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Casus 3 

Lees het onderstaande verhaal.  

Uit dit verhaal kun je opmaken wat voor een soort tuin de klant wil. 

 

DE PALEISTUIN 

Winterpaleis Amsterdam is een vrijstaand, monumentaal gebouw. Het heeft drie 

verdiepingen. De voorgevel is 23 meter breed en 14 meter hoog. Het hoofdgebouw is 

16,5 meter diep. De maximale breedte rondom het gebouw is 8 meter. 

Aan 1 kant loopt een rivier, aan de andere zijde lopen straten. Het is een vrijstaand 

gebouw aan de rand van de stad. 

 

In het gebouw zijn verschillende ruimtes: 

• Grot van zuchten (stilteruimte)  

 

De wanden van de ‘Grot van 

zuchten’ zijn bedekt met 

reliëfs, grillig van vorm. Het 

geheel doet denken aan een 

echte grot. 

Wie goed kijkt, ziet de monden 

die door de grotwand breken. 

Ze staan enigszins open. Als 

het echte monden waren geweest, zouden ze zuchten.  

Ze staan onder druk (zoals een mens gebukt kan gaan onder grote krachten). 

In het voorjaar nestellen vogels in de versteende monden. Ze vliegen er in en 

uit. 
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• Schrijfruimte (bibliotheek)   

De Schrijfruimte is openbaar.  

Je bent er omringd door anderen die, net als 

jij, schrijvend bezig zijn.  

Je voelt de concentratie om je heen, schrijft, 

gaat op in je tekst, probeert iets te begrijpen, 

komt los uit het schrijven, voelt dat de 

anderen met hetzelfde bezig zijn, enzovoort. 

    

 

In de ruimte staan allerlei schrijfmeubels. 

Eén voorbeeld is: “Nieuwsgierig schrijfblad”. Je 

gebruikt het om alles wat ongeremd in je opkomt 

even vast te leggen. 

Zittend op de grond beschrijf je het blad met krijt. Overzicht krijg je, door op te staan 

en jouw woorden op afstand te lezen. Samen met het meubel sta je nieuwsgierig te 

kijken naar jouw gedachten. 

 

• Conflictruimte (werkruimte)  

De ruimte is vormgegeven als een bos. 

De Conflictruimte plaatst de betrokkenen in een 

bijzondere omgeving. Ze worden er gestimuleerd 

uit hun conflict of onenigheid te komen en weer in 

gesprek te komen. 

 

Om het conflict zo goed mogelijk in kaart te 

brengen, kan de Conflictruimte aangepast worden. 

 

Door bomen te verplaatsen, wordt 

variatie aangebracht in de hoeveelheid 

en vorm van de open plekken in het 

bos. 
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• Vallei (relaxruimte)  

  De Vallei is bedoeld voor mensen die hun 

denken willen ontspannen. 

Het is een ruimte om in rond te slenteren, 

wanneer je merkt dat je gedachten 

blokkeren of blijven doorrazen. 

Zintuigen 

In de Vallei staan twee gebogen, 

metershoge wanden tegenover elkaar. De 

wanden zijn begroeid met een dicht tapijt van wilde planten. Op de bodem liggen 

rotsblokken verspreid. 

Er is veel te zien: de lucht door het glazen dak, stukjes stad door de openingen van 

de vallei, de wilde begroeiing van de wanden, en de tegelvloer bezaait met stenen. 

Het is een zintuiglijke overdaad, van kijken, ruiken en aanraken. 

Je moet opletten, wanneer je door de Vallei slentert. De stenen op de vloer vragen 

om aandachtig lopen. 

                 

 

• openbare reflectieruimte (Er staat een ruimte leeg in Winterpaleis Amsterdam)  

   

Er staat een ruimte leeg in Winterpaleis Amsterdam. Hoe vul jij hem in? 
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Hij ligt op de 2e verdieping van het gebouw. (Bekijk links de locatie en plattegrond.) 

Rondom het gebouw  ligt grond waarop groen en relaxruimtes moeten komen.  

Iedere ruimte die binnen is heeft ook een “ruimte” buiten! 

De gebruikers willen met zon en regen buiten kunnen werken. 

Er moet een rookruimte zijn waar anderen geen hinder van hebben. 

De gebruikers van de ruimtes zijn 16 jaar of ouder. 

Je moet om het gebouw heen kunnen lopen. 

  

 

  

Noteer 5 belangrijke wensen van de klant. 

Wensen van de klant: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 


