ontworpen.
Men komt binnen na melding bij de balie en in een halve cirkel beginnen de kleedhokjes. Er is een zij
gangetje naar de toiletten en de koffiehoek, welke onderdeel is van de kwattabar. Na het omkleden
loopt men door en loopt men automatisch de douches in, waarna de trap genomen kan worden en
men in het midden van de ruimte uitkomt in de kelder, naast de buiksteen. Er kan vervolgens plaats
genomen worden in de nissen met waterbekkens of een koud of warm dompelbad worden genomen.
Daarnaast bevinden zich links en rechts van de buiksteen ruimtes waar ontspannen kan worden op
ligstoelen en een voetenbad om in te zitten. Na de massage kan er gekozen worden om te ontspannen
of om in de stoomcabine te gaan, welke via een trap vanuit de kelder te bereiken is. De hamam is geen
traditionele hamam, maar een plek waar ontspannen kan worden en uitgerust, in zekere zin is het nog
wel een reiniging van het lichaam en de geest.

< Sfeerimpressie doorgang Hamam
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Met het vochtige klimaat in een hamam moet rekening worden gehouden wat betreft de materiaal
keuze. Daarbij komend dat mensen met een visuele beperking ook welkom zijn is het belangrijk dat er
goed na is gedacht over de routing en toegankelijkheid. Zo staan de deuren van de kleedhokjes naar
binnen gedraaid open als ze niet gebruikt worden en dicht als ze bezet zijn. Als ze naar buiten zouden
draaien zou men er zo tegenaan kunnen lopen, hetzelfde principe geldt voor de toiletten. Er zit geen
lift in de hamam, maar de brede luie trappen die qua kleur goed contrasteren met de vloeren zorgt
voor een veilige verticale manier van verplaatsen.
Opbouw maquette Hamam
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Van schakelstation naar Hamam & Kwattabar
Zoals al eerder in het verslag staat vermeldt
komt door nieuwe installaties 75 procent van
het gebouw leeg te staan. De laatste twee
stramienen vanaf de westzijde tot de muur
heeft de oppervlakte van de nieuwe installatie
weer. In de lange gang staat nu een ontzettend
grote installatie en in alle zijkamertjes bevinden
zich ook onderdelen van de installatie, zo is er
een compressor ruimte en accu kamer (zie foto
links) bijvoorbeeld. In het voorste gedeelte
zit de meldkamer en staan twee wanden vol
met wijzertjes die uitslaan hoeveel stroom er
verbruikt wordt. Een aantal ruimtes zijn alleen
vanaf buiten toegankelijk. De kelder is net zo
groot als het oppervlak van de begane grond,
maar niet overal even hoog en op verschillende
plaatsen is staan niet mogelijk.
Er is voor gekozen de gevels en de hoofdstructuur
van de binnenwanden in tact te laten. In de vloer
is een groot gat gemaakt in het midden van de
grootste ruimte. Het voorste gedeelte van twee
verdiepingen is met de noordelijke zijvleugel
getransformeerd tot Kwattabar. De ruimte
tussen de hamam en de Kwattabar is met beide
gekoppeld. Het personeel van de Kwattabar kan
gemakkelijk van de ene naar de andere ruimte,
maar de bezoekers zien elkaar niet.

< De Accukamer in het schakelstation anno 2012
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Begane grond hamam
Hiernaast is een tekening van de begane grond
afgebeeld. Er is al beschreven hoe de hamam
vanaf de ingang wordt beleefd, maar voor het
complete overzicht volgen hier de ruimtes van
links naar rechts. Meest links ligt de ruimte
met installaties voor de energievoorziening,
dan de stoomcabine. Vervolgens de gang, waar
de route doorheen loopt en de balie in ligt. na
de entreedeur te zijn gepasseerd staat er links
een bankje gevolgd door de kleedhokjes. De
reeks kleedhokjes wordt onderbroken door een
gang waaraan de toiletten liggen en het lounge
gedeelte waar iets gedronken kan worden.
De spiraal kromt om de buiksteen heen en voor
de trap bevinden zich nog de douches, waarbij
de handdoeken over de railing aan de overzijde
gelegd kan worden. Vervolgens is er een trap
die leidt naar de kelder van een krappe 3 meter
hoogte.

< Sfeerimpressie vanaf Belevingsroute
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Plattegrond Begane Grond Hamam
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Kelder Hamam
In de kelder bevindt zich in het midden de
buiksteen waar de massages op plaatsvinden
met nissen eromheen gesitueerd. Rechts van de
buiksteen kan een koud dompelbad in worden
gelopen die de temperatuur zal hebben van 15
graden Celsius. Daaruit komend staan er een
vijftal verwarmde ligstoelen om uit te rusten.
Aan de linkerkant van de buiksteen is het
warme dompelbad te vinden en dit heeft een
temperatuur van 40 graden Celsius. Daaruit
komend kan de trap omhoog genomen worden
naar de stoomcabine of afgeslagen worden naar
het voetenbad. In de ruimtes waar niet gestaan
kan worden staan de installaties. Vroeger werd
er nog echt gestookt op hout, maar dat gebeurd
niet meer.
Net als in het hotel wordt er een grijs water
systeem toegepast. Al het water dat gebruikt
wordt voor het wassen, wordt opgevangen
en gefilterd om daarmee de toiletten door te
spoelen en de boomgaard in de zomermaanden
te besproeien. In plaats van een reservoir op het
dak zal het in dit gebouw in de kelder zitten,
om de ruimte die niet functioneel gebruikt kan
worden door de geringe hoogte wel te kunnen
benutten.

< Sfeerimpressie interieur Hamam
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Plattegrond Kelder Hamam
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Gevels Hamam (& Kwattabar)
De Hamam en Kwattabar hebben allebei een
uitgesproken ingang, maar toch vormt het één
geheel als de gevels worden bestudeerd. Er zijn
geen volumes toegevoegd aan het gebouw en er
is geprobeerd om het te doen met de bestaande
openingen. Er hebben twee wijzigingen
plaatsgevonden, de eerste die is aangebracht
is de opening in de grote deur om de doorgang
te kunnen maken. Hier is een deur in de grote
metalen deur gemaakt om het beeld van de
gevel door te zetten en op een subtiele manier
de transformatie door te voeren. De andere
wijziging is het plaatsen van glazen deuren in
de zijvleugel van de hamam. Deze zullen in de
winter voor daglicht toetreding zorgen en in de
zomer kunnen ze open worden gezet en toegang
bieden tot het terras.

< Bakstenengevel schakelstation
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Westgevel Hamam & Kwattabar

Oostgevel Hamam & Kwattabar
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Zuidgevel Hamam & Kwattabar
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Noordgevel Hamam & Kwattabar
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5.5 kwattabar
Zoals in het begin van het verslag staat vermeld heeft de Kwatta fabriek tot 1979 aan de overzijde van
de singel gestaan. De Kwatta staat bekend in verre omstreken en hebben nog steeds de herinnering
aan Breda, ondanks dat er geen fabriek meer is en de chocola inmiddels niet meer gemaakt wordt.
Om de herinnering weer nieuw leven in te blazen en te zorgen dat de volgende generaties er ook
mee bekend worden is het concept van een Kwattabar bedacht. Het is een koffiebar, waar gezellig
gedurende de dag een drankje met iets lekkers erbij kan worden genuttigd en in de avond is het de
plek waar een toetje kan worden gegeten. De lekkernijen zullen veel te maken hebben met chocolade,
maar daarnaast zijn gemaakt met producten uit de eigen boomgaard en moestuin.
De Kwattabar is gelegen in het oostelijke deel van het voormalige schakelstation. De voormalige
meldkamer wordt de ruimte waar de bar is. In de zijvleugel zit in het noordelijke deel de keuken en
een zithoek en in het zuidelijke deel bevinden zich de toiletten en is er plaats voor opslag. In de kelder
is er ook nog plaats voor opslag, dit is handig in verband met de boomgaard en moestuin. Op de
eerste verdieping bevind een ruimte die afgehuurd kan worden of op drukke dagen zouden hier ook
bezoekers kunnen zitten.
Qua materialisatie is er net als bij de andere functies geprobeerd veel contrast te maken. Op de vloer
zal vanaf de ingang een loper naar de bar lopen in de vorm van een druppel. Dit moet de mensen met
een visuele beperking naar binnen begeleiden. Er zijn een aantal op en afstapjes, maar deze zijn goed
gemarkeerd en de leuning loopt zowel onder als boven een stukje door.
Door af te gaan op de neus kan men zich in de Kwattabar ook oriënteren. In de bar zit een grote vitrine
waar alle lekkernijen in liggen en hieruit komen allemaal buizen. Door je neus bij een buis te houden
kan geroken worden wat de lekkernij is.
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< Sfeerimpressie exterieur Kwattabar

Opbouw maqeutte Kwattabar
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< Sfeerimpressie voorgevel Kwattabar
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Begane Grond & Eerste verdieping Kwattabar
179

5.6 boomgaard
De boomgaard is net als de belevingstuin niet
ontworpen met alle beplanting erin, maar wel is
bepaald hoe de route loopt en in welke zones de
bomen komen. De route zal geleidelijk oplopen
tot de kronen van de bomen, zodat als de
appels, peren of kersen rijp zijn ze gemakkelijk
geplukt kunnen worden.
In de moestuin kunnen andere vruchten
zoals aardbeien, besjes, bramen of druiven
worden gepland. Allemaal ingrediënten om
frisse lekkernijen te maken. Het idee is dat de
belevingstuin aangesloten zit bij het hotel en de
boomgaard wordt verzorgd door de Kwattabar.

< Situatie tekening Boomgaard
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5.7 aanlegsteiger
De aanlegsteiger komt op de plek waar een
haventje ligt. De haven zal verplaatst worden met
de nieuwe plannen die horen bij de spoorzone.
Doordat er al een haven lag is het gemakkelijk
hier een aanlegsteiger te maken. De kanten zijn
al gedempt. De steiger zal gedeeltelijk over het
water heen hangen in een half ronde vorm en
biedt naast een aanlegplaats voor boten een
plek om te vissen.
Een ander bijkomend voordeel is dat het grijs
water systeem er op aan zou kunnen worden
gesloten en mochten de reservoirs te vol zitten
en er veel te veel water zijn en via de route weg
kan stromen en het op dit punt in de Mark kan
stromen.

< Situatie tekening Aanlegsteiger
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6. reflectie
Met veel plezier is er aan dit afstudeerproject gewerkt. Het was een goede toevoeging om de kennis
die al was opgedaan gedurende de studie en ontzettend leerzaam om voor visueel beperkten een
ontwerp te maken.
Terugkomend op de onderzoeksvraag zijn er gedurende het ontwerpproces tal van oplossingen en
manieren bedacht om de andere zintuigen te prikkelen. De belevingsprofielen hebben gezorgd voor
meer houvast in het ontwerp proces en zorgt voor een goed uitgangspunt voor het uiteindelijke
ontwerp. Door variatie met kleuren, materialen, geuren en akoestiek heeft ieder plekje in het ontwerp
zijn eigen karakter gekregen en kan zo onderscheidt gemaakt worden tussen de verschillende functies
op de belevingsroute. De route maakt het mogelijk dat visueel beperkten zonder kaart of audio
ondersteuning de omgeving kunnen verkennen en op tijd gewaarschuwd worden als er bewegwijzering
in de leuning zit. Ten slotte zullen ziende net zo goed geprikkeld worden en een prettig verblijf hebben
in deze getransformeerde omgeving..
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