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Dit kunstwerk hangt bij mij thuis aan de muur.
Het is een olieverfschilderij van de onlangs overleden 
kunstenaar Armando.

Het toont de kwetsbare mens.

Het is juist onze kwetsbaarheid die me intrigeert.

Ik ben architect, en ik voel me gelukkig dat ik voor deze 
kwetsbare mens mag ontwerpen.

Met name dementerende ouderen heb ik de laatste jaren veel 
aandacht kunnen geven.

Met mijn gebouwen houd ik ze een spiegel voor. Wie zijn ze? 
Wat vertellen ze ons? En wat kan ik voor ze doen? 

Kan ik ze meenemen naar het verleden dat nog het meest in 
hun herinnering zit? Kan ik ze laten spelen? Kan ik ze mee op 
avontuur nemen en kan ik ze knuffelen? 

Een aantal jaren geleden was ik in China en ik bezocht een 
klein verpleeghuisje in Beijing dat was ondergebracht in een 
voormalig schoolgebouwtje. Zo’n accommodatie is uitzonderlijk 
voor China want helaas zijn er geen voorzieningen voor 
dementerende ouderen, in ieder geval geen betaalbare. De oud 
hoofdonderwijzer had het initiatief genomen. 

Ik ontmoette er een man die naar me toekwam en hij begon in het chinees - engels te zingen: We’ll meet again. Ik 
zong met hem mee. Op het binnenplaatsje van de school zat een grote groep ouderen en ze wenkten mij met het 
verzoek om nog een liedje te zingen. Ik zong “In een hutje bij de duinen”, een prachtige Hollandse smartlap die ik 
vroeger altijd meerstemmig met mijn broers en zussen zong tijdens de afwas. Het maakte een grote indruk op hen 
want hoewel in een voor hen onverstaanbare taal gezongen, voelde iedereen de dramatiek in het liedje en de slechte 
afloop. Hierna stond er een oude Chinese dame op en begon speciaal voor mij háár Chinese smartlap te zingen. Ik 
voelde me zeer vereerd.
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Er is een bruin café, een bakkerij die de heerlijke lucht van vers gebakken brood verspreidt, een museumpje met 
oude spullen, een schildersatelier, een muziekruimte, een kapelletje, een bibliotheekje, noem maar op. Heel bewust 
is het een groot verpleeghuis: de bewoners hebben zo een enorm wandelgebied tot hun beschikking, want op elke 
verdieping is weer iets anders te vinden, er zijn ook vijf binnentuinen, waarvan er drie echt als belevingstuin zijn 
ingericht, met vogelhuisjes, oppottafels, windorgels, een kippenren enzovoort. Deze fysieke bewegingsvrijheid zorgt 
voor een geestelijke bewegingsvrijheid, en dat is nu net waar dementerende ouderen behoefte aan hebben. Dat 
maakt hen rustig. En ik moet eerlijk bekennen, ik ga regelmatig langs en dan kruip ik achter de tovertafel, veeg ik de 
bladeren van het tafelblad en dat maakt mij rustig. 

Een jaar later was ik in Chengdu, compleet aan de andere kant van China. Ik was in mijn hotel op zoek naar een 
pinautomaat en dwaalde door een donkere eerste etage toen ik een klein Chinees vrouwtje zag lopen, enigszins op 
leeftijd. Ik liep op haar af en vroeg: “Do you speek English?” Ze keek me eens goed aan, pakte mijn hand vast en zei: 
“Sure I speek English! I know you. You were with my mother in the nursing home. I was there, visiting my mother. You 
sang for her and she sang for you.”

Ik was verbijsterd om duizenden kilometers van de plek vandaan, een jaar na dato, deze vrouw te ontmoeten die de 
dochter was van de vrouw die voor mij gezongen had. Ze vertelde me dat haar moeder inmiddels was overleden, 
maar dat ze zeer goede herinneringen had bewaard aan ons duet. Iemand had het gezang met zijn telefoontje 
opgenomen en het stond nu op de website van het verpleeghuis, vertelde ze me.

Zoals ik al zei, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik regelmatig voor dementerende ouderen mag ontwerpen. 
Onlangs is in Maastricht het verpleeghuis Campagne gerealiseerd. Het is een groot verpleeghuis bestaande uit 
kleinere wooneenheden die alle aanhaken aan een lange boulevard, die de dorpstraat met alle daarbij behorende 
voorzieningen naar het verpleeghuis haalt. Het is bekleed met bonte leistenen die mooi aansluiten bij de natuur van 
de parkachtige omgeving.
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En dan nu ben ik bezig met het Mosae Vita gebouw dat hier op het terrein van MUMC zal verrijzen. 
Een bijzonder initiatief. Een gebouw waarin allerlei functies worden ondergebracht die zich richten op 
onderzoek, behandeling en vooral begeleiding van voeding en beweging voor mensen die dat advies 
willen. Een gebouw met 24 verschillende gebruikers die ieder voor zich maar vooral ook samen werken 
aan de gezondheid van hun klanten. Gezonde voeding, voldoende beweging en een gezonde geest 
zijn de belangrijkste voorwaarden voor een gezond lichaam. Mensen die het moeilijk vinden hier de 
juiste weg in te vinden, kunnen terecht bij het Mosae Vita gebouw. Allerlei verschillende functies zijn 
er in ondergebracht. Zo is er een kookstudio, een sport en spel atelier voor kinderen met obesitas, een 
onderzoeksareaal waar het metaboolsysteem wordt onderzocht, of het bewegingsapparaat…. Er zijn 
sportvloeren waar getraind kan worden of gefitnesst… maar ook een atelier waar prothesen worden 
gemaakt, en ook een restaurant, heel divers dus en dat allemaal in één gebouw. Op de bovenste 

Het thema van vandaag is -beleving-. Ik heb aan de dagvoorzitter een regeltje meegegeven dat voor mij de 
essentie weergeeft van de wereld die ik graag creëer voor dementerende ouderen en wellicht kwetsbare 
mensen in het algemeen. Het regeltje luidde: Beleving is avontuur en verstilling in een dagdroom. Avontuur 
en verstilling lijken haaks op elkaar te staan. Maar in een dagdroom vinden ze elkaar. En ik gun iedereen 
en vooral dementerende ouderen hun dagdromen. Voor deze ouderen betekent het dat je meegaat in hun 
wereld. Ik heb dat geprobeerd te ondersteunen in het ontwerp dat ik maakte voor verpleeghuis Larisa. Het 
gebouw is min of meer opgezet als verpleeghuis Campagne met belevingsgerichte plekjes. Maar het is ook 
een beetje een raar gebouw. Het gebouw is uitgehold en er zijn trapsgewijs buitenterrassen gemaakt en 
overstekende brugdelen. Een wirwar van bouwdelen die een interessante fantasiewereld oproept, en met 
die fantasie een avontuurlijke wereld die tegelijkertijd heel verstild is.
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verdiepingen is er een herstelkliniek met eigen binnentuin. Ook deze cliënten kunnen gebruik maken van 
de onderzoeks- en behandelfaciliteiten in het gebouw. We kunnen spreken van een groot living lab.

De beoogde samenwerking ontstaat natuurlijk niet als we een traditioneel gebouw zouden ontwerpen 
bestaande uit een zestal verdiepingen. De samenwerking tussen de organisaties die niet op dezelfde 
verdieping liggen zou moeilijk tot stand gebracht kunnen worden. Eigenlijk zouden alle functies op een 
en dezelfde verdieping moeten liggen zodat onderling contact zo maximaal mogelijk is. Vergelijk het met 
een beursvloer met allemaal verschillende standjes op het gebied van gezondheidszorg, die ook nog eens 
allemaal met elkaar samen willen werken. Daar is natuurlijk op het MUMC terrein geen plek voor. 

En de loopafstanden van de een kant van de beursvloer naar de andere kant zouden ook niet gering zijn. 

Eigenlijk willen we een gebouw waar juist alles dicht bij elkaar ligt. Waar saamhorigheid gevoeld wordt. Een 
intiem gebouw dat een broedplaats kan zijn en waar kennisuitwisseling plaatsvindt van alles wat we weten 
over voeding en beweging.

Stel nu dat we dat ene vloerveld spiraalvormig inknippen en vervolgens omhoog uittrekken. Dan ontstaat 
er een gebouw als een verticale spiraal waar alle vloerruimte met elkaar in verbinding staat. Eigenlijk een 
reusachtige wenteltrap. Dat is precies wat we hebben ontworpen. Alle vloervelden liggen slechts 87,5 cm 
hoger dan het nevenliggende veld.

Om alle vloervelden toch goed bereikbaar te laten zijn met rollend materiëel en uiteraard ook voor 
rolstoelen, hebben we een ingenieus systeem uitgedacht: een combinatie van doorloopliften en 
hellingbanen. 
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Omdat we het belangrijk vinden dat het gebouw communiceert met de omgeving, zeker ook in het licht 
van de toekomstige campusontwikkeling, hebben we gekozen voor een maximale transparantie naar de 
omgeving en een poëtische sierlijst op de bovenste twee verdiepingen van de gevel met afbeeldingen die 
refereren aan voeding en beweging en de holistische aanpak in het gebouw.

De bovenste verdiepingen kragen uit waardoor er een zachte overgang ontstaat vanuit de buitenruimte 
naar binnen. Mensen worden het gebouw in geleid. 

Aan het nieuw aan te leggen Forumplein tussen het MECC en ons gebouw worden glazen kolommen 
geplaatst met daarop aangebracht kunstwerken gebaseerd op het werk van de 19e eeuwse kunstenaar 
Eadweard Muybridge, die op fotografische wijze onderzoek deed naar het bewegingsapparaat van mens en 
dier. 

Vanwege de hoeveelheid gebruikers en de turbulentie die als vanzelf ontstaat in het gebouw, is gekozen 
voor een rustige, meditatieve omgeving in het interieur, die de bezoekers niet confronteert, maar kalmeert.   
Iedere gebruiker wil zich natuurlijk profileren met eigen logo en andere informatie. Om dit in te perken, 
we worden in het dagelijkse leven al overspoeld met informatie, hebben we afgesproken allen dezelfde 
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belettering toe te passen, strakke witte neonletters. Ik heb in de plenaire gebruikersconferentie dit diaatje 
laten zien om een juiste gemeenschappelijke mindset te krijgen. Links een kamer met ziekenhuisbedden 
en rechts een kamer met wellnesbedjes. De mensen die in het gebouw komen willen immers uit eigen 
beweging werken aan een gezonde levensstijl en zijn geen patiënt. Om dit te bekrachtigen heb ik langs de 

gangpaden in het atrium subtiele grindstrookjes aangebracht met bescheiden vetplantjes. Ook dient dit om 
het hoogteverschil te markeren tussen de horizontale paden en de hellingbanen. In de ontvangsthal is een 
leestafel geplaatst om er duidelijk een verblijfsruimte van te maken en niet louter een doorgangszone. Aan 
de wand hangt een grote klok. Een klok is meditatief. Onder het plafond zweeft een zwerm vuurvliegjes. 

Het gebouw is avontuurlijk en verstild, als een dagdroom.
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Dit kunstwerk hangt bij mij thuis aan de muur.

Het is een gobelin, een geweven en geborduurd wandtapijt, gemaakt door de kunstenares Jenny Ymker. 
We zien een vrouw in een grauwe, koude wereld, die fleurige bloemen plaatst. Wellicht tegen beter weten 
in, wil zij kost wat kost de wereld mooier maken. Sommigen noemen haar verward. Ik noem haar een 
paradijsvogel. En voor mij is ze een inspiratiebron.


