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Voorwoord
Dit report is tot stand gekomen als onderdeel van mijn
afstudeer thesis voor de bachelor landschapsarchitectuur aan de Wageningen universiteit. Het project waar
ik aan gewerkt heb is het herontwerpen van het Willibrordusterrein te Heiloo.
De opdrachtgever van dit project is de GGZ-NHN
(Geestelijke gezondheidszorg Noord-Holland Noord),
deze wil ik graag bedanken voor het leveren van een
aantal kaarten en de vele informatie over het terrein.
Ook wil ik graag mijn begeleiders Paul Roncken en
René van Seumeren bedanken voor alle feedback
tijdens de begeleidingen. Daarnaast ook mijn dank naar
Marloes Fransen waar mee samen heb gewerkt in de
analysefase van dit project en. Ook voor het af en toe
werpen van een kritische blik op elkaars werk na de
analysefase.
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Introductie
De zorg is aan het vermaatschappelijken. Zo ook
in de Geestelijke gezondheidszorg (GGZ), cliënten
hebben behoefte aan meer privacy en een huiselijke
sfeer en contact met de maatschappij. Het 25ha
grote Willi- brodusterrein waar dit report over gaat is
eigendom van GGZ Noord-Holland Noord en beschikt
over verschillende voorzieningen op het gebied van
de gees-telijke gezondheidszorg. Na dat het terrein
openbaar is geworden zijn er een aantal andere
functies bijgekomen zoals een zorgcentrum met onder
andere huisarts, fysiotherapie en prikpoli, er is een
apotheek op het terrein en er worden ook een aantal
voorzieningen gebruikt door basisscholen en is er een
leerproject voor vmbo scholieren over moestuinen.
Daarnaast is er nog een kas en een atelier, kortom het
gebied herbergt erg veel verschillende functies.

Hoofdgebouw									

Rondom en op het terrein hebben een aantal
veranderingen plaatsgevonden en zijn nog steeds
gaande. Langzaam komt het terrein dat eerst buiten de
stad lag meer en meer in de stad te liggen. Daarnaast
wil de GGZ graag meegaan met de veranderingen in
de zorg (vermaatschappelijking van de zorg.) Cliënten
moeten meer “thuis” of “in de maatschappij” beter gaan
worden. Maar velen hebben toch ook de veiligheid van
het terrein waar ze op wonen nodig. Daarom is er een
vraag naar meer integratie op het terrein (omgekeerde
integratie zoals de GGZ het noemt). Door middel van
integratie wordt het taboe op de psychiatrie verbroken
en leren cliënten omgaan met meer maatschappelijk
realistische scenario’s. Daarom is eigenlijk de meest
belangrijke vraag die beantwoord wordt in dit rapport
hoe omgekeerde integratie mogelijk gemaakt kan

Begraafplaats								

worden op het terrein door middel van ruimtelijke aanpassingen. Om deze vraag te beantwoorden wordt in
dit report een analyse gedaan van zowel fysieke als
sociale kenmerken van het Willibrordusterrein en zijn
omgeving, daarnaast wordt er aan de hand van een
literatuurstudie over integratie, goed functionerende
openbare ruimten en healing environments meer informatie verkregen om een zo goed mogelijk ontwerp neer
te leggen.

De kapel
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Onderzoeks- en ontwerpvragen
De hoofdvraag vanuit de opdrachtgever is: Hoe bereik ik omgekeerde integratie op het Willibrordusterrein, maar
laat ik het daarnaast wel een prettige woonomgeving zijn voor de cliënten die op het terrein wonen?
De deelvragen die hierbij komen kijken zijn:
Hoe werkt omgekeerde integratie in de openbare ruimte?
Hoe maak ik een goede openbare ruimte?
Hoe maak ik een healing environment?

Ontwerpprincipes

Hoe ligt het Willibrordusterrein in zijn context?
Waarom is er nog geen omgekeerde integratie in het gebied?
Wat zijn de sterke punten van het terrein?

Analyse

Hoe pas ik de gevonden aspecten om omgekeerde integratie te laten ontstaan
in het gebied toe op de uit de analyse voortgekomen problemen en maak ik dit
tot een ontwerp waarbij het gebied ook een prettige woonomgeving blijft voor de
cliënten?

Ontwerp
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Literatuuronderzoek
bij dat geheel. Hiermee wordt dus de maatschappij
bedoeld. Het artikel van Peters en de Haan(2011) gaat
over integratie binnen een multiculturele samenleving.
Ze hebben het in het artikel over mensen met een
verschillende etnische achtergrond die samen in
dezelfde buurt wonen en telkens meer, maar niet
evenredig, deelnemen in sociaal een economisch
leven. Hier in zie ik een gelijkenis met de cliënten van
de GGZ die deels los staan van sociaal en economisch
leven en dus van de maatschappij, hierdoor denk ik dat
een aantal feiten die genoemd worden in dit artikel ook
voor het Willibrordusterrein van belang kunnen zijn.
Een voorbeeld hiervan is de contact hypothese,
die gaat over de connectie tussen interactie en
vooroordelen. Sociale contacten en interacties worden
bekeken als potentiële initiators van sociale banden
en sociale cohesie aldus Peters en de Haan. Gezien
er een taboe op de psychiatrie bestaat zou het goed
zijn als er een aantal interacties ontstaan tussen
Keywords: integratie, openbare ruimte, prospect-refde bewoners van Heiloo en de cliënten van de
uge, savanne-theorie, healing environment, Engelse
GGZ woonachtig op het terrein. Dit contact is zeker
landschapsstijl
belangrijk wanneer er nieuwe links worden gelegd met
vreemdelingen of met mensen die niet uit de eigen
Integratie
bekende sociale kring komen. Zulke contacten kunnen
Integratie is volgens het Nederlandse woordenboek van sociale verrijking met zich mee brengen maar ook
vooroordelen beïnvloeden en een meer realistisch beeld
Dale(2012)het maken van of opnemen in een groter
geheel. Omgekeerde integratie betekent dan naar mijn creëren over de ander. (Allport, 1954; Putnam, 2002;
Van Ingen & Van Eijck, 2009 geciteerd in Peters
idee dat de mensen waar het hier over gaat al ooit
& De Haan, 2011, p.171) Dit is erg belangrijk in het
deel uit hebben gemaakt van het grotere geheel. Nu
gebied, daarbij neem ik aan dat de bewoners van
ze dat niet meer zijn proberen ze weer terug komen
Gezien deze thesis gebaseerd is op evidence-based
design is enige achtergrond kennis omtrent de opdracht
zeer belangrijk. Er is gekozen voor een bredere
literatuurstudie waardoor naar mijn mening iets meer
over het gebied gezegd kan worden dan wanneer er
was gekozen voor een enkel onderwerp van studie.
De hoofdvraag van onze opdrachtgever gaat over
omgekeerde integratie waardoor wat meer diepgang
over dit onderwerp wel een vereiste is. Voor integratie
zijn mensen nodig in het gebied en om mensen te
trekken is het nodig om te weten wat een goede
openbare ruimte inhoudt. Hierbij wordt ook deels
toegelegd op de prospect-refuge theorie en de savanne
theorie en de Engelse landschapsstijl. Daarnaast is het
Willibrord terrein ook de dagelijkse habitat voor GGZcliënten die proberen te herstellen, een omgeving die
hier aan meewerkt zou dus een pre zijn.

Heiloo nooit helemaal het over het algemeen negatieve
beeld over de GGZ cliënten zullen kwijt raken. Maar
door vaker interacties plaats te laten vinden tussen
deze groepen mensen zal het beeld toch veranderen
en zullen de vooroordelen over de psychiatrie af
zwakken. De openbare ruimte is erg belangrijk en biedt
erg veel mogelijkheden voor sociaal contact en werkt
als een soort podium om verschillende identiteiten te
laten zien. (Dines & Cattell, 2006; Merrifeld, 1996
geciteerd in Peters & De Haan,2011,p172) Er zijn
tussen puur visueel contact en vriendelijke interacties
nog een aantal verschillende stadia van ontmoetingen
die een effect hebben op hoe mensen denken over
de multiculturele samenleving (Petes & De Haan,2011)
maar aannemelijk ook over hoe de niet GGZ cliënt
denkt over de GGZ cliënt. Dit bepaalt ook hoe ze er
een mening over vormen en er op reageren in hun
privé leven. Dus eigenlijk is alleen al het elkaar zien
een vorm van integratie.

Mensen het gebied in trekken
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Openbare ruimte
De openbare ruimte is schijnbaar erg belangrijk
voor integratie, daarom de vraag wat dan een goed
openbare ruimte is, want het spenderen van vrije tijd
in openbare ruimtes kan een bron zijn van interactief
plezier(Peters & De Haan, 2011) en in zoverre als
effectieve openbare plekken “het theater van alledaags
leven” zijn bieden ze noemenswaardige sociale
leermogelijkheden.(Shaftoe,2008) Dit lijkt mij erg
goed mee lijkt helpen aan de omgekeerde integratie.
Volgens Shaftoe zijn ver veel aspecten van design en
management van een openbare ruimte die bepalen hoe
succesvol of problematisch ze zijn, maar pogingen om
principes op te stellen voor wat een goede openbare
ruimte maakt zullen altijd afhangen van de waarden
van de persoon die de principes definieert en dus
zullen ze normatief zijn. Er zijn wel een aantal meer
objectieve onderbouwingen die iets kunnen zeggen over
goed design en management, gebaseerd op de aard
van het menselijk gedrag en zijn voorkeuren, veelal zijn
deze gebaseerd op de omgevingspsychologie.(Shaftoe,
2008)
Veel van de omgevingspsychologie zal terug verwijzen
naar het basis menselijk gedrag met karakteristieken
zoals, territoriaalheid, inter-persoonlijke afstand, de
vraag naar verschillende types van observatie en
communicatie mogelijkheden (Canter, 1974 geciteerd
in Shaftoe,2008) Andere aspecten gaan over
psychologische effecten zoals interpretatie,

coherentie, leesbaarheid, gevoel van veiligheid, intrige,
nieuwsgierigheid en esthetiek. Maar ook locatie is een
belangrijke factor voor het succes van een openbare
ruimte. (Shaftoe, 2008) Op een aantal van deze
laatstgenoemde aspecten wil ik mij richten in mijn
ontwerp omdat ik vanuit hier een sterke connectie is
met de healing environment zie.
Locatie
Als een openbare ruimte in een geïsoleerd,
onderbewoont of op een moeilijk toegankelijke locatie
ligt, maakt het niet uit hoe goed het ontworpen of
onderhouden het is, het zal niet werken. Om een
gebied te laten werken moet het centraal liggen in het
verzorgingsgebied. Als dit niet kan in fysieke afstand,
dan is visuele toegankelijkheid belangrijk. (William
Whyte, 1988)

Visuele toegankelijkheid

Interpretatie
Als mensen zijn we getraind om landschappen te
lezen, om te kunnen zien waar we zijn en wat voor
kwaliteiten de omgeving met zich meebrengt. Ook
dit komt waarschijnlijk voort uit onze voorouders die
moesten onthouden wat de goede jaag en verzamel
plaatsen waren. Dit gebeurd door visuele interpretatie
van de hints die de ruimte ons geeft vanuit zijn
vorm en vanuit de activiteiten die er plaats vinden.
(Shaftoe,2008)
Leesbaarheid en coherentie
Volgens Kevin Lynch(1960) moet een goede plek
leesbaar zijn. Het gaat hier om de eenvoud waarmee
de delen van de ruimte herkend kunnen worden en
georganiseerd in een coherent patroon. In theorie moet
een coherente plek alles van geheel zijn, maar veel
plekken die waar mensen van houden bevatten wel
een beetje variëteit en diversiteit, beide in gebouwde
vormen en activiteiten. Een goede openbare ruimte
bied dus ook een range aan verschillende activiteiten
die kunnen voorkomen en hierbij ook plekken om
te zitten en rond te hangen. Als het gebied uit kort
gemaaid gras bestaat dan wordt deze range makkelijk
geaccommodeerd. (Shaftoe,2008)
Volgens omgevingspsychologen Rachel and Stephen
Kaplan(1989) is coherentie en leesbaarheid in de
openbare ruimte belangrijk, omdat het gevecht om je
aandacht erbij te houden in rommelige en verwarrende
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omgevingen vaak uitloopt in wat ervaren kan worden
als mentale moeheid. (Kaplan en Kaplan, 1989, p.182)
Om een omgeving leesbaar en coherent te maken
moet dan geprobeerd worden om dingen zoals
rommel (raar geplaatst straatmeubilair), verwarring
en tegenspraak (verwarrende verkeersborden),
letterlijke onleesbaarheid(overwoekerde objecten,
borden), onderbrekingen en obstructies (van
wegen), overtolligheid (te veel straatmeubilair)
en ongecoördineerdheid (verschillende dingen
geplaatst door verschillende afdelingen of instanties
zonder consistentheid in ontwerp) te vermijden of te
verminderen. (Shaftoe,2008)

Verwarring voorkomen

Gevoel van veiligheid
Gevoel van veiligheid heeft volgens Shaftoe met
een aantal dingen te maken; met de mensen die al
in de omgeving aanwezig zijn, als ze de ruimte al
gebruiken is het waarschijnlijk voor jou ook veilig, maar
ook het fysieke deel is belangrijk (straatverlichting,
verstopplekken etc.).

Prospect refuge
Ook de prospect-refuge theorie maakt deel uit van het
gevoel van veiligheid. Zoals Aplleton(1984) zegt “in
het kort ervaren mannen en vrouwen hun omgeving
in ongeveer dezelfde manier als dieren hun habitat
beleven”. Elk aspect van het habitat is belangrijk voor
het overleven, maar sommige informatie is belangrijker
voor direct gebruik dan andere, vooral die informatie
die te maken heeft met zelfbescherming ten tijde van
onverwacht gevaar. Hierbij zijn twee aspecten het
meest belangrijk, het open houden van informatie
kanalen voor omgevingsinformatie (alle zintuigen).
Men wil dus vooral goed uitzicht hebben over de
omgeving(prospect). En de tweede is de mogelijkheid
om dekking te zoeken(refuge). Ontwerp aspecten
zoals prospect en refuge kunnen direct invloed
hebben op ruimtelijk gedrag en ervaren veiligheid.
(Petherick,2000)
Intrige en nieuwschierigheid
Mensen willen coherentie en een gevoel van veiligheid in openbare ruimtes, maar ze willen geen
saaiheid(Kaplan en Kaplan, 1989). We willen graag
geïntrigeerd worden door de mogelijkheid dat er nog
meer is dan dat het oog in eerste instantie ziet en dat
als we er ons een weg doorheen banen dat er nog
meer intrigerende ontdekkingen zullen komen. (Cullen,
1961 geciteerd in Shaftoe, 2008)

Estetiek
Esthetische oordelen zijn een beoordeling van de omgeving in termen van de overeenkomsten met menselijke behoeften en doeleinden. Daarom zijn deze reacties een indicatie voor een omgeving waar effectief
menselijk functioneren een grote kans van slagen heeft.
(Kaplan & Kaplan, 1989)
Savanne
Savannes zijn landschappen met veel voeding (veel
biomassa) en ze zijn goed toegankelijk voor organismen die op het land leven. De openheid van de savanne zorgt ervoor dat men predators snel ontdekt en
de savanne beplanting zorgt voor geleide bewegingen
door de omgeving. De savanne theorie gaat er vanuit
dat de mens tijdens zijn evolutie een groot deel in savanne settings heeft doorgebracht en hier blijkbaar
goed kon overleven. Vandaar dat mensen vaak savanne settings als prettige omgevingen beschouwen.
(Joye, Y 2007)
Veel onderzoeken in verschillende delen van de
wereld hebben aangetoond dat mensen voorkeuren
hebben voor savanne landschappen, maar ook voor
parkachtige settings (Park en savanne lijken wel enigszins op elkaar). Dit houd in dat er visuele openheid
is en uniforme grondbedekking (vaak grasachtig en op
een lengte) gecombineerd met volwassen bomen met
een grote diameter en relatief kleine hoeveelheden aan
losliggend hout. Vaak staan deze bomen verspreid of
zijn het kleine groeperingen van bomen.
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Dit soort omgevingen kunnen voorkomen in rurale
gebieden, overgangsgebieden maar ook in de steden.
Het blijkt dat Europese, Noord-Amerikaanse en
Aziatische mensen vooral dit soort omgevingen mooi
vinden. (Kellert & Wilson,1984).

Healing environment

Groene omgevingen kunnen voor mensen een helende
werking hebben, zo kan het stress verminderen de pijntolerantie verhogen, herstel van patiënten bevorderen,
prestaties en concentratie verbeteren, lichamelijke conditie verbeteren, belevingswaarden verhogen, zorgen
Park
tijdelijk wegnemen of juist zorgen dat mensen tot bezOmdat het blijkt dat een parkachtige setting veel
inning komen.( Van Den Berg & Van Winsum-Westra,
voordelen zijn de ontwerpprincipes van zo’n park van
2006) In het buitenland is de healing environment hot
belang. Een deel hiervan is hierboven al beschreven.
issue, en ook in Nedeland doen we er steeds meer
Omdat deze omschrijving mij deed denken aan
ervaring mee op. Al veel GGZ instellingen in Nederde Engelse landschapsstijl volgen hier nog een
land omarmen de healing environment theorie of pakaantal gerelateerde maten. De verhoudingen in het
ken er delen van op (Bovenberg, Takkenkamp, Vennik,
landschappelijk ontwerp zijn vaak 1:3 zijn en waarbij
Francken, 2010). Ook is de zorg in Nederland mogelijk
er grote openruimtes van 100-140 meter ontstaan.
Daarnaast bevatten deze ontwerpen vaak verschillende vaak onnodig duur. Het concept ‘Healing Environment’
lijkt gelet op de hiervoor geschetste positieve effecten
glooiingen, scènes en zichtlijnen om naar toe te
een belangrijke methode te zijn om positieve resultaten
kijken. (Loidl & Bernard, 2003)
te behalen, kosten te
reduceren en te zorgen voor een prettiger omgeving
voor medewerkers en
patiënten aldus Bovenberg et al. Het zou prettig zijn als
een healing environment op deze manier ook op het
GGZ terrein in Heiloo de kosten van de zorg zou kunnen drukken en zou kunnen bijdragen aan herstel van
patiënten en eventueel mensen uit de omgeving.
Van den Berg & Van Winsum-Westra stellen dat de
mate waarin de groene ruimten bijdragen aan de gezondheid en beleefbaarheid van de omgeving afhankelijk is van zes met elkaar samenhangende aspecten:
Savanne & Engelse landschapsstijl vergelijking. (http://www.arlingtonBereikbaarheid, Veiligheid,
va.us http://www.eoearth.org/article/Kalahari_xeric_savanna)

Oriëntatie mogelijkheden (leesbaarheid) Betekenis,
Kwaliteit en kwantiteit. Een aantal van deze aspecten
komen overeen met de eerdergenoemde aspecten die
een goede openbare ruimte maken. Vandaar dat ik
aan neem dat een dergelijke parkstructuur als al eerder
beschreven is, ook goed als healing environment kan
dienen.
Voor de leesbaarheid zijn volgens Van Den Berg
en Van Winsum-Westra drie dingen belangrijk,
duidelijke routes, herkenningspunten (opvallende plant
of voorwerp) en doorkijkjes. Bij betekenis gaat het
bijvoorbeeld om een aantal rustpunten in de omgeving
omdat op zorgterreinen toch vaak een aantal mensen
met verschillende zorgen rondlopen. Bij de kwantiteit
hebben we het vooral over de omvang van de groene
ruimte. Er moet wel opgelet worden dat er ook
negatieve aspecten kunnen plaats vinden. Bijvoorbeeld
een heel verwarrend tuinontwerp of vreemd kunstobject
kan ook angst en verwarring oproepen bij mensen (Van
Den Berg & Winsum-Westra) waarbij ik denk dat dit
temeer geld voor psychiatrisch patiënten.
Er valt bij de healing environments ook een onderverdeling te maken in de passieve healing environment en
de actieve healing environment. Bij een de passieve
healing environment gaat het vooral om het kijken
naar groen bijvoorbeeld vanaf een bankje of middels
een rustige wandeling. Bij actieve healing environment
gaat het ook echt om het fysiek ervaren van het groen,
bijvoorbeeld werken in een moestuin of sporten in de
natuur. (Custers & De Vries, 2007)
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Als ik vanuit het ontwerperperspectief de healing
environment beschouw voel ik toch een soort
vernieuwingsdrang, omdat “alles al een keer uitgevoerd
is”. Maar zoals Van den Berg & Van Winsum-Westra
stellen: Patiënten en bezoekers hebben behoefte
aan vertrouwde, veilige beelden die in de ogen van
architecten en ziekenhuisdirecties wellicht clichématig
en oubollig overkomen. Bedenk echter dat in een
healing environment het welzijn van mensen voorop
staat. Originaliteit en vernieuwingsdrang mogen
nooit ten koste gaan van het welzijn van patiënten,
bezoekers en personeel.
Al met al blijkt dus dat de openbare ruimte erg
belangrijk is voor de integratie en dat om mensen
in het gebied te krijgen een aantal verschillende
elementen belangrijk zijn die ook vanuit het healing
environment perspectief een rol spelen. Vooral
aspecten zoals gevoel van veiligheid en leesbaarheid
zijn voor beide belangrijk en zijn ook te koppelen aan
de savanne en prospect refuge theorie. Deze theorieën
vertellen ons dat een parkachtige setting een mooie
kans zouden kunnen bieden om een goede openbare
ruimte te creëren waar ook integratie plaats kan vinden.
Gezien de breedte van dit literatuuronderzoek waren
de mogelijkheden voor erg veel specifieke details
niet aanwezig, daarvoor zou ik nog verder onderzoek
aanraden.
Dit literatuuronderzoek is specifiek ingegaan op de
vraag die er ligt voor het Willibrordusterrein in Heiloo
maar zou ook een voorbeeld kunnen zijn voor andere
GGZ terreinen in Nederland.

Overzicht literatuur connecties
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Gebiedsanalyse
Willibrodusterrein in zijn context
Bij Heiloo vlak onder Alkmaar lagen op de overgang
van de strandwal naar de strandvlakte een drietal
landgoederen, een hiervan was huis Ypestein. Hierbij
hoorde ook een kleine boerderij. Later toen het
landgoed in verval was geraakt vonden een aantal
broeders dit een geschikte plek voor een psychiatrische
inrichting.(1927)Het oude huis Ypestein is nu op het
terrein te herkennen aan een kunstwerk.Vanuit prestege
naar andere kloosterorden werden er prestigieuze
gebouwen neergezet. Waardoor er een soort “landgoed”
ontstond. Uiteindelijk was het terrein met zijn wasserij,
keuken en moestuin ect. Volledig zelfvoorzienend.
Door de jaren heen werden er verschillende
gebouwen gesloopt en gebouwd waardoor het terrein
nu gekenmerkt wordt door een aantal verschillende
bouwstijlen. In 1997 zijn de Willibrodusstichting en
een aantal andere zorginstellingen uit de omgeving
overgegaan in de GGZ-NHN. Momenteel wonen er
zo’n 200 cliënten op het terrein met verschillende
psychiatrische aandoeningen. Daarnaast wonen er
ook een aantal particulieren en zijn er verschillende
andere functies op het terrein bijgekomen, zoals ander
andere een atelier, huisarts, apotheek en een prikpoli.
Ook zijn er nog een aantal andere opmerkelijke
plekken op het terrein, zoals een voetbalveld, kapel
en een begraafplaats. Door de jaren heen is het dorp
langzaam om het terrein heen gegroeid maar omdat
het lang een gesloten inrichting is er weinig connectie
in de ruimtelijke structuren met omliggende gebieden.

Ligging Heiloo (google maps)

Fruitbomen op het terrein

Ligging landgoederen op de strandwal/strandvlakte overgang

Ligging Willibrordusterrein in zijn context

Historische afbeelding hoofdgebouw

Het voetbalveld
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Sterke punten
De sterke punten van het terrein zijn dat er een aantal
mooie historische gebouwen staan, daarnaast zijn er
ook veel volwassen grote bomen en lanen. Hierdoor
heeft het terrein de uitstraling van een soort landgoed.
Er zijn met deze aspecten veel kansen om er een
mooi groen gebied van te maken zonder dat al te
veel nieuwe beplanting hoeft toegepast te worden.
Ook zijn er vanuit de omliggende wijken gemakkelijk
verbindingen te maken naar het terrein door middel van
bijvoorbeeld fietsbruggetjes.

Oude bomenlanen								

Historisch pand, nu particulier bewoond

Barrières									

Waterbarrière

Openbaar/Privé verdeling gevoelsmatig				

Privégebied

Verbeterpunten
Barrières
Zoals al eerder genoemd heeft het gebied zich los
ontwikkeld van zijn omgeving daardoor zijn er nog een
aantal barrières die ervoor zorgen dat veel mensen
niet het gebied in trekken. Het hoofdgebouw geeft
bijvoorbeeld de indruk dat je er niet mag komen.
Openbaar/Privé
Terwijl vrijwel het hele gebied openbaar is, behalve
de ruimtes die als tuinen van de klinieken zijn
afgeschermd, zijn er een aantal plekken in het gebied
die niet als openbaar voelen bijvoorbeeld door de
situering van de gebouwen (achterkanten voelen vaak
semi-openbaar aan).
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Verkeer
De padenstructuur in het gebied is momenteel erg
chaotisch, er is geen hierarchie te zien. Waar wel en
geen auto’s mogen komen wordt aangegeven met
borden, deze staan overal en zorgen voor een extra
rommel in het gebied. Daarnaast zijn er een aantal
doodlopende paden en auto’s staan overal in het
gebied verspreid. Kortom een rommelig beeld.

Situering gebouwen
Doordat de gebouwen allemaal op andere punten
georienteerd zijn, ziet het gebied er onlogisch
uit. Vanaf veel paden zie je de achterkanten van
gebouwen, die vaak niet de mooiste kanten zijn. De
verschillende orientaties komt de leesbaarheid van het
gebied niet ten goede.

Bouwjaren
De gebouwen in het gebied komen uit zeer verschillende bouwjaren. Zo zijn er een aantal monumentale
panden(in het kaartje omlijnd) en bijna elke tijdsperiode
heeft zijn eigen bouwstijl toegevoegd aan het terrein.
Ook hierdoor ontstaat er niet bepaald een eenheid in
het gebied.

Verkeersanalyse								

Parkeren midden op het terrein

Boven: voor en achterkanten gebouwen Onder: bouwjaren

Boven: achterkant gebouw

Onder: verschillende bouwstijlen
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Groentypen
Op het terrein vallen verschillende typen groen te
onderscheiden, gras met solitairen, gras met solitairen
en rhododendrons, gras met solitairen en divers struikgewas, gras en bomen met veel ondergroei. Al deze
verschillende typen groen leveren veel onderhoud op
en daarnaast op een aantal plekken een rommelig
beeld.

Interviews
Uit gesprekken met de opdrachtgever bleek dat er toch
nog steeds wel een taboe op de psychiatrie bestaat,
dat er eigenlijk geen connectie is met de omliggende
wijken. Daarnaast bleek dat de vrijheden van de cliënten verschillen per persoon. Sommige mensen zitten
op een gesloten afdeling, sommige mensen moeten
zelf zorgen dat ze het terrein niet verlaten en anderen
zijn vrij om ook het terrein af te gaan. Daarnaast ligt
er voor het terrein nog een bouwopgave van zo’n
3600m2 aan nieuwe woonvoorzieningen voor cliënten.
Uit gesprekken met een aantal cliënten kwam duidelijk
naarvoren dat deze mensen heel erg op beleving
gericht zijn. Ze wilden graag, bloemen en fonteinen en
kleuren, daarnaast zijn het dierenparkje en de bistro
een erg geliefd onderdeel van het terrein.

Groentypen

Problemen en relevantie
Het gebied bevat zeer veel verschillende aspecten,
bouwstijlen, groenstructuren, ongeordende paden enzovoorts. Hierdoor komt het gebied erg rommelig en
onleesbaar over. Daarnaast komen er weinig mensen
van buitenaf het gebied in omdat er een taboe op de
psychiatrie heerst, maar ook omdat er weinig redenen
zijn, behalve een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts, om naar het gebied toe te komen. Ook blijven de
mensen weg omdat het gebied niet goed toegankelijk
is. Doordat de mensen weg blijven ontstaat nu niet de
gewenste omgekeerde integratie die naar mijn mening
zeer relevant is voor het herstel van de GGZ-cliënten.
De meest relevante problemen hierbij binnen het gebied zijn volgens mij dan de padenstructuur (inclusief
toegankelijkheid) en de groenstructuur.

Groentypen

Daarnaast kunnen dan eventueel nog andere trekkers worden toegevoegd zoals cultuurvoorzieningen en
horeca gelegenheden
Doelstellingen
- Padenstructuur en toegankelijkheid verbeteren
- Groenstructuur opschonen
- Extra functie naar gebied brengen
Door bovengenoemde doelstellingen als hoofddoel
meer integratie laten ontstaan in het gebied.
16

Concept
Functies
Op het terrein zullen verschillende functies aanwezig
zijn. Op het moment zijn achter op het terrein al een
aantal functies Zoals bijvoorbeeld, de kas, de moestuin
en het activiteitencentrum. Alle extra functies behalve
horeca en cultuur zullen ook achter op het terrein komen. De rest van het gebied krijgt een park functie,
voorwandelen recreëren etc. Het voorste gedeelte van
het gebied kan daarnaast ook een cultuurfunctie gaan
vervullen.

Park
Park-Cultuur mix

Functies
Diverse activiteiten

Paden
Door een aantal nieuwe toegangen wordt het gebied
beter bereikbaar. Het gebied wordt leesbaarder door
een duidelijke hiërarchie in paden. Er komen vrijwel
geen auto’s in het gebied en alle parkeren gebeurt aan
de randen waardoor het gebied er minder rommelig
uitziet.
Groen
Het achterste gedeelte van het terrein wordt als enige
gedeelte geen parkstijl. Hier wordt een andere sfeer
neergezet door meer de landbouwstijl te gebruiken met
moestuinen bloementuinen, weide en een boomgaard.
De rest van het terrein zal in dezelfde parkstijl (Engelse
landschapsstijl) worden uitgevoerd om een prettige
openbare ruimte te creëren en vanuit de healing environment gedachte. Daarnaast ontstaan er een aantal
interessante zichtlijnen om het gebied leesbaarder te
maken. De monumentale voortuin blijft onaangepast.

Paden

Groen
Engelse landschapsstijl

Concept tekening

Landbouwstijl
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Plankaart
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Groen
Achterop het terrein blijft het groen vrijwel hetzelfde
als dat het nu is, alleen bij de rij fruitbomen die
er nu al aanwezig is worden twee rijen bij geplant
waardoor het echt een boomgaard wordt. Verder blijft
de monumentale voortuin ongewijzigd. Voor de rest
van het gebied is gekozen voor een parksfeer in de
Engelse landschapsstijl waarbij verschillende ruimtes
worden gecreëerd binnen het gebied. Als je door
het gebied heen loopt zul je dus door afwisselende
ruimtes lopen waarbij de zichtlijnen binnen het gebied
te zien zijn. De belangrijkste zichtlijn hierbij is de lijn
vanaf het hoofdgebouw naar helemaal achter op het
gebied. Deze laat goed de lengte van het gebied zien
en zorgt ervoor dat het gebied leesbaarder is. Ook is
er doordat deze hele lijn vrij gelaten is de mogelijkheid
om van voor naar achter vrij door de ruimte (over het
gras) te bewegen. Maar ook een aantal zichtlijnen
zijn naar buiten het gebied om een connectie met de
omgeving te maken. Een van deze zichtlijnen is de lijn
die uitkijkt op de bossen van landgoed ter Coulster.
Door de zichtlijnen vanuit de verschillende wijken zal
men sneller geneigd zijn het gebied in te gaan omdat
het nu ook visueel toegankelijk is. Mensen uit de
omgeving kunnen nu ook in het park gaan hardlopen of
bijvoorbeeld de hond uitlaten.

Ruimtes binnen de parksetting

Zichtlijnen
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Daarnaast blijkt uit de literatuur dat een parksetting
bijdraagt aan het herstel van cliënten, ze kunnen hier
rustig rondlopen of op groen uitkijken (passieve healing environment). Ook het gevoel van veiligheid wordt
verhoogd omdat er vanaf de weg genoeg vooruitzichten en verstopplekken zijn bij de bomen en de rododendrons. Door overal zoveel mogelijk voor dezelfde
beplanting te kiezen, solitairen een aantal groepjes
bomen en als onderbegroeiing vooral rododendrons
vormt het gebied meer een eenheid en is eenvoudiger
in onderhoud. Op het terrein worden zoveel mogelijk
de bestaande bomen gebruikt en ook worden er een
aantal bij geplant. Dit moet wel gebeuren in dezelfde
soorten (eiken, beuken, esdoorn, treurwilg) als die er
al op het terrein aanwezig zijn om zo de eenheid te
behouden. Om daarnaast te zorgen dat er echt een
ruim park gecreëerd kan worden en alle zichtlijnen tot
zijn recht te laten komen zou ik de suggestie doen om
deze te laten slopen, anders zal het afbreuk doen aan
de effecten voor de healing environment en de algehele
uitstraling van het gebied.

Engelse landschapsstijl							
(http://www.zeistwijkgericht.nl/nieuws-uit-de-wijken/)		

Bestaande en toegevoegde bomen

Smalle wandelpaden
(http://www.worldbestspot.com/Park%20Trail)
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In de visualisatie is te zien hoe je vanaf een van de
hoofdwegen het park ervaart. Het park is ruim opgezet
en door kleine hoogteverschilletjes is het aangenaam
er bijvoorbeeld even aan het water te gaan zitten in de
zon.

De doorsnede laat zien hoe de verhoudingen zijn
tussen een en de hoogteverschillen van maximaal
0.7 meter. Hierdoor kan er over de hoogteverschillen
worden heengekeken wanneer er geen beplanting
op staat. Maar wanneer er wel beplanting opstaat
accentueert deze het hoogteverschil. Daardoor ontstaat
er veel afwisseling in het landschap.
Visualisatie park met op de achtergrond de bossen van ter Coulster

Doorsnede beleving hoogte verschil

Doorsnede en kijkrichting visual
Oude gymzaal die nu op de plek van de vijver staat.
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Paden

Door het aantal toegangen van het gebied van vier
naar acht te verhogen wordt het gebied veel bereikbaarder. Ook zijn een aantal visuele obstakels zoals
bijvoorbeeld een gebouw dat al op de sloopnominatie
stond verwijderd. Daardoor is het gebied dus ook
visueel toegankelijker. Daarnaast zijn op het terrein een
aantal routes verlegd. De hoofdpaden (brede witte) zorgen tussen goede verbindingen tussen de woonwijken,
het centrum en het landelijk gebied, waar ze aansluiten
op een aantal al bestaande recreatieve routes. Doordat deze routes over het terrein lopen en daarnaast
ook nog eens een snellere weg zijn, zal het terrein
onderdeel gaan uitmaken van de dagelijkse route die
mensen afleggen. Hier ontstaat dus een goede kans
voor integratie. Naast de hoofdstructuur (6m breed pad)
zijn er ook nog andere paden die vooral functionele
verbindingen binnen het gebied vormen. Voor auto’s zal
het gebied alleen toegankelijk zijn tot aan de parkeerplaatsen, behalve voor de particulieren die op het terrein
wonen. Zij krijgen per appartement een parkeerplaats
bij de deur. Ook voor eventuele brandweer en ambulances blijft het gebied toegankelijk. Parkeren gebeurd
dus vooral aan de randen van het terrein waardoor de
auto’s binnen het terrein niet meer zichtbaar zijn en
zo de parksfeer niet zullen verstoren. Daarnaast is het
terrein ook veiliger als er geen auto’s rijden. Door de
duidelijke hiërarchie in paden is het gebied ook beter
leesbaar.

Parkeerconcept: Parkeren aan de randen					

Belangrijke te leggen verbindingen over het terrein		

Padenstructuur op het terrein met nieuwe entrees. Ook kijkrichting visualisatie in deze afbeelding
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Bij de hier uitgewerkte entree zijn de hekwerken
terug geplaatst naar achter waardoor er een ruimere
doorgang ontstaat richting het gebied. De buitenruimte
van de kliniek is verplaatst naar het binnenplaatsje dat
er al lag, maar waar verder nauwelijks gebruik van
werd gemaakt omdat het niet openbaar aanvoelde.
Vanaf deze binnenplaats is er nu wel uitzicht op het
park maar staan de cliënten niet al te veel in de
aandacht achter het hek. Bij de nieuwe gebouwen kan
de GGZ zelf aangeven waar de buitenruimtes voor
de woningen moeten komen, gewenst is wel dat de
hekken niet te veel het parkbeeld verstoren, maar wel
zorgen dat cliënten uit kunnen kijken op groen. Een
paaltje moet ervoor zorgen dat auto’s niet doorrijden
maar afslaan naar de parkeerplaatsen aan de randen.
De bochtige wegen na de doorgang zorgen ervoor dat
mensen nieuwsgierig worden naar wat er verder in het
gebied is, ook omdat ze al een glimp van een park
hebben opgevangen.

Visualisatie entree gebied, doorgaande route voor fietsers en
wandelaars. Auto’s kunnen links en rechtsafslaan om te parkeren.

Schematische weergave verplaatsing hekken
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Functies
Op het terrein is wegens sloop de noodzaak om
3600m2 aan nieuwe gebouwen te bouwen. Dit is
in het plan op twee manieren gerealiseerd: Ten
eerste door de spiegeling van het gebouw waar nu
particulieren in wonen. Hierdoor wordt de zicht-as
versterkt en daarmee het gebied leesbaarder.
Achter op het terrein is gewerkt met een boerderij erf
vorm om te bouwen. Dit past bij de landgoedachtige
sfeer die over het hele terrein hangt, maar heeft
daarnaast ook een fijne menselijke schaal. Ook is de
locatie en de bouwvorm gekoppeld aan allerlei andere
functies
Achter op het terrein bevinden zich nu al de kas en
het activiteiten centrum en er staat ook al een reeks
fruitbomen. Deze fruitbomen wil ik aanzetten met extra
rijen fruitbomen waardoor er een echte boomgaard
ontstaat. Daarnaast komen er ook moestuinen en
bloementuinen. Het is voor de integratie van de GGZcliënten ook belangrijk om buiten te zijn en mee te
helpen in de tuinen (actieve healing environment).
Daarnaast is er een vitaliteittuin, hier kunnen mensen
op allerlei apparaten werken aan hun conditie.
Psychiatrisch patiënten zijn erg gericht op de beleving
vandaar dat ze ook met de wens voor meer bloemen
kwamen. Ook hier kunnen zij helpen bij het verzorgen
van de tuin. Het dierenpark komt op de brede strook
gras maar moet wel via klaphekjes toegankelijk zijn
zodat het nog steeds mogelijk blijft om van voor naar
achter op de zicht-as over het terrein te kunnen
bewegen.

Gebouwen

gebouwen zonder kleur behouden functie

Boerderij gedeelte achterop het terrein met nieuwe woonvoorzieningen vitaliteitstuin moestuin bloementuin dierenpark en boomgaard
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Ook moet er op het terrein meer ruimte zijn voor
cultuur, dit is een interessante mensentrekker.
Zo kunnen in de nu leegstaande gebouwen ateliers
en theater mogelijkheden worden geplaatst. Een
leuke deal zou zijn om de kunstenaars die het gebied
betrekken een mooie creatievee oplossing te laten
verzinnen voor de saaie hekwerken die op sommige
plekken van het terrein terugkomen. Ook kunnen op
het open veld achter het hoofdgebouw manifestaties
plaats vinden
Daarnaast is een horecafunctie een mooie toevoeging
voor het gebied als er meer mensen ook voor
recreatieve doeleinden naar toe komen. Of deze horeca
kan juist een trekker zijn om lekker even op een
terrasje te gaan zitten in een mooie parkomgeving.
Bij het particuliere gebouw zijn een aantal
parkeerplaatsen voor de bewoners. Daarnaast zijn er
brede terassen gerealiseerd die de bewoners kunnen
gebruiken maar ook een deel is geschikt voor horeca.
Detailplattegrond terrassen met nieuwbouw. Grote trappen bereikbaar vanaf de hoofdroute en vanuit het gebouw.

Impressie boerderijstijl (http://people.zeelandnet.nl/hekhuisj)		

Vlechtwerken in hek (zuidoost-amsterdam.nl)				

Vitaliteitstuin http://www.rtvzoo.nl/nieuws/2012/05/29)
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Door de brede uitnodigende trappen is iedereen welkom om ook het
gras in de middenruimte te betreden.
Daarnaast grenzen de trappen aan de
vijver die door de plaatsing van het
gespiegelde gebouw en de terrassen
nu een duidelijke meerwaarde heeft
gekregen. Daarnaast is er gekozen
om de eentonigheid van op elke hoek
één boom, af te wisselen met twee
bomen bij de horecakant voor wat extra beschutting.

Visualisatie horecagelegenheid met zitplekken op de trappen en verschillende mogelijkheden op het open veld

Oude situatie visualisatie							

Boerderijdieren (http://members.multimania.nl/bouwmeester11)		

Bloementuin (http://angeliekwick.nl)
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Conclusie

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat de openbare ruimte erg belangrijk is voor de integratie en dat om mensen in
het gebied te krijgen een aantal verschillende elementen belangrijk zijn die ook vanuit het healing environment
perspectief een rol spelen. Vooral aspecten zoals gevoel van veiligheid en leesbaarheid zijn voor beide
belangrijk en zijn ook te koppelen aan de savanne en prospect refuge theorie. Deze theorieën vertellen ons dat
een parkachtige setting een mooie kans zouden kunnen bieden om een goede openbare ruimte te creëren waar
ook integratie plaats kan vinden.
Uit de analyse blijkt dat het gebied zeer veel verschillende aspecten, bouwstijlen, groenstructuren, ongeordende
paden enzovoorts bevat. Hierdoor komt het gebied erg rommelig en onleesbaar over. Daarnaast komen er weinig
mensen van buitenaf het gebied in omdat er een taboe op de psychiatrie heerst, maar ook omdat er weinig
redenen zijn, behalve een bezoek aan bijvoorbeeld de huisarts, om naar het gebied toe te komen. Ook blijven
de mensen weg omdat het gebied niet goed toegankelijk is. Doordat de mensen weg blijven ontstaat nu niet de
gewenste omgekeerde integratie die naar mijn mening zeer relevant is voor het herstel van de GGZ-cliënten.
De ruimtelijke aanpassingen in het gebied zijn onderverdeeld in de categorieën paden, groen en functies. De
hoofdingrepen zijn het verbeteren van de bereikbaarheid door een aantal extra verbindingen met de omgeving
te leggen, die zorgen dat het terrein onderdeel gaat uitmaken van een dagelijkse route. Daarnaast wordt
het gebied autoluw, dit zorgt voor een minder rommelig beeld en extra veiligheid. Een groot deel van het
terrein zal getransformeerd worden tot de Engelse landschapsstijl vanuit esthetisch-,onderhouds-, en healing
environmentoogpunt. Door de zichtlijnen wordt het gebied leesbaarder. Daarnaast is een parksetting aantrekkelijk
voor mensen uit de omgeving om te komen recreëren. Dan zijn er nog een aantal extra functies toegevoegd,
zoals een horecagelegenheid maar het uitbereiden van de cultuurvoorzieningen is een extra trekker voor het
gebied.
Met al deze aanpassingen heb ik geprobeerd om het terrein aantrekkelijker en beter bereikbaar te maken voor
mensen van buitenaf, maar ook geprobeerd het tegelijkertijd een prettige woonomgeving te laten zijn voor de
GGZ-cliënten.
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Reflectie
In deze bachelor thesis is vooral gekeken naar hoe omgekeerde integratie verkregen kan worden met behulp
van ruimtelijke ingrepen. Dit door middel van het aanpassen van het groen: het minder rommelig maken van het
terrein en het creëren van een aantrekkelijke omgeving om te recreëren, de paden: het terrein onderdeel laten
zijn van een dagelijkse route en daarnaast het toevoegen van extra functies die mensen naar het gebied trekken
zoals horeca.
Omdat ik het belangrijk vond om het literatuuronderzoek breed aan te pakken is op de verschillende onderwerpen
die ik onderzocht heb niet heel erg diep ingegaan en zijn ook niet alle aspecten die naar voren komen uit de
literatuurstudie direct terug te zien in het ontwerp, wel is er geprobeerd om zo veel mogelijk van deze informatie
erbij te betrekken en een over het algemeen zo sterk mogelijk plan neer te zetten.
Daarnaast is integratie toch een lastig onderwerp. In het ontwerp is geprobeerd de buitenruimte zo te ontwerpen
dat deze integratie faciliteert. Maar ook het taboe op de psychiatrie speelt een rol bij de vraag waarom er nu
nog geen integratie plaats vind in het gebied. Dit taboe kan afzwakken door elkaar vaker te zien en aan elkaar
te wennen, maar om dan de eerste stap te nemen om ook daadwerkelijk naar het terrein te gaan om ook te
recreëren (dan heb ik het niet over de dagelijkse route) zal misschien nog een tijd een lastig punt blijven. Het
is daarom niet met zekerheid te zeggen of er daadwerkelijk veel meer integratie plaats zal gaan vinden in het
gebied na de ruimtelijke ingrepen, maar met deze ingrepen is in ieder geval de eerste aanstoot gegeven.
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