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VOORWOORD 

Dit project is begonnen met de keuze voor de 
locatie: een voormalige kleigroeve in de buurt 
van Venlo. Vanuit deze beslissing is de hele 
opgave gegroeid . Ik kende deze plek al en het 
leek me een bijzondere interessante om daar dit 
project te situeren. Ik heb me afgevraagd wat mij 
zo aantrok aan deze plek. Misschien zit er wel 
een autobiografisch aspect in het project. Het 
landschap van het deel van Limburg waar ik ben 
opgegroeid is sterk getekend door de dagbouw. 
Een groot deel van de speelterreinen uit mijn 
jeugd, wonderlijke gaten en ravijnen in het bos 
langs de rand van het dorp, bleken later gewoon 
oude groeven te zien. Misschien komt de 
aantrekkingskracht nog hier vandaan. Toch 
blijken dit landschap ook veel andere mensen 
aan te spreken . Er is dus ook iets algemeens in 
de schoonheid van deze locaties. Mijn 
onderzoek legt iets van de sentimenten bloot die 
deze landschapsbeleving kleuren. Tegelijkertijd 
gaat het ook in op de vreemde dualiteit die deze 
plekken kenmerkt: het feit dat deze schijnbare 
idyllen eigenlijk grote wonden in het landschap 
zijn. Mijn ontwerpen begeven zich in dit 
spanningsveld. 
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SAMENVATTING 

Dit project is gedaan in het kader van het 
afstudeeratelier 'In casu villae', waarbij de kern 
van de opgave bestaat uit het ontwerpen van 
drie villa's. Er is een keuze gemaakt voor een 
bijzondere bouwlocatie in en rond een recent 
verlaten kleigroeve in een onder wandelaars 
populair natuurgebied nabij Venlo. Door eeuwen 
van zand- en kleiwinning is er een heel 
gevarieerd en ecologisch waardevol gebied 
ontstaan dat ondanks de ontstaansgeschiedenis 
een bijzonder lieflijke indruk maakt. Voor deze 
plek is een scenario ontwikkeld . De opgave is 
nader gespecificeerd tot het maken van drie 
galerievilla's. Het plan geeft zo de drie 
eigenaren de mogelijkheid in een zeer 
bijzondere omgeving te wonen . Door hun 
onderlinge nabijheid kunnen de galeriehouders 
bovendien een groter publiek aanspreken. Voor 
de gemeente Venlo is er de kans deze put te 
ontwikkelen tot een aansprekende plek door een 
belangrijke attractie aan het wandelgebied toe te 
voegen . 

Het fenomeen van de villa wordt gebruikt als 
aanleiding om na te denken over de betekenis 
van het landschap voor de moderne mens. 
Waar komt onze positieve houding ten opzichte 
van de natuur en het landeiijke vandaan? Door 

het uitvoeren van een literatuuronderzoek over 
dit thema heb ik geprobeerd een beter inzicht te 
krijgen in wat er speelt in mijn plangebied met 
betrekking tot het karakter en de beleving van dit 
specifieke landschap. 

Een antwoord op de onderzoeksvraag wordt 
gevonden in een gevoel van vervreemding dat 
aanleiding is tot een romantisering van een 
verleden waarin de mens in een hechte 
verbondenheid met de wereld om hem heen zou 
hebben geleefd. 

Tijdens het onderzoek ben ik een andere kant 
van de landschapsbeleving op het spoor 
gekomen. Het gaat hierbij om het landschap dat 
een gevoel van verontrusting kan oproepen. Als 
tegenhanger van de soms wat al te brave idylle 
blijkt ook dit een principe waarnaar men het 
landschap kan vormgeven. In deze plannen 
spelen spanning en sensatie een grotere rol. Ik 
heb geopperd dat de ware aard van mijn locatie, 
een wond in het landschap, aansluit bij dit 
thema. 

In de constatering dat het landschap niet persé 
lieflijk hoeft te zijn om interessant te zijn als plek 
voor een wandeling of voor de beleving van de 
natuur heb ik een uitgangspunt gevonden voor 
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het maken van een ontwerp voor mijn 
plangebied . 

Verspreid in het landschap zijn de drie 
galerievilla's geplaatst die zijn ontworpen als 
drie gesloten, abstracte dozen. Door de 
raadselachtigheid en de ruwheid van de 
bekleding in cor-ten staal voegen ze een 
element van spanning en dreiging toe aan een 
landschap dat op eerste gezicht een idyllische 
indruk maakt. De drie galerieën bieden 
verschillende ruimtelijke ervaringen. Eén heeft 
een labyrintische structuur, één galerie is een 
uitzichttoren en de laatste is een ondergrondse 
zaal. 
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1. INLEIDING 

Ik heb de villa opgevat als een buitenverblijf, een 
luxueuze woning buiten de stad. Dit impliceert 
een waardering voor het landelijke en voor de 
natuur. Dit lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend: 
buiten de stad is het rustig, schoon en veilig . 
Een dergelijke positieve kijk op de natuur is in 
feite een vrij recent fenomeen . De drang om de 
stad te verlaten wordt breed gevoeld . Kunnen 
we ons geen villa veroorloven, dan maken we 
dagtochtjes of wandelingen. Het fenomeen van 
de villa wordt gebruikt als aanleiding om na te 
denken over de betekenis van het landschap 
voor de moderne mens. Waar komt die positieve 
houding ten opzichte van de natuur en het 
landelijke vandaan? Door een antwoord te 
vinden op deze vraag hoop ik beter te begrijpen 
wat er speelt in het gebied waar ik mijn plan heb 
gesitueerd. Vanuit deze analyse zal ik proberen 
een concept voor de omgang met het gebied te 
ontwikkelen. 
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2. DE LOCATIE: HET JAMMERDAL 

De locatie van het project is een oude zand- en 
kleigroeve gelegen in het Jammerdal, de 
benaming voor een gebied ten zuiden van 
Venlo. Over de herkomst van de naam zijn 
verschillende theorieën in omloop. De eerste 
stelt dat de naam stamt van een hoeve die er 
eens gelegen heeft. Hoe die hoeve aan zijn 
naam komt wordt niet vermeld . Een tweede 
meer tot de verbeelding sprekende theorie gaat 
uit van een veldslag. Volgens sommige Historici 
zou op deze plek in 54 voor Christus een 
Romeins leger zijn verslagen door Ambiorix, de 
leider der Eburonen. De gewonden zouden nog 
dagenlang hebben liggen kermen en jammeren. 
Een derde versie vindt een verklaring in het 
drama dat ene Hendrikus Janssen overkwam. 
Hij kwam jammerlijk aan zijn einde toen hij 
tijdens werkzaamheden in dit gebied in een put 
viel en er niet meer uit gered is kunnen worden . 
Hij is begraven op 15 oktober 1791 .1 

In het gebied worden al meer dan 2000 jaar 
zand en klei gewonnen. Verspreid liggen 
verschillende groeven die nu allen niet meer in 
bedrijf zijn. Deze groeven ontlenen het gebied 
een speciaal karakter. De hoogteverschillen en 
de vele watertjes die als gevolg van de 
ontginningen zijn ontstaan zorgen voor een 

landschappelijke variatie die niet alleen voor de 
wandelaar interessant is, maar ook een rijke 
diversiteit aan bijzondere biotopen op levert. 
Mede daarom is een groot deel van het gebied 
tot natuurgebied gemaakt. Hoogteverschillen in 
het gebied zijn overigens niet allemaal door 
menselijk ingrijpen ontstaan . Het gebied ligt op 
de rand van het Maasterras, waardoor de hoger 
gelegen delen zich enkele tientallen meters 
boven de maasvallei verheffen. De 
grondwaterstand is hier bijzonder laag waardoor 
de graafwerkzaamheden gaten tot wel 15 meter 
diep hebben achtergelaten. 

De omgeving is in trek als wandelgebied. Een 
Venloos carnavalsliedje bewijst de idyllische 
indruk die dit gebied op sommige bezoekers 
maakt. Het refrein gaat als volgt: 

'In 't Jaomerdal, in 't Jaomerdal 
Dao is eder nach kebuiterkesbal 
Dan kömme de elfkes en feeje 
Weer met die kebuiterkes vreeje 
In 't Jaomerdal, in 't Jaomerdal 
Dao is weer geslaote bal 
Dao hure weej toch gaar neer beej 
Dao is veur ös gen plaetske vreej 
Det is ein gedeuns euveral 
In det schoëne Jaomerdal' 
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Luchtfoto, de rode lijn geeft de omtrek van de groeve weer. 
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(In het Jammerdal in het Jammerdal 
Daar is elke nacht kaboutertjesbal , 
Dan komen de elfjes en feeën , 
Weer met de kaboutertjes vrijen . 
In het Jammerdal, in het Jammerdal, 
Daar is weer besloten bal, 
Daar horen wij toch ook niet bij 
Daar is voor ons geen plaatsje vrij, 
Er is heel wat loos overal, 
In dat mooie Jammerdal.) 

De specifieke plek voor mijn plan is een van de 
grotere groeven in het gebied . Het gebied 
bestaat uit twee delen (zie kaart) Het oudste 
deel (1) is in de jaren zestig uitgegraven. Deel 
twee is van 1992 tot 2002 op de schop geweest. 
De meest recente afgraving heeft ook zijn 
sporen nagelaten in het oude deel. Toch zijn de 
twee delen duidelijk te onderscheiden. Het 
oudste deel is logischerwijs al veel meer 
overwoekerd door begroeiing. 

Centraal in het gebied liggen enkele grafheuvels 
die stammen uit de Vroege IJzertijd (800-500 v. 
Chr.). Bij de laatste afgravingen zijn deze 
heuvels bewust ontzien, later zijn ze 
gerestaureerd. Het gebied wordt langs de 
noordzijde ontsloten door de Jammerdaalse 
Weg. Een brede baan aan de westkant van het 

terrein, vroeger gebruikt door de vrachtwagens, 
maakt het gemotoriseerd verkeer mogelijk in de 
groeve af te dalen. 

Twee van de grafheuvels 
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IMPRESSIES VAN DE LOCATIE 
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Let op de kinderen links in beeld 
voor een idee van de schaal van de 
afgraving 
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3. DE OPGAVE 

Ik heb drie galeriewoningen ontworpen voor het 
gebied. Het plan biedt de eigenaars de 
mogelijkheid om op een heel mooie locatie te 
bouwen en te wonen. Ze kunnen van elkaars 
nabijheid profiteren en zo meer publiek trekken. 
Doordat de galeriehouder bij de 
tentoonstellingsruimte woont, is er een goede 
sociale controle. De groeve ligt centraal in een al 
behoorlijk populair wandelgebied. De gemeente 
Venlo heeft de buitenkans om deze plek te 
ontwikkelen tot een bijzonder en aansprekend 
gebied . De openbaar toegankelijke 
tentoonstellingsruimten zullen het wandelgebied 
een extra impuls geven. 

De combinatie van landschap en het exposeren 
van kunst is een beproefd concept. Als 
referentie valt te denken aan het Kröller Müller 
museum. De relatie tussen de kunst en het 
landschap is hier niet altijd even uitgesproken. 
Toch voegt de landschappelijke context een 
bijzonder element toe aan de beleving van de 
tentoongestelde kunstwerken, en zijn de 
sculpturen een meerwaarde voor de beleving 
van het landschap. 

Met name de opzet van Museum lnsel 
Hombroich is een belangrijke inspiratiebron 
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geweest bij dit project. Specifieke 
landschapskunst wordt afgewisseld met ander 
werk dat is ondergebracht in eenvoudige maar 
aansprekende paviljoentjes die verspreid in het 
natuurgebied zijn geplaatst. Het idee van het al 
wandelend ontdekken van de 
tentoonstellingspaviljoenen is ook mijn project 
een uitgangspunt geworden. 



Links: sculptuur van Per 
Kirkeby in de beeldentuin 
van het Kröller Müller 
Museun 

Rechts: een paviljoen van 
Erwin Heerich in Hombroich 



4. VERVREEMDING EN HET 
UNHEIMLICHE 

Ik introduceer deze begrippen hier omdat ik er in 
de tekst regelmatig naar zal verwijzen. 

Vervreemding, het gevoel niet meer 
vanzelfsprekend verbonden te zijn met de 
wereld, is een van de intellectuele 
sleutelbegrippen van de 20st

e eeuw. Ton 
Lemaire verklaart dit gevoel uit de 
ontmythologisering van de wereld . 'Herhaling en 
oriëntatie op een middelpunt blijken de 
oervormen te zijn van ruimte en tijd. De 
mythische wereld is een wereld waarin de mens 
de exemplarische daad van een godheid 
herhaalt, en waarin hij zich richt naar een 
kosmisch centrum. Zo slaagde de mens erin 
zich te handhaven in de oneindigheid van tijd en 
ruimte door celebratie en concentratie van zijn 
handelen.' 2 Het leven van de middeleeuwer 
speelde zich nog af in een overzichtelijke en 
begrijpelijke wereld die zich kenmerkte door 
herhaling in plaats van door 
onvoorspelbaarheid. 'Het type mens dat breekt 
met deze georiënteerde Herhaling, is de 
moderne, rationele westerling, anders gezegd: 
het is het autonome individu, dat zijn centrum in 
zichzelf vindt en onherhaalbaar subject is 
geworden van zijn daden.( ... ) de komst van het 
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individu brengt een nieuwe tijd en een nieuwe 
ruimte met zich mee.' Dit nieuwe bewustzijn is 
een roes van nieuwe mogelijkheden maar ook 
een nostalgie om een verloren eenheid. Daarbij 
impliceert een voortschrijdende tijd 
onvoorspelbaarheid en voortdurende 
verandering , wat onzekerheid en angst met zich 
meebrengt. 

Freud publiceerde in 1919 een artikel over 
vervreemding waarin hij sprak van het 
Unheimliche. Hiermee doelde hij op een 
onheilsgevoel dat de moderne mens kon 
overvallen als symptoom vervreemding. 
Unheimlich laat zich vertalen met 
onheilspellend. De letterlijke vertaling is 
onhuiselijk: het niet vertrouwde. Heimlich 
betekent ook heimelijk, dus ook dat wat binnen 
de muren van het huis plaats vindt. Het 
huiselijke draagt de kiem van het niet huiselijke: 
het vertrouwde kan zich transformeren tot iets 
dat alles behalve vertrouwd is. Het vertouwde 
heeft het vermogen plotseling onwerkelijk te 
worden, als in een droom. Het resultaat is een 
gevoel van onbehagen of van nakend onheil 3 
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Claude lorrain, Landscape with Psyche's Father sacrificing to Apollo, 1660-1670 



5. HET IDYLLISCHE LANDSCHAP 

'Voordat landschap ooit een ontspanning voor 
de zintuigen kan zijn, is het een werk van de 
geest.' 

Simon Schama4 

Onze beleving van het landschap wordt bepaald 
door datgene dat we er zelf op projecteren. 
Nooit trekken we de natuur in zonder onze 
culturele bagage mee te zeulen. Dat wil zeggen 
dat onze kijk op het landschap in hoge mate 
bepaald wordt door de specifieke sociaal
culturele context waarin we ons bevinden. 
Daarom is het relevant te onderzoeken hoe ons 
landschapsbeeld zich heeft ontwikkeld. De 
schoonheid van een pittoresk landelijk 
dorpsgezicht of van een schilderachtig 
landschap is echter zo vanzelfsprekend dat we 
ons doorgaans de vraag niet eens stellen waar 
dit idee vandaan komt. Toch blijkt dit positieve 
landschapsbeeld niet altijd aanwezig geweest te 
zijn. De ruimte buiten de stad kon pas als mooi 
en prettig ervaren worden toen ze geen concreet 
gevaar meer vormde. De wildernis moest eerst 
in meer of mindere mate getemd zijn . Dat was 
pas laat in de middeleeuwen het geval. Ook de 
middeleeuwse geesteshouding wordt vaak 
aangevoerd als reden van het gebrek aan 

interesse van de mens voor zijn fysieke 
omgeving. Het is pas in de renaissance dat de 
mens zijn blik afwent van god en op het aardse 
richt, dat hij zichzelf realiseert als een individu, 
niet slechts ten overstaan van god, maar 
geplaatst in een concrete wereld.5 

Sporadisch duikt het landschap op in de 
schilderkunst, maar meestal is het nog slechts 
een achtergrond bij andere afbeeldingen. Het is 
pas in de 17e eeuw dat het landschap een 
hoofdrol voor zich zal opeisen. De teksten van 
Vergilius hebben een grote invloed. Op deze 
werken wordt het classicistische beeld van 
Arcadië gebaseerd. De landschappen van 
Claude Lorraine representeren dit door het 
mythische Arcadië geïnspireerde idee van een 
pastorale gouden era: een tijd waarin de mens 
in deugdzame eenvoud leefde, in harmonie met 
de natuur en met elkaar. Dit 17e eeuwse Arcadië 
wijkt sterkt af van de oorspronkelijke Griekse 
beeld van het mythische land. De Grieken 
stelden de bewoners voor als wilden, niet als de 
nobele soort die we kennen uit de romantiek, 
maar als geweldadige wellustelingen. Soms 
worden de bewoners letterlijk als halve beesten 
voorgesteld wanneer ze de vorm aannemen van 
saters. Het was het rijk waar Pan regeerde. 
Deze god werd afgebeeld met hoeven en 
horens, spelend op zijn fluit: precies de 
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Aphrodite, Eros en Pan, beeldengroep, Delos 

attributen waarmee later de duivel getooid zou 
worden. In plaats van een oord van evenwicht 
en deugd was het Griekse Arcadië een plek van 
Dionysische uitspattingen. In een gedicht van 
Theocritius, uit de derde eeuw voor Christus, 
wordt de dichter door een herder meegenomen 
naar een oogstfeest. Dit is een tafereel dat al 
meer aansluit bij de latere conceptie van 
Arcadië: 

Vele espen, vele iepen bogen en 
ruisten boven hun hoofd en 
vlakbij welde het gewijde water 
borrelend op uit een grot van de 
nimfen, terwijl de bruine krekel 
bedrijvig tjilpte tussen de 
schaduwrijke bladeren en de 
boonkikker wakker kwaakte in het 
dichte doornbosje. De graspieper 
en de goudvink zongen en de 
schildpad kreunde en rond de 
bron zoemden de bijen en 
zweefden heen en weer. De hele 
natuur rook naar de welige 
zomer, rook naar het seizoen van 
de vruchten. Er lagen peren aan 
onze voeten, appels rolden 
overvloedig aan beide kanten 
van ons en de jonge takken 
lagen uitgespreid op de grond 



vanwege het gewicht van hun 
pruimen. 6 

De nimfen zijn nog aanwezig, maar dit Arcadië 
is een vriendelijke plek geworden. Op deze 
versie sluit he7t opgeschoonde Arcadië van 
Vergilius aan. De terugkeer van de gouden 
eeuw wordt voorspeld 'als een tijd van 
ontspannen landelijke voorspoed.' 8 Het 
Romeinse Arcadië is in plaats van een wildernis 
een welgestructureerd en onderhouden boeren 
bedrijf. Architectonisch heeft dit Arcadië de vorm 
van het landhuis. De Romeinse villa is een locus 
amoenus, een lustoord. Hier trok de welgestelde 
Romein zich terug van de drukte en de intriges 
van de stad. Vitrivius zegt tegelijkertijd iets over 
het beeld van de natuur als over de architectuur 
als hij schrijft dat 'gebouwen als tempels en 
villa's met de natuur in overeenstemming 
zouden moeten zijn door in hun ideale vormen 
de harmonie en symmetrie te tonen die de 
structuur van het universum regeren .' 9 

De Romeinse villa als een aan de landbouw 
gewijde locus amoenus diende als voorbeeld 
voor de renaissance villa. Tot de beroemdste 
voorbeelden behoren de villa's die Palladio in de 
omgeving van Venetië bouwde, die op hun beurt 
weer als inspiratie dienden voor de Engelse 
landhuizen van de 188 eeuw. Waar de 

Venetiaanse villa's echter het centrum van 
daadwerkelijk productieve landerijen vormden, 
werden de landelijke thema's zoals grazend vee 
en boomgaarden in Engeland louter als 
decoratie ingezet. Een gedicht gewijd aan 
Castle Howard illustreert de band met het 
pastorale Arcadië van Vergilius: 

Gebouwen in Griekse, Romeinse en 
Egyptische stijl 
Sieren de juiste uitzichtpunten 
En daartussen wouden en groene vlakten 
Zoals voeger de arcadische 
herdersjongens bezaten 10 

George Robertson , Gezicht op Kenwood , 1781 



Ook de romantiek is bepalend voor ons 
idyll ische landschapsbeeld. De romantische 
idylle verschilt echter fundamenteel met die van 
de renaissance. Met de verlichting 
ontstaat er een tweedeling in de beleving van de 
natuur. De natuur spl itst zich 'in een fysische 
natuur, die door de nieuwe 
natuurwetenschappen zal worden verkend, en 
een verheven, bewandelbare natuur die domein 
van de kunst en het gevoel wordt.' 11 0nder 
invloed van de Romantiek, en in reactie op de 
verlichting , krijgt de natuurbeleving een nieuwe 
betekenis. In de grootsheid van de natuur zocht 
men het goddelijke: 

'Tritt denn hinauf den Gipfel des Gebirges, schau hin 
über die langen Hügelreihen , betrachte das 
Fortziehen der Ströme und alle Herrlichkeit. , welche 
Deinem Blicke sich auftut, und welches Gefühl ergreift 
Dich? - es ist einde stille andacht in Dir, Du selbst 
verlierst Dich in inbegrenzten Raume, Dein ganzes 
Wesen erfährt eine stille Läuterung und Reinigung, 
Dein lch verschwindet, Du bist nichts, Gott ist alles'. 

C.G. Carus 12 
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Caspar David Friedrich , Der Wanderer über dem Nebelmeer, 
ca .1817 



De verlichte denkbeelden verstoorden de 
vanzelfsprekende band tussen mens en 
wereldnatuur/god. Het gevoel van vervreemding 
dat dit veroorzaakt drijft de romanticus de natuur 
in in een poging deze band te herstellen. Het 
zijn in de romantiek vooral hooggebergten , 
watervallen en grote wouden die de plekken bij 
uitstek zijn voor de romantische natuurbeleving. 
Op deze locaties probeerde de romanticus - de 
eerste grote wandelaar van de geschiedenis- op 
te gaan in de vergoddelijkte natuur. 

De glorie van het landschap krijgt een politieke 
lading. De geromantiseerde kenmerken van het 
nationale landschappen worden symbool voor 
de grootsheid van de natie. In Duitsland 
vervullen de eikenbossen die rol , in Engeland de 
glooiende, arcadische heuvels van de 
Teemsvallei en in de Verenigde Staten de pure 
ongereptheid van de Great Outdoors. De 
landschappen van Albert Bierstadt, Frederick E. 
Church en Thomas Cole zijn tegelijkertijd 
uitdrukking van een 

religieuze ervaring en een nationalistische 
boodschap. Volgens Lemaire is ons idee van 
natuurschoon een overblijfsel van de 
romantische vergoddelijkte natuur. De 
imposante landschappen als Yosomite en de 

Niagara watervallen spreken in ieder geval nog 
altijd tot verbeelding . 
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Frederick E. Church , Niagara, 1857 
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Frederick E. Church, Schemering in de wildemis" ca 1860 



In het landschap van de romantiek speelt de 
idylle een grote rol. Toch is het Romantische 
landschap zelden zonder meer lieflijk te 
noemen. De grootsheid van het goddelijke 
landschap boezemt ontzag in. De mens wordt 
klein en onbeduidend. Maar er is meer. Als 
tegenhanger van de verlichting is deze 
Romantiek in hoge mate mystiek. Daarmee 
heeft de Romantiek veel interesse in het 
verborgene, in het irrationele en in het duistere. 
Via deze weg sluipt het demonische en 
onheilspellende het romantische landschap 
binnen. 

Waar de landschapsromantiek in dienst staat 
van de glorificatie van de natie blijven de 
klassieke voorbeelden populair. Het Capitool 
onderstreept de grootsheid van de Amerikaanse 
republiek door deze te vergelijken met het 
Romeinse imperium. Waar echter de mystieke 
kant van de romantiek op de voorgrond treedt 
zien we een herleving van de gotiek. De vormen 
van de Gotiek zouden namelijk geen uitvloeisel 
zijn van een rationele zin voor orde, maar zijn 
afgeleid van organische patronen en religieuze 
symboliek. 
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Caspar David 
Friedrich, Het kruis en 

de kathedraal in de 
bergen, ca 1812 



John Nash, Blaise ca.1811 



Wanneer in de 198 eeuw de modernisering 
vordert vormt de mythe van de Arcadische 
afstamming van de mens de voedingbodem 
voor een breed gevoeld heimwee naar een 
eenvoudig leven in harmonie met de natuur. 
Onderwerp is nu echter niet een 
geromantiseerde oudheid of het overweldigende 
landschap, maar het eigentijdse boerenleven. 
Waar de stedeling zich vervreemd voelde van 
de wereld, zocht hij als onderwerp van zijn 
dromerijen dat leven dat nog het meest in een 
vanzelfsprekende kosmische verbondenheid 
met de aarde stond. 13 Illustratief zijn de werken 
van de schilders van Barbizon, John Constable 
en de Haagse School. Het is deze voorkeur voor 
het rustieke die de cottage stijl populair maakte 
in Groot-Brittannië. In het verlengde hiervan 
liggen de eerste tuinsteden, die het ideaal van 
het landelijke leven voor iedereen mogelijk 
zouden maken. Van daaruit is de verbinding met 
twintigste-eeuwse droom van het suburbane 
huis, dat vaak de vorm aanneemt van een 
(namaak)boerderij , gemakkelijk te leggen. 

De watermolen van Constable zou ook nu nog 
een doel van een zondagmiddagwandeling 
kunnen zijn . Het zijn dit soort nostalgische 
beelden die de moderne toeristenfolders vullen . 
De zondagmiddagwandeling is volgens Lemaire 
een ritueel dat voortkomt uit een gevoel van 
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vervreemding. Door keer op keer onze directe 
omgeving te bewandelen proberen we ons 
woonoord van een context te voorzien. 14 Op die 
manier kan het huis het middelpunt van onze 
wereld worden. De voorkeur voor plekken waar 
de moderniteit het minst in het oog springt als 
decor voor de wandeling is dan ook logisch. Als 
het een modern gevoel van vervreemding is dat 
ons tot wandelen aanzet, dan drijft ons 
verlangen naar geborgenheid, naar Heimlichkeit, 
ons juist naar de oorden waar we de moderniteit 
kunnen vergeten. Naar oude dorpsgezichten en 
stadskernen, watermolens en natuurgebieden. 



E. w H 0 V E. w 

boven: 
Typisch Eindhovens 

stadsgezicht, Postkaart, 
2006 

Rechts: 
John Constable 
Gillingham Mill, 

1824 
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Zo fungeert de mythe van het verloren paradijs 
als balsem voor de van de wereld vervreemde 
moderne ziel. De nostalgie naar het verloren 
karakter van het wonen vinden we terug bij 
filosofen als Bachelard en Heidegger, die grote 
invloed hebben gehad op het architectuurdebat 
van de 20st

e eeuw.15 Vanuit deze nostalgie is het 
succes van de historiserende tendensen binnen 
de hedendaagse architectuur te verklaren. Leon 
Krier keert zich fel tegen alles wat met de 
moderniteit te maken heeft: 'Zouden we een 
Neurenbergproces of een Russeltribunaal 
moeten houden om de misdaden tegen 
stedelijkheid en de foltering van het platteland in 
Europa aan te klagen?'16 Ook het commercieel 
zeer geslaagde project Brandevoort speelt in op 
dit breed gevoelde heimwee. Of een dergelijk 
vluchtgedrag een bevredigende en duurzame 
oplossing biedt is op zijn minst twijfelachtig 
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Giovanni di Paola (1402-1483),The Young St. John going out into the Wildemess 



4. HET ONHEILSPELLENDE LANDSCHAP 

Kijkend naar de spaarzame middeleeuwse 
landschappen dan kan hieruit niet de conclusie 
getrokken worden dat de mens voor het begin 
van de modernisering van ons wereldbeeld zijn 
relatie tot de natuur als bijzonder harmonisch 
ervoer. De middeleeuwen lieten zich kenmerken 
door een sterke scheiding tussen 
natuur/platteland en stad. De steden lagen als 
veilige enclaves in een bedreigende wereld. Het 
landschap buiten de stadmuur werd juist als 
bijzonder vijandig gezien: daar hielden 
roverbendes en hongerige wolven zich schuil 
om de kwetsbare reiziger te overvallen. 

In de afbeelding trekt Johannes de wildernis in. 
De huizen van het stadje staan dicht op elkaar 
binnen de bescherming van de stadsmuur. Het 
stadje wordt volledig overschaduwd door de 
vervaarlijk oprijzende bergkammen die 
Johannes alleen zal moeten trotseren . De 
Heimlichkeit van de stad wordt hier gesteld 
tegenover de Unheimlichkeit van het 
omringende landschap. 

Ondanks de kracht van het idee van de idylle is 
de donkere kant van de natuur nooit helemaal 
uit de westerse geest verdwenen. Wel zal blijken 
dat het karakter van het onheil in de loop der tijd 

zal veranderen, net zoals de idylle zich in de 
loop van de geschiedenis heeft 
getransformeerd. 

In het epische gedicht Beowulf trekt de 
gelijknamige held de wildernis in om daar een 
monster te doden. Een landschapsbeschrijving 
wordt ingezet om het naderende onheil aan te 
kondigen. 

In a 
doubtful land 

Dwell they, wolf shapes, windy nesses, 
Fearsome fen-paths, where the force 

from the mountains 
Under misty nesses netherwars 

floweth, 
A flood under the fields, 'Tis not far 

from hence 
As miles are marked that the mere 

standeth, 
Above which hang rimy bowers; 
A wood fast-rooted the water o'er-

shadows. 
There will, every night, a wonder be seen, 

Fire in the flood. There is none so wise 
Of the sons of men, who has sounded 

those depths ... 17 
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Een prachtig voorbeeld van een verontrustend 
landschap is afgebeeld op het altaar van 
lsenheim. Paulus heeft zich teruggetrokken in 
een schrikbarend desolaat landschap. Dode 
bomen en druipend mos staan symbool voor 
dood en verval. 

Altdorfers woud in St. Joris en de draak is 
minder uitgesproken. Het bos heeft zelfs een 
zekere gemütlichkeit. Toch is dit bos het domein 
van het monster, niet een thuis voor de mens. 
Zoals de bergen in Di Paolo's schilderij op het 
stadje neerkijken, zo wordt St. Joris tot een 
dwerg in het machtige woud. De dichte 
begroeiing lijkt de indringer ieder moment te 
kunnen opslokken . 
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Uiterst links: 
Grünewald, lsenheim 
altaarstuk ( deel) 1513 

links 
Albrecht Altdorfer, St. 
Joris en de draak, 1510 
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Haford, The Caverne Cascade, een geënsceneerde wildernis ca 1819 
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Na de middeleeuwen werd het echte landschap 
door sommigen als te gecultiveerd en tam 
ervaren . Sommige kunstenaars probeerden in 
hun werken juist 
een gevoel van ontzetting op te roepen. Doordat 
de werkelijke natuur zo dreigend al niet meer 
was, kon men deze taferelen met een licht 
sensatie voor het afschrikwekkende genieten . 
Edmund Burke herintroduceerde de term The 
Sublime: Het Verhevene. Dit zou ontdekt 
worden niet in het licht van de ratio, maar in 
'schaduw en duister en angst en beven, in 
grotten en kloven, aan de rand van de afgrond, 
in de sluiers van de wolken, in de scheuren van 
de aarde.' 18 

De herkomst van dit idee wordt verklaard vanuit 
de verandering van het wereldbeeld. Nu de 
mens zijn blik van God op de wereld had gericht 
real iseerde hij zich het universum als een zuiver 
ruimtelijk gegeven. De bevindingen in de 
natuurwetenschappen leken er op te wijzen dat 
het universum inderdaad eindeloos was. Dit 
nieuwe idee fascineerde en beangstigde. De 
oneindigheid had het vermogen de geest met 
een vrolijke schrik te vervullen. 19 

'De Alpen zijn opgedeeld in zoveel niveaus en 
afgronden dat ze de geest vervullen van een 
aangenaam soort angst.'20schrijft Joseph 

Addison in 1712. De lieflijkheid van de eerste 
Engelse Parken zal tegen het einde van de 18de 
eeuw plaats maken voor een ruwere esthetiek. 
Omdat het in de praktijk vaak moeilijk was om 
overtuigende bergen en afgronden aan te 
leggen werden ook de follies aangepast aan de 
nieuwe trend. Donkere grotten en hoge torens 
werden populair. Ruïnes brachten thema's rond 
dood en verval binnen het park. De paleizen die 
Robert Adam in Schotland liet bouwen nemen 
de ruwheid en de massiviteit van het verheven 
landschap over. Het is een zware, nadrukkelijk 
ongezellige architectuur met een dreigende 
aanwezigheid. 
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Zoals gezegd vielen voor de romanticus de 
wereld/natuur en God samen. Zo was ook de 
oneindigheid van de wereld de oneindigheid van 
God. Als het geloof in dit pantheïsme verdwijnt 
wordt de oneindigheid ontdaan van de troost die 
het de romanticus nog kon bieden. De van God 
ontdane tijd en ruimte is voor de westerse mens 
uiteindelijk niet zozeer een bevrijding als wel 
een verschrikking.21 

De schilderijen van de school van Barbizon en 
ook die van de impressionisten beelden de 
mens af in harmonie met hun omgeving. De 
landschappen die in het begin van de 20st

e eeuw 
verschijnen, die van de surrealisten en magisch 
real isten als Dali, Tanguy, Willink en de Chirico 
zijn heel anders van karakters. Ondanks de 
verschillen laten de landschappen van deze 
schilders zich omschrijven als bevreemdend, 
verontrustend en onmenselijk. 'Archeological 
Reminiscence of Millet's Angelus toont de 
boeren uit Millet's schilderij versteend, nog 
steeds verzonken in de gebedshouding. Het 
vruchtbare land waar ze zo thuis leken te zijn is 
veranderd in een onherbergzame woestijn . Dat 
hun gebed hier gehoord zal worden lijkt 
uitgesloten. Hier wordt niet meer geprobeerd 
mens en wereld te verzoenen maar zien we de 
afbeelding van een wereld waarin de mens een 
vreemde is. 

Links: 
Robert Adam, Dalquharran Castle 
1785-1790 

Volgende pagina: 

links 
Jean-François Millet, The Angelous 
1857-1859 

Rechts 
Salcador Dali, Archeological 
Reminiscence of Millet'ls Angelus, 1933-
1935 
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De Holocaust Tower, Joods 
Museum Berlijn , Daniël 

Libeskind 



Anthon7e Vidler stelt dat het onheilspellende in 
de 205 

e eeuw ook in de stad wordt ervaren . 
Waar de middeleeuwse stad een heimliche 
enclave was, overheerst in de moderne 
metropool juist een gevoel van vervreemding. 
Geconfronteerd met de randverschijnselen van 
de moderne cultuur, rond lege parkeerterreinen 
en vervallen winkelcentra, overmant ons het 
gevoel van onheil dat tot uitbarsting kan komen. 
Volgens Vidler heeft dit gevoel zijn wortels in de 
Romantiek, maar werd het door de 
ontwikkelingen in de 20st

e eeuw versterkt. De 
twee wereldoorlogen zijn hiervan de 
belangrijkste oorzaak. De dreiging van militaire 
catastrofen, massavernietiging en terrorisme 
hangt sindsdien als een donkere wolk boven de 
mensheid. Hiermee in verband staat de vrees 
dat de mens niet meer meester is over zijn eigen 
technologische creaties. Angst voor kernrampen 
en voor de gevolgen van de ontwikkelingen op 
de gebieden van de genetica en kunstmatige 
intelligentie zijn een constante in de moderne 
cultuur. Het onheilspellende is in de twintigste
eeuwse kunst vaak aangegrepen als middel om 
het publiek te shockeren. 'alsof een wereld die 
vervreemd was en losgeraakt van zijn eigen 
wezen, alleen nog maar door middel van een 
schok tot zichzelf geroepen kon worden, door de 
uitwerking van dingen die met opzet 'vreemd 
gemaakt' waren '. Het is de shock van de 

plotselinge ontluistering -het omslaan van het 
heimliche in het unheimliche- die de beschouwer 
tot een bewustere ervaring dwingt. 22 

Het gevoel van onbehagen overvalt ons op 
locaties en bij gebouwen die normaal gesproken 
niet zijn ontworpen met het doel dit effect te 
sorteren . Het is een onbedoeld bijverschijnsel. 
Libeskind probeert in het Joods Museum in 
Berlijn echter bewust dit gevoel op te roepen. 
Het museum is alleen via een ondergrondse 
ingangssequentie te bereiken. Hier zijn alle 
wanden en vloeren ietwat uit het lood gezet, 
waardoor het bevreemdende gevoel ontstaat dat 
er iets niet klopt. Deze route leidt tot een cel die 
een buitengewoon beklemmende ruimte die een 
sterk gevoel van claustrofobie oproept en zo een 
door de architectuur opgeroepen onheilsgevoel 
koppelt aan de herinnering aan de 
verschrikkingen van de Holocaust. 
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De 'randverschijnselen van de moderne cultuur' 
treffen we ook aan buiten de stad. Ze zijn 
bepalend voor de aanblik van een groot deel 
van het hedendaagse landschap. Het gevoel 
van onbehagen kan ons hier net zo overvallen 
als in de stad. De film Koyaanisqatsi (Hopi voor 
'leven uit balans') stelt in een collage van 
beelden de ongerepte natuur tegenover het door 
de mens gemaakte of beïnvloede landschap. De 
film geeft daarmee uitdrukking aan de angst die 
de mens voelt voor zijn zelfgecreëerde 
technologie, en laat de plekken zien waar dit 
gevoel ons overmant: rond snelwegen, 
krachtcentrales, militaire installaties en 
afgravingen . Maar ook al lijkt de film zich tegen 
de moderniteit te keren, de beelden van de 
technologie zijn minstens zo fascinerend als die 
van de natuur. Het onheilspellende landschap 
oefent nog steeds een zekere sensationele 
aantrekkingskracht uit. 
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Beelden van een groeve, 
Koyaanisqatsi Godfrey Reggio, 1983 
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Een wond in het landschap. Dit beeld zou in 
Koyaanisqatsi niet hebben misstaan. 
Deze foto is genomen een paar kilometer van het 
Jammerdal. Zo ongeveer zag het Jammerdal er 
tot enkele jaren geleden ook uit. Van het lieflijke 
karakter is nog niets te zien. 
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7. UITGANGSPUNTEN BIJ HET 
ONTWERP 

Het archetypische pittoreske landschap is het 
meest voor de hand liggende milieu voor ons 
zondagmiddaguitje. Naast de idylle kennen we 
ook het landschap dat verontrust. Het onderzoek 
laat zien dat ook deze landschappen een 
interessante omgeving kunnen zijn voor een 
wandeling en voor de beleving van de natuur. Ik 
ben ervan overtuigd dat een ontwerp dat het 
lieflijke en het verontrustende bij elkaar kan 
brengen een interessantere ervaring oplevert 
dan een plan dat angstvallig probeert de idylle in 
stand te houden. 

Het Jammerdal zoals het nu is zal vanuit de 
hedendaagse conventie achteloos worden 
geaccepteerd als een lieflijk stukje bos. In 
werkelijkheid is het echter een grote wond in het 
landschap, één van die 'randverschijnselen van 
de moderne cultuur.' Het ontwerp zal voor een 
ontluistering moeten zorgen, een kleine shock 
moeten teweegbrengen, die laat zien dat de 
idylle niet de enige lezing van de plek is. De 
locatie zal dan niet meer op de automatische 
piloot kunnen worden bewandeld, een 
bewustere beleving is het gevolg. 

De galerievilla's worden verspreid over het 
terrein , min of meer verborgen tussen de 
begroeiing, zodat de bezoeker ze al dolende 
door het gebied ontdekt. De wandeling wordt 
daarmee een ontdekkingstocht. De gebouwen 
zijn vormgegeven als drie abstracte cor-ten 
stalen dozen die niet als woonhuizen 
herkenbaar zijn . De geometrische vormen van 
de gebouwen contrasteren sterk met de grillige 
vormen van het landschap en zijn zo duidelijk 
herkenbaar als kunstmatige objecten. 

In de film 2001: a space odyssey vormt een 
minimalistisch object het ultieme raadsel. De 
vorm van deze monoliet geeft geen enkele 
aanwijzing over betekenis, doel of herkomst. Dit 
onbegrijpelijke object jaagt de mens schrik aan, 
maar heeft tegelijkertijd een onweerstaanbare 
aantrekkingskracht. De villa's proberen op een 
vergelijkbare manier te prikkelen. Door het 
niveau van abstractie en geslotenheid geven ze 
niets van hun functie of interieur kwijt. Deze 
onherkenbaar dient ook een praktischer doel. 
Als de gebouwen duidelijk als woonhuizen 
herkenbaar zouden zijn zou dat een te grote 
drempel opwerpen voor het wandelend publiek. 
Door de woning als het ware te verstoppen zijn 
de gebouwen in de beleving van de wandelaar 
paviljoenen in plaats van woonhuizen. 
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Met staal is het mogelijk door strakke detaillering 
een hoge mate van abstractie te bereiken. Cor
ten staal brengt het gegeven van verval binnen 
het domein van de architectuur, een plek waar 
dit normaal gesproken juist zoveel mogelijk 
wordt geweerd . De dozen geven zo ook 
uitdrukking aan de vergankelijkheid. Met het 
verstrijken van de tijd zullen de gebouwen meer 
en meer verweren. Ze zullen door hun 
vormgeving nog steeds als vreemde elementen 
herkenbaar zijn, maar ze zullen steeds meer 
opgenomen, ingekapseld, raken in het 
landschap. De verweerde huid zal de leeftijd en 
daarmee de herkomst van de dozen op het 
eerste gezicht onpeilbaar maken, wat het 
element van raadselachtigheid nog eens 
versterkt. 
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Referenties: 

Linksboven 
Museuminsel Hombroich is een duidelijke referentie 
waar het gaat om het verspreid plaatsen van 
tentoonstellingspaviljoenen in een natuurgebied. 

Rechtsboven 
Het lttaca House (Simon Ungers) illustreert de 
bijzondere aantrekkingskracht die uitgaat van een 
geometrisch gevormde abstracte gebouwtje in een 
landschappelijke omgeving. De eenvoudige 
kubusvorm van dit huisje springt direct in het oog door 
het sterke contrast met het landschap. 

Linksonder 
De monolieten uit 2001 a Space Oddyssey zijn goede 
voorbeelden van de raadselachtigheid van het 
minimalistische object. Niets aan het uiterlijk kan een 
aanwijzing geven voor het doel of de herkomst van 
deze objecten . 

Rechtsonder 
Bij Haus Mülller van Morger & Degelo is het 
minimalisme tot in de detaillering doorgevoerd. Een 
ingang is niet meer dan een gat. Zo kan ook 
architectuur een zekere raadselachtigheid krijgen. 
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8. LANDSCHAPSPLAN 

Het concept voor het landschapsplan is in het 
vorige hoofdstuk al voor een groot deel 
uitgelegd. Drie ruwe, raadselachtige stalen 
dozen zijn in het natuurgebied geplaatst. Een 
route verbindt deze. Er is voor gekozen om de 
drie gebouwen architectonisch een grote 
verwantschap mee te geven. Dit zorgt voor 
eenheid binnen het gebied. De drie villa's zijn 
duidelijk te herkennen als onderdelen van 
eenzelfde plan. Alle villa 's zijn elementaire 
orthogonale volumes, variaties op de doos. Het 
eerste volume is horizontaal en lang gerekt, een 
balk, de tweede is verticaal en de derde is een 
schijf, die bovendien deels in de grond gestoken 

3 objecten in het landschap. Uiterst links is. 
villa 1, links villa 2, boven villa3 

Ook wat betreft de positie binnen het terrein is er 
gevarieerd . Villa 1 ligt aan de rand van een open 
plek en is vanaf sommige hoger gelegen 
gebieden te zien. Villa 2 is een toren en staat op 
een hoger gelegen punt om een optimaal 
uitzicht te garanderen. Deze toren steekt boven 
de begroeiing uit en is vanuit een groot deel van 
het terrein te zien . Zo fungeert deze toren ook 
als oriëntatiepunt en als blikvanger. De laatste 
villa is de best verstopte van allemaal en ligt in 
het oudste deel van de groeve waar de 
begroeiing dicht is. Verscholen als deze villa is 
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tussen het groen en de glooiingen van het 
landschap zal de wandelaar deze villa pas zien 
als hij er vlak bij staat. 

Aan het terrein zelf zijn geen grote ingrepen 
gepland Het concept bestaat er simpelweg uit 
drie dozen in het landschap te plaatsen, veel 
meer is niet nodig. In de omringende groeven is 
echter duidelijk te zien dat wanneer er niets aan 
beheer wordt gedaan de plekken dicht groeien 
tot een ondoordringbaar woud. Om dit te 
voorkomen stel ik voor het centrale deel open te 
houden. Zo blijft de locatie ook duidelijk 
herkenbaar als een uitzonderlijke plek in het 
landschap: de route slingert zich rond en door 
een open plek in het bos. 

Er is gekozen voor één hoofdwandelroute die de 
als een lus alle villa's verbindt (de rode lijn op de 
kaart). Het is belangrijk dat in het toch niet zo 
kleine gebied de villa's wel gevonden kunnen 
worden. Deze route leidt de wandelaar langs de 
aardigste stukken van het terrein. Daarnaast 
voorziet het plan in een aantal secundaire paden 
die nog andere delen van het terrein ontsluiten 
(de stippellijnen). Voor een groot gedeelte zijn 
deze routes gewoon de paden die al in het 
gebied zijn ontstaan. Uiteindelijk leiden alle 
paden weer naar de hoofdroute. 
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Weergave van het plan met de toekomstige 
begroeiing 
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Labyrint, pagina uit 
de Encyclopaedia 
Britannica 



9. VILLA 1 

De eerste villa herbergt als 
tentoonstellingsruimte een beeldentuin. Deze 
tuin vormt een op een labyrint gelijkende route 
binnen het hoofdvolume. De galerie zet de 
spanning van de ontdekkingstocht voort: de 
bezoeker wordt uitgedaagd steeds dieper in het 
volume door te dringen, om uiteindelijk de 
centrale tentoonstellingsruimte te bereiken . 

De tegenvorm van de beeldentuin is de woning. 
De galerie ligt als een zelfstandig element in het 
gebouw. Slechts op enkele punten wordt vanuit 
de woning een verbinding met de 
tentoonstellingsruimte gemaakt. Er is een 
doorkijkje vanuit de woonkamer, om de galerie 
van hier in de gaten te kunnen houden. De 
werkplek neemt een positie in tussen woning en 
galerie. De centrale tentoonstellingsruimte deelt 
de woning op in een voorhuis, met de 
verblijfsruimten, en een achterhuis met de 
slaapkamers en het gastenverblijf. 

De uitzonderlijke lengte van het volume maakt 
het mogelijk om een deel van het 
landschapspark af te schermen als buitenruimte 
voor de bewoners. De woonkamer en de 
slaapkamer zijn op deze richting georiënteerd. 
De entree van de woning is zo onopvallend 

mogelijk gemaakt. Dit is bereikt door de 
voordeur met hetzelfde materiaal te bekleden 
als de rest van de gevel. Er zal niets meer van 
te zien zijn dan een plaat met een sleutelgat. 

De gevelbekleding is zoals gezegd van cor-ten 
staal. Om het gesloten en abstracte karakter van 
het doosje te bewaren zijn de gevelopeningen 
afgeschermd door een bekleding van 
geperforeerde platen, ook van cor-ten. Dit houdt 
een goede doorkijk naar buiten mogelijk terwijl 
het moeilijk is naar binnen te kijken. Zo wordt de 
privacy van de bewoners verzekerd. Ook zorgt 
dit voor een textuuronderscheid in de gevel wat 
een interessant beeld oplevert. 

De constructie is van beton, dat in de woning in 
het zicht is gelaten . Het geeft het gebouw een 
robuustheid mee die past bij de plek. Om 
vervuiling van het beton door mos en algengroei 
te voorkomen is de gevel van de beeldentuin 
bekleed met onbehandeld western red cedar. 
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woning galerie 
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De modellen links laten zien hoe de galerie en de 
woning samen het blokje vormen. Op de tekening 
hierboven is de route in de plattegrond getekend . 
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Centrale tentoonstellingsruimte 



Centrale tentoonstellingsruimte 79 
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1 beeldentuin 1 badkamer 
2 entree 8 slaapkamer 
3 woonkamer 9 gastenverblijf 
4 keuken 10 garage plattegronden 1:200 5 werkplek 11 kelder 
6 hoofd slaapkamer niveau 1 
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Toren op de Heriker Berg, 
Markelo 

10. VILLA 2 

Doordat deze villa op het hoogste punt van het 
terrein staat en boven het bladerdak uitrijst, is dit 
de blikvanger van het plan. Het gebouw is vanuit 
een groot deel van het terrein zichtbaar en 
functioneert zo ook als baken. Zo'n hoog volume 
houdt de belofte van een beklimming en een 
uitzicht in. Deze wordt ook ingelost. Het dak van 
de toren is een uitzichtplatform dat voor de 
bezoeker te bereiken is. De route naar boven 
voert langs de verschillende 
tentoonstellingsruimten . De eerste villa biedt de 
spanning van het steeds dieper doordringen in 
het gebouwtje, hier gaat het om de sensatie van 
de beklimming. Een aantal ruimten opent zich 
met grote glasvlakken op het omringende 
gebladerte. De rest van de toren is vrij gesloten . 
Dit verhoogt het contrast met de weidsheid die 
de klimmer overvalt wanneer hij vanuit het 
binnenste van de toren het uitzichtplatform 
betreedt. Vanaf de toren heeft men uitzicht over 
het natuurgebied. Men kan het landschap waar 
men net nog instond van vogelperspectief 
bekijken. Door de ligging van de toren op het 
hoogterras biedt de toren een prima uitzicht 
richting noorden, over de lager gelegen 
Maasvallei en Venlo. 
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Net als bij de eerste villa vormt ook hier de 
galerie samen met de woning een simpel blokje. 
Ook hier zijn beide vormen op een complexe 
wijze met elkaar vervlochten. 

De belangrijkste woonruimtes zijn bovenin 
geplaatst. Niet alleen heeft men daar het beste 
uitzicht, het is ook de plek waar het typische 
karakter van de torenkamer het meest tot zijn 
recht komt. Hoog boven de aarde verheven is 
de torenkamer bij uitstek een plek waar men 
zich kan terugtrekken en afzonderen. Aan de 
woonkamer grenst een ruime loggia. Vanaf hier 
hebben de bewoners een mooi uitzicht over de 
locatie. Aan de noordzijde van de woonkamer 
kijkt een panoramaraam uit in de richting van 
Venlo. Lager in de toren liggen de werkplek 
(gekoppeld aan de galerie) en het gastenverblijf. 

Ook dit gebouw is uitgevoerd in zichtbeton. De 
gevel is, net als bij de andere villa 's, bekleed 
met zowel geperforeerde als massieve platen 
van cor-ten staal. 
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De typische uitzichttoren garandeert door de 
open structuur een spannende beklimming, 
maar mist het contrast tussen het weidsheid 
van het luchtruim en de gesloten ruimten 
waarlangs men omhoog klimt, typerend voor 
bijvoorbeeld kerktorens 







De villa is op het snijpunt van de twee delen van 
de groeve geplaatst. Zo is hij vanuit het grootste 
deel van het terrein te zien en heeft men vanaf 
de toren uitzicht over het hele gebied . Het 
publiek benadert de toren van de achterzijde. 
Men moet om de toren heen lopen om bij de 
entree te komen . 
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De puzzel maakt een zeer complexe indruk, de 
ruimten zelf zijn echter vrij rustig gehouden 
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94 Galerieruimte 1 met links de entree 



Galerieruimte 2 
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Blik omhoog vanuit galerieruimte 2 naar 
galerieruimte 3 

Volgende pagina: smalle gangetjes en trapjes 
maken onderdeel uit van de route. Links de 
trap van ruimte 1 naar ruimte 2, de gang links 
leidt naar ruimte 3 
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98 Galerieruimte 3 
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De trap naar de 
woonkamer 
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werkplek 
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Een variant, studiemodel 
(september 2005) 



Legenda bij de tekeningen 

1 entree galerie 
2 galerie 
2a tentoonstell ingsruimte 1 
2b tentoonstellingsruimte 2 
2c tentoonstellingsruimte 3 
2d tentoonstellingsruimte 4 
3 kelder 
4 garage 
5 entree woning 
6 gastenverblijf 
7 werkplek 
8 hoofdslaapkamer 
9 slaapkamer 
10 badkamer 
11 woonkamer 
12 keuken 
13 dakterras 
14 uitzichtplatform 
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Een 
onderaardse 
zaal (grot in 
de Golney 
Garden) 

11 . VILLA 3 

De derde villa is een schijf die gedeeltelijk in een 
helling gestoken is. De galerie bevindt zich hier 
in het gedeelte van het volume dat in de aarde 
verdwijnt. 

In het Engelse landschapspark van de 18° en 
vroege 19° eeuw waren grotten een populair 
element. Ze speelden in op de bijzonderheid van 
het betreden van een onderwereld. Ze waren 
vaak gebouwd als verwijzing naar de dood. Het 
weer terugkomen aan het aardoppervlak is dan 
als een verrijzenis. Dergelijke associaties zijn bij 
de meeste ondergrondse ruimten niet bedoeld 
en ook niet letterlijk aanwezig. Toch kan het 
afdalen in bijvoorbeeld een metrotunnel een licht 
gevoel van claustrofobie veroorzaken en ervaart 
men opluchting bij het terugkeren in het daglicht. 
Wat belangrijk is, is dat de ondergrondse ruimte 
zich qua sfeer onderscheidt van een 
bovengrondse. Een ondergrondse ruimte brengt 
een zekere spanning met zich mee. Daarom 
biedt ook de derde villa weer een bijzondere 
ru imtelijke ervaring voor de bezoeker. 
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De route loopt beneden langs de villa, daar is 
ook de entree tot de galerie. Het talud vormt de 
scheiding tussen publiek en privé. De woning 
wordt van de andere kant benadert en heeft zijn 
ingang op de derde bouwlaag. De bovenste 
twee lagen vormen de woning, de onderste twee 
de galerie. Ook hier neemt de werkplek een 
positie in tussen beide delen. Door de duidelijke 
scheiding tussen openbare en publieke ruimte is 
het bij deze villa niet nodig de entree van de 
woning te verstoppen. 

De ondergrondse tentoonstellingruimte wordt 
van boven aangelicht door lichtkokers die door 
het hele volume steken. Deze belichting 
benadrukt de positie onder het maaiveld. 
Tegelijkertijd maken deze lichtkokers doorkijkjes 
mogelijk van de woning naar de galerie. 

Het verschil in maaiveldniveau tussen de 
verschillende uiteinden van het volume wordt 
ook in de woning zelf beleefd. De woonkamer 
opent naar de private buitenruimte op het talud. 
De eetkamer, in dezelfde bouwlaag, is geplaatst 
in de uitstekende kop van het volume, acht 
meter boven het maaiveld op die plek. Vanaf 
hier kijkt men uit in de richting van het watertje. 

De constructie is net zoals bij de overige villa's 
van beton. De lichtkokers zijn voorzien van een 
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witte stuclaag om zoveel mogelijk licht naar de 
galerie te leiden. Om het interieurbeeld rustig te 
houden zijn ook de andere wanden behandeld. 

De computermodellen op de volgende pagina 
laten de ruimtelijke opbouw zien. Links de 
galerie met de lichtkokers die door de woning 
(rechts) steken 
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galerie 

Woning 
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Benadering vanaf het 
noorden 

115 



De benadering vanaf de zuidzijde 
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Entree galerie 
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Blik vanuit de woonkamer naar de galerie 
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Woonkamer. Vanaf hier kan men neerkijken op de galerie 
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122 woonkamer 



De hellingbaan van de woonkamer naar de eetkamer 
123 



124 Binnenkomen in de eetkamer 



Panoramaraam in de eetkamer 125 



126 slaapkamer 



gastenverblijf 127 



Studiemodellen , september-oktober 2005 
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12. DETAILLERING 

Om het gewenste abstracte karakter te bereiken 
zijn de gebouwen, zeker waar het het huid 
betreft, zo minimaal, zo 'strak' , mogelijk 
gedetailleerd. De stalen platen kunnen blind 
worden opgehangen. De details van de 
gevelopeningen gaan schuil achter het 
geperforeerde staal. Om onderhoud en reiniging 
van ramen en kozijnen te vergemakkelijken 
kunnen de geperforeerde platen waar nodig 
worden opengedraaid. 

De bijgevoegde details zijn van villa 1 (zie de 
plattegronden van deze villa), maar gelden als 
principedetails ook voor de andere twee 
gebouwen. 
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13. CONCLUSIE 

Ik heb in de inleiding de vraag gesteld waar 
onze positieve kijk op de natuur en op het 
landelijke vandaan komt. Een verklaring wordt 
gevonden in een gevoel van vervreemding dat 
aanleiding is tot een romantisering van een 
verleden waarin de mens in een hechte 
verbondenheid met de wereld om hem heen zou 
hebben geleefd. Dit idee lijkt gebaseerd op een 
mythe. Ik wil de mogelijke schoonheid van de 
natuur of historische dorpsgezichten geenszins 
ontkennen. Zwelgen in nostalgie en eenzijdig 
alle veranderingen aan de aanblik van de wereld 
willen tegenhouden, lijkt me echter geen 
constructieve houding. 

Tijdens het onderzoek ben ik een andere kant 
van de landschapsbeleving op het spoor 
gekomen. Het gaat hierbij om het landschap dat 
een gevoel van verontrusting kan oproepen. Als 
tegenhanger van de soms wat al te brave idylle 
blijkt ook dit een principe waarnaar men het 
landschap kan vormen. In deze plannen speelt 
spanning en sensatie een grotere rol. In de 
constatering dat het landschap niet persé lieflijk 
hoeft te zijn om interessant te zijn als plek voor 
een wandeling of voor de beleving van de natuur 
heb ik een uitgangspunt gevonden voor het 
maken van een ontwerp voor mijn plangebied. 

Het betreft hier een fictief project, het zal als 
zodanig niet gerealiseerd worden. Toch denk ik 
dat het plan laat zien dat er best iets meer met 
het gebied gedaan kan worden. Het doet ook 
een voorstel over sfeer en uitstraling die het 
gebied zou kunnen krijgen. 

Ik denk dat de kern van de door mij 
voorgestelde strategie niet alleen toepasbaar is 
op het Jammerdal. Ik zou niet voor willen stellen 
elk bos vol te zetten met stalen dozen, maar het 
kan interessant zijn bij de ontwikkeling van 
nieuwe projecten rekening te houden met 
concepten die aansluiten bij het idee van het 
onheilspellende landschap. Het zou een grotere 
diversiteit aan landschappelijke ervaringen 
mogelijk maken. 
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NAWOORD 

Terugkijkend op het afstudeerproject kan ik 
zeggen dat ik, ondanks momenten waarop het 
moeizamer voorwaarts ging, met veel plezier 
aan het project gewerkt heb. De steun van veel 
mensen is hierbij onmisbaar geweest. Op de 
eerste plaats wil ik mijn afstudeercommissie 
bedanken voor alles dat ik tijdens het 
afstudeerproject geleerd heb, voor alle 
inspirerende gesprekken en voor de prettige 
samenwerking. Ik bedank familie en vrienden 
die ik twee jaar lang heb lastiggevallen met mijn 
afstudeerperikelen voor hun goede adviezen, 
voor de steun in niet in de laatste plaats voor 
hun geduld . 
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