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1. INVENTARISATIE HUISARTSENPLEIN

algemene in- en uitgang huisartsen plein (van donker naar licht)

overzicht vanuit praktijk Beunders; geen idee waar de uitgang is

zicht op in- en uitgang; duidelijk door licht van buiten

ronde wand kan verwarrend werken voor het geven van richting
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HUISARTSENPLEIN

INVENTARISATIE HUISARTSENPLEIN

De vlogende constateringen dienen als accent punten voor het ontwerp:

_ De ruimte is schaalloos, moeilijk/niet in te schatten hoe groot de ruimte is.

_ Hij is anoniem.

_ Desoriënterend door de bijzondere vorm.

_ Deze vorm geeft echter wel karakter aan de ruimte.

_ Ligging is centraal.

_ De in- en uitgang is hetzelfde. 
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_ De plek zal een eigen identiteit krijgen, waardoor men hem herkent.   

   (vorm, kleur en object)

_ Richting geven naar de verschillende praktijken en het prikpunt.           

   (doorgang/tussenruimte)

_ Overgangszone wat de stap naar de dokter verzacht/vergemakkelijkt.

_ Fijne alternatieve wachtplek, waar kinderen of naasten kunnen           

   verblijven als papa/mama/vriend/vriendin bij de dokter is. (alternatief in          

   de zin dat hij niet statisch en zakelijk hoeft te zijn)

_ Plek voor kleine activiteiten. 

_ Het meubel kan beweging stimuleren en in ieder geval mogelijk maken.  

_ Alzijdig in gebruik.

2. KANSEN VOOR ‘T PLEIN
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Belangrijk voor het huisartsenplein is de bewegwijzering ofwel het 

richting geven aan de verschillende praktijken en het prikpunt. Ook 

moet in het ontwerp rekening gehouden worden met een goede 

bereikbaarheid van de nooduitgang. En het schoonmaken van zowel 

de ruimte als het meubel zal in gedachte worden gehouden tijdens het 

ontwerp.

programma:

_ zit-, hang-, en/of sta-plek

_ mogelijkheid tot koffie/thee en water

_ bewegwijzering

_ digitaal informatiepunt (eventueel voor kleine presentaties)

_ extra verlichting (eventueel in het ‘meubel’ verwerkt)

_ leesplek met bv. krant

_ speel / interactief hoekje

_ ‘laagdrempelige’ expo over de regio

_ actualiteiten paal / punt

_extra aandacht voor praktijken die om-of in de hoek grenzen 

_bereikbaarheid nooduitgang

_richting geven vanuit verschillende praktijken en het prikpunt

_schoonmaken van zowel de ruimte als ‘meubel ‘ moet mogelijk blijven

MEUBEL

3. PROGRAMMA VAN EISEN 
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4. ONTWERP

bewegwijzering op de wanden loop-, zichtrichtingen op het plein losse elementen

 één element
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HET MENSELIJK LICHAAM

inspiratiebeeld

Het menselijk lichaam; waarbij de bottenstructuur een prachtig 

uitgangspunt kan zijn om dit ruimtelijk te vertalen.

ONTWERP THEMA 1
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HET MENSELIJK LICHAAM

KLOPPEND  HART

maquette

referentie
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GEZOND EN ACTIEF LEVEN 

ONTWERP THEMA 2

Gezond en actief leven; waarbij de natuur als groeiend mechanisme een 

mooie inspiratiebron is.

inspiratiebeeld 
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GEZOND EN ACTIEF LEVEN 

CYCLUS

maquette

referentie
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ONTZORGEN

Ontzorgen; terwijl u wacht verdwijnt u klacht. 

Accent op de mooie dingen van het leven

ONTWERP THEMA 3

inspiratiebeeld
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ONTZORGEN 

LEVENS ADER

maquette

referentie



UITWERKING THEMA 1 KLOPPEND HART



MEUBEL ONTWERP AFMETINGEN

   zit element 1.  PEUTER          zit element 2.   KIND                zit element 3.    JONGEREN   sta element 4.  VOLWASSENEN



MEUBEL ONTWERP ELEMENTEN LOS



MEUBEL ONTWERP KLEURVARIANTEN 1 - 2 - 3



MEUBEL ONTWERP KLEUR EN DESSIN
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Kleurvlakken:

1, 6, 9, 10, 18, 24 licht geel

8, 14 donkerder blauw

2, 7, 20, 23 licht blauw 

4, 17 middel blauw 

12 oranje

15 groen 

22 geel

Prikborden van 1 cm vilt:

3, 11, 19 donker beige

Naamborden met ingefreesde letters

13, 16, 21 licht beige

Folder bord met ondersteun en elastiek:

5 donkerder blauw
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WAND ONTWERP
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