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OOGBRUG

Juryrapport bij de openbare ideeën-
prijsvraag Luchtbrug tussen Het 
Oogziekenhuis Rotterdam en 
Koninklijke Visio, landelijke stichting 
voor slechtzienden en blinden

Het Oogziekenhuis en Visio hebben het 
voornemen om een directe verbinding 
tussen beide gebouwen te laten 
ontwerpen en uit te voeren in de vorm 
van een luchtbrug. Mede omdat de 
luchtbrug een relatief kleine, hoewel 
gecompliceerde, opgave is, was het 
idee om jonge ontwerpers een kans te 
geven hun talent en creativiteit in te 
zetten. Daarom schreef het 
Oogziekenhuis op 2 november 2009 in 
samenwerking met Visio een openba-
re ideeënprijsvraag uit onder architec-
ten die op de uitschrijfdatum (2 no-
vember 2009) 40 jaar of jonger waren. 
Uitvoering kan nog niet worden 
gegarandeerd. Het wedstrijdprogram-
ma is opgesteld volgens Kompas bij 
Prijsvragen en meervoudige opdrach-
ten. 187 architecten meldden zich aan. 
Er kwamen 64 ontwerpen binnen, 
waarvan 48 plannen zijn toegelaten 
tot de beoordeling. 
 De jury bestond uit voorzitter Hans 
de Jonge (TU Delft, Brink Groep), 
Paul Wintermans (architect), Joris van 
de Klundert (Erasmus Universiteit), 
Wessel de Jonge (architect) en Dadara 
(kunstenaar). De jury selecteerde drie 
prijswinnaars. 
 Het Oogziekenhuis en Visio hebben 
Architectuur Lokaal gevraagd om 
ondersteuning bij de inrichting van het 
wedstrijdproces en de uitvoering van 
de prijsvraag. Architectuur Lokaal is 
het kenniscentrum voor opdrachtge-
verschap in Nederland en beheert het 
Steunpunt Architectuuropdrachten & 
Ontwerpwedstrijden. 

VOORaf

Slurven en gebouw tussen twee 
gebouwen

De oogst van de ideeënprijsvraag 
Oogbrug is rijk. Het zijn niet alleen veel 
inzendingen, maar er zijn ook veel 
verschillende ideeën voor het geheel 
of een deelaspect van de brug geop-
perd. Globaal laten de inzendingen zich 
verdelen in drie typen brug. Het 
eerste, veel voorkomende type, is wat 
de jury de ‘slurf’ (afb. 1) noemde. Een 
rechte oversteek van het ene naar het 
andere gebouw. 
 Het tweede, meest voorkomende, 
type is de ‘verlengde slurf’ (afb.2). 
Hierin is het vertrek van het ene en 
landing op het andere gebouw door 
middel van een slurf tot stand ge-
bracht, maar over een grotere afstand 
en met meer programma. Op het 
Oogziekenhuis sluit de brugverbinding 
dan direct aan op de opbouw op de 
vierde verdieping. In het Visiogebouw 
wordt de brug vaak verder het 
gebouw ingetrokken. Deze aanpak 
heeft twee voordelen: het op te lossen 
hoogteverschil kan zo geleidelijker 
worden opgenomen in de hellingbaan, 
en er ontstaat ruimte om extra pro-
gramma in de brug op te nemen. 
 Het derde type brug heeft de jury 
het ‘gebouw tussen de gebouwen’ 
(afb. 3) genoemd. De brugverbinding is 
niet langgerekt en smal, maar breed 
en hoog, al dan niet in combinatie met 
een ‘slurf’.

Het aantal varianten op deze 
thema’s is groot. Zo geeft 
verscHil in visie een origine-
le benadering van een brugver-
binding. (afb. 4) Datzelfde kan 
gezegd worden van Het chiasma, 
dat geïnspireerd op twee 
oogspieren tot een zeer opmer-
kelijk beeld komt. (afb. 5) 
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1. Slurf

2. Verlengde slurf

3. Gebouw in een gebouw
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Ontwijkers en  
eyecatchers

Binnen de slurftypen zijn twee varian-

ten te onderscheiden. De ‘ontwijker’ 

en de ‘eyecatcher’. De ontwijker ligt 

terug van de straat en kiest de aan-

sluiting op het Visiogebouw aan de 

achterzijde. Het voordeel hiervan is 

een iets grotere lengte om het hoogte-

verschil te overbruggen, maar vooral 

de mogelijkheid om achter het be-

staande trappenhuis aan te sluiten. 

Dat sluit goed aan op de eis van het 

Oogziekenhuis dat trappen en liften 

niet mogen worden verplaatst. (afb. 6) 

Aan de zijde van het Oogziekenhuis 

landt de ontwijker in een relatief 

neutraal gevelvlak, naast de monu-

mentale erkers.

De eyecatcher trekt zich hier meestal 

niets van aan en zoekt aansluiting 

door of boven de erker van het 

Oogziekenhuis en/of aan de voorzijde 

van het Visiogebouw. Op die manier 

wordt de brug veel zichtbaarder in het 

straatbeeld en draagt daarmee bij aan 

een andere eis van de uitschrijver: 

namelijk dat de brug een eyecatcher 

moet zijn die de herkenbaarheid van 

de Oogboulevard versterkt en een 

verbinding legt tussen beide gebou-

wen. (afb. 7)

Angstreductie,  
in exterieur en interieur

Een belangrijke vraag van het 

Oogziekenhuis aan de inzenders was 

om zich rekenschap te geven van één 

van de pijlers van haar beleid, namelijk 

angstreductie. In de praktijk is geble-

ken dat dit thema veel aspecten kent. 

Hoe maak je een brugverbinding die 

patiënten vanaf de buitenkant het idee 

geeft dat zij in dit ziekenhuis in goede 

handen zijn? Hoe kan het interieur 

daaraan bijdragen? Hoe speelt klimati-

seren en lichtinval een rol? Kunnen 

materiaalgebruik, geuren en kleuren 

daaraan bijdragen? Veel inzenders zijn 

van mening dat een tuinontwerp een 

belangrijke rol kan spelen. En ook dat 

het toevoegen van extra programma 

in de vorm van zitjes, café of uitkijk-

plek patiënten geruststelt.

Tussen de inzendingen zaten 
diverse ideeën die de jury 
graag onder de aandacht van 
het Oogziekenhuis brengt. Zo 
kan de jury zich voorstellen 
dat Mental Mapping met het 
idee voor het uitvoeren van de 
rotterdamse skyline in brail-
le, patiënten afleidt en dus 
helpt hun angst even te verge-
ten. (afb. 10) een andere 
manier om patiënten gerust te 
stellen is te zorgen dat de 
behandeling van vloeren 
(hoeken, bochten, opstaande 
randen) niet leidt tot onze-
kerheden, zoals in Zs369. 
MeAnDer een gestroomlijnde, 
panoramische oversteek.  
(afb. 11)

OOGBlvD laat zien dat gewoon 
rechtdoor een heldere, eenvoudige 
manier is om een verbinding tot 
stand te brengen en tegelijker-
tijd sterk kan bijdragen aan de 
gewenste boulevardfunctie.  
(afb. 8) Maar een spectaculaire 
afbeelding op de brug, zoals 
lenticular spectacular trekt 
wellicht meer de aandacht, 
hoewel de jury betwijfelt of in 
deze setting voldoende afstand 
kan worden genomen van de af-
beelding om de pauwenogen waar 
te nemen. (afb. 9)
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3. Realiteitsgehalte

Inzenders is niet gevraagd om een 

kostenberekening en dat bleek een 

goede gedachte. De ideeën zijn nog 

niet ver genoeg uitgewerkt om over 

kosten na te kunnen denken. Wel is 

gevraagd om rekening te houden met 

de aard van de opgave. Dat laatste 

laat zich vertalen in gezond verstand. 

Een ziekenhuis heeft geen enorme 

budgetten voor een brugverbinding. 

Een andere vorm van realiteit is de 

bouwbaarheid. Geen van de inzendin-

gen is besteksklaar, maar ideeën die 

technisch onmogelijk zijn, en ook niet 

construeerbaar te maken, vielen 

eveneens af. Een andere technische 

component is het te verwachten 

klimaat in de brug binnen het voorge-

stelde ontwerp. Een geheel glazen 

brug is in de zomer zeer moeilijk te 

klimatiseren. Tot slot keek de jury naar 

de manier waarop de hellingshoek is 

opgenomen in het ontwerp.

BeoordelingsaspectenBeoordelingsaspecten

BeOORdeLinGsaspeCTen

1. Mate waarin de inzendingen  
beantwoorden aan de ambities  
van de prijsvraag

Het Oogziekenhuis heeft gevraagd om 

een ontwerp dat:

-   zich uitspreekt over angstreductie

-  een eyecatcher is

-   dat binnen en buiten aansluit op de 

bestaande gebouwen. 

Daarom heeft de jury gelet op de mate 

waarin interieur en exterieur de 

patiënt vertrouwen geven en de 

uitstraling van het ontwerp. De aan-

sluiting op de bestaande gebouwen 

heeft de jury op vier manieren beke-

ken: in architectuurhistorische zin (hoe 

is rekening gehouden met de architec-

tonische waarde van vooral het 

Oogziekenhuis een ontwerp van 

architect A.J. van der Steur uit 1948); 

in bouwkundige zin (in welke mate 

brengt het plan schade aan de be-

staande gebouwen aan); 

de manier waarop is omgegaan met 

de recentere opbouw ter plaatse van 

de vierde verdieping van het 

Oogziekenhuis (hoe is deze ‘meegeno-

men’ in het ontwerp); 

en de manier waarop de verbinding 

het Oogziekenhuis en het Visiogebouw 

niet alleen letterlijk, maar ook in 

overdrachtelijke zin verbindt (creëert 

de brug een relatie tussen beide 

gebouwen). 

2. Architectonische kwaliteit,  
creativiteit en inventiviteit  
van het plan

Gebleken is dat een aantal gevraagde 

elementen in de verbinding niet per 

definitie zijn te verenigen in één 

ontwerp. Wil het ziekenhuis een 

zakelijke, efficiënte verbinding die in 

zijn verschijningsvorm wellicht minder 

spannend is? Of juist een spetterende 

eyecatcher die niet vanzelfsprekend 

bijdraagt aan het gevoel van zekerheid 

van de gebruikers? Wil het ziekenhuis 

een prettige omgeving met meerwaar-

de in de vorm van zitjes, groenontwer-

pen en uitzichtpunten? Of is het de 

bedoeling dat personeel en patiënten 

zo snel mogelijk van de ene naar de 

andere kant komen? Of is het mis-

schien mogelijk om een ontwerp te 

leveren dat al deze vragen op een 

vanzelfsprekende manier oplost? 

interessant zijn de inzendin-
gen die architectonische 
vondsten in zich hebben, zoals 
For your eyes only dat wordt 
gekenmerkt door een intelli-
gente manier om ruimte te 
creëren op het punt waar twee 
vervoersstromen elkaar ontmoe-
ten. (afb. 13) Ook cliMAX biedt 
het Oogziekenhuis extra stof 
tot nadenken met het idee om 
het atrium te overdekken. 
(afb. 14) een andere vondst 
vindt de jury in Troubled 
Water, waarin een manier is 
gevonden om patiënten toch 
over de 3e verdieping te laten 
gaan, maar dan via gescheiden 
circuit door het atrium. (afb. 
15)  

een ander voorbeeld van ver-
binden biedt Hoogbrug Kansen 
ontstaan waar mensen samenko-
men, waarbij in de brugverbin-
ding aanleiding wordt gevonden 
voor een intelligente reorga-
nisatie van gebruikspatronen 
en bijdraagt aan communicatie-
stromen te verbeteren.  
(afb. 12)
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Verbindend ornament 

Rogier Groeneveld (1972) 

Mens als Maat, Amsterdam

De brug over de vierde verdieping 

verbindt beide gebouwen niet alleen 

fysiek, maar ook architectonisch. De 

luchtbrug begint al halverwege het 

dak en loopt door in de gevel van het 

Visiogebouw, waardoor hij beide 

gebouwen verankert. De lange, 

horizontale lijst met decoratief en 

repetitief patroon sluit aan op het 

architectonische idioom van beide 

gebouwen. Daarmee pakt het ont-

werp in één beweging de bestaande 

opbouw op, zodat een al te rommelig 

eindbeeld wordt vermeden. De orna-

menten zijn gedacht in polyester 

composieten. Het interieur heeft een 

dicht plafond ten behoeve van lichtbe-

perking. Een borstwering geeft patiën-

ten een veilig gevoel.

WinnaarsWinnaars

1e pRiJs

JURyOORDEEL

Deze brug is een absolute 
eyecatcher, die zich op effec-
tieve en spectaculaire manier 
bedient van zware symboliek. 
Architectonische symboliek 
vanwege het gedecoreerde 
modernisme, maatschappelijk 
vanwege de associaties met 
Oriëntaalse motieven. in één 
zucht zijn alle bouwkundige 
ingrediënten eigenzinnig aan 
elkaar geknoopt en ontstaat 
een slimme verbinding, zowel 
visueel als thematisch. 
constructief en bouwfysisch 
zijn, bij nadere uitwerking, 
geen uitzonderlijke problemen 
te verwachten. in een verdere 
uitwerking van dit plan is wel 
van essentieel belang dat de 
motieven tot op de millimeter 
worden uitgerekend en passen. 
Het verdient aanbeveling het 
motief verder door te trekken 
over de bestaande opbouw.
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WALK OF FRAME

Sacha Buck (1982),  

Laura van Dullemen (1982),  

Alex van Buren (1976) en  

yaron Loman (1978) 

De Organisatie, Rotterdam 

In dit kunstobject lopen patiënten en 

personeel in twee gescheiden stromen 

van het ene naar het andere gebouw. 

De spannende, open route is voor het 

personeel; bezoekers kunnen kiezen 

uit een introverte, veilige route langs 

de binnenzijde of de open route aan de 

straatkant. In het exterieur zijn beide 

routes met elkaar verbonden en als 

twee ‘diasledes’ in elkaar geritst. 

Overdag domineert de kleur, ‘s avonds 

is het een lichtkunstwerk in het 

straatbeeld. De constructie ligt op het 

dak van het Oogziekenhuis, waaraan 

de onderste brug hangt.

2e pRiJs

JURyOORDEEL

Dit is een hele goede combina-
tie van kunst en architectuur. 
Door de koppeling op twee 
niveaus levert de brug in een 
frivool statement antwoord op 
twee vragen: verblijfsfuncties 
en eyecatcher. Het ontwerp 
levert ’s nachts een mooi 
beeld op in het uitgaanscen-
trum waar het Oogziekenhuis 
middenin ligt, en is ook 
daarom meer dan alleen een 
brug. De opbouw wordt aan het 
zicht onttrokken, al is de 
constructieve uitwerking van 
het plan wat summier. Het 
interieur is wellicht wat druk 
voor de doelgroep, maar het 
plan biedt een alternatieve 
rustige route.
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Een verbinding met visie

Meindert Spijksma (1980) en  

Sicco de Haas (1977)

StudiOzo, Voorschoten

Deze brug over twee verdiepingen 

brengt niet alleen een fysieke, maar 

ook een architectonische verbinding 

tussen beide gebouwen tot stand. 

Gelegen aan de voorzijde kan het 

fungeren als een echte eyecatcher. De 

lamellen zorgen voor een gevarieerd 

gevelbeeld van open tot gesloten. 

Tegelijkertijd worden zo de lichtinval 

en de mate van zicht op de buitenwe-

reld geregeld, op een manier die 

prettig is voor patiënten. De lamellen 

zijn uitgevoerd in gekleurd aluminium. 

Het hoogteverschil wordt in de vloer 

van de brug opgelost.

3e pRiJs

JURyOORDEEL

Dit is een zeer krachtige 
ingreep, geen brug meer, maar 
een gebouw. De recente opbouw 
is meegenomen in het ontwerp, 
zonder dat een kostbare in-
greep nodig is om hem te 
verwijderen, waardoor het 
Oogziekenhuis zelf beter in 
verhouding is. Door de verbin-
ding aan de voorzijde te 
leggen, ontstaat bovendien een 
relatie met de straat en de 
omgeving. De afbeeldingen op 
de lamellen in het interieur 
bieden aanknopingspunten voor 
een interessante uitwerking 
van het interieur. Bij de 
realisatie is van groot belang 
dat de oversteek kaarsrecht 
blijft, dus het hoogteverschil 
moet naadloos worden 
weggewerkt.
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KIJKDOOS

Patrick Meijers (1971) en  

Jelle Homburg (1980) 

Cimka, Rotterdam

KIJKDOOS anticipeert op een (reële) 

toekomstige uitbreidingswens van het 

Oogziekenhuis door een grote verblijfs-

ruimte op het dak te creëren. 

Hierbinnen kunnen patiënten en 

personeel de kortste weg kiezen naar 

de overzijde, maar ook verblijven in 

een restaurantruimte. De bijbehorende 

buitenruimte is beschut en compact 

georganiseerd. De horecafunctie is 

vanaf de straat zichtbaar door dat hij 

uitsteekt over de dakrand. Daarmee, 

en door de materialisering van het 

ontwerp, krijgt zowel de brug als de 

horeca een opvallende plek in het 

straatbeeld. 

eeRVOLLe
VeRMeLdinG

JURyOORDEEL

Het ontwerp biedt een sterke 
toevoeging aan het straat-
beeld, zowel overdag als ’s 
nachts. Het gebruik van ver-
lichting en het benutten van 
de onderkant van de brug 
dragen daar sterk aan bij. Ook 
de bewuste keuze voor gedeelde 
verbindingsroutes, de handige 
uitwerking daarvan door rou-
ting en ruimte te combineren, 
de koppeling van interieur en 
exterieur, en het geïntegreer-
de tuinontwerp zijn sterke 
elementen in het plan. Of de 
brug constructief reëel is, 
valt te betwijfelen. Bovendien 
komt de constructie bovenop de 
opbouw van 2005, wat niet 
bijdraagt aan samenhang in het 
totaalbeeld. 
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2468 - Zichtbaar Licht

Michel van den Bogaard (1979), 

Evert Pronk (1972), Reinier Gernard 

(1980) en Jasper Pronk (1976)

Bint Architecten, Den Haag
 

Zichtbaar Licht is een dubbele brugver-

binding: een zakelijke brug over de 

derde verdieping en een sinusvormige 

curve over het dak van het 

Oogziekenhuis. De curve vormt een 

panoramische route over het dak, 

waardoor de patiënt zijn aandacht 

richt op het uitzicht en de daktuin in 

plaats van op zijn behandeling. De 

constructieve drager van het plan is 

een vakwerkligger die tegelijkertijd de 

hellingshoek opneemt. De glazen 

gevelbekleding is voorzien van decora-

tieve prints en geprinte borstwering. 

Translucent doek op de plafonds en de 

onderzijde van de brug voorkomt dat 

het binnenklimaat ondragelijk wordt 

en zorgt tegelijkertijd voor egaal licht.

JURyOORDEEL

Hoewel een glazen brug niet 
prettig is voor slechtzienden 
neemt dit voorstel veel van de 
bezwaren daartegen weg. De 
plafonds zijn transparant en 
de vloeren en borstwering zijn 
dicht. en doordat het zonlicht 
wordt gefilterd, ontstaat een 
zachte, egale verlichting die 
fijn is voor de doelgroep. 
Bouwfysisch kan het klimaat 
geregeld worden in de holle 
ruimte tussen de verdiepingen. 
ronduit spectaculair is de 
landing in het visiogebouw. De 
verbinding biedt geen ver-
blijfskwaliteit, maar dat is 
gezien het uitzicht misschien 
ook niet nodig.

eeRVOLLe
VeRMeLdinG
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tube + tuin

John W. Bosch (1983) en Pieter van 

der Wel (1983) 

Untitled Creative Concepts, 
Amsterdam

Vanuit een constructieve gedachte 

is een intrigerende binnen-/buiten-

ruimte opgebouwd. De drager is een 

eenvoudige slurf op de vierde 

verdieping, waaraan een zwevend 

terras op het niveau van de derde 

verdieping hangt. Zo is de aantas-

ting aan het Oogziekenhuis mini-

maal, terwijl met een fikse ingreep 

in het Visiogebouw een overdekte 

buitenruimte wordt gecreëerd die 

ruimtelijk bij het terras wordt 

getrokken. 

EXPRESSIE

Maarten Innemee (1978), Bas van den 

Broeck (1979), Jeroen Lange (1977) 

en Emi Barata (1976) 

Studio Schaeffer Architecten, Den 
Haag 

 

In het voorgestelde ontwerp wordt 

het patroon van gevelopeningen, dat 

beide bestaande gebouwen ken-

merkt, als uitgangspunt genomen 

voor een autonoom ontwerp.

De verbinding manifesteert zich als 

een kunstwerk, maar biedt tegelijker-

tijd ruimte aan diverse functies en 

doorkijkjes. De hellingshoeken 

worden in de bestaande gebouwen 

weggewerkt, zodat de vloeren in de 

brug vlak blijven. 

JURyOORDEEL

Dit is een interessante oplos-
sing die beide gebouwen echt 
verbindt. vooral de aanslui-
ting op het visiogebouw is 
spectaculair. De brug is een 
beleving, een toevoeging aan 
het bestaande, een ontwerp van 
meerdere gebouwen door elkaar 
heen. Maar is er behoefte aan 
buitenruimte van deze omvang? 
en waarom zou je dan het dak 
niet gebruiken? constructief 
is het voorstel niet helemaal 
overtuigend. 

JURyOORDEEL

Het ontwerp is autonoom, maar 
sluit desondanks aan op beide 
gebouwen. van binnenuit kan 
het ontwerp heel prettig zijn 
voor patiënten, omdat ze niet 
het idee hebben dat ze door 
een tunnel of brug lopen. De 
kubusachtige vormgeving biedt 
een ervaring. Het is een 
gebouw als een reisstekker, 
dat door de veelzijdigheid in 
vorm op allerlei manieren 
aansluit op de bestaande 
situatie en zo een intelligen-
te verbinding tussen beide 
gebouwen voorstelt. Hoe de 
aansluiting op de bestaande 
panden precies tot stand komt, 
laat de inzending niet zien. 
Technisch lijkt het ontwerp 
moeilijk te realiseren. 
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Lichtpassage.  

Een route van vernieuwingen

Paul Verhoeven (1972) 

XPAT architects, Utrecht 
i.s.m. Dimitri van Loenen (1985) 

Dimitri van Loenen Grafic Design

In dit ontwerp worden patiënten door 

middel van variaties in lichtintensiteit 

en kleuren door de brug geleid. Lichte 

plekken geven aan waar uitgangen, 

trappen of verblijfsplekken zijn. De 

brug wordt daarmee een kunstwerk 

van kleurpanelen. Toch ligt hij niet 

langs de voorgevel van het 

Oogziekenhuis, maar langs het atrium. 

Er is voorzien in een daktuin, vides en 

uitkijkpunten.

UP

Daniela Bergmann (1974) 

Bube, Rotterdam 
i.s.m. Joris Weijts (1975)

Een eenvoudige verbinding op de 

vierde verdieping wordt gecombineerd 

met een trapverbinding op de derde 

verdieping die de brug een boogvorm 

geeft. De trap biedt een korte, effici-

ente verbinding voor personeel, terwijl 

de patiënt een belevingsroute volgt op 

de vierde verdieping. Het kleurverloop 

in de gevel geeft de patiënt houvast 

en oriëntatie. 

JURyOORDEEL

De schoonheid van dit plan zit 
in de eenvoud van de organisa-
tie. De manier waarop met 
behulp van gekleurde lamellen 
en licht een navigatiesysteem 
tot stand komt, zou goed 
kunnen werken voor de doel-
groep. Ondanks alle aandacht 
voor het exterieur wordt de 
brug, doordat hij terugligt, 
geen eyecatcher. Ook heeft de 
brug een complexe constructie 
en relatief veel vierkante 
meters zonder daadwerkelijke 
functie, waardoor hij relatief 
duur wordt.

JURyOORDEEL

Aan de hand van dit plan kan 
het Oogziekenhuis nadenken of 
ze één of twee bruggen wil, of 
misschien deze efficiënte 
logistieke tussenoplossing met 
trapverbindingen op de derde 
verdieping. Zowel het interi-
eur als het exterieur zijn 
neutraal vormgegeven, no-non-
sense, maar toch spannend. . 
Jammer is dat de bestaande 
opbouw niet is geïntegreerd en 
vermoedelijk is het interieur 
erg desoriënterend voor de 
doelgroep. De constructie is 
licht en betaalbaar, maar als 
de traptreden werkelijk de 
boogvorm moeten volgen, leidt 
dit tot variërende aantredes, 
en daarmee tot een levensge-
vaarlijke trap.
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VISTA 

Daniël Hogenboom (1973) en  

G. Scholten (1977) 

HS10 architecten, Vlaardingen

VISTA verbindt beide gebouwen op 

een eenvoudige, rationele manier 

zonder de bestaande gebouwen erg 

aan te tasten. Op een aantal punten 

biedt de brug openingen met uitzicht 

op de stad. Het variëren van de 

afstanden tussen de verticale staan-

ders in de gevel is bedoeld om zowel 

de lichtinval als het klimaat van de 

brug te kunnen regelen.

LO(O)F VOOR HET OOG 

Jan Westeneng (1977)  

Westeneng Architectuur, Ochten 
i.s.m. Niels Huneker (1976)

Dokwerk

Deze inzending wil van de brug een 

verblijfplaats op zichzelf maken, die 

tegelijkertijd de gevels van beide 

gebouwen minimaal aantast. Drie 

routes op en over verschillende 

verdiepingen lopen door elkaar heen, 

zodat interessante doorzichten ont-

staan. Door groene gevelbeplanting, 

daktuinen en een beeldentuin ontstaat 

een groen daklandschap dat de 

centrale plek van het ziekenhuis zal 

worden voor patiënten en personeel.

JURyOORDEEL

Het geheel van trappen en 
tuinen overbruggen de barrière 
heel vanzelfsprekend en geven 
patiënten niet het gevoel dat 
ze op een brug zijn. Dat is een 
vorm van angstreductie. Het 
geheel van routes levert een 
wereld op die ruimtelijk heel 
spannend is, en tegelijkertijd 
functioneel (diensttrap voor 
personeel op de derde verdie-
ping). Maar de groengevels 
doen wat gekunsteld aan en de 
constructie van het geheel 
lijkt irreëel. en als het 
ziekenhuis behoefte heeft aan 
meer groen, zou het benutten 
van het dak dan geen betere en 
goedkopere oplossing zijn? 

JURyOORDEEL

Dit plan is een goed voorbeeld 
van een eenvoudige oplossing. 
De neutrale gevel laat beide 
gebouwen die het verbindt in 
hun waarde. De curves zijn 
functioneel en slim geplaatst. 
De oplossing met verticale 
lamellen is door de koppeling 
met klimatisering handig 
uitgewerkt. een eyecatcher is 
het niet, maar de realisatie 
is niet ingrijpend voor de 
bestaande panden en relatief 
goedkoop. 
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i-connect 

Finbarr McComb (1978),  

Pieter Sprangers (1978) en Christiaan 

Harmse (1984) 

Stereo Architects, Rotterdam

Het ontwerp zet sterk in op het 

verbinden van beide gebouwen, met 

elkaar en met de straat, door de 

beeldtaal van de brug terug te laten 

komen in de hekken op het maaiveld. 

Doordat de brugverbinding aan de 

achterzijde begint en aan de voorzijde 

eindigt, is er zowel een goede aanslui-

ting op het Visiogebouw als een 

eyecatcher langs de straat. De geper-

foreerde gevelplaten filteren het licht 

in het interieur.

OOGBOCHT 

yukiko Nezu (1971) en  

Skafte Aymo-Boot (1970) 

Nezvaymo architects, Amsterdam

OOGBOCHT verbindt de vierde verdie-

ping van het Oogziekenhuis over het 

dak van de derde verdieping met het 

Visiogebouw via een U-vormige curve. 

Zo krijgen zowel patiënten als perso-

neel de kortst mogelijke verbinding. 

Doordat de aanhechtingen plaatsvin-

den op blinde delen van de gevel is de 

schade aan beide gebouwen minimaal. 

In het interieur geeft zacht, indirect 

licht de patiënten houvast. 

JURyOORDEEL

Het is een echte vondst om 
twee verdiepingen in één 
beweging te verbinden. Het 
resultaat is een autonoom 
object, maar met gevoel voor 
situatie. Het is een goed 
gebaar dat klopt. een echte 
eyecatcher. Maar de landing op 
het Oogziekenhuis is erg 
ongelukkig en veroorzaakt 
maximale schade aan het 
gebouw. een ander nadeel is 
dat door deze oplossing ieder-
een met een hellingshoek te 
maken krijgt. De technische en 
constructieve uitwerking kan 
voor hoofdbrekers zorgen.

JURyOORDEEL

een heel sterk element is de 
beeldtaal die bijdraagt aan 
identificatie en samenhang op 
straatniveau. Ook biedt i-con-
nect een integrale visie op de 
betekenis van de brug op een 
groter schaalniveau dan alleen 
de schiedamse vest. Maar 
doordat de brug op de derde 
verdieping rechtdoor gaat en 
de brug over de vierde een 
knik maakt, ontstaan ongeluk-
kige aansluitpunten naast en 
op het Oogziekenhuis. Jammer 
is ook dat de opbouw niet is 
meegenomen in het ontwerp.
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 iBRIDGE – CONNECTING INDIVIDUALS

Dirkjan van Es (1984), Annemieke van 

Es (1982) 

Van Es architecten, Sliedrecht 
i.s.m. Ro van Doesburg (1972) 

Kiss the fish

iBridge maakt een heldere verbinding 

aan de voorzijde van beide gebouwen 

over de totale lengte van het dak van 

het Oogziekenhuis. In de lange gang is 

een rustruimte opgenomen en uitzicht 

op groen. De gevel bestaat uit geper-

foreerde platen waaruit het woord 

yOU, als tegenhanger van I, is ge-

stanst. In de uitwerking wordt een 

relatie gezocht tussen het zakelijke 

Visiogebouw en het romantische 

Oogziekenhuis.

Oogboog 

Rikjan Scholten (1977), Marlies 

Bielderman (1978) en Maurits Lopes 

Cardozo (1978) 

Studio Scholten, Amsterdam

De brug verbindt beide gebouwen op 

een heel letterlijke manier in de vorm 

van een boogbrug en functioneert zo 

tegelijkertijd als een poort in de 

Bleekerstraat. In de ronding van de 

boog is een glazen brug gelegd die 

zichtcontact met de straat mogelijk 

maakt. In het interieur wordt de extra 

ruimte die wordt gecreëerd ingevuld 

voor uiteenlopende functies in een 

omgeving die voor patiënten rustge-

vend en vertrouwenswekkend is.

JURyOORDEEL

De brug hangt mooi tussen de 
gebouwen en verbindt deze 
letterlijk. Het gebruik van 
robuuste materialen geeft de 
patiënt vertrouwen. Het voor-
stel voor de interne organisa-
tie is helder en bruikbaar en 
zorgt – samen met de extra 
vierkante meters - dat de brug 
meer is dan een verbinding 
alleen. De trap voor de artsen 
op de derde verdieping is een 
slimme vondst. Maar de opbouw 
uit 2005 is niet meegenomen in 
de oplossing, terwijl dat 
gezien de ingreep goed had 
gekund. en de impact op het 
Oogziekenhuis is heel groot, 
juist omdat het ontwerp de 
maatvoering van het oogzieken-
huis oppakt. 

JURyOORDEEL

Dit ontwerp biedt de charme 
van de eenvoud. Het is bloed-
simpel, maar voldoet aan alle 
wensen en is technisch goed te 
realiseren. slim is de manier 
waarop de helling wordt opge-
lost in de vierde verdieping 
in het gebouw. De schermen met 
YOU zijn mooi vanuit exterieur 
bezien, maar voor doelgroep 
misschien minder prettig. De 
inzender bepleit een ‘healing 
environment’, maar het groen 
op wand is een scherm, het 
zijn geen echte planten. 
Bouwkundig is het plan mini-
maal uitgewerkt. 
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slow motion vooruitzicht 

Elena van Werkhoven – Grikhanova 

(1981) 

Elena van Werkhoven – Grikhanova, 
Eindhoven

Deze oogbrug is een verbinding waarin 

patiënten in een peoplemover worden 

vervoerd tussen beide gebouwen. Een 

donkere terminal voert vanuit het 

Oogziekenhuis naar een lichte terminal 

in het Visiogebouw. �Beide gebouwen 

hebben een terminal met bijbehorende 

uitstraling waardoor de patiënt mee-

genomen wordt op een reis waarin 

licht, kleur en geluid aangeven waar hij 

naartoe gaat.� Het personeel kan op 

de derde verdieping via een rechte 

verbinding oversteken. 

JURyOORDEEL

Dit is een sterke inzending 
die dwingt tot anders denken. 
Het is namelijk geen bouwkun-
dige verbouwing, maar een 
dynamische verbinding, een 
horizontale lift. een over-
brugging van 14 meter in de 
vorm van de kortste spoorlijn 
ter wereld is te kostbaar en 
niet geschikt voor een zieken-
huis. Maar het idee intrigeert 
enorm en verdient daarom 
bijzondere aandacht.

BRUG
OOG
LUCHT
BOOG
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aLLe 
inZendinGen
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7 Verschil in visie
Pim van Wylick (1974)
The Form Foundation, Amsterdam

5 Op ooghoogte
Martijn Braunstahl (1970)
Mtb Architecten, Amsterdam

6 Door het OOG
Suresh Debidin (1973)
SdArchitect, Portugaal

16 Visual Eyes
Joost van Dijk (1978) en 
Michel Zethof (1977)
Joost van Dijk, Rotterdam

20 Lenticular Spectacular
Mark Schurs (1983), M.G.J. van 
Gurp (1983), M.J. Kasper (1983), 
A.A. van Leth (1983), H. Mommers 
(1982), R.J. Hogeweg (1982) en R. 
Harte (1981)
Studio Dou, Eindhoven

26 Lichtpassage. 
 Een route van vernieuwingen
Paul Verhoeven (1972)
XPAT architects, Utrecht
i.s.m. Dimitri van Loenen (1985)
Dimitri van Loenen Grafic Design

27 VISTA
Daniël Hogenboom (1973) en G. 
Scholten (1977)
HS10 architecten, Vlaardingen

23 UP
Daniela Bergmann (1974) 
Bube, Rotterdam 
i.s.m. Joris Weijts (1975)

25 Le Glacon
Gerrit Holdijk (1977) en 
Guy de Lijster (1974)
Holdijk & De Lijster, Arnhem

29  KA90 – 
 FOR yOUR EyES ONLy
Marjolein Kreuk (1974)
Kreuk architectuur, Delft

30 for your eyes only
Eelco Dekker (1974) en 
Ernst de Jager (1980)
Eelco Dekker Architect, Rotterdam

52 oogbaan
Robert van Lipzig (1970)
Robert van Lipzig, ’s Hertogenbosch

62 Dialoog
Silvian van Tuyl (1976) 
Silvian van Tuyl, Rotterdam
i.s.m. Marleen ter Weele (1980)
Vorm Gever

57 slow motion vooruitzicht
Elena van Werkhoven – Grikhanova 
(1981)
Elena van Werkhoven – Grikhanova, 
Eindhoven

sLURf

VeRLenGde 
sLURf 

9. 2468 - Zichtbaar Licht
Michel van den Bogaard (1979), 
Evert Pronk (1972), 
Reinier Gernard (1980) en 
Jasper Pronk (1976)
Bint Architecten, Den Haag

11. Mental Mapping
Ewoud Blom (1979) en 
A. Jaumandreu Ferrandiz 
Ewoud Blom, Den Haag
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15. Op het oog…
Mark Knegt (1982), Nicole Hansen 
(1982) en Roger van Bergen (1982)
Lebensraum, Delft

13. Lentekriebels Boogie
Franzo di Pasquale (1979),  
Willem Doreleijers (1982) en  
Joost Reijnen (1983)
Atelier Tafel, Venlo

21. Fractie 
Maaike Thijssen (1980)
Maaike Thijssen Ontwerp en Kunst, 
Rotterdam

24. Cross-Eye(d)
Eline van de Haterd (1979), John 
Lonink (1976) en Hans van Rijnberk 
(1977)
Eline van de Haterd, Utrecht

31.  Hoogbrug. Kansen ontstaan 
waar mensen samen komen.

Arjan van der Bliek (1979), Job 
Mouwen (1974), Khoi Tran (1976) 
en Anna Niedbal (1981)
Urban Symbiose, Amsterdam

36. i-connect
Finbarr McComb (1978),  
Pieter Sprangers (1978) en 
Christiaan Harmse (1984)
Stereo Architects, Rotterdam

39. Zwevende geluidsvelden
Giulia Melloni (1984)en Simone 
Pizzagalli (1983)
Melloni-Pizzagalli, Delft

40. Visonair 
Marthijn Reekers (1972) 
Base architecture, Amsterdam

44.  iBRIDGE – 
CONNECTING INDIVIDUALS

Dirkjan van Es (1984), Annemieke 
van Es (1982)
Van Es architecten, Sliedrecht
i.s.m. Ro van Doesburg (1972)
Kiss the fish

45. OogbOog
Rikjan Scholten (1977),  
Marlies Bielderman (1978) en 
Maurits Lopes Cardozo (1978)
Studio Scholten, Amsterdam

49. TROUBLED WATER
Tim Piet (1978) en Jos Blom (1977)
Flat architects, Amsterdam

47. CLIMAX
Erik Moederscheim (1981), Ruud 
Moonen (1980) en Julia Gegg 
(1986)
Moederscheimmoonen Architects, 
Rotterdam

50 Oogcontact
Laura Ubachs (1982) 
Laura Ubachs, Rotterdam
i.s.m.
Saynzo Osinga (1982)
Studio Saynzo

48. I-connect
Alex Moerman (1982)
Alex Moerman, Rotterdam
i.s.m. J. Bestman (1980)
A3 Architecten

55. EyECON bridge
Björn van Rheenen (1975) en  
Luca Rampazzi (1984)
Sponge Architects, Amsterdam

53. ZS369
Nanine Carree (1984), Carlos 
Galhofo Beira (1984) en Coen 
Kroonenberg (1984)
Carree Architecten, Zaandam

54. KIJKDOOS
Patrick Meijers (1971) en  
Jelle Homburg (1980) 
Cimka, Rotterdam

56. Alice The Cheshire brug
Tony Nelis (1977)
Tomaline, Rotterdam
i.s.m.Mai Marie Choon Dijksma 
(1980)
Beeldend vormgever
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61. Een verbinding met visie
Meindert Spijksma (1980) en  
Sicco de Haas (1977)
StudiOzo, Voorschoten

63. OOGBLVD
Nicole Maurer (1969), Marc Maurer 
1969), Joost Eggermont (1977), 
Gaby Vanhommerig (1977),  
Alan Frijns (1977), Christoph 
Meyers (1973) en Roy Konings 
(1982)
Maurer United Architects, Maastricht

64. Verbindend ornament
Rogier Groeneveld (1972)
Mens als Maat, Amsterdam

GeBOUW 
TUssen 
GeBOUWen

18. Fushimi
Rik den Heijer (1978) en  
Carolina Sumares (1981)
Rik den Heijer, Rotterdam

17. tube + tuin
John W. Bosch ( 1983) en Pieter 
van der Wel (1983)
Untitled Creative Concepts, 
Amsterdam

10. EXPRESSIE 
Maarten Innemee (1978), Bas van 
den Broeck (1978) Jeroen Lange 
(1977) en Emi Barata (1976)
Studio Schaeffer Architecten, Den 
Haag

12. Het Chiasma
Malte Schröder (1973),  
Carsten Dankert en  
Gunnar Krempin (1976)
Spark, Berlijn

28. LO(O)F VOOR HET OOG
Jan Westeneng (1977) 
Westeneng Architectuur, Ochten 
i.s.m. Niels Huneker (1976)
Dokwerk

32.  brug
Philip Koenen (1972)
Ph. Koenen Architect, Groningen

38.  OOGBOCHT
yukiko Nezu (1971) en 
Skafte Aymo-Boot (1970)
Nezvaymo architects, Amsterdam

43 CUMULUS
Klaas Kresse (1975) en  
Max Rink (1977)
Sprikk, Rotterdam

58. ICON
Menno Geenen (1979) en  
Wiepkjen Kingma (1980)
Menmade architectuur, Rotterdam

59. WALK OF FRAME
Sacha Buck (1982),  
Laura van Dullemen (1982),  
Alex van Buren (1976) en  
yaron Loman (1978) 
De Organisatie, Rotterdam

60. Green Boulevard
Matthijs Hesta (1984), Susheela 
Sankaram (1980), Salomé Galjaard 
(1981) en Adam Vojtek (1981)
Eyed-dea, Alkmaar
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BiJLaGen
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BiJLaGe 1 
de JURy

De jury bestond uit

prof. Hans de Jonge 

(directievoorzitter Brink Groep en 

hoogleraar Vastgoedbeheer en -ont-

wikkeling bij de Faculteit Bouwkunde 

van de Technische Universiteit Delft)  

– voorzitter (zonder stemrecht)

Dadara 

(kunstenaar, o.a. Dreamyourtopia) 

prof. Joris van de Klundert 

(hoogleraar Bedrijfsvoering van 

Zorgorganisaties aan de Erasmus 

Universiteit)

ir. Wessel de Jonge 

(Wessel de Jonge Architecten)

ir. Paul Wintermans 

(Quist Wintermans Architekten)

Als secretaris van de jury trad op: 

Indira van ‘t Klooster 

Architectuur Lokaal (zonder 

stemrecht).
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53.    ZS369. Meander een gestroom-

lijnde paranoramische oversteek*

55.  EyECONbridge

56.  Alice, de Cheshire brug

58.  ICON

60.  Green boulevard

62.  Dialoog

63.  OOGBLVD*

De met * gemarkeerde nummer 

komen wel in de bij de prijsvraag 

behorende publicatie vanwege bijzon-

dere deelaspecten van de inzending 

die bij het vervolg van de prijsvraag 

nog van nut kunnen zijn.

De tweede ronde

In de tweede ronde zijn de volgende 

16 plannen over:

9.   Zichtbaar licht 2468

10.  Expressie

17.  tube + tuin

23. UP

26.  Lichtpassage. Een route van 

vernieuwingen

27.  Vista

28.  LO(O)F VOOR HET OOG

36.  i-connect

38.  OOGBOCHT

44.   iBridge – CONNECTING 

INDIVIDUALS

45.  Oogboog

54.  KIJKDOOS

57.  slow motion vooruitzicht

59.  Walk of Frame

61.  Een verbinding met visie

64.  Verbindend ornament

De derde ronde — 
nominaties

9.   Zichtbaar licht 2468

54.  KIJKDOOS

59.  Walk of Frame

61.  Een verbinding met visie

64.  Verbindend ornament

De vierde ronde — 
winnaars

  3e prijs
61.  Een verbinding met visie

Meindert Spijksma (1980) en Sicco de 

Haas (1977)

StudiOzo, Voorschoten

  2e prijs
59.  WALK OF FRAME

Sacha Buck (1982), Laura van 

Dullemen (1982), Alex van Buren 

(1976) en yaron Loman (1978) 

De Organisatie, Rotterdam 

  1e prijs
64.  Verbindend ornament

Rogier Groeneveld (1972)

Mens als Maat, Amsterdam

BiJLaGe 2 
de pROCedURe

Uitsluitingen

De jury sluit 16 inzendingen uit, omdat 

deze niet aan de wedstrijdeisen 

voldoen, te weten de eis dat patiënten 

niet op de derde verdieping mogen 

komen. Dat betreft de nummers/

motto’s:

01.  Fusio

02.  Hoge ogen

03.  landolt-C

04.  Door de naald van het oog

08.  Plato’s Darkroom

14.  Onder de Linden

19.  OOGOMOOG

22. fractalEyEzed

33.  hortus aromaticus

34.  iris

35.  de optische illusie

37.  hoflijn

41.  PARK(ER)

42.  CALEIDOSCOPIA

46.  CHORIO(N)IDEA

51.  De valse spiegel

De eerste ronde

De plannen die afvallen:

-  tonen geen goede verhouding 

tussen de omvang van de voorge-

stelde ingreep en de voordelen die 

dat oplevert (bijvoorbeeld: ontwerp 

creëert veel vierkante meters 

zonder daar een goede invulling 

voor te geven)

-  tonen in zijn totaliteit onvoldoende 

architectonische kwaliteit

-  schenken geen of te weinig aan-

dacht aan de aansluiting op de 

panden 160 en 180, of vormen een 

te grote inbreuk daarop

-  houden te weinig rekening met de 

doelgroep in interieur of exterieur 

(materialisering, angstreductie, 

organisatie, routing)

-  zijn constructief gezien onrealiseer-

baar (met name in de aanhechting 

van de constructie en de aanplan-

ting van groen zijn daar veel voor-

beelden van)

-  hebben een onvoldoende originele 

invalshoek 

5.  Op ooghoogte

6.  Door het oog

7.  VERSCHIL IN VISIE*

11.  Mental Mapping*

12.  Het Chiasma*

13.  Lentekriebels

15.  Op het oog

16.  Visual Eyes

18.  Fushimi

20.  Lenticular Spectacular*

21.  Fractie

24.  Cross-eye(d)

25.  Le Glaçon

29.  KA90 – For your eyes only

30.  For your eyes only*

31.    Hoogbrug. Kansen ontstaan waar 

mensen samenkomen*

32.  brug

39.  ‘Zwevende geluidsvelden’

40.  Visionair

43.  Cumulus

47.  CLIMAX*

48.  I-connect

49.  Troubled Water*

50.  Oogcontact

52.  Oogbaan
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COLOfOn

Oogbrug, juryrapport bij de openba-

re ideeënprijsvraag Luchtbrug 

tussen Het Oogziekenhuis 

Rotterdam en Koninklijke Visio, 

landelijke stichting voor slechtzien-

den en blinden is een publicatie van 

het Oogziekenhuis Rotterdam en 

Koninklijke Visio, expertisecentrum 

voor slechtziende en blinde 

mensen.* De prijsvraag kwam tot 

stand in samenwerking met 

Koninklijke Visio en de gemeente 

Rotterdam. 

Niets uit deze uitgave mag worden 

gereproduceerd, op welke wijze dan 

ook, zonder toestemming van de 

uitgever.

Tekst

Indira van ’t Klooster 

Architectuur Lokaal, Amsterdam

Vormgeving

Koehorst In ’t Veld, Rotterdam 

Druk

NPN Drukkers, Breda
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Het Oogziekenhuis Rotterdam en 

Koninklijke Visio, expertisecentrum 

voor slechtziende en blinde mensen

april 2010

www.oogziekenhuis.nl
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www.visio.org

Oplage

250

ISBN
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* Sinds 1 januari 2010 is de naam van Koninklijke Visio gewijzigd in Koninklijke Visio, 
expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.


