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11. Ideevorming en
visie
als de genezing bevordert; kortweg een
landschap dat preventief en curatief
werkt op gezondheidsproblemen.
Om dit te bereiken moet de reguliere
ziekenhuisomgeving samengevoegd
worden met de omgevingsfactoren
(preventief) en de genezingsbevorderende
omgeving (curatief). Een standaard
ziekenhuisontwerp is niet meer voldoende.
Een ontwerp dat reageert op de negatieve
omgevingsinvloeden, positiviteit uitstraalt
en het gevoel en welzijn van de patiënt
stimuleert zou het nieuwe criterium
moeten worden. De gezondheidszorg wordt
aangevuld met alternatieve methoden.
Een groene natuurlijke omgeving, therapie
en feng shui zullen o.a. bijdragen aan de
gezondheid. Mensen staan weer dichterbij
de natuur en maken gebruik van de kennis
van onze voorouders, die ook ziekten
konden voorkomen en genezen met behulp
van de natuur.

Ideevorming is het genereren van nieuwe
gedachten waarbij we betekenis geven
aan externe ervaringen en informatie
(Frederick, 2007). De ideeën voor deze
scriptie zijn ontstaan tijdens het bezoeken
van ziekenhuizen, gesprekken met
professionals en literatuuronderzoek. Bij
de ziekenhuisbezoeken is gebleken dat
Nederland nog aan het begin staat van
de veranderingen in de gezondheidszorg
met betrekking tot het aspect ‘helende’
omgeving. De ziekenhuizen die wel al
nadenken over een genezende omgeving
kijken vooral naar de binnenruimte. Zelfs
in de landen waar men verder is met deze
ontwikkelingen, is de binnenruimte nog
steeds hoofdzaak. Vooral uit hoofdstuk 8 en
9 blijkt dat de buitenruimte een belangrijke
rol speelt in het genezingsproces van
patiënten. Vanuit onze landschappelijke
professie rijst het idee om meer gebruik
te maken van de buitenruimte op een
ziekenhuisterrein. De gesprekken die
we hebben gevoerd met professionals
sluiten bij dit idee aan. Verder is ons de
variëteit aan patiënten en de verschillen in
ziekenhuisafdelingen opgevallen. Omdat
patiënten centraal staan in een ziekenhuis
vinden wij het van belang om verschillende
typen landschapsontwerpen te maken voor
elke patiëntengroep. Hierbij willen we de
emoties en gevoelens van patiënten positief
beïnvloeden.

“Idee: meer gebruik maken
van de buitenruimte op een
ziekenhuisterrein.”
Naar onze mening zou het landschap,
en dan met name groen, een grote rol
moeten spelen in de verbetering van de
fysieke en mentale gezondheid. Een goed
ontworpen landschap kan ziektebeelden
veranderen. Daarbij is het van belang dat
bestaande landschappelijke kwaliteiten
worden behouden, en schadelijke factoren
worden bestreden. Voor patiënten is het
belangrijk dat de buitenruimte niet alleen
gezien kan worden, maar ook toegankelijk
is en gebruikt kan worden. Op deze manier

Een visie geeft aan wat er bereikt moet
worden om het doel in de toekomst te
verwezenlijken. In onze opvatting is de
lichamelijke en geestelijke gezondheid
onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Het doel is daarom een landschap bij het
Meander Medisch Centrum Amersfoort te
ontwerpen wat zowel ziekten voorkomt
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zorgt een verbeterde omgeving, voor een
verbeterde gezondheidszorg, wat leidt tot
een verbeterde gezondheid.

The ideas for this thesis are developed
during the visits of hospitals,
conversations with professionals in this
field and through a literature study.
There can be found that the center of
attention in a hospital building is the
inside environment. We would like to
focus on the view and accessibility of
the outside environment. In a hospital
there are different departments. Every
department has a different type of
patients. We like to make a suitable
design for every group of patients
at which emotions and feelings for a
positive landscape perception are being
stimulated.

Voor het verwezenlijken van een gezonde
omgeving is het toepassen van gewoonweg
groen niet voldoende. De hoedanigheid van
het te ontwerpen groen, zoals de vorm, de
kleur en plantensoort, is bepalend voor de
werking en sfeer van een buitenruimte. Om
een ontwerp te maken voor verschillende
typen patiënten, zal het dus nodig zijn
om het type groen aan te passen aan het
gewenste beeld. In onze visie dragen de
aanwezige landschapstypen bij aan een
gezonde leefomgeving en dus ook aan een
gezondere samenleving.

The physical and mental health is
indissoluble connected with each
other. Therefore, we want to design a
landscape that provides in preventing
diseases as well as curing them. The
design must react on the negative
environmental aspects and enhance
the perception and well-being of the
patients. For this matter, the landscape
is most important. Alternative methods,
like practicing therapy in nature
and adding feng shui, can provide
an addition to this. In our vision an
improved environment contributes to
an improved health.
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12. Programma van
eisen
de wegen gemiddeld 32,4 µg/m³ per
jaar. Hiermee wordt de maximale grens
overschreden en dient de hoeveelheid
fijnstof teruggebracht te worden naar 20
µg/m³. De hoeveelheid NOx is grotendeels
minder dan 20 µg/m³ gemiddeld per jaar.
De grens wordt niet overschreden, maar
omdat NOx bij lagere concentraties ook al
schadelijk kan zijn voor de gezondheid en
de omgeving moet hier toch rekening mee
worden gehouden.

Het programma van eisen is de basis
van het in deze scriptie ontwikkelde
ontwerp, waarin ideeën en wensen worden
vastgelegd.
Naast dat er een aantrekkelijk
landschapsontwerp gemaakt dient te
worden wat zowel past in de huidige
gebiedsuitstraling en daarnaast de
gezondheid van de mens bevorderd, moet
er ook een programma van eisen worden
opgesteld om zowel de fysieke als mentale
gezondheidsaspecten te verbeteren.
Bij de fysieke gezondheid draait het om de
omgevingsfactoren in het landschap van het
Meander Medisch Centrum. Bij de mentale
gezondheid zijn de uitstraling en ambiance
van de ziekenhuisomgeving bepalend.

Geluidsoverlast
De wegen die grenzen aan het
ziekenhuisterrein zorgen tevens voor
geluidsoverlast tot wel 50dB. Overige
overlast wordt veroorzaakt door de
nabijgelegen industrie (Fig. 12.02). Een
geluidscontour van 50dB bereikt een groot
deel van het ziekenhuisterrein. Wanneer
de ramen dicht zijn en men zich in het
gebouw bevindt is een geluidsbelasting
van 50dB toegestaan. Echter, voor een
goede rust is 35dB het maximum, dus
geluidsvermindering is noodzakelijk.

“Programma van
eisen om zowel de
fysieke als mentale
gezondheidsaspecten te
verbeteren.”

UV-straling en hitte
Het aantal dagen dat de temperatuur boven
de 25°C komt is in het gebied waar het
nieuwe ziekenhuis gebouwd wordt (Fig.
12.03 en 12.04) gemiddeld 30 dagen per
jaar (KNMI, 2008). Op deze dagen is extra
bescherming van patiënten tegen de hitte
gewenst. Tevens moet het met name in
de zomer mogelijk zijn om beschutting te
kunnen vinden tegen UV-straling.

12.1 Fysieke gezondheid
De wegen en industrie die direct grenzen
aan het ziekenhuisterrein veroorzaken
luchtvervuiling door fijnstof en NOx
en geluidsoverlast. Algemeen zijn er
klimaatsproblemen in Nederland meetbaar
die ook invloed uitoefenen op het
ziekenhuisterrein zoals zon, water en wind.
Het programma van eisen voor de fysieke
gezondheid ziet er daarom als volgt uit:

Wind
De wind is op het terrein, met uitzondering
van warme zomerdagen, vooral afkomstig
uit het zuidwesten (Fig. 12.03). De
vervuiling die door de zuidwester wind

Fijnstof en NOx
Op het ziekenhuisterrein (Fig. 12.01)
is de concentratie fijnstof afkomstig van
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wordt verspreid en de wervelwinden die
kunnen ontstaan aan de voorkant van het
ziekenhuisgebouw moeten voorkomen
worden. Verder moet de koude wind in de
winter en de warme wind in de zomer het
comfort van de patiënten niet verstoren.
Wateroverschot
Per jaar is er 300mm regenoverschot in
de omgeving van het ziekenhuisterrein
(Fig. 12.04). Omdat de locatie een lage
ligging en een hoge grondwaterstand
kent, is een goede opvang en afvoer van
regenwater wenselijk. Bovendien bestaat
er een overstromingskans door mogelijke
dijkdoorbraken bij de Nederrijn ten zuiden
van Amersfoort of bij de Randmeren ten
noorden van de stad. Met die mogelijkheid
moet bij de bouw van het ziekenhuis
rekening worden gehouden. Een ophoging
tot minimaal 2,3m boven NAP is vereist.

Fig. 12.01: Fijnstof en NOx op de locatie

12.2 Mentale gezondheid
Een gebouw en zijn omgeving behoren bij
te dragen aan een vriendelijk, rustgevend
en uitnodigend gevoel. Ruimten moeten
zo ontworpen worden dat harde grenzen
worden weggenomen, ze aangenaam
aandoen en helderheid in de omgeving
wordt verkregen.
Deze aspecten moeten ondanks de
technologische eisen van een ziekenhuis
terugkomen in het programma van eisen
Fig. 12.02: Geluidsoverlast op de locatie
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Fig. 12.03: UV-straling, hitte en wind

Fig. 12.04: Temperatuur en wateroverschot
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voor de mentale gezondheid. Deze bestaat
uit de volgende eisen:

Program for the physical health:
Fine matter and NOx
Reduce from 32,4 µg/m³ to 20 µg/m³
fine matter per year and decrease the
concentration of NOx.

Toegang
Omdat patiënten o.a. onzeker en gespannen
zijn moet de toegang duidelijk en vooral
uitnodigend worden ontworpen. Voor een
ziekenhuis is een gastvrije ontvangst van
patiënten en bezoekers erg belangrijk.
Niet alleen binnen in het gebouw, maar
ook daarbuiten. Om voor oudere of minder
valide mensen de afstand van de bushalte
naar de ingang zo kort mogelijk te houden
moet de bushalte dicht bij de ingang
gepland worden.

Noise
Reduce from 50dB to 35dB at night
(caused by traffic and industry).
UV-radiation and heat
Provide protection against high
temperatures and UV-radiation.
Wind
Pollution spread by a south west wind
has to be prevented and the comfort
should not be disrupted by whirl wind
at the front of the building or by a cold
wind in winter times.

Landschap en binnentuinen
Het omliggende landschap en de
binnentuinen van het gebouw moeten
aantrekkelijk zijn om naar te kijken maar
ook aansluiten bij de verschillende wensen
van de verschillende typen patiënten die
aanwezig zijn in het ziekenhuis. Dit zijn
patiënten voor de psychiatrie, polikliniek,
verpleegafdeling en hot floor (intensive
care). De tuinen moeten gemakkelijk
toegankelijk zijn. Daarbij moet ook gedacht
worden aan rolstoelgebruikers, minder
validen en visueel beperkte patiënten.

Water surplus
Increase the ground level to at least
2,3m above NAP (Dutch National Level)
for the flood risk of the Nederrijn and
provide a good storage and outflow for
a water surplus of 300mm per year.
Program for the mental health:
Parking
Prevent disturbance of the sight caused
by the 1500 required parking places.

Sfeer
Bij de indeling en oriëntatie in het complexe
ziekenhuis moet er rekening worden
gehouden met de sfeer van het ontwerp.
Voor patiënten, bezoekers en personeel
moet een gepaste, vertrouwde en helende
omgeving ontworpen worden. Aangename
verblijfsruimten maar vooral de groene
omgeving zullen daaraan bijdragen.

Access
The entrance should be clear and
welcoming.
Park and inner gardens
Customize the design at the wishes of
the patients of mental illness, policlinic,
nursery and intensive care. Make the
gardens accessible for wheelchairs, less
valid and visually disabled patients.

Parkeerplaatsen
In het Meander medisch Centrum bevinden
zich gemiddeld 5000 mensen per dag: er
zijn 3000 medewerkers en er is ruimte
gereserveerd voor 600 bedden. Voor deze
personeelsleden, patiënten en bezoekers
moet er dus veel ruimte zijn om te
parkeren. De 1500 vereiste parkeerplaatsen
moeten uit het zicht worden gesitueerd
en ook zo min mogelijk ruimte in beslag
nemen.

Atmosphere
Make sure patients, visitors and
employees have a good orientation and
a healing environment.
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13. Landschappelijke
aspecten locatie
Amersfoort

Het
te ontwerpen ziekenhuislandschap
voor fysieke en mentale gezondheid is
gelokaliseerd op een oud militair terrein
in Amersfoort, gelegen in de provincie
Utrecht (Fig. 13.01). Hier wordt het nieuwe
Meander Medisch Centrum gebouwd.

De Utrechtse Heuvelrug is een
uitgebreid bos- en natuurgebied met
een karakteristieke zuidflank, een
aaneenschakeling van oude esdorpen
en landgoederen op een gradiënt tussen
heuvelrug en rivierengebied.
De Gelderse Vallei, het oude dekzandgebied
tussen Veluwe en heuvelrug, kenmerkte
zich door een afwisselend landschap
met een uitgebreid bekensysteem. Het
afwisselende landschap is in de loop der
tijd sterk veranderd. Onder invloed van
de landbouw zijn delen sterk aangepast,
terwijl andere delen als landgoedeigendom
goed bewaard zijn gebleven. Er komen
kampenlandschappen, slagenlandschappen
en broek- en heideontginningen voor, zij het
allen diffuus.
De Veluwe is ook een uitgebreid bos- en
natuurgebied. In dit gebied liggen enkele
kenmerkende landbouwenclaves. Er zijn
interessante contrasten tussen open en
gesloten gebieden en er is een grote
landschappelijke en ecologische diversiteit.
Naast deze bijzondere situering is
Amersfoort ook gezegend met twee
prachtige groene scheggen die de natuur
van het platteland ver tot in het centrum
laten reiken: de Eemscheg ten noordwesten

Fig. 13.01: Situering Amersfoort in Nederland

13.1 Inventarisatie en analyse
In deze paragraaf wordt de huidige situatie
van Amersfoort en de nieuwe locatie van
het Meander Medisch Centrum uiteengezet.

“Groene scheggen die de
natuur van het platteland
ver tot in het centrum laten
reiken.”

13.1.1Situering
Amersfoort is gelegen in de Gelderse
Vallei met de Utrechtse Heuvelrug aan de
westkant en de Veluwe aan de oostkant
(Fig. 13.02).
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Fig. 13.02: Amersfoort in de Gelderse Vallei tussen Utrechtse Heuvelrug en Veluwe

de Eem, de Grebbeliniedijk en het fort De
Schans (1799) hebben er toe bijgedragen,
dat dit gebied als landschappelijke zone
bewaard is gebleven. Het is een uiterst
delicate kwestie om juist in het puntje van
deze groene scheg een grote stedelijke
functie te willen ontwikkelen. Dat brengt
de morele verplichting met zich mee om
het maximale te doen aan landschappelijke
ontwikkeling, zoveel mogelijk bomen te
handhaven en zoveel mogelijk ecologie te
ontwikkelen.

en de Heiligenbergerbeekscheg ten
zuidoosten van het middeleeuwse
stadcentrum.
De locatie Maatweg (Fig. 13.03), ten
noordwesten van het centrum van
Amersfoort bleek na onderzoek de meest
kansrijke locatie voor een geschikte locatie
voor het nieuw te bouwen ziekenhuis
Meander Medisch centrum. Binnen het
plangebied is het voormalige M.O.B.
(mobilisatiecomplex) defensieterrein
aangewezen voor de bouw van het
ziekenhuis.

Naast een prachtige plek voor het nieuwe
ziekenhuis heeft het gebied veel verborgen
potenties en kwaliteiten die ontwikkeld
kunnen worden.

Het plangebied (Fig. 13.04) ligt in het
dekzandgebied van de Gelderse Vallei.
De Eemscheg, waarin het nieuwe
Meanderziekenhuis is gesitueerd, heeft een
unieke ligging ten opzichte van de stad;
het is onderdeel van één van de groene
lobben die van het buitengebied tot ver in
de stad reiken. Patiënten hebben daardoor
de mogelijkheid om uit te kijken over het
landschap en in contact te staan met de
groene omgeving. De aanwezigheid van

13.1.2 Historie Amersfoort
De stad Amersfoort dankt zijn ontstaan
en naam aan een doorwaadbare plaats
ook wel ‘voorde’ genoemd in de rivier de
Eem (vroeger de Amer). Verschillende
beken die water afvoerden uit de Gelderse
Vallei kwamen bij elkaar in een laagte
tussen de Amersfoortse Berg en het hoger
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De eerste vermelding van de plaats dateert
uit 1028. Er moet toen sprake geweest
zijn van een boerennederzetting op hogere
zandgronden. De strategische ligging was
voor de bisschop van Utrecht aanleiding
om er één van zijn hoven te bouwen, om
van hieruit de Gelderse Vallei te ontginnen,
want het natter en lager gelegen land bleef
lang ongebruikt. Amersfoort en omgeving
waren tot 1150 nog schaars bewoond. Toch
was Amersfoort gunstig gelegen op het
knooppunt van beken en landschappen,
zoals de stuwwal (Utrechtse Heuvelrug),
de dekzandruggen (Gelderse Vallei) en de
vruchtbare kleipolders (Eempolder). Vanaf
omstreeks 1150 begint een gestage groei
cultuurlandschap
van de nederzetting en directe omgeving en
daarmee neemt de druk op de vruchtbare
gronden toe. Deze druk werd
zo hoog dat
landgoed
men tot regulering van het grondgebied
moest overgaan. De boerderijen waren
gevestigd op de dekzandruggen
andere
groene en
ruimte
natuurlijke hoogtes.
De lager gelegen delen
Landbouw
Stedelijk groen werden pas
ten noorden van Amersfoort
later bewoonbaar,Stadspark
nadat door bedijking en
industrie
Wonen
ontwatering het land
droog
genoeg was
Industrie
geworden.

Fig. 13.03: Locatie

Cultuurhistorie

wonene
Militair
terrein
Handel en nijverheid
leefden
op, Amersfoort
Sport en recreatie
kreeg in 1259 stadsrechten.
In de acte,
Water stadsrechten werd
waarin aan Amersfoort
rest ruimte
verleend werd het stadje omschreven
als een ‘oppidum’, dat wil zeggen dat de
ziekenhuisterrein
stad versterkt was door waarschijnlijk
een
aarden wal, wellicht met poorten. Tegen het
einde van de dertiende eeuw
werd de eerste
cultuurhistorie
stenen muur gebouwd en omgeven door
een gracht (Fig. 13.05). Op de plattegrond
van het centrum van Amersfoort
sport is deze
eerste stadsmuur nog steeds goed terug te
vinden.

cultuurlandschap
landgoed
Fig. 13.04: Verklaring
gebruik
groene
ruimte
Landbouw
Stedelijk groen
Stadspark
Wonen

Omstreeks 1380 werd al begonnen met
de bouw van een nieuwe muur (gereed
rond 1450) wat het oppervlak van de
ommuurde stad verdrievoudigde. Dit bleek
erg ambitieus, want pas aan het begin
van de 19e eeuw wordt er buiten de veste
gebouwd. In de tweede muur werden
een aantal poorten gebouwd die tot op
de dag van vandaag te bewonderen zijn,
zoals de Koppelpoort en de Monnikendam
(Fig. 13.07). Van de eerste muur is

industrie

Industrie
Cultuurhistorie

wonene

Militair terrein

Sport en recreatie
Water

rest
ruimte
gelegen gebied
ten
noorden van Amersfoort
(Hoogland). Bij die doorwaadbare plaats
ziekenhuisterrein
werd de Eem gekruist door handelsroutes
die van Utrecht naar het oosten en noorden
cultuurhistorie
liepen.
sport
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1e Ring
2e Ring
Fig. 13.05: Stadsontwikkeling Amersfoort

1859

weinig bewaard gebleven, slechts de sterk
gerestaureerde Kamperbinnenpoort en de
zogeheten ‘Muurhuizen’. De Muurhuizen is
een reeks huizen die het tracé van de muur
volgen en gebruik maken van diens oude
fundamenten.
Amersfoort kreeg in de Middeleeuwen
na wonderen rond een Mariabeeld grote
betekenis als bedevaartsoord, waardoor
vanaf 1444 de Onze Lieve Vrouwetoren kon
worden gebouwd.

1900

De komst van de spoorwegen en de bouw
van twee kazernecomplexen deed de stad
uit haar 19e eeuwse slaap ontwaken.
Amersfoort trok veel nieuwe inwoners en
industrieën aan en werd een belangrijk
knooppunt. De werkgelegenheid in
fabrieken en de bouw nam toe. Door
het grote woningtekort na de Tweede
Wereldoorlog werden veel nieuwe wijken
gebouwd. Aan het eind van de 20e eeuw
kreeg de stad een grote groei-impuls door
de Groeistad-status, die intussen heeft
geleid tot de bouw van grote nieuwe wijken,
waarvan Kattenbroek door zijn bijzondere

De stad beleefde in de 18e eeuw een
bloeiperiode dankzij de tabaksteelt.

Fig. 13.06: Tracé Grebbelinie
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1951

1974

1991

architectuur landelijke bekendheid heeft
gekregen (Gemeente Amersfoort, 2007).

2004

opgeheven.
In 1939 is de in onbruik geraakte linie
toch nog een keer in werking gesteld.
Aan de oostzijde van de linie lag het
inundatiegebied. In de plannen van de
opperbevelhebber van het leger, nam de
linie de rol in van voorverdediging van
het Oost-front Vesting Holland. Op het
laatste moment (februari 1940) besloot de
nieuwe bevelhebber de hoofdverdediging
in de Grebbelinie te voeren. Bij de Duitse
invasie in Nederland werd hier enkele
dagen standgehouden. De zwaarste strijd
is daarbij gevoerd tijdens de slag om de
Grebbeberg.
In 1951 werd de Grebbelinie als
verdedigingswerk opgeheven (Stichting
Grebbelinie, 2007).

13.1.3 Grebbelinie
De Grebbelinie (Fig. 13.06) was een
voorverdediging van de Hollandse
Waterlinie, een Nederlandse
verdedigingslinie, gebaseerd op inundatie.
De Grebbelinie liep vanaf de Rijn bij de
Grebbeberg te Rhenen via het Valleikanaal
(of de Grift) en de Eem tot het IJsselmeer
(voorheen de Zuiderzee).
In 1745 is begonnen met de aanleg van
de Grebbelinie om Holland te beschermen
tegen de inval van vijanden. In 1794 is de
linie voor het eerst gebruikt tegen de inval
van de Fransen.
Tot laat in de 19e eeuw werd de Grebbelinie
onderhouden. Hoe langer echter de linie
ongebruikt werd gelaten, hoe minder de
noodzaak ervan werd gevoeld. In 1926
werd een groot deel van de vestingwerken

Hieronder (Fig. 13.08) zijn de hoogten van
de omgeving Amersfoort weergegeven.
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Fig. 13.08: Hoogteligging boven NAP

Fig. 13.07: Plattegrond Amersfoort 1649
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34 Kalkarm, soms beneden 50 cm ka

38 Kalkarm, soms beneden 50 cm ka

40 Complex: kalkrijk tot kalkarm - H

13.1.4 Bodem
Geomorfologie, bodem en waterhuishouding
zijn richtinggevend geweest voor de
ontginningsgeschiedenis, bodemgebruik,
verkavelingstructuur, natuur en landschap.
Het bekijken van de bodemkaart verklaart
de geschiedenis van het gebied en is nog
steeds bepalend voor het type landschap,
de kleine landschapselementen, de soorten
planten en dieren.

Veengronden
80 Laagveen - Niet uitgeveend - Op
81 Laagveen - Niet uitgeveend - Op
82 Laagveen - Niet uitgeveend - Op

86 Laagveen - Niet uitgeveend - Klei

Zandgronden

101 Kalkarm - Laag - Humuspodzole
102 Kalkarm - Laag - Gleygronden;

105 Kalkarm - Middelhoog - Oude bo

107 Kalkarm - Middelhoog - Podzolen

109 Kalkarm - Middelhoog - Podzolen

114 Kalkarm - Hoog - Oude bouwlan

116 Kalkarm - Hoog - Podzolen; zeer

118 Kalkarm - Hoog - Podzolen; zee

121 Kalkarm - Hoog - Podzolen; ove

123 Kalkarm - Hoog - Podzolen; ove

124 Kalkarm - Hoog - Humusarm; ar

126 Kalkarm - Associatie: middelhoo

Associaties van zand-, leem-, riv

134 Kalkarm - Laag - Associatie mee

Algemene onderscheidingen

Opvallend op de bodemkaart van
Amersfoort (Fig. 13.09) is het
trechtervormige zeeklei-estuarium dat
het stroomgebied van de huidige Eem
volgt. Dit is nu slechts nog gedeeltelijk
zichtbaar door een aantal bedijkingen op
de grens van zeeklei en veengrond. Aan
de randen van het dal van de Eem liggen
de zandgronden. De Eempolders bestaan
uit voedselrijk laagveen, ontstaan door
hoge grondwaterstanden. Deze zijn door
talloze inundaties door de Zuiderzee bedekt
geraakt door een kleilaag.
Er is momenteel sprake van een
bodemdaling in de gebieden met veen, als
gevolg van een (te) grote drooglegging
en de daarbij behorende veenoxidatie en
inklinking.
Als men goed oplet, kan men verspreid
liggende dekzandruggen in het veengebied
goed zien.

153 Geklassificeerde gronden - Kalk
sterk wisselende ondergrond; Midde

Toevoegingen
Grindhoudend

Humushoudende bovengrond van ou

Pleistoceen zand binnen 125 cm of z

Fig. 13.09: Verklaring bodemtypen

13.1.5 Geomorfologie
Het lezen van de geomorfologische(Fig. 13.10) en bodemkaart maakt de
bewoningsgeschiedenis en het landschap
verklaarbaar en herkenbaar.
Amersfoort wordt gekenmerkt door hogere
zandkoppen in een laag land. Een uitloper
van de Utrechtse Heuvelrug steekt vanuit
het zuidwesten de lagere en natte Gelderse
Vallei in. In de voorlaatste ijstijd (Saaliën,
300.000-100.000 v.Chr.) kwam het landijs
tot deze omgeving en stuwde de bodem
voor zich op, waardoor verhogingen zoals
de Utrechtse Heuvelrug ontstonden. Een
uitloper van deze heuvelrug stak vanuit
het zuidwesten de lager gelegen en
natte Gelderse Vallei in en vormde later
een goede plaats voor de nederzetting
Amersfoort.
Fig. 13.10: Geomorfologie
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Gedurende het daarop volgende (warmere)
Eemiën (100.000 - 50.000 v.Chr.) is de
Gelderse Vallei grotendeels onderdeel
van de Eemzee. Een dik pakket van
klei is hier toen afgezet. Door wind
werd tijdens de laatste ijstijd (Weichsel
ijstijd, 50.000-12.000 v.Chr. waarbij het
ijs onze streken niet bereikte) in deze
omgeving het dekzand afgezet: een ware
poolwoestijn. Er volgen nog een aantal
warme en koude perioden, waarin meer
dekzand maar ook veen wordt afgezet.
Rond 9.000 v.Chr. (begin van het Holoceen)
zet zich een klimaatsverbetering in, en
het grondwater stijgt. In de lager gelegen
gebieden ontstaan moerasbossen met
daartussen de hogere oost-west lopende,
beboste dekzandruggen. Verschillende
beken doorsnijden het landschap, enkele
komen samen bij de smalle doorgang
tussen de uitloper van de heuvelrug ‘de
Amersfoortse Berg’ in het zuidwesten, en de
dekzandruggen in het oosten. Vanaf daar
stromen zij samen verder als de rivier de
Eem (Gemeente Amersfoort, 2007).

Coelhorst

Schothorst
Meander Medisch
Centrum

Fig. 13.11: Formatie Amersfoortse landgoederen

kapelletje, maar er zijn ook oude
kazematten van de Grebbelinie zichtbaar.
13.1.7 Landschapstypen
De landgoederen zijn gelegen in het
typische kampenlandschap (Fig. 13.12),
wat de basis is op de dekzandruggen
met de oudste bewoning en bouwlanden.
Het landschap heeft een kleinschalig en
besloten karakter dat wordt veroorzaakt
door de smalle, bochtige wegen, de
beplantingen en door het dekzandreliëf,
versterkt door bolle akkers.
Op de lager gelegen delen en randen
naar Eemland komt het beplante
slagenlandschap voor. Kenmerkend voor het
beplante slagenlandschap is de rationele
strokenverkaveling. Haaks op de iets
hoger gelegen delen van het landschap
werden meerdere percelen vochtig land
tegelijkertijd in cultuur gebracht. Daar waar
de sloten soms droog vielen, bracht men als
afscheiding lijnvormige beplantingen op de
perceelgrenzen aan.
Het vlakke en natte- veen- en zeekleigebied
van het Eemlandschap, een rivieren uiterwaardenlandschap, ligt ten
noordwesten van het ziekenhuisterrein. Dit
betreft een grootschalig vlak en (half)open
landschap waar de Eem het belangrijkste
structurerende element is.

13.1.6 Landgoederen
In de omgeving van Amersfoort komen
vele landgoederen voor. Zo ligt ten noorden
van het stadscentrum van Amersfoort
het landgoed Schothorst (Fig. 13.11), dat
tegenwoordig dienst doet als stadspark.
Midden in het park, dat is aangelegd in
Engelse landschapsstijl, staat de oude villa
met koetshuis. Het park wordt gekenmerkt
door slingerende paden, vijvers met
golvende oeverranden, doorkijkjes en
gevarieerde begroeiingen. Begroeiing zoals:
graslanden, struwelen, lanen en bossen.
De poelen die verspreid in de lage delen van
het terrein liggen, vormen het leefmilieu
voor amfibieën. Ze zijn vooral van belang
als voortplantingsplaatsen voor de kleine
watersalamander, de bruine kikker en de
gewone pad (Gemeente Amersfoort, 2007).
Coelhorst is een landgoed aan de rand van
Amersfoort. Met andere natuurgebieden
vormt dit landgoed een groen lint langs
de rivier de Eem. Het landschap kenmerkt
zich door oorspronkelijke hakhoutbosjes,
houtwallen, akkers en graslanden.
Bij het landgoed hoort ook een pittoresk

De ruimtelijke hoofdstructuur wordt
voornamelijk bepaald door het contrast
tussen het hooggelegen besloten
boslandschap van de Utrechtse
Heuvelrug enerzijds en de halfopen
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10,5 ha

40 ha

Fig. 13.13: Afmetingen schegpunt en ziekenhuislocatie

Fig. 13.12: Verklaring landschapstypen
Stadslandschap

Kampenlandschap
In dit type landschap bestaat een grote
biodiversiteit door de verscheidenheid in
grondgebruik, bodem en water. De beken
zijn leefgebied voor vissen en amfibieën.
De nabijgelegen hooilanden zijn een
groeiplaats voor aan kwel gerelateerde
vegetaties. Het kleinschalige landschap
van bossen, houtwallen en akkers is een
uitstekend leef- en foerageergebied voor
vogels, vleermuizen, zoogdieren, vlinders
en insecten.

Boslandschap
Kampenlandschap
Slagenlandschap (boomloos)
Slagenlandschap (boomrijk)
Eemlandschap
Overgangslandschap
Broek- en Heideontginning

slagenlandschap van de Gelderse Vallei en
het open landschap van het Eemlandschap
anderzijds. Aan de voet van de Heuvelrug
markeren de Heiligenbergerbeek en de Eem
het laagste punt in het landschap.

Eemlandschap
De rivier de Eem stroomt vanaf Amersfoort
naar het Eemmeer en wordt gevoed door de
beeksystemen van de Gelderse Vallei en het
Valleikanaal. Vanouds is de Eem een getijde
River. Voor een groot deel loopt de Eem
door buitendijks gebeid. In dit buitendijkse
gebied liggen tal van relicten en structuren
die herinneren aan de dynamiek van de
voormalige Zuiderzee.
Vanaf de Eem werden de Eempolders
grotendeels ontgonnen. Tot in de 20e eeuw
waren er regelmatig grote overstromingen.

Om te weten te komen of de aanwezige
landschapstypen zowel optimaal zijn voor
de fysieke als ook de mentale gezondheid,
zijn de landschapstypen getoetst aan een
aantal belangrijke factoren (Appendix 1).
De factoren voor de fysieke gezondheid
zijn: fijnstof/ NOx, verkeer/ industrie,
neerslag/ weerextreme en temperatuur en
UV. De factoren waar de landschappen aan
zijn getoetst voor de mentale gezondheid
zijn: groene elementen, vorm, maat,
ligging, sfeer en overige elementen.
Uit deze meting is gebleken dat het
kampenlandschap en het Eemlandschap
de belangrijkste landschapstypen op het
ziekenhuisterrein zijn om de fysieke en
mentale gezondheid positief te beïnvloeden.

13.2 Conﬂicten
De scheg waarin het ziekenhuis is gelegen
is 40 hectare groot, de totale oppervlakte
van de eigenlijke ziekenhuislocatie is
ongeveer 10,5 hectare (Fig. 13.13). Om
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Fig. 13.15: Amersfoort in 1905

Fig. 13.14: Analyse huidige situatie

een zo goed mogelijk gezond landschap
te kunnen maken gebruiken wij de gehele
scheg om de gezondheid positief te
bevorderen.

Dit geldt net zo voor het Eemlandschap
(Fig. 13.18).
Een wens van de gemeente was om de
oude Eemloop terug te brengen in het
gebied. Op de historische kaart uit 1905 is
deze oude loop nog goed terug te zien (Fig.
13.15).

In de huidige situatie (Fig. 13.14) ontbreekt
het aan ruimtelijke samenhang en keren het
plangebied en de stad zich van elkaar af.
Het gebied doet als entree van Amersfoort
‘schaalloos’ aan, het centrum kondigt zich
niet aan als je over de Maatweg rijdt. Het
terrein is zo dichtgegroeid dat er geen
structuur is op te maken. Ruimtelijke,
landschappelijke kwaliteiten zijn wel
aanwezig maar nauwelijks waarneembaar,
cultuurhistorische elementen als de
Grebbeliniedijk en het fort zijn bijvoorbeeld
onvoldoende bereikbaar en herkenbaar. Ook
zijn de belangrijkste landschapstypen niet
meer herkenbaar.

13.4 Conclusie
Uit de stedelijke ontwikkeling van
Amersfoort is op te maken dat een groene
scheg is vrij gebleven van bebouwing.
Deze scheg vormt een groene structuur in
de stedelijke ruimte. Voor omwonenden
kan deze dienst doen als luchtverbeteraar,
verkoelende structuur en een rustgevend
groen beeld. Op de locatie van het Meander
Medisch Centrum bestaat de scheg uit
kampenlandschap en Eemlandschap. Het
besloten en onvriendelijke beeld van het
oude militaire terrein en de omsluiting van
industrie en wegen dragen niet bij aan een
goede gezondheid. Het kampenlandschap
kan vanwege de houtwallen en lanen
gunstig zijn voor het filteren van negatieve
omgevingsfactoren op de ziekenhuislocatie.
Het Eemlandschap heeft kwaliteiten voor
het verbeteren van de mentale gezondheid,
doordat het bloemrijke grasland, natuurlijke
vormen, water en vergezichten onder
andere zorgen voor een vriendelijke
uitstraling. De Grebbeliniedijk en het fort

13.3 Ambitie
Het terugbrengen van de oude Eemloop
en het vormgeven van ecologische en
landschappelijke verbindingszones langs
de Eem en het kampenlandschap kunnen
een invulling zijn om deze problemen op te
lossen.
Omdat de huidige structuren van het
kampenlandschap niet goed herkenbaar
meer zijn, is het van belang deze structuren
op te pakken en te versterken (Fig. 13.17).
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Fig. 13.16: Fotocollage locatie Maatweg: toekomstig Meander Medisch Centrum
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‘de Schans’ hebben een cultuurhistorische
waarde en kunnen dienen ter oriëntatie.
We kunnen concluderen dat er voldoende
potentiële kwaliteiten aanwezig zijn bij de
nieuwe locatie van het Meander Medisch
Centrum die de fysieke en mentale
gezondheid ten goede komen.
the kampen landscape can be potential
for filtering the negative environmental
factors of the hospital location. The
Eem landscape contains qualities for
improvement of the mental health,
as the flowery grassland, the natural
forms, the water, and sights have a
friendly appealing. The Grebbeliniedike
and the fortress ‘de Schans’ have
cultural-historic value and can serve for
orientation. We can conclude that there
are enough landscape qualities at the
location of the Meander Medical Centre
that can assist at the improvement of
the physical and mental health.

The urban development of Amersfoort
reveals a green lob (scheg) that
remains free of buildings. This green
lob forms a green structure in the
urban environment. For neighbouring
inhabitants it can function as airfilter, cooling source, and a restful
atmosphere. On the location of the
Meander Medical Centre the lob
contains kampen landscape and Eem
landscape. The enclosed and unfriendly
environment of the former military
terrain, and the surrounding industry
and roads do not contribute to a good
health. The shelter-belts and lanes of

Fig. 13.17: Huidig kampenlandschap

Gewenst kampenlandschap

Fig. 13.18: Huidig Eemlandschap

Gewenst Eemlandschap
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14. Meander Medisch
Centrum
Het Meander Medisch Centrum wordt
gebouwd op een nieuwe locatie ter
vervanging van twee verouderde
ziekenhuizen in Amersfoort. De nieuwe
ziekenhuislocatie is een militair terrein
dat zijn functie heeft verloren. Het
terrein is gelegen aan de rand van de
stad. Tegenwoordig worden de meeste
ziekenhuizen naar de stadsrand verplaatst.
Hier kan direct voordeel worden genomen
uit de groene omgeving. Er zijn op dit
moment nog geen volledig uitgewerkte
ontwerpen voor het nieuwe ziekenhuis.
Enkel een structuurontwerp en een
ruimtelijke vertaling van het programma is
gemaakt.

licht, lucht en de (groene) omgeving het
gebouw kunnen binnendringen (Fig. 14.02).
Het deel met het paviljoenmodel en het
H-model is door de architect enigszins
schuin geplaatst om een open zicht te
geven op het landschap.

“Open vorm, waardoor
licht, lucht en de groene
omgeving het gebouw kan
binnendringen.”
Het ziekenhuis is opgebouwd uit losse
bouwdelen die worden verbonden door
zo genoemde lanen, straten en openbare
ruimten (Fig. 14.03). Deze ruimten
worden overdekt door glazen daken. De
belangrijkste verbinding is de laan die de
hoofdas vormt (Fig. 14.07). De laan staat
in verbinding met de hoofdentree en alle
publieke ruimten. De lanen en de straten
die parallel liggen aan deze hoofdlaan

14.1 Opbouw ziekenhuis
Het Meander Medisch Centrum is een
open model. Gebaseerd op de historische
ziekenhuisbouw zijn drie typen ziekenhuizen
te herkennen in de bouwvorm: het paviljoen
ziekenhuis, het H-model en het publieke
ziekenhuis (Fig. 14.01). Kenmerkend voor
deze typen zijn de open vorm, waardoor

Paviljoen
H-vorm
Gemeentelijk

Fig. 14.01: Bouwstijl ziekenhuis

Fig. 14.02: Licht, lucht en groen binnen laten
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hebben zicht op de buitenruimte, waardoor
een goede oriëntatie en verscheidene
rustpunten ontstaan. Er zijn drie overdekte
openbare ruimten verbonden met de
laan, namelijk het Forum, het Atrium en
de Hortus. Vanuit het Forum wordt men
doorverwezen naar de diverse afdelingen,
het Atrium is een bijeenkomst- en
spreekuurruimte en de Hortus is een
informele wachtruimte voor de EHBO en
dagklinieken. Wij willen dat er in al deze
ruimten zicht is op de groene buitenruimte,
waardoor er een vriendelijke, huiselijke en
rustige sfeer ontstaat. Bovendien moet het
mogelijk gemaakt worden om vanuit de
lanen en straten naar buiten te kunnen (Fig.
14.04).

Fig. 14.03: Laan, straten en openbare ruimten

De bouwlagen van het ziekenhuis lopen
naar het midden toe op in hoogte, met 4
tot 9 bouwlagen. Op deze manier is het
mogelijk om vanuit de kamers zicht te
hebben op de het landschap (Fig. 10.06).
14.2 Ziekenhuisafdelingen
Aan de verschillende ziekenhuisdelen
van het Meander Medisch Centrum zijn
bijpassende afdelingen toegekend. De
afdelingen die het ziekenhuis kent zijn
de psychiatrische afdeling, de polikliniek,
de hot floor en de verpleegafdeling
(Fig. 14.05). Elke afdeling heeft zijn
eigen patiëntengroep met een typerend
ziekteverloop en klachten.
In het Meander Medisch Centrum bevinden
zich vier typen patiëntengroepen:

Fig. 14.04: In- en uitgangen
Polikliniek
Verpleging
Hot floor

1. Psychiatrische patiënten worden in de
psychiatrische afdeling opgenomen. Zij
hebben ziekten zoals depressie, angst en
paniekaanvallen. Patiënten zullen hier vaak
voor een langere periode blijven. Door een

Psychiatrie

Fig. 14.05: Ziekenhuisafdelingen

Fig. 14.06: Aanzicht ziekenhuis
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rustige en stille omgeving te creëren kan
kalmte en zelfreflectie gestimuleerd worden,
waardoor de ziektebeelden afnemen.

The Meander Medical Centre needs
extension and therefore replaces two
older buildings for a new building on
a new location. This hospital building
exists of tree building types as they
are formulated in chapter 6: the public
hospital, the pavilion hospital and the
H-model (Fig. 14.01). Characteristic for
these types is the open form, by which
light, air and a (green) environment
can enter the building. The public
places are structured by avenues,
streets and waiting areas (Fig. 14.03).
From these public places we would
like to provide sight on the outside
environment. By doing this, users gain
a good orientation and the atmosphere
becomes more comforting and friendly.
Moreover, we suggest the possibility to
go outside from the public areas.

2. Chronische patiënten en specialisatie
behoevende mensen worden behandeld
in de polikliniek. Deze mensen gaan naar
bijvoorbeeld de keel- neus- en oorarts,
oogarts, longarts of orthopeed. Hier zullen
de patiënten met spanning wachten op
een consult of vermoeid zijn van een
behandeling. Om de patiënten op te peppen
en moed te geven moet er een omgeving
ontworpen worden die energie geeft.
3. Mensen met acute aandoeningen
zoals een hartaanval of hersenbloeding
en mensen die een ongeval hebben
gehad worden behandeld op de hot
floor (operatiekamers, intensive care,
etc.). Patiënten die met spoed en in
levensgevaar per ambulance worden
binnengebracht zullen weinig baat hebben
van de buitenomgeving, doordat ze niet bij
bewustzijn of afwezig zijn. Tevens zullen de
zieken zeer kort verblijven in deze afdeling.
De patiënten die bij de EHBO terechtkomen
hebben wel nut van een groene omgeving;
het kijken naar groen werkt ontspannend
en rustgevend. Personeel zal op deze
afdeling erg druk en gestrest zijn en heeft
daardoor ook baat bij zicht op groen.

The departments of the Meander
Medical Centre are the policlinic, the
psychiatric department, the care
department, and the hot floor. Each
department has a different group of
patients, that each has their typical
disturbances and process of diseases
(Fig. 14.05). The landscape can
contribute for every department to
either an energizing, reflecting, calming
or relaxing atmosphere.

4. Patiënten die geopereerd zijn of
oudere mensen die in de laatste fase
van hun leven zijn, worden voor verdere
verzorging, controle en observatie op de
verpleegafdeling geplaatst. De patiënten
kunnen pijn hebben na een operatie en
zullen een lange tijd alleen op een kamer
komen te liggen. Het kijken naar een
groene omgeving zorgt dan voor afleiding
en ontspanning en werkt daardoor ook
pijnstillend.

Fig. 14.07: Referentiebeeld van ziekenhuishal

102

15. Concept
De locatie van het Meander Medisch
Centrum bevindt zich in de punt van
een groene scheg. In die scheg komen
drie landschappen samen, namelijk
het kampenlandschap (Fig. 15.04),
het Eemlandschap (Fig. 15.05) en
een deel van het cultuurhistorische
landschap van Amersfoort (Fig. 15.06).
Deze landschapstypen worden samen
weergegeven in Fig. 15.01.
Zoals uit hoofdstuk 13 is gebleken, is het
kampenlandschap het meest gunstig voor
de fysieke gezondheid. De houtwallen
en lanen benadrukken tevens de vorm
van de scheg. Het Eemlandschap heeft
de beste kwaliteiten voor de mentale
gezondheid. De bloemrijke graslanden,
het water, de vergezichten en de ronde
vormen geven een vriendelijk en
rustgevend aanzicht. Aan het Eemlandschap
grenst het cultuurhistorische landschap
met de Grebbeliniedijk en het fort de
Schans. De contouren van het fort en
de dijk hebben een strakke vorm en
dienen tevens als oriëntatiepunten. De
rechte, harde lijnen van de dijk, het
fort en het kampenlandschap werken
contrasterend tegenover de zachte,
ronde vormen van het Eemlandschap.
De hergeïntroduceerde ‘Oude Eem’
raakt alle drie de landschapstypen en

Fig. 15.01: Huidige situatie

Fig. 15.02: Concept

Fig. 15.03: Eilandenreeks ten noorden van Amersfoort
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Fig. 15.04: Kampenlandschap t.o.v. ziekenhuis

Fig. 15.05: Eemlandschap t.o.v. ziekenhuis

Fig. 15.06: Cultuurhistorisch landschap t.o.v. ziekenhuis
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Fig. 15.07: Functioneel concept
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is de verbindende factor tussen deze
verschillende landschapstypen (Fig. 15.02).
De ‘Oude Eem’ vormt tevens de contour
van het ziekenhuisterrein en dient als een
natuurlijke grens. Deze teruggebrachte
meander vormt samen met de huidige rivier
de Eem een nieuw eiland. Dit ‘medische’
eiland ligt in de reeks eilanden die
gesitueerd zijn langs de rivier de Eem (Fig.
15.03).

The location of the Meander Medical
Centrum is sited in the end point of
a green lob. In the green lob enter
three landscape types: kampen
landscape, Eem landscape and culturalhistorical landscape (Fig. 15.04, 15.05
and 15.06). The wind-shelters and
tree-lanes of the kampen landscape
emphasize the form of the green
lob. The flowery grass lands, natural
forms, water, and sights of the Eem
landscape provide a friendly, calming
image. The outlines of the fortress
and dike have strong forms that can
serve as focus points. The straight,
strong lines of the kampen landscape,
fortress and dike provide a contrast
with the soft, fluent forms of the Eem
landscape. The former path of the Eem
river is reintroduced and it thereby
touches all tree landscape types. It
functions as a binding factor within the
landscape types (Fig. 15.07). The new
path of the Eem forms the outline of
the hospital terrain and supplies as a
natural boundary as well. It becomes
the fourth island in the series of islands
positioned along the Eem (Fig. 15.03).

“De ‘Oude Eem’ is de
verbindende factor
tussen de verschillende
landschapstypen.”
Het ziekenhuis staat op het hoogste
gedeelte van het eiland. Direct rond het
ziekenhuis ligt het ziekenhuisterrein op één
niveau. Hierdoor is het voor elke patiënt, en
zo ook voor de minder mobiele patiënten,
mogelijk om zich zonder hulp over het
terrein te verplaatsen en te genieten van
de buitenruimte en het uitzicht. De functies
staan in dienst van het herstel van de
patiënten. Zo bevinden zich er op dit nabij
gelegen en hogere deel therapietuinen,
tuinen voor het verbeteren van de motoriek
en ruimtes voor gesprekstherapie. Deze
tuinen hebben een verzorgde uitstraling en
geven een beschermend gevoel.

The higher part of the island has one
level, so that the less mobile patients
can move independently. Near the
hospital are the functions located
for recovering of patients. Therapy
gardens, gardens for improvement
of the fine motion, and spaces for
conversation therapy are sited on this
level. Further from the hospital building
are differences in height. The landscape
is open, and more natural. This area
provides space for functions that are
more active.

Het lagere deel van het eiland heeft een
ander karakter. Dit deel van het terrein
wordt vormgegeven met hoogteverschillen,
een open landschap en heeft een weelderig,
natuurlijk beeld. De ruimte biedt plaats
voor functies die meer in het teken
staan van actie en beweging. Een kleiner
eiland gemaakt voor dieren, spannende
speelplekken voor kinderen en een ruim
opgezet wandelgebied dragen bij aan de
afleiding en het vermaak van de patiënten
(Fig. 15.07).
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16. Alomvattend
landschapsontwerp
verbinding met de zuidelijke scheg
die daar de stad binnenkomt. Op dit
moment is het groen in de scheg
waar het ziekenhuis gebouwd gaat
worden nauwelijks gestructureerd.
De ruimtelijke kwaliteit wordt
verbeterd door de lijnbeplanting van
het kampenlandschap en de losse
beplanting van het Eemlandschap
weer te herstellen. Op deze wijze
kan het natuurlijke landschap van
de scheg, bestaande uit bomen,
struiken, grassen en water,
gebruikt worden voor filtering van
de schadelijke omgevingsfactoren
die een stad met zich meebrengt.
Tevens heeft het groene beeld een
gunstig effect op de belevingswaarde
en daarmee ook op de mentale
gezondheid van omwonenden en
toekomstige gebruikers van het
ziekenhuis.

Synergie is een begrip wat een proces
beschrijft waarbij het samengaan van
delen meer oplevert dan de som der delen,
kortweg 1+1=3. In het alomvattende
landschapsontwerp (Fig. 16.02) komen
de twee verschillende aspecten ten
behoeve van de gezondheid samen in één
plan. De fysieke gezondheidsaspecten,
de mentale gezondheidsaspecten en het
landschap vormen samen een plan dat
meer waarde heeft dan een gebruikelijk
landschapsontwerp. Het ontwerp geeft meer
betekenis aan het landschap en heeft een
positief effect op de gezondheid.

“De fysieke
gezondheidsaspecten,
de mentale
gezondheidsaspecten en
het landschap vormen
samen het alomvattend
landschapsontwerp.”

•

De meerwaarde voor het landschap, de
benodigde landschappelijke elementen
voor fysieke gezondheid en de mentale
gezondheid worden toegelicht aan de
hand van de volgende duidelijk aanwezige
structuren en ontwerpelementen:
•

De groene scheg die Amersfoort
verrijkt met een groene omgeving, is
van algemeen belang voor de directe
omwonenden. Het groene karakter
loopt door tot in de kern van
Amersfoort en staat via het water,
dat door het stadscentrum loopt, in
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De rivier de ‘Oude Eem’ liep
oorspronkelijk door het centrum.
Deze meanderende loop is typerend
voor het Eemlandschap dat grenst
aan de Eem. Door de oude loop
terug te brengen komt het natte
karakter weer tot uiting. Het water
van de Eem dient voor de opvang
van fijnstof van de nabij gelegen
wegen en industrie. Ook brengt
het water verkoeling tijdens de
hete zomerdagen en vangt het
teveel aan water op gedurende
hevige regenval. Mentaal gezien
heeft het meanderende water een
spirituele waarde en een vriendelijke
uitstraling. Deze vriendelijkheid
wordt ook verkregen met behulp van
de natuurlijke barrière van het water,

gebied. Het gebruik maken van
bomengroepen en grasland draagt
bij aan de verruwing van het
landschap waardoor fijnstof en NOx
opgevangen kunnen worden. De
bomen bieden schaduwrijke plekken
wat verkoeling en bescherming
biedt tegen UV-licht tijdens zonnige
dagen. Het natuurlijke beeld wat
verkregen wordt door de losse
beplanting draagt bij aan het
verminderen van mentale klachten.
De bloemen hebben eveneens een
fleurige uistraling wat een genezend
effect heeft op de patiënten.

waardoor het ziekenhuisterrein
wordt afgesloten. Er is een eiland
gevormd dat een veilig gevoel met
zich meebrengt.
•

•

•

De Grebbeliniedijk en het fort ‘de
Schans’ vormen een verbinding
langs de Eem als cultuurhistorische
elementen. Het verdedigingswerk
wordt meer zichtbaar gemaakt
waardoor de historische structuur
aanschouwelijk is. Dit element
dient tevens als ecologische
verbinding langs de Eem die
gekenmerkt wordt door vochtige
loofbossen, grasland en poelen. De
Grebbeliniedijk en het fort hebben
behalve een ecologische waarde
ook een voordelig aspect voor de
fysieke gezondheid. Een beplante
wal werkt als geluidsbarrière en is
gunstig voor de opvang van fijnstof.
Door de aanwezigheid van de wal
met beplanting wordt meer rust
verkregen voor patiënten en heeft
het groene karakter betekenis voor
de mentale gezondheid.
De bomenrijen die typerend zijn
voor het kampenlandschap zijn in
de huidige situatie onderbroken
of niet aanwezig. Door lineaire
groenelementen te plaatsen aan
de rand van het ziekenhuisterrein
wordt een natuurlijke grens
aangegeven. De lijnbeplanting
functioneert als buffer voor fijnstof,
NOx en geluid dat afkomstig is van
de weg en de industrie. De buffer
werkt tegelijkertijd voordelig op het
mentale welbevinden. De beplanting
geeft een beschermd gevoel en
zorgt voor rust tegen de drukte van
buitenaf.
De losse boomgroepen en het
bloemrijke grasland zijn typerend
voor het Eemlandschap. De huidige
beplanting op het ziekenhuisterrein
is erg gesloten. Het verminderen
van het aantal bomen op het
nieuw gevormde eiland helpt
bij de verheldering van het
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•

De losse plantvakken rond het
ziekenhuis tezamen met de
losse boomgroepen refereren
naar de beplanting die om de
boerderijen in het Eemlandschap is
gesitueerd. Deze beplanting zorgt
tegelijkertijd voor een menselijke
maat ten opzichte van het grote
ziekenhuiscomplex. Voor de fysieke
gezondheid helpen de planten en
boomgroepen om de temperatuur
te verlagen bij warme dagen, het
zonlicht en de wind te blokkeren
en de luchtkwaliteit te verbeteren
door de opvang van fijnstof en
NOx. Vanuit het ziekenhuis is er
direct zicht op de kleurige planten
en boomgroepen en kan de patiënt
gebruik maken van het groen nabij
het gebouw. Er kan o.a. gebruik
gemaakt worden van de slingerende
wandelpaden die de gebruiker over
heel het terrein leidt.

•

De dakbeplanting wordt toegepast
op het ziekenhuis om ervoor te
zorgen dat ook het daklandschap
voorzien is van een groene
uitstraling. De beplanting draagt
bij aan het opvangen van fijnstof,
verkoeling in de zomer en isolatie
tegen kou in de winter. Patiënten
kunnen vanuit hun bed de frisse en
verkoelende lucht toelaten via het
(open) raam. Het zicht op de groene
daken verschaft een rustgevend
karakter. Bovendien worden dieren,

zoals vogels, aangetrokken door de
groene daken.

The value of the landscape can be
clarified according to a number of
structures and design elements.
The green lob:
• enriches Amerfoort with a green
environment;
• has a positive effect on the
experience of inhabitants.
The introduced river Eem:
• restores the wet character of the
landscape;
• captures fine matter and cools the
environment;
• has a friendly appearance and
spiritual value.
The Grebbeliniedike and fortress:
• reveal the historical structure and
function as ecological connection
along the Eem;
• function as noise reducer and
captures fine matter;
Tree lines:
• form linear green elements,
typical for the kampen landscape;
• function as buffer for fine matter,
nitro oxygen and noise.
Tree groupes:
• clarify the Eem landscape;
• provide shadow;
• provide a natural image.
Planters and single trees:
• block surplus sunlight and wind;
• provide a colourful appearance
and function as attributes for
therapy and revalidation.
Roof planting:
• provides a green calming image
and attracts birds;
• captures fine matter and cools on
hot summer days.
Raising land:
• enlarges the possibility to view
into the landscape.

Fig. 16.01: Dakbeplanting

•

De ophoging van de
ziekenhuislocatie maakt het mogelijk
om ver het landschap in te kijken.
Vergezichten zijn kenmerkend voor
het Eemlandschap. De hoofdreden
van de ophoging is het voorkomen
dat het ziekenhuis kan overstromen
bij dijkdoorbraken. Het ziekenhuis
kan zijn belangrijke functie in alle
tijden uit blijven voeren en patiënten
blijven vrij van infecties die
veroorzaakt kunnen worden door het
water. Dankzij het verhoogde land
is het mogelijk om parkeerplekken
onder het gebouw te maken.
Hierdoor wordt de groene omgeving
van het ziekenhuis niet verstoord,
wat positief is voor de mentale
gezondheid.

De bovengenoemde landschappelijke
structuren en elementen geven een
beschrijving van hoe de landschappelijke,
fysieke en mentale aspecten
samenvloeien tot een alomvattend plan.
Het landschapsontwerp wordt verder
verduidelijkt in het volgende hoofdstuk,
waar de richtlijnen voor de fysieke
en mentale gezondheid apart worden
toegepast in het landschap van het nieuwe
Meander Medisch Centrum.

The above mentioned landscape
structures and elements give a
description of how the landscape
potentials, physical- and mental health
aspects merge into a comprehensive
landscape design.
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Alomvattend landschapsontwerp
Verklaring
Bomen Kampenlandschap
Bomen Eemlandschap
Heesters
Gekleurde thematische bloemenborders
Grasveld
Bloemengrasland
Autoweg
Fietspad
Voetpad
Halfverhard voetpad
Vlonder
Brug
Water
Meditatiedoolhof
Oeverbeplanting
Bebouwing
Fig. 16.02: Alomvattend landschapsontwerp
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17. Toepassing
richtlijnen
De richtlijnen die geformuleerd zijn voor
zowel de fysieke als mentale gezondheid
moeten in praktijk gebracht worden
op de locatie van het Meander Medisch
Centrum. Hoe de richtlijnen toegepast
moeten worden hangt af van de locatie.
Om een goede relatie te behouden met het
aanwezige landschap is het de zaak om
rekening te houden met de bestaande of
gewenste structuur. De samenvloeiing van
de fysieke en mentale richtlijnen en het
landschap dragen op die manier bij aan een
gezondere omgeving voor zowel de mensen
(patiënten, bezoekers en personeel) als het
landschapsmilieu. Om de toepassing van de
richtlijnen op de locatie van het Meander

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Medisch Centrum te verduidelijken, worden
de richtlijnen voor fysieke en mentale
gezondheid in dit hoofdstuk per onderdeel
uitgelegd.

“Richtlijnen die
geformuleerd zijn voor
zowel de fysieke als
mentale gezondheid
moeten in praktijk gebracht
worden.”

Huidziekten

Oogproblemen

Fig. 17.01: Lijnbeplanting dicht bij
de bron

Mentale ziekten

Fig. 17.02: Ruwheid
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hoort thuis in de lijnstructuren van het
kampenlandschap.

17.1 Richtlijnen voor fysieke
gezondheid
Plaats lijnbeplanting dicht bij bron
Bomen die geplaatst zijn in lijnstructuren,
hebben de beste capaciteit om fijnstof en
NOx op te vangen. Herhaling van deze
lijnbeplanting en positionering dicht bij de
bron vergroten het effect.
Aan de rand van het ziekenhuisterrein
komen van oorsprong houtwallen en
bomenlanen voor. Door de lineaire
structuren die loodrecht op de wind staan te
herstellen of nieuw aan te planten, kunnen
deze functioneren als luchtverbeteraars
(Fig. 17.01). De breedte van het terrein
loodrecht op de wind is gemiddeld 350m.
Bomen met een hoogte van 20 meter zijn
daarom gewenst om het fijnstof op dit
terrein op te vangen. Bij het kiezen van
de meest geschikte boomsoort, wordt
behalve de mate van fijnstof afvang ook
gekeken naar bodemtype, landschapstype
en de esthetische waarde. De zwarte els
(Alnus glutinosa) wordt hier toegepast.
Deze boomsoort wordt ongeveer 20m
hoog, is geschikt voor fijnstof afvang, komt
vaak voor bij de nattere bodemtypen en

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Zorg voor ruwheid
Meer ruwheid van beplanting in het
landschap zorgt voor meer opvang
van fijnstof en NOx. Tevens is er door
aanwezigheid van beplanting meer
evotranspiratie en daarmee verkoeling van
de omgeving. Op het ziekenhuisterrein
wordt zoveel mogelijk beplanting toegepast
in de vorm van bomen, struiken en
kruidachtige planten (Fig. 17.02). Ook
de ziekenhuisdaken worden beplant
met verschillende soorten sedum (als
Sedum album, Sedum caeruleum en
Sedum glaucophyllum) en mosbeplanting
(als Tortula muralis en Fontinalis
antipyretica). De dakbeplanting verbetert
het microklimaat en de luchtkwaliteit in de
directe omgeving van de patiënten.
Maak gebruik van water
Water voor opvang van stofdeeltjes en
verkoeling in de zomer wordt toegepast in
de vorm van de oude meander. De loop van
de meander is zo gelegd dat in de zomer

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

Fig. 17.03: Water

Fig. 17.04: Schaduw door bomen
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de oostenwind het eiland verkoelt waar
de patiënten aanwezig zijn. In de winter
overheerst de zuidwestenwind waardoor de
stofdeeltjes van de industrie kunnen worden
opgevangen (Fig. 17.03).

Het industrieterrein ten zuidwesten van
het ziekenhuis kan de gemoedstoestand
en nachtrust van de patiënten en overige
aanwezigen verstoren. De Grebbeliniedijk
die loodrecht op de overheersende
windrichting ligt kan overlast door geluid
voorkomen. Door de dijk te beplanten,
zorgt geruis en geritsel voor tegengeluid
(Fig. 17.05). Dieren die aangetrokken
worden door de beplanting, en dan met
name vogels, kunnen eveneens de storende
geluiden verbloemen.

Verstrek schaduw door bomen
De boomkronen voorkomen dat men in
aanraking komt met UV-licht. Bovendien
werkt de schaduw van het bladerdak
verkoelend tijdens hitte in de zomer. De
bomen worden geplaatst aan de zuidwest
kant van het ziekenhuis, omdat daar de
mate van UV-straling het hoogst is en de
hitte het grootst (Fig. 17.04). Patiënten die
door medicijngebruik of behandeling niet
direct met het zonlicht in contact mogen
komen, kunnen toch naar buiten dankzij de
schaduwwerking van de bomen.

Verhogen land
Om het ziekenhuis en haar patiënten te
beschermen tegen overstromingen, moet
het terrein van het Meander Medisch
Centrum worden opgehoogd (Fig. 17.06).
Het ziekenhuis wordt op een heuvel
geplaatst van 2,3m boven NAP. De grond
die ter beschikking komt door het uitgraven
van de nieuwe meander kan worden
gebruikt voor deze ophoging.

Maak gebruik van een beplante wal
Een geluidsbarrière in de vorm van een
wal of dijk, kan indien deze beplant is
veel bijdragen aan geluidsvermindering.

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

Hartproblemen

Longaandoeningen

Gehoorschade

Huidziekten

Oogproblemen

Mentale ziekten

Fig. 17.05: Beplante wal

Fig. 17.06: Verhogen land
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17.2 Richtlijnen voor mentale
gezondheid
Zorg voor beweging, frisse lucht en zonlicht
Om te ontspannen en ontstressen is niets
beter dan naar buiten te gaan en daar
tijdens een wandeling te genieten van
gezonde frisse lucht en zonlicht. Vanuit het
ziekenhuis zijn paden aangelegd zodat
patiënten zich buiten door de tuinen en het
park kunnen verplaatsen (Fig. 17.07). De
paden bevinden zich zowel op één niveau
voor de minder valide patiënten als ook
op variërende hoogte voor de meer valide
patiënten. Voor sommige patiënten is direct
of teveel zonlicht niet verantwoord. Nabij
de paden zijn daarom rustpunten in de
schaduw van bomen geplaatst.

Maak therapie en afleiding mogelijk
Patiënten die moeten revalideren of
therapie behoeven, kunnen dit beoefenen
in de daarvoor bestemde tuinen dicht
bij de betreffende ziekenhuisafdelingen
(Fig. 17.08). De revalidatietuin kan direct
bereikt worden vanuit de revalidatiekliniek.
Tuintherapie kan eveneens plaats vinden
in de revalidatietuin, maar ook in de
bloementuin en boomgaard. Hier maken
verhoogde plantenbakken het mogelijk om
te werken met planten zonder te hoeven
bukken of bereikbaar zittend vanuit een
rolstoel. Vanuit de psychiatrische afdeling
zijn terrassen direct toegankelijk om
gesprekstherapie of groepstherapie in
de buitenlucht mogelijk te maken. De
ontworpen therapietuinen bezorgen naast
de behandelwijze, ook voor afleiding en
genezing door het werken met en in de
natuur.
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Fig. 17.08: Therapie en afleiding

Fig. 17.07: Beweging, frisse lucht en
zonlicht
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Maak gebruik van water
Water in de vorm van een meander
of vijver, heeft een rustgevende,
ontspannende en spirituele werking.
Het ziekenhuisterrein is omsloten door
een meanderende rivier, waardoor een
natuurlijke grens wordt aangegeven,
zonder dat patiënten het als zodanig
ervaren (Fig. 17.09). Hierdoor krijgt het
strakke ziekenhuisgebouw een vriendelijke
uitstraling. Met die reden is de loop van de
meander ook voorlangs de hoofdtoegang
ontworpen. Al bij aankomst worden de
patiënten gerustgesteld en afgeleid door
de aanblik en het geluid van de natuurlijke
waterloop.

Bevorder de aanwezigheid van fauna
Het kijken en aaien van dieren geeft
troost aan patiënten en vermindert een
depressie of woede omtrent de ziekte. De
bomen in het landschap en het waterrijke
grasland trekken vogels aan, bloemen
lokken vlinders en bijen, en in het water
van de vijvers en meanderende rivier
kunnen vissen en kikkers leven. Vooral
voor kinderen geeft het bekijken en zoeken
van deze dieren een groot plezier. Verder
maakt een klein eiland met een natuurlijke
omheining in de vorm van het water het
mogelijk om klein vee te laten grazen
(Fig. 17.10). Schapen en konijnen komen
veel voor in het Eemlandschap en passen
daardoor goed in dit beeld thuis. Patiënten
kunnen indien zij dat prettig vinden,
afleiding vinden bij de dieren op het eiland.
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Fig. 17.09: Water

Fig. 17.10: Fauna
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Bevorder het zicht op groen
Zicht op een groene omgeving
bevordert het genezingsproces en werkt
stressverlagend. Met die reden worden
er, zowel dicht bij het ziekenhuis als ook
verder weg, plantenborders aangelegd met
bloemen en andere planten en gebruik
gemaakt van bloemrijk grasland. Bomen
en heesters worden verspreid neergezet
om vergezichten in het open landschap
te verkrijgen en te versterken. Vanuit de
patiëntenkamers of de openbare ruimten is
er altijd zicht op het natuurlijke landschap
(Fig. 17.11).
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Stimuleer bezinning
Er zijn patiënten die tot zichzelf willen
komen, willen mediteren en rust of privacy
wensen. Voor deze patiëntengroep zijn
meditatieplekken ontworpen (Fig. 17.12).
Op deze beschutte plekken is het zicht
vanuit het ziekenhuis en van voorbijgangers
geblokkeerd door bomen, en is de plek
omsloten door een hoogteverschil. Het zicht
van de gebruikers is gericht op rustgevende
focuspunten in het omliggende landschap,
zoals het met groen beplante fort, een
mooie waterpartij en een meditatiedoolhof.
Met name de psychiatrische patiënten
zullen gebruik willen maken van een
bezinningsruimte. De ruimten verschaft
voor bezinning zijn dan ook gelokaliseerd
nabij de psychiatrische afdeling.
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Fig. 17.12: Stimuleer bezinning

Fig. 17.11: Zicht op groen
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Earlier formulated guidelines for the
physical and mental health are applied
at the location of the Meander Medical
Centre. This chapter clarifies the
guidelines for the physical and mental
health for each component.

Application of the guidelines for
mental health:
Provide possibilities to enjoy fresh air,
sunlight and exercise
Paths are adapted to move trough the
park and gardens. They are departing
from the public areas of the hospital
(Fig. 17.07). The paths are resided
on one level for the disabled patients
and vary in height for the more mobile
patients.

Application of the guidelines for the
physical health:
Place tree line structures close to the
source
By planting the linear structures of
sheltered belts and tree lanes on the
edge of the terrain, they can function
as air filters (Fig. 17.01).

Make therapy and positive distraction
possible
Patients that need therapy or
revalidation can practice in the
intended gardens (Fig. 17.08). These
are positioned close to the concerning
hospital department. These gardens
offer a positive distraction and healing
effect by working with and in nature.

Provide in roughness of the landscape
The hospital terrain, rooftops and
facades are planted with trees, shrubs
and herbs as much as possible (Fig.
17.02). Thereby, the air quality of
patients is improved directly.

Make use of water
The hospital terrain is enclosed by the
meandering river, by which a natural
boundary is framed (Fig. 17.09).
Thereby, the formal hospital building is
softened by the friendly appearance of
the meander.

Make use of water
Water for insertion of fine matter and
cooling in the summer is applied in the
form of the former meander path (Fig.
17.03).
Provide shadow by trees
On the southwest side of the building
is the amount of UV-light and heat
the highest. Therefore more trees are
placed (Fig. 17.04).

Stimulate the presence of fauna
The trees in the landscape and the
grassland full of water attract births,
flowers are tempting for butterflies and
bees, and fish and frogs can reside in
the water of the ponds and river. For
the bigger animals as sheep, a small
island is shaped and surrounded by the
river flow (Fig. 17.10).

Make use of a planted wall
The Grebbeliniedijk that is positioned
straight on the most common wind
direction can prevent noise disturbance
of the industry. By planting the dike,
the rustlings sounds of trees and
animal sounds can produce contrary
sounds (Fig. 17.05).

Stimulate a green sight
A natural view is provided by a
pattern of flowers, plants and trees
(Fig. 17.11). There are no disturbing
elements as parking places or traffic
clutter.

Increase level of land
To protect the hospital and its patients
of flooding, the ground level is raised
with 2.5m above NAP (Fig. 17.06).

Stimulate meditation
Meditation places are designed in
places that are enclosed by a height
difference and trees (Fig. 17.12).
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18. Thema’s en
detaillering
Elke patiënt die behandeld wordt op een
van de vier afdelingen van het Meander
Medisch Centrum heeft zijn eigen
ziektebeeld. Uit literatuur is gebleken dat
de emoties en mentale gesteldheid van
patiënten daarbij ook erg verschillen.
Om die reden zijn wij van mening dat elk
type patiënt baat heeft bij een speciale
ontwerpuitvoering. Per afdeling van het
Meander Medisch Centrum zijn thema’s
gevormd die inspelen op het verbeteren
van de gezondheid van de verschillende
patiëntengroepen (Fig. 18.01).

Elk thema speelt anders in op de psyche
en emoties van de gebruikers. De volgende
vier thema’s zijn geformuleerd (Fig. 18.02):
1. Bezinning
Kalmte en zelfreflectie leiden tot bezinning.
Om deze reden wordt aan de psychiatrische
afdeling het thema Bezinning gekoppeld.
2. Energie
Een oppeppende en activerende omgeving
geeft de patiënten in de polikliek energie.
Daarom wordt daar een omgeving
ontworpen in het gelijknamige thema
Energie.

“Thema’s die inspelen
op het verbeteren
van de gezondheid
van verschillende
patiëntengroepen.”

Oppepen
Activeren

3. Relax
De afdelingen hot floor en verzorging
kunnen samen genomen worden omdat
bij beide afdelingen het kijken naar groen
door zowel patiënten als personeelsleden
de belangrijkste vorm van ontspanning

Onthaal

Afleiden

Energie

Relax
Kalmte
Reflectie

Rust
Ontspannen

Bezinning

Fig. 18.01: Gewenste uitwerking op de gezondheid

Fig. 18.02: Themaverdeling

119

is. Daarom wordt het thema voor deze
afdelingen Relax genoemd.

hoe en in welke vorm de richtlijnen moeten
worden toegepast in een ontwerp. Zo wordt
er in de literatuur gesproken over het
gebruiken van groen op ziekenhuislocaties,
maar niet over in welke vorm, kleur en
geur beplanting zou moeten voorkomen.
In de thema’s wordt er wel beschreven hoe
zintuiglijke aspecten, gevoelsaspecten en
sociale aspecten gebruikt zouden moeten
worden. De aspecten die wij per thema
hebben toegevoegd of verduidelijkt zijn:
beplantingsvorm, bloemvorm, bloemkleur,
geur, geluid, zicht, licht, water, activiteit,
aantal personen, sfeer, hoogte en de
algemene vorm. Deze aspecten zijn
uitgewerkt in onderstaande tabel en worden
in de volgende paragraven per thema
beschreven (Tabel 18.01).

4. Onthaal
Patiënten, bezoekers en personeelsleden
moeten op een warme manier ontvangen
worden. Een aangename ontvangst ontstaat
door een omgeving vorm te geven die zorgt
voor positieve afleiding, een thuisgevoel
en angst wegneemt. De entree wordt
verbonden aan het thema Onthaal.
Voor een detailuitwerking van deze thema’s
worden de richtlijnen voor de mentale
gezondheid uit hoofdstuk 9 toegepast in
het ontwerp. Echter, deze richtlijnen zijn
onduidelijk of missen enkele aspecten die
nodig zijn voor een ontwerp op een kleiner
schaalniveau. Er wordt niet weergegeven
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18.1 Bezinning
Bovenaanzicht en vorm
Vanuit de psychiatrische afdeling kunnen
patiënten zich direct vanuit het gebouw
naar de zonnige terrassen of naar het
meer schaduwrijke meditatiebos begeven
(Fig. 18.03). Hier kan in de buitenlucht
groepstherapie, gesprekstherapie, meditatie
of een ontspannende wandeling plaats

vinden. De vormen die behoren bij het
thema Bezinning zijn geconcentreerd en
naar binnen gekeerd (Fig. 18.04). Deze
vorm zet aan tot rust en zelfreflectie. Een
terugkerende vorm in dit thema is de cirkel,
dit symbool staat voor heling (McKluskey,
1985). Het meditatiedoolhof is tevens een
cirkelvorm. Tijdens een wandeling over
het spiraalvormige pad van het doolhof
wordt het mediteren en de spirituele groei
gestimuleerd (Immink, 1997). De randen
van het meditatiedoolhof zijn gevuld met
water waardoor een spiegelend beeld wordt
verkregen.
Sfeerbeelden
Bomen zorgen in deze ruimte voor
bescherming (Fig. 18.05 en 18.06). Het
bomendak voorkomt dat men zich bekeken
voelt door personen in het gebouw. Andere
opgaande beplanting, zoals heesters geven
beschutting vanaf de zijkant. Wanneer men
onder het bomendak doorloopt, wordt het
blikveld naar de grond gericht. De bladeren
laten deels licht door, waardoor op de
grond een licht- en schaduwspel te zien is.
Voor dit bladerdak is valse christusdoorn
(Gleditsia triacanthos) gebruikt. Op
maaiveld zijn kleine bloemen met een
korfjesvorm gebruikt. De kleur van de
bloemen is koel, in de tinten wit, blauw en
turkoois. De anemoon (Anemone nemorosa)
en fluitenkruid (Anthriscus sylvestris) zijn
bloemen van deze vorm en kleur en hebben
tevens een milde geur. De waterplanten zijn
iris (Iris laevigata) en waterlelie (Nymphaea
alba). De wandelpaden zijn vervaardigd
van grind. Grindpaden geven een krakend
geluid, wat afleidt en stress vermindert.
Een wandeling door deze ruimte zal voor de
patiënt ontdekkend zijn. Deze ontdekkende
maar beschermde sfeer wordt verkregen
door de afwisseling in open en gesloten
zicht en door focuspunten die in het
omliggende landschap te zien zijn, zoals
het fort, de dijk en de nieuw ontworpen
waterloop van de meander.

Fig. 18.03: Detail bovenaanzicht Bezinning

meditatie, spirituele
groei, heling

bescherming

heling

naar binnen, concentratie,
aanzetten tot rust

Fig. 18.04: Vormen Bezinning
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Fig. 18.05: Sfeerbeeld bomendak Bezinning

Fig. 18.06: Sfeerbeeld meditatiedoolhof Bezinning

Doorsnede
Direct rondom het ziekenhuis is er geen
groot hoogteverschil. Patiënten die minder
valide zijn kunnen, indien gewenst, op
dit niveau zich zelfstandig verplaatsen en
genieten van het zonlicht. Patiënten die
niet met direct zonlicht in contact mogen
komen en tevens privacy willen, kunnen
bescherming vinden in het meditatiebos.
Hier wordt de beschermde sfeer verkregen

door een omsloten ruimte, die gevormd
wordt door een omarmend hoogteverschil
en omringende bomen (Fig. 18.07).
Daarnaast kan men onder het bomendak
gebruik maken van het meditatiedoolhof en
zitten op de daarvoor bedoelde keien.
Hiernaast (Fig. 18.08) is een collage
te zien van de verschillende gebruikte
beplantingen, materialen, etc.

Fig. 18.07: Doorsnede Bezinning
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Gleditsia

Nymphaea

Bezinning
Grind

Zit- keien en bankjes

Fig. 18.08: Collage van beplanting, inrichtingselementen, etc. voor het thema Bezinning
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(McCluskey, 1985). De bloembakken
met afwisselende ronde vormen zijn los
en uiteen gepositioneerd om beweging
te stimuleren. Paden vloeien langs deze
vormen. Ook bevinden zich hier de
therapietoestellen, trapoefeningen en
therapiepaden. Deze paden zijn met opzet
hobbelig bestraat.
De uitgespreide, vertakte vorm van
de paden is kenmerkend voor groei en
progressie. Het zicht reikt ver over het
Eemlandschap. De stromende meander
en het afwisselende hoogteverschil in
het terrein zijn te overzien vanaf het
ziekenhuisniveau. Deze vormen (Fig. 18.10)
dragen bij aan de activiteit van de patiënten
(Reid, 1993).

18.2 Energie
Bovenaanzicht en vorm
Vanuit de polikliniek is er direct toegang
tot de tuinen met het Energiethema. In
dit zonrijke deel (Fig. 18.09) bevindt
zich een bloemenpluktuin, een therapie/
revalidatietuin, een dierenweide, een
speelweide en een boomgaard. Energie is
beweging en om die reden zijn er vormen
gekozen die aanzetten tot beweging

Fig. 18.09: Detail bovenaanzicht Energie

vergezicht

energie,
naar buiten

in beweging,
groei, progressie

uiteen, rond,
afwisselend

Fig. 18.10: Vormen Energie
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Sfeerbeelden
Patiënten die langs de plantenbakken
lopen, worden opgepept door vlammende
kleuren in de tinten rood, oranje en geel
met bloemvormen die groot en opvallend
zijn. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
de vuurpijl (Kniphofia uvaria), de klaproos
(Papaver dubium), de narcis (Narcissus) en
kornoelje (Cornus alba). Een boomsoort die
gebruikt wordt vanwege zijn rode aren is de
fluweelboom (Rhus glabra) (Fig. 18.11 en
18.12). De verkwikkende geur die verspreid
wordt is afkomstig van de citroenboom
(Citrus limonium). De boomsoorten die
zowel passen binnen dit thema als in het
landschap zijn de zachte berk (Betula
pubescens), de schietwilg (Salix alba) en de
zwarte els (Alnus glutinosa). Deze bomen
staan langs de paden in een verspreide
vorm. Hierdoor kunnen zij de patiënten
eveneens van schaduw voorzien tijdens
zonnige zomerdagen. De lijsterbesbes
(Sorbus aucuparia) wordt gebruikt vanwege
zijn oranje bessen en aantrekkingskracht op
vogels. Het horen, aaien en zien van dieren
werkt immers depressieverminderend
(Frumkin, 2001). De bloemen, bomen
en het nattere gebied zullen veel vogels,
vlinders en insecten aantrekken. Ook
bevinden zich in het water vissen. Op het
eiland dat gevormd wordt door de meander
en een nevengeul, zal kleinvee als schapen
en konijnen kunnen grazen. Voor kinderen
is er in dit energiedeel veel ruimte voor spel
en afleiding.

Fig. 18.11: Sfeerbeeld vanuit gang bij Energie

Fig. 18.12: Sfeerbeeld plantvakken Energie

Doorsnede
Nabij het gebouw heeft het terrein
eenzelfde niveau (Fig. 18.13). Hierdoor
kunnen patiënten zelfstandig zich
verplaatsen over de brede paden. De
hoogte van de bloembakken die langs deze
paden liggen varieert. Op deze manier
kunnen patiënten bloemen en fruit plukken
vanuit een rolstoel of therapie beoefenen
zonder te hoeven bukken. Het werken
met planten is niet alleen ontspannend,

maar ook goed voor de motoriek van
patiënten. Revalidatiepatiënten hebben
tevens steun aan de plantvakken wanneer
zij bezig zijn met oefeningen. Verder van
het gebouw af zal het hoogteverschil van
het terrein variëren. Revalidatiepatiënten
kunnen zo oefenen met lopen gedurende
een wandeling. De patiënten kunnen op
deze manier het landschap gebruiken
als therapievoorziening. Hierna volgt de
fotocollage voor Energie (Fig. 18.14).

Fig. 18.13: Doorsnede Energie
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Plukken

Ronde vormen

Dieren

Kniphofia
Verharding

Zitmeubilair

Energie
Brug

Fig. 18.14: Collage van beplanting, inrichtingselementen, etc. voor het thema Energie
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toegepast (Fig. 18.16). De golvende lijnen
worden gebruikt om de plantvakken vorm
te geven. Ook komen er waterelementen
in golvende lijnen voor. De plantvakken
worden zo ontworpen dat er ruimten
ontstaan om te rusten. In deze ruimten
worden bankjes geplaatst. Met enkele
personen kan men ontspannen zitten in de
schaduw of in de zon. De wanden van de
binnentuinen zijn begroeid met klimplanten
(Wisteria floribunda), de daken zijn
begroeid met vetkruid (Sedum anglicum).
Dit is gedaan zodat er een groene oase
kan ontstaan van maaiveld tot aan de
hoogste verdieping. Vanuit de patiëntenen behandelkamers hebben patiënten,
bezoekers en personeel ook een rustgevend
uitzicht op de binnentuinen.

18.3 Relax
Bovenaanzicht en vorm
De binnentuinen van het ziekenhuis
bevinden zich in het Relaxgedeelte (Fig.
18.15). De relaxtuinen zijn toegankelijk
vanaf de laan en straten. In dit thema
worden de binnentuinen zo ontworpen dat
er een ontspannen sfeer ontstaat (Simonds,
1998). Golvende lijnen (Reid, 1993) en
zachte onregelmatige vormen worden

Sfeerbeelden
De kleuren blauw en violet dragen bij
aan de rustgevende sfeer van de Relax
binnentuinen (Ryberg, 1991) (Fig. 18.17
en 18.18). Het blauwe druifje (Muscari
armeniacum), de kleine maagdenpalm
(Vinca minor) en lavendel (Lavandula
officinalis) hebben deze kleuren.De
bloemvorm is klein en losjes. Lavendel
heeft tevens een kalmerende werking
vanwege de geur (Lestrieux, 1990). Het
ritselende geluid van bamboe (Fargesia
nitida) versterkt de relaxte sfeer, net als
het kabbelende geluid van water afkomstig
van bruisstenen. Patiënten hebben bij het
zicht op deze tuinen positieve afleiding, net
als de personeelsleden die in een gestreste
omgeving werken.

Fig. 18.15: Detail bovenaanzicht Relax

relaxed
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Zon

rustplekken

halfschaduwplekken,
rustplekken

Fig. 18.16: Vormen Relax
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Fig. 18.17: Sfeerbeeld uizicht patiëntenkamer Relax

Fig. 18.18: Sfeerbeeld binnentuin Relax

Doorsnede
Het maaiveld van het ziekenhuisterrein is
opgehoogd, daardoor is er extra ruimte
onder het ziekenhuis gecreëerd waar
geparkeerd kan worden (Fig. 18.19).
Het niveau van de binnentuinen is overal
gelijk. Er zijn wel hoogteverschillen
in de golvende bloemenperken en de
verhoogde waterelementen. De randen
van de waterelementen dienen tevens
als zitplek, waardoor het contact met

het kabbelende water optimaal is. De
binnentuinen zijn zowel in de buitenlucht
als overdekt aanwezig. In de onoverdekte
tuinen staan enkele bomen om de tuin
t.o.v. het gebouw een menselijke maat
te geven. De overdekte binnentuinen bij
de behandelkamers doen enkel dienst
als kijktuin. Hier zijn, om het zicht op
het golvende ontwerp te behouden, geen
bomen geplaatst. Figuur 18.20 geeft een
beeld van de gebruikte planten, etc.

Fig. 18.19: Doorsnede Relax
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Waterelement
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Relax

Fig. 18.20: Collage van beplanting, inrichtingselementen, etc. voor het thema Relax
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en vertrouwen uitstraalt (Fig. 18.21). De
opgaande entree op het eiland geeft het
gevoel dat men hier beter wordt (Fig.
18.22). Een stijging in hoogte betekent
namelijk verbetering (Simonds, 1998).
De vloeiende vorm van de waterpartij en
de meander die voorlangs het gebouw
stroomt, straalt rust en vriendelijkheid
uit. Dat geldt ook voor de entree van de
voetgangers, fietsers en auto’s. Door de
lichte afbuiging van het wegdek, betreden
zij het ziekenhuis niet in een rechte, directe
lijn. Deze golvende lijnen worden begeleid
door beplantingsvakken en boomgroepen.
De patiënten en bezoekers worden daardoor
op een vriendelijke en niet formele wijze
naar het ziekenhuis begeleid.

18.4 Onthaal
Bovenaanzicht en vorm
De manier waarop men een ruimte betreedt
beïnvloedt sterk de ervaring van die
ruimte. De patiënten die aankomen bij het
ziekenhuisterrein moeten gerustgesteld
worden en vertrouwen hebben in de
instelling. In het thema Onthaal is een
ontvangst ontworpen die vriendelijkheid

Sfeerbeelden
Bij de warme sfeer van het onthaal
horen de kleuren rood en violet. Het
kruid ijzerhard (Verbena bonariensis)
heeft bloemen in de vorm van schermen
(Cleene, 2000). Zij vormen een scheiding
tussen de autoweg en het voetpad (Fig.
18.23). De spirea (Astilbe arendsii)
heeft een opvallende opgaande vorm en
wordt toegepast op de ontvangstlaan
in begeleidende plantvakken met
ronde vormen. Magnolia (Magnolia
soulangeana) is gebruikt vanwege de
mooie grote bloemen en de zoete geur.
Aan de waterrand groeien lisdodden (Typha
latifolia), rietgras (Phalaris arundinacae)
en de bronsrode schermbloeiende
zwanenbloem (Butomus umbellatus). Bij de
ingang zullen veel patiënten en bezoekers
passeren. Het is bovendien de plek waar
patiënten kunnen afspreken met hun
bezoek. Bij de ingang is een waterplas met
een spatterende fontein gepositioneerd,
wat uitnodigt om te wachten of langer te
verblijven. Het zicht op de vijver geeft een
rustgevend en vertrouwd beeld. Het geluid
van de bruisende fontein heeft eveneens
een kalmerend effect. In de avond zal
gekleurd licht de patiënten afleiden en
begeleiden naar de ingang (Fig. 18.24).

Fig. 18.21: Detail bovenaanzicht Onthaal
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progressief, vriendelijk
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Fig. 18.22: Vormen Onthaal

130

Fig. 18.23: Sfeerbeeld Onthaal overdag

Fig. 18.24: Sfeerbeeld Onthaal bij nacht

Doorsnede
De weg naar de ingang heeft een licht
stijgende lijn vanwege de ophoging van het
gebouw. Een stijging duidt op verbetering
(Simonds, 1998), wat ook geldt voor
het ziekteproces van de patiënten. Bij
het onthaal moeten zo weinig mogelijk
storende factoren aanwezig zijn. Auto’s
worden meteen naar de ondergrondse
parkeergarage geleid. Bezoekers en taxi’s

kunnen direct onder het ziekenhuis rijden,
ze hoeven niet meer te wachten of te
parkeren bij de ingang. Fietsers kunnen
hun fiets plaatsen in een verhoogd volume
begroeid met grassen. Hierdoor zijn de
fietsen uit het zicht verdwenen en is de
fietsenstalling ingepast in het ontwerp (Fig.
18.25). Hierna volgt een fotocollage met
gebruikte planten, materialen, zitmeubilair,
etc. voor het thema Onthaal (Fig.18.26).

Fig. 18.25: Doorsnede Onthaal
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Fig. 18.26: Collage van beplanting, inrichtingselementen, etc. voor het thema Onthaal

132

18.5 Conclusie
De vier bovengenoemde thema’s Bezinning,
Energie, Relax en Onthaal zijn toegepast
op de locatie van het Meander Medisch
Centrum. Daarbij is de thematabel (Tabel
18.01) getoetst in vier detailontwerpen. De
aanvullende aspecten op bestaande literatuur zijn toegevoegd in de thematabel.
Deze ontwerpaspecten zijn goede handvaten voor een ontwerp op detailniveau. We
kunnen concluderen dat deze thematabel
nodig is om de richtlijnen toe te passen in
een gedetailleerd landschapsontwerp.

way that paths can flow alongside.
Because these planters are raised,
patients can pluck flowers or fruit
and practice therapy without bending
over. For wheelchair users this is
advantageous as well. Working with
plants is not only relaxing, but it is also
favorable for the fine locomotion skills
of patients. The height differences of
the surrounding landscape park can
contribute to revalidation as well.
Relax
The inner gardens of the theme Relax
are accessible or give an outlook.
The outlook will lead to a positive
distraction for patients, visitors and
employees. Flowing lines and soft
casual forms are designed in a way that
they can provide spaces to sit and rest.
The vegetation that is used is calming
because of the fragrance and the
rustling sounds. Water elements give a
rippling sound that is relaxing as well.
Entrance
The entrance into a space is influencing
the experience in that space. In the
theme Entrance is an entry designed
that contributes to a friendly and
homelike feeling. Patients are
welcomed in an informal manner
trough the fluent meandering river, the
bending road, and the guiding colourful
planting. Many patients and visitors will
pass the main entry. Therefore, it will
function as meeting point. The inviting
atmosphere is enhanced by the familiar
picture and sound of a pond near the
entry. Disturbing factors, as traffic,
are screened by planting or height
differences.

From earlier literature study we can
assume that the mental condition of
patients is different for each hospital
department. Consequently, each type
of patient has benefit of a different
design appearance. Yet, earlier
formulated guidelines for the mental
and physical health are impractical
to apply in a design on detail level.
Therefore, themes are made that
describe the missing design aspects for
the patients of each department. These
themes are: Meditation, Energy, Relax
and Entrance. The design aspects that
we added or declared are: vegetation
shape, flower size and form, flower
colour, fragrance, sound, sight, height,
water, light, activity, amount of people,
atmosphere, and general form (Table
18.01).
Meditation
Forms that fit in the theme Meditation
are concentrated and retired into it.
The circular and spiral shaped elements
stimulate rest and self-reflection. The
protected atmosphere is obtained by
height differences that enclose spaces.
A tree roof offers protection from other
viewers and direct sunlight. Walking
under the tree covering, the field of
view is focused on the ground where
altering light spots are observable.
Energy
Energy is movement. Casual placed
forms encourage movement. Round
shaped vegetation is positioned in a

The four themes mentioned above are
adapted on the location of the Meander
Medical Centre, in which the theme
table is tested in four detail designs.
The aspects that are added to the
theme table are useful ‘handles’ for a
design on detail level. We can conclude
that this theme table is necessary to
implement the guidelines in a detailed
design.
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19. Slotbeschouwing
In deze scriptie wordt een antwoord
geformuleerd op de vraag ‘hoe’ en in ‘welke
vorm’ bestaande en gecomplementeerde
richtlijnen moeten worden toegepast om
een alomvattend ziekenhuislandschap te
ontwerpen. Voor het toepassen van deze
richtlijnen is een vertaalslag nodig van
de wetenschappers naar de ontwerpers.
Voor de landschapsarchitect zijn aspecten
als vorm, maat, ligging en beplanting
noodzakelijk voor een goed ontwerp. Deze
aspecten zijn aangevuld en waar nodig
toegevoegd. Hierdoor worden de richtlijnen
beter toegespitst op de ontwerper.

vorm van parken en tuinen. Als er geen
duidelijke ontwerplijn gevonden kan worden
bieden verschillende thema’s houvast. De
thema’s moeten verbonden worden aan
de verschillende aanwezige afdelingen. Na
toepassing van de thema’s op de locatie,
zal blijken dat deze thematisering van groot
belang is bij het ontwerpen op detailniveau.
Bij het toepassen van de richtlijnen moeten
de vormen passen bij het gewenste
landschappelijke beeld. Vanwege de
rustgevende werking op patiënten, is het
van belang natuurlijke lijnen en vormen
te gebruiken. Vormen die gebruikt kunnen
worden zijn: meanderende vormen,
circulaire en spiraalvormen en golvende
vormen. Strakke lijnen en hoekige vormen
kunnen beter vermeden worden.

19.1 Conclusie
Voor het toepassen van de bestaande
en gecomplementeerde richtlijnen
op een ontwerplocatie is een goede
landschappelijke analyse erg belangrijk. Het
landschap is bepalend voor de ruimtelijke
structuur en is bovendien een sterke
lijdraad in het voorkomen van negatieve
omgevingsfactoren en het bevorderen van
de gezondheid. Voor het ontwerpen van een
gezond landschap is het noodzakelijk de
aanwezige landschappelijke kwaliteiten te
benutten. Ook het toevoegen van nieuwe
landschapselementen kan een preventieve
en curatieve werking hebben op de
gezondheid. We kunnen concluderen dat
de nieuwe locatie van het Meander Medisch
Centrum voldoende potentie heeft om de
fysieke en mentale gezondheid ten goede te
komen.

19.2 Discussie
Ronde en natuurlijke vormen kunnen,
zoals genoemd, beter voor de mentale
gezondheid gebruikt worden. Nu wil dat
niet zeggen dat in elk ontwerp natuurlijke
vormen toegepast moeten worden. De vorm
moet passen binnen de context en het type
landschap. Zo bestaat het kampenlandschap
uit rechte lijnen en hoekige vormen.
Wanneer er zicht is op deze rechtlijnige
vormen van groen, dan zal het altijd beter
zijn dan geen zicht op groen.
The thema’s zijn toegespitst op de vier
patiëntengroepen van het Meander Medisch
Centrum. Elke patiënt is anders, ook binnen
de patiëntengroep. Maar, doordat er vier
thema’s zijn, hebben patiënten nog steeds
de mogelijkheid om gebruik te maken van
vier verschillende omgevingstypen. Dit
draagt eveneens bij aan het controlegevoel
dat geprefereerd wordt door patiënten.

Het landschap kan dus werken als medicijn,
maar daarvoor is het ook van belang om
rekening te houden met de gebruikers.
In het Meander Medisch Centrum
bevinden zich vier ziekenhuisafdelingen.
In deze afdelingen bevinden zich dan
ook verschillende typen patiënten
met verschillende ziekteprocessen,
gezondheidstoestanden en emoties. Voor
de specifieke patiëntengroepen dient een
landschap ontworpen te worden in de

19.3 Aanbevelingen
Het genezende vermogen van het landschap
wordt niet alleen verkregen door het zicht
op de buitenruimte. Kijkgroen is niet
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voldoende, zorg ervoor dat patiënten,
bezoekers en personeel het groen ook
kunnen gebruiken. Mogelijkheden voor het
gebruik van het landschap zijn: revalidatie,
therapie, ontspanning, meditatie en
beweging.

In this thesis an answer is formulated
at the question how and in which
form the existing, and added
guidelines should be implemented in a
comprehensive landscape design. For
applying these guidelines is a ‘handle’
is needed for scientists and designers.
For the landscape architect aspects
as form, size, location and planting
material is essential for a design. These
aspects are added and completed were
necessary. Consequently, the guidelines
are better aimed at the designer.

De gecomplementeerde richtlijnen die in
deze scriptie opgesteld zijn kunnen als
handboek dienen bij het ontwerpen van
het landschap bij een ziekenhuis. Door
het gebruik van de resultaten kunnen de
ziekenhuizen profijt halen uit het daar
aanwezige landschap. Door het ontwerpen
van een landschap voor de fysieke als
mentale gezondheid ontstaat een win-win
situatie; de patiënten zijn sneller beter,
de bezoekers komen vaker op bezoek,
het personeel is minder gestresst, het
gebouw heeft een betere uitstraling, en de
ziekenhuisorganisatie heeft meer winst door
een snellere doorstroom van patiënten.

Conclusion
For the implementation of the
guidelines on a design location, a
good landscape analysis is required.
The spatial structure and health
improvement is depending on the
landscape. For the design of a healing
landscape it is essential to make use
of the available landscape potentials.
Adding new landscape elements can
function in a preventive and curative
manner as well. We can conclude
that the new location of the Meander
Medical Centre has enough qualities to
improve the physical en mental health
of patients.

Niet alleen ziekenhuislocaties
hebben voordeel bij een landschap
dat negatieve omgevingsfactoren
voorkomt en een helende werking
heeft. De omgevingsfactoren en
omgevingspsychologie zijn van belang
in elke locatie. Daarom is het niet alleen
toepasbaar op een ziekenhuislocatie, maar
ook op andere ontwerplocaties, zoals een
bedrijventerrein of woonwijk. Met die reden
zou de genezende werking van groen ook
behandeld moeten worden in de opleiding
tot landschapsarchitect.

Thus, the landscape can function as
medicine, but it is indispensable to
take the users in account as well.
The Meander Medical Centre has four
departments. In these departments
there are patients with diverse disease
processes, health conditions, and
emotions. Each specific patient group
needs a different landscape design.
When there is no clear design tendency
found, themes can support. The themes
should be connected to the different
hospital departments. After applying
the themes on the design location, it
will appear that they are important for
a design on detail level.

“Van groot belang om
landschapsarchitecten te
betrekken bij het ontwerpen
van ziekenhuislocaties.”
Deze scriptie heeft aangetoond dat er een
landschapsontwerp met wetenschappelijke
input ontworpen kan worden die de
gezondheid van de mens positief beïnvloedt.
Men kan hieruit concluderen dat het van
groot belang is om in de toekomst de
landschapsarchitecten te betrekken bij het
ontwerpen van ziekenhuislocaties.

Forms must fit in the desired landscape
image, throughout the implementation
of the guidelines. Because of the
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the hospital organization earns more
money trough a faster circulation of
patients.

calming effect on patients, natural lines
and form should be utilized. Forms that
can be used are: meandering forms,
circular and spiral forms, and flowing
forms. Formal lines and sharp angels
should be avoided.

Not only hospital locations have profit
of a landscape that prevents negative
environmental factors and has a
healing function. The environmental
factors and environmental psychology
are significant for each location.
Therefore, it is not only useful for
hospital locations, but also for other
design locations, as an industry terrain
or residential district. For that reason,
the healing utility of green elements
should be part of the education of the
landscape architect.

Discussion
As mentioned, the natural and round
forms can better be used in a healing
landscape. This does not mean that
natural forms should be applied in
every design. The form must fit in the
context and type of landscape. The
kampen landscape, for example, exists
of straight angled lines and forms.
When a sight is aimed these straight
forms of the tree lines, it is obviously
better so see green then no green.

This thesis has proved that scientific
results can be synergized into a
landscape design that influences health
positively. One can conclude that in the
future, landscape architects should be
involved during the design process of a
hospital.

The themes are aspired on the four
patient groups of the Meander Medical
Centre. Still, each patient has different
preferences, also within the patient
group. But, as there are four themes,
patients have the opportunity to make
use of four different environmental
types. This contributes to the sense of
control that patients necessitate.
Recommendation
The healing ability of the landscape
is not only required by a green view.
Looking at a green site is not enough.
Patients, visitors and employees should
benefit of the landscape by using it
as well. Possibilities for usage of the
landscape are: revalidation, therapy,
relaxation, meditation, and exercise.
The complemented guidelines that
are added in this thesis can serve as
handbook at designing a landscape
at a hospital. By usage of the results,
hospitals can get profit of the existing
landscape. By designing a landscape
for the physical and mental health a
win-win situation is gained: patients
heal faster, the visitors visit more often,
fewer employees are stressed, the
building has a better appealing, and
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Appendix
Appendix 1
Beoordeling landschapstypen
Voor de verschillende landschapstypen is
onderzocht hoe goed zij zijn om schadelijke
omgevingsfactoren tot een minimum terug
te dringen ten behoeve van de fysieke
gezondheid, maar ook hoe positief de
landschapselementen zijn voor de mentale
gezondheid.

Omgevingsfactoren
fysieke gezondheid
FYSIEKE OMGEVINGSFACTOREN

De betreffende landschapstypen zijn:
• Stadslandschap.
• Boslandschap.
• Kampenlandschap.
• Slagenlandschap.
• Eemlandschap.

Verkeer/ industrie

Stadslandschap
Fijnstof/ Nox

Aan iedere factor is een cijfer gegeven
variërend van 1 tot 5. Daarbij betekent
1: minimaal en 5: optimaal/ goed. Om
duidelijk een verschil in de tabel weer te
geven worden de minimale factoren rood
gekleurd, en de optimale factoren groen.
Als de cijfers van de factoren per
landschapstype bij elkaar worden opgeteld
is te zien dat het Kampenlandschap het
beste is om fysieke gezondheidsklachten
te voorkomen, en het Eemlandschap het
beste werkt om de mentale gezondheid te
verbeteren.

4

Verkeer/ industrie

2,00

Neerslag/ weer extreme

3,00

6

Temp/UV

2,00

2
18

Boslandschap
Fijnstof/ Nox

3,00

12
12

Neerslag/ weer extreme

4,00
4,00
5,00

Temp/UV

4,00

4
38

Kampenlandschap
Fijnstof/ Nox

5,00

20

Verkeer/ industrie

5,00

15

Neerslag/ weer extreme

3,00

6

Temp/UV

3,00

3
44

Slagenlandschap
Fijnstof/ Nox

3,00

12
9

Neerslag/ weer extreme

3,00
3,00
3,00

Temp/UV

3,00

3
30

Eemlandschap
Fijnstof/ Nox

4,00

16

Verkeer/ industrie

3,00

9

Neerslag/ weer extreme

4,00

8

Temp/UV

5,00

5
38

Verkeer/ industrie
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WAARDE
1,00

6

10

6

MENTALE OMGEVINGSFACTOREN
Omgevingsfactoren
mentale gezondheid
Stadslandschap
Groene elementen

Belevingsgroen

Vorm

Natuurlijke vorm

WAARDE
2,00 Bloemen
1,00

WAARDE
2,00

Variatie

2,00

Water
Overzicht

WAARDE
4,00

48,00

1,00

20,00

Maat

1/3 Harde ruimte

1,00

Menselijke maat

2,00

12,00

Ligging

Pos. afleiding

3,00

Orientatie/ bereikbaarheid

2,00

15,00

Sfeer

Vredig

1,00

Zintuigen

1,00

1,00

6,00

Andere elementen

Bewegingsmogelijkheid

3,00

Fauna

2,00

5,00

Savanne

Boslandschap
Groene elementen

Belevingsgroen

5,00

Bloemen

3,00

Water

1,00

106,00
54,00

Vorm

Natuurlijke vorm

3,00

Variatie

3,00

Overzicht

2,00

40,00

Maat

1/3 Harde ruimte

5,00

Menselijke maat

4,00

36,00

Ligging

Pos. afleiding

5,00

Orientatie/ bereikbaarheid

2,00

21,00

Sfeer

Vredig

3,00

Zintuigen

5,00

2,00

20,00

Andere elementen

Bewegingsmogelijkheid

4,00

Fauna

4,00

8,00

Savanne

Kampenlandschap
Groene elementen Belevingsgroen

4,00

Bloemen

4,00

Water

3,00

179,00
66,00

Vorm

Natuurlijke vorm

2,00

Variatie

4,00

Overzicht

4,00

50,00

Maat

1/3 Harde ruimte

4,00

Menselijke maat

5,00

36,00

Ligging

Pos. afleiding

4,00

Orientatie/ bereikbaarheid

4,00

24,00

Sfeer

Vredig

4,00

Zintuigen

4,00

3,00

22,00

Andere elementen

Bewegingsmogelijkheid

4,00

Fauna

4,00

8,00

Savanne

Slagenlandschap
Groene elementen

Belevingsgroen

3,00

Bloemen

4,00

Water

4,00

206,00
66,00

Vorm

Natuurlijke vorm

1,00

Variatie

1,00

Overzicht

5,00

35,00

Maat

1/3 Harde ruimte

4,00

Menselijke maat

2,00

24,00

Ligging

Pos. afleiding

4,00

Orientatie/ bereikbaarheid

3,00

21,00

Sfeer

Vredig

4,00

Zintuigen

2,00

3,00

18,00

Andere elementen

Bewegingsmogelijkheid

4,00

Fauna

4,00

8,00

Savanne

Eemlandschap
Groene elementen

Belevingsgroen

4,00

Bloemen

5,00

Water

5,00

172,00
84,00

Vorm

Natuurlijke vorm

5,00

Variatie

5,00

Overzicht

3,00

65,00

Maat

1/3 Harde ruimte

4,00

Menselijke maat

5,00

36,00

Ligging

Pos. afleiding

5,00

Orientatie/ bereikbaarheid

4,00

27,00

Sfeer

Vredig

5,00

Zintuigen

5,00

Andere elementen

Bewegingsmogelijkheid

5,00

Fauna

5,00
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Savanne

4,00

28,00
10,00
250,00

Appendix 2
Ontwerpprincipes
Bij ieder gezondheidsaspect behoren
verschillende gezondheidsproblemen.
Deze problemen zijn per schaalniveau
geanaliseerd. Er zijn ontwerpprincipes
opgesteld om zowel de fysieke als mentale
gezondheid voordelig te beïnvloeden.
Deze tabellen zijn beiden gebruikt voor het

Gezondheidsaspecten

Gemeente Niveau

Fijnstof/
Nox

Temperatuur/ UV

Neerslag/ weer extremen

(Geluid)overlast verkeer/ industrie

Gezondheidsaspecten

Wijk Niveau

Fijnstof/
NOx

Temperatuur/ UV

Neerslag/ weer extremen

(Geluid)overlast verkeer/ industrie

Gezondheidsaspecten

Locatie Niveau

Fijnstof/
NOx

Temperatuur/ UV

Neerslag/ weer extremen

(Geluid)overlast verkeer/ industrie

opmaken van de richtlijnen voor fysieke
gezondheid, mentale gezondheid en de
thematabel.

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Schade luchtwegen/ longen
Schade hart/ bloedvaten

Groenstructuren langs (snel)wegen
Begroeide wallen langs (snel)wegen
Groene oases voor betere luchtkwaliteit zoals een groene scheggen in de stad en stadsparken
Vernatting door bovengronds leggen van watersystemen

Hitte stress
Huidkanker/ oogstaar/ zwak immuunsysteem
Blauwalgen/ salmonella/ veteraneziekte
Ziekte van Lyme/ muggen

Groene oases voor luchtkoeling zoals groene scheggen in de stad en stadsparken
Koeling door aanwezigheid van (stromend) gebiedswater zoals rivieren, kanalen en grote plassen

Stress door wateroverlast en overstromingen
Geinfecteerd water
Vervuiling

Ruimte voor stedelijk groen en groenstructuren voor mn neerslag opslag (ook evostranspiratie en infiltratie)

Stress
Slapeloosheid
Irritatie
Concentratiemoeilijkheden

Groenstructuren langs (snel)wegen en industrie
Begroeide wallen langs (snel)wegen en industrie

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Schade luchtwegen/ longen
Schade hart/ bloedvaten

Beplanting langs wegen
Groene lijnstructuren en herhaling daarvan
Ruwheid in wijk verhogen
Vernatting door bovengronds leggen van watersystemen

Hitte stress
Huidkanker/ oogstaar/ zwak immuunsysteem
Blauwalgen/ salmonella/ veteraneziekte
Ziekte van Lyme/ muggen

Beschaduwing door groene lijnstructuren
Ruimte voor groene parken en bomenrijen en vermindering van verharding
Koeling door aanwezigheid van (stromend) water zoals sloten, zijrivieren en plassen

Stress door wateroverlast en overstromingen
Geinfecteerd water
Vervuiling

Ruimte voor groene parken en bomenrijen voor mn evostranspiratie (ook neerslag opslag en infiltratie)
Wateropvang door aanwezigheid van (stromend) water zoals sloten, zijrivieren en plassen

Stress
Slapeloosheid
Irritatie
Concentratiemoeilijkheden

Beplanting langs wegen
Beplanting in en om industriegebieden
Dijk of wal met beplanting

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Schade luchtwegen/ longen
Schade hart/ bloedvaten

Lagere dwarselementen zoals onderbeplanting, bermgrassen, kruidlaag en ruw grondprofiel
Afschermen dichtbij weg en industrie dmv beplanting
Plantenkeuze gebaseerd op dichtheid, seizoen, groeisnelheid, etc

Hitte stress
Huidkanker/ oogstaar/ zwak immuunsysteem
Hooikoorts
Ziekte van Lyme/ muggen
Blauwalgen/ salmonella/ veteraneziekte

Schaduwvorming door solitaire elementen
Koeling door (stromende) waterelementen als een vijver, sloot of zijriviertje
Plantenkeuze gebaseerd op pollen, seizoen, groeiwijze etc

Stress door wateroverlast en overstromingen
Geinfecteerd water
Vervuiling

Onverharde ruimte (groene perken, bermen en bomen) voor infiltratie, neerslag opslag en evostranspiratie
Afvoer regenwater in wadi, vijver, sloot of zijrivier

Stress
Slapeloosheid
Irritatie
Concentratiemoeilijkheden

Afschermen mbv beplanting dichtbij geluidsbron
Produceren tegengeluid zoals vogelgeluid en watergekletter

Fysieke gezondheidsaspecten, te voorkomen gezondheidsproblemen en ontwerpprincipes op drie verschillende
schaalniveaus
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Gezondheidsaspecten

Ouderdom

Gemeente Niveau

Welvaart

Leefstijl

Omgevingsfactoren

Gezondheidsaspecten

Ouderdom

Wijk Niveau

Welvaart

Leefstijl

Omgevingsfactoren

Gezondheidsaspecten

Ouderdom

Locatie Niveau

Welvaart

Leefstijl

Omgevingsfactoren

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Beperkte bewegingsmogelijkheden
Angst/ onzekerheid
Rouw
Eenzaamheid
Weinig levenslust
Obesitas
Kwalen
Stress
Stress/ overspannenheid
Gebrek sociale contacten
Depressie
Onzekerheid/ zwakte
Stress/ Onrust
Slapeloosheid
Irritatie
Somberheid
Angst/ onzekerheid
Concentratiemoeilijkheden

Savanne landschap
Duidelijke begaanbare routes voor minder validen
Fleurige uitstraling

Wandel-, fiets-, ruiter- en vaarroutes in een groene omgeving

Groene ontmoetingsplaatsen (stadspark)
Geur- en geluidbuffers (groen)

Variatie in groene elementen, vorm en maat
Groene gemeente, veel groen in de stad en zijn omgeving (passende landschapseenheden)
Rivier (Eem, kanaal)
Natuurlijke vormen (Meander, zonder strakke randen)
Goede oriëntatie (karakteristieke herkenbare elementen zoals bomen en lanen)
Maximaal 1/3 hard oppervlak en minimaal 2/3 groen
Goede verhouding hoogte/breedte (menselijke maat)
Goede toegang tot het gebied
Minimale negatieve factoren (snelweg, wateroverlast) door toepassen beplanting
Afleiding in de vorm van stromend water, natuur, etc.
Ecologische verbindingsroutes, weidevogelgebieden, bosgebieden

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Beperkte bewegingsmogelijkheden
Angst/ onzekerheid
Rouw
Eenzaamheid
Weinig levenslust
Obesitas
Kwalen
Stress
Stress/ overspannenheid
Gebrek sociale contacten
Depressie
Onzekerheid/ zwakte
Stress
Slapeloosheid
Irritatie
Somberheid
Angst/ onzekerheid
Concentratiemoeilijkheden

Variatie in geur/ kleur beplanting en watergeluiden
Savanne-indeling, landschapselementen
Duidelijke begaanbare routes voor minder validen

Minimale negatieve factoren (industrie in beplantingsbuffer zetten)
Sportaccommodaties, routes (recreatief), parken, natuur, speeltuin in een groene omgeving
Afleiding in de vorm van parken, stromend water, etc.
Wijken met een groen karakter (park, straten)

Variatie in groene elementen, vorm en maat
Groene ruimten in stedelijk gebied = groenstructuren (parken, lanen, solitairen, groep etc.)
Beken, wetering, sloten en plassen
Natuurlijke vormen (park, meander, geen strakke lijnbeplanting
Duidelijke zichtlijnen en dieptewerking mbv groen (overgangen open/gesloten)
Maximaal 1/3 hard oppervlak en minimaal 2/3 groen
Menselijke maat
Duidelijke ingang + uitgang (gebiedsovergangen)
Ecologische berm, slootkant, bomenlaan

Gezondheidsproblemen

Ontwerpprincipes

Beperkte bewegingsmogelijkheden
Angst/ onzekerheid
Rouw
Eenzaamheid
Weinig levenslust
Obesitas
Kwalen
Stress
Stress/ overspannenheid
Gebrek sociale contacten
Depressie
Onzekerheid/ zwakte
Stress
Slapeloosheid
Irritatie
Somberheid
Angst/ onzekerheid
Concentratiemoeilijkheden

Afleiding door tuin, vogels, familie, etc.
Variatie in bloemengeuren, vegetatiekleuren, smaken, textuur, dierengeluiden en voldoende licht
Savanne-elementen
Attractieve paden, therapietuin, tuiniermogelijkheden, zitplaatsen, etc.
Relaxte werkomgeving, fijne bezoekersruimten

Minimale negatieve factoren (verkeer (stress))
Goede sfeer, huiselijk
Dierweide, vlindertuin, vogeltuin, etc.
Meditatiemogelijkheden
Variatie in groene elementen, vorm en maat
Groene elementen (perken, grassen, etc.)
Bloemen
Vijver
Natuurlijke bouwmaterialen (binnen en buiten)
Natuurlijke vormen (slingervijver, kronkelpaden, vegetatie etc. in landschapsstijl)
Duidelijke zichtlijnen en dieptewerking (overgangen open/ gesloten)
Maximaal 1/3 hard oppervlak en minimaal 2/3 groen
Menselijke maat
Makkelijke toegang tot de tuin, landschap en ziekenhuis
Overzichtelijkheid
Kunst in tuin & omgeving (geen abstractie en ook tbv orriëntatie)

Mentale en sociale gezondheidsaspecten, te voorkomen gezondheidsproblemen en ontwerpprincipes op drie
verschillende schaalniveaus
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