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Voor u ligt mijn afstudeerverslag getiteld: 'Oost 

west thuis best: van Gods huis naar badhuis ', over 

de herbestemming en uitbreiding van een voormalig 

kerkgebouw, de Andrieskerk in Nuenen, tot een 

badhuis met hofwoningen. 

Het afstuderen vormt de afsluiting van mijn studie 

architectuur aan de faculteit Bouwkunde van de 

Technische Universiteit in Eindhoven . Tegelijkertijd 

markeert het ook het begin van een nieuwe periode: 

het gaan toepassen van de verworven kennis in de 

praktijk. 

Het afstuderen dwingt je als student om goed na 

te denken waar voor jou de essentie ligt in de 

arch itectuur. Het is ook een proces waarin een 

hoop twijfel en zelfkritiek zich van je als student 

meester maakt. Die confrontatie met jezelf is niet 

altijd gemakkelijk, maar achteraf wel leerzaam 
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gebleken. Het afstuderen beschouw ik als een 

mooie gelegenheid om mijzelf, tegen het einde van 

de studie, te positioneren in het architectuurdebat, 

als een visitekaartje voor de periode erna. 

Dit verslag begint met een korte terugblik op 

mijn studie, welke fascinaties mijn passie voor 

de architectuur hebben gevoed en uiteindelijk de 

aanleiding hebben gevormd voor de totstandkoming 

van mijn afstudeeropgave . 

Verdieping 

Studeren aan een universiteit gaat mijn inziens 

in eerste instantie over academische vorming, 

het uitdagen van de student en het daarbij 

ontwikkelen van een kritische houding . Al in een 

vroeg stadium van mijn studie ben ik projecten, 

tentoonstellingen en lezingen gaan bezoeken, 

vooral in het Berlage Instituut, en spendeerde ik 

mijn geld aan architectuurboeken en tijdschriften, 

die een welkome aanvulling bleken te zijn op het 

curriculum . 

Een van de eerste boeken, die ik kocht, was de El 

Croquis over het werk van Wiel Arets. In dit boek 

vertelt Arets, oud-student in Eindhoven, in een 

interview dat hij door professor Geert Bekaert werd 

gevoed in het lezen van boeken : '[. .. ] He never said 

a great deal in our regular meetings but I always left 

the room with a new book to read. ' Een advies dat ik 

me toen goed heb ingeprent. 

Met vrienden werden ook verschillende excursies 

georganiseerd, in eerste instantie vooral naar 

steden in Nederland zelf, later ook naar het 

buitenland : naar Lille, Parijs, Marseille, Londen, 

Antwerpen, Leuven, Brussel , Gent, Brugge, 

Kortrijk, het Duitse Ruhrgebied , Keulen, Hannover, 





Barcelona, Como, Milaan, Pisa, Florence, 

Siena, Rome, Carthage, Tunis en naar Beijing, 

maar bovenal naar projecten in Zwitserland . 

Voor deze activiteiten hebben we een initiatief in 

het !even geroepen: studioTRAVEL. Onder deze 

noemer is er een mailinglist voor studenten en 

een webportal opgezet, waarmee we elkaar op 

de hoogte houden over activiteiten die in meer of 

mindere mate gerelateerd zijn aan het vakgebied 

van de architectuur. 

Minimalisme 

Al in een vroeg stadium van mijn studie maakte ik 

kennis met het werk van Ludwig Mies van der Rohe. 

Ik was in het bijzonder gefascineerd door zijn niet 

gerealiseerde patiowoningen volgens het ' paviljoen

in-het-hof' principe en het daaraan verwante 

Barcelona-paviljoen . Mies van der Rohe's adagium 

'Less is more', een term die de laatste tijd helaas 

te pas en te onpas wordt gebruikt, sprak mij zeer 

aan en vormde een houvast in mijn eerste eigen 

ontwerpen, dat in het hofhuis-project het beste tot 

uitdrukking kwam. 

Vanuit zijn werk ontstond er interesse voor een 

generatie architecten die zich ook door deze Duitse 

meester heeft laten inspireren, voor Japanse 

minimalisten als Tadao Ando, Waro Kishi, Sejima & 

Nishizawa, Shigeru Ban, Kengo Kuma en in Europa 

Wiel Arets, John Pawson, Alberto Campo Baeza, 

bOb van Reeth, Stephane Beel en de Zwitserse 

architecten Herzog & de Meuron, Diener & Diener 

en Peter Zumthor. 

Op reis naar Zwitserland 

Die belangstelling leidde tot het idee om een 

excursie te organiseren langs hedendaagse 
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architectuurprojecten in voornamelijk het Duitstalige 

deel van Zwitserland . Zwitserland was een land 

waar ik mijn hart jaren terug al aan had verpand. 

Vaak ging ik 's zomers hier op vakantie, wandelen in 

de bergen van Wallis en jaren achtereen kamperen 

in Morges, aan het Meer van Geneve. Van daaruit 

was ik al diverse projecten van Le Corbusier gaan 

bezoeken, in zijn geboorteplaats La Chaux-de-Fonds 

en in Vevey naar une petite maison gebouwd voor 

zijn ouders gelegen aan de oevers van het Meer van 

Geneve. 

In de zomer van 2000 zijn wij onder de vlag van 

vloer-e, de sectievereniging architectuur, met een 

groep van zestien studenten en een docent acht 

dagen op excursie gegaan naar Zwitserland. Het 

doel van de reis was om ons verder te verdiepen 

in de recente Zwitserse architectuur. Wij hebben 

daarbij ruim vijftig verschillende projecten bezocht 

in plaatsen als Ronchamp (F), Mulhouse (F), Weil 

am Rhein (D), Basel, Zurich, Winterthur, Bregenz 

(A), Vaduz (FL), Chur, Vais en Luzern . Ook hebben 

we een bezoek gebracht aan het campus van Vitra in 

Weil Am Rhein en aan de Eidgenbssische Technische 

Hochschule (ETH) in Zurich tijdens hun openbare 

presentatieweek. De diversiteit van de projecten 

was groat: kantoorgebouwen, winkels, scholen, 

kerken, theaters, villa's, woongebouwen en musea. 

De reis began met een bezoek aan het meesterwerk 

van Le Corbusier, de kapel in Ronchamp, en de 

apotheose werd bereikt op de voorlaatste dag met 

het betreden van de Thermaal Baden van Peter 

Zumthor in het Valsertal. 

De reis betekende voor mij en anderen een omslag 

in onze studie. Een nieuwe wereld ging voor ons 

open, architectuur met een bijzondere detaillering 

en materialisatie waar we tot dan toe a Ileen over had 
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gelezen, foto's van hadden gezien, werd nu tastbaar. 

De colleges van professor Christian Kieckens en 

Jos Bosman, waarin de hedendaagse Zwitserse 

architectuur ruim was vertegenwoordigd, waren 

daarbij ook een belangrijke bron van inspiratie. 

Sindsdien ben ik meerdere keren teruggeweest en 

ben ik in het kanton Graubunden stage gaan lopen 

bij het Nederlands Astma Centrum in Davos. 

Generale repetitie 

Buiten het reguliere projectwerk om hebben we met 

zeven studenten de mogelijkheid aangegrepen om 

een eigen project op te zetten. Ethische en sociale 

onderwerpen hadden een discussie gecreeerd over 

architectuur en de rol daarvan in de maatschappij . 

studioBOSNIA werd opgericht met het doel uit te 

zoeken welke rol architectuur zou kunnen spelen 

in de reconstructie van een door oorlog getroffen 

gebied. 

Na een grondige analyse ontstond er belangstelling 

voor de situatie in Bosnie-Herzegovina . Maanden 

van onderzoek en interviews volgden waarin wij 

trachten een zo goed mogelijk beeld te vormen 

van de geschiedenis en het dagelijkse leven in het 

voormalige Joegoslavie. Na deze voorbereiding zijn 

we naar Bosnie gereisd waar we de steden Sarajevo 

en Mostar hebben bezocht hebben en diverse 

contacten hebben gelegd voor ons project. 

De uiteindel ijke opgave werd een door granaat- en 

geweervuur beschadigd monumentaal schoolgebouw 

letterlijk op de frontlinie van de oorlog . De renovatie 

en transformatie van dit gebouw werd ons project 

en welke plek dit gebouw opnieuw in de stad en de 

samenleving zou kunnen krijgen . Veel onderzoek is 

gedaan naar de bouwtraditie en de mogel ijkheden 

van materiaalgebruik, die door de oorlog aanzienlijk 

waren beperkt. 





Het gehele traject heeft bijna een jaar geduurd en 

is een erg leerzaam proces gebleken . Het waren 

elf zeer intensieve maanden, waarin we ooit wel 

meer dan 60 uur werkten . Naast de tijd die aan het 

daadwerkelijke project werd besteed, is er veel tijd 

gaan zitten in and ere activiteiten ter ondersteuning : 

het vooronderzoek, de publicatie en de website, de 

organisatie van de reis, het zoeken van sponsoring 

en het onderhouden van contacten met begeleiders 

en diverse instanties in Nederland en Bosnie

Herzegovina. 

Achteraf beschouwd denk ik dat we enigszins na'ief 

aan dit project waren begonnen maar gedurende 

het jaar een enorme groei hebben doorgemaakt en 

niet alleen op het vlak van de architectuur. Omdat 

we dit project voornamelijk zelfstandig hebben 

opgezet en afgerond beschouw ik het als een goede 

generale repetitie voor mijn afstuderen. 

Nevenactviteiten 

Verschillende student-assistentschappen heb 

ik tijdens mijn studie vervuld, die voornamelijk 

bestonden uit ICT-gerelateerde activiteiten. Ik heb 

commissiewerk gedaan, bijvoorbeeld als student

lid in de visitatiecommissie en de buitenlandse 

reiscommissie van vloer-e en workshops gedaan in 

onder andere het Nederlands Architectuurinsttuut. 

Sinds 2003 ben ik in dienst bij het vernieuwde Van 

Abbemuseum in Eindhoven waar ik rondleidingen 

verzorg over de geschiedenis en de architectuur van 

het gebouw. In deze functie is mijn belangstelling 

voor moderne en hedendaagse kunst sterk 

gegroeid . Daarnaast werk ik op freelance basis 

voor bedrijven waarvoor ik websites ontwerp en 

ander grafisch werk doe. Momenteel ben ik bezig 

met de uitbreiding van een huisartsenpraktijk met 

fysiotherapie op de Parklaan in Eindhoven . 





Persoonlijke ontwikkeling 

Het jaar waarin ik aan het Bosnie-project werkte, 

ben ik ook op reis geweest naar China en 

Zwitserland, waaraan ik mooie herinneringen heb 

overgehouden. De verschillen in cultuur hebben een 

diepe en blijvende indruk op mij achtergelaten. 

Echter in dat jaar verloor ik ook zeer plotseling 

mijn vader en mijn beide grootmoeders. Het klinkt 

misschien als een cliche, maar het verlies van deze 

dierbaren betekenende voor mij een keerpunt 

in mijn leven, meer eigenlijk dan dat ik me op 

dat moment realiseerde. Zaken waar je tot dan 

toe altijd op kon terugvallen bleken niet langer 

vanzelfsprekend meer te zijn. Maar daar stond 

weer tegenover dat vriendschappen en de band met 

sommige familieleden veel hechter zijn geworden. 

Hoe dan ook heeft het een onuitwisbare invloed op 

mij gehad . 

Authenticiteit 

Waar tot dan toe het vooral architectuur was 

geweest dat de klok sloeg, kreeg ik ook steeds meer 

belangstelling voor onderwerpen als kunst, muziek, 

film, geschiedenis en politiek. Die verbrede kijk 

heeft ook zijn weerslag gehad op de architectuur 

zelf. Een soort verlangen naar authenticiteit heeft 

zich van mij meester heeft gemaakt, een gevoel 

dat heel sterk is . Dit authenticiteitsdenken en het 

belang dat ik hecht aan geschiedenis en traditie, dat 

mijn inziens daarmee samenhangt, stuurt mij ook 

in belangrijke mate in het nemen van beslissingen 

en beperkt zich allang niet meer puur en alleen 

tot de architectuur. Ik hoop dat u deze drijfveer 

terugvindt in mijn afstudeerproject en wanneer 

u tussen de regels van dit verslag doorleest op 

welke manier dat denken vorm heeft gekregen. 

Paul Bouw 







IV. ST. ANDRIESKERK IN NUENEN 

ANALYSE 

V. ERFENIS BOSSCHE SCHOOL 

THEMA 

I. VAN A TOT ZUMTHOR VI. VAN GODS HUIS NAAR BADHUIS 

VOORWOORD SCENARIO 

II. INHOUDSOPGAVE VII. THERMAAL BADEN VALS 

INHOUD REFERENTIE 

III. HERBESTEMMINGSOPGAVE VIII. DE BETEKENIS VAN DE PLEK 

IN LEIDING THEMA 



IX. OUD & NIEUW 

ONTWERPHOU DI NG 

X. OOST WEST THUIS BEST 

ONTWERP 

XI. MATERIALISATIE INHOUDSOPGAVE 
DETAILLERING INHOUD 

XII . EEN WOORD VAN DANK 

NAWOORD 

XIII. GERAADPLEEGDE LITERATUUR 

BRONVERMELDING 





In het westelijke deel van Nuenen, gelegen 

aan het Andriesplein , staat de St. Andrieskerk 

ontworpen door de architect Jan de Jong, een 

van de belangrijkste leerlingen van Dom Hans van 

der Laan, in de stijl van de Bossche School. Het 

complex dateert uit 1964 en bestaat uit een kerk, 

een pastorie en een parochiezaal. 

Als gevolg van de ontkerkelijking die ook Nuenen 

hee~ getroffen, is de kerk na bijna veertig jaar dienst 

op 29 december 2003 aan de ered ienst onttrokken. 

Op zoek naar een geschikte herbestemmingsopgave 

voor mijn afstuderen hoorde ik van de sluiting die 

aanstaande was. In de wetenschap dat het gebouw 

een gaaf voorbeeld is van de Bossche School en 

qua architectuur niet geheel onomstreden is in 

Nuenen werd mijn belangstelling voor dit gebouw 

verder aangewakkerd . Het toeval wil verder dat ik 

in die dezelfde tijd bij een antiquariaat de eerste 
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uitgaven tegenkwam van Het Plastische Getal 

(1967) en De Architectonische Ruimte (1977), de 

twee belangrijkste publicaties geschreven door Dom 

Hans van der Laan. 

Mijn hele jeugd heb ik in Nuenen gewoond. Als kind 

ging ik nog vrij regelmatig naar de kerk. Ofschoon 

ik meestal de dienst in de Heilige Clemenskerk 

bijwoonde, waar ik ook ben gedoopt, mijn eerste 

communie heb gedaan en het vormsel heb 

ontvangen, ben ik oak regelmatig in de Andrieskerk 

geweest. En van jongs af aan kan ik mij herinneren 

dat ik al was geboeid door de sobere, enigszins 

Spartaanse, architectuur van dit gebouw. Mijn 

vader en mijn grootouders, die niet ver van de kerk 

vandaan woonden, hebben de bouw van dichtbij 

meegemaakt en zijn Andries-parochianen van het 

eerste uur. Tot de sluiting ging mijn grootvader nog 

iedere zondagochtend hier naar de mis toe. 

Nu de kerk is gesloten, rest ons de vraag hoe nu 

met dit complex om te gaan . Wordt het gebouw 

gesloopt of kan er een nieuwe functie warden 

bedacht die in dit complex kan warden gehuisvest? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zal eerst 

een grondige analyse moeten warden gemaakt 

van zowel de locatie als het gebouw. Het verslag is 

verder zo opgezet dat na deze analyse een scenario 

wordt geschetst voor deze plek waarin ook de 

doelstelling wordt geformuleerd en een programma 

van eisen . Vervolgens zullen aan de hand van een 

aantal thema's en een belangrijk referentieproject 

de achtergronden van deze opgave verder warden 

uitgediept en met welke ontwerphouding ik deze 

opgave heb benaderd. Tenslotte volgt dan het 

ontwerp, waarin deze verschillende onderwerpen 

samenkomen, metals resultaat een afstudeerproject 

dat hopelijk naar voren brengt welke positie ik wens 

in te nemen in het huidige architectuurdebat. 
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Historie 

In 1955 werden in Nuenen de eerste plannen 

ontwikkeld voor de stichting van een tweede rooms

katholieke parochie naast de al bestaande Clemens

parochie. Vanwege de explosieve groei van de 

stad Eindhoven door de opkomst van bedrijven 

als Philips, DAF en de Technische Hogeschool 

groeiden ook randgemeenten zoals Nuenen snel 

mee. Indertijd werd een grote uitbreiding voorzien 

van Nuenen in westelijke richting Boord en Nuenens 

Broek. De geplande uitbreiding zou mogelijk 5000 

tot 6000 nieuwe parochianen opleveren en om 

die reden werd een tweede parochie noodzakelijk 

geacht. 

Op 27 oktober 1961 werd door toenmalig bisschop 

Mgr. M. Bekkers pastoor Jan van Oosterhout 

benoemd tot bouwpastoor van de nieuwe parochie 

in het westelijk deel van Nuenen. Op 18 december 

ST. ANDRIESKERK IN NUENEN 
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1962 verleende het College van Burgemeester en 

Wethouders op grond van artikel 6 van de Woningwet 

de vergunning voor de bouw van een nieuwe kerk. 

De kerk was een ontwerp van de architect Jan 

de Jong uit Schaijk in nauwe samenwerking met 

pastoor Van Oosterhout . De pastoor had zelf zeer 

uitgesproken ideeen over de vormgeving : ruimte 

voor bezinning en het nieuwe denken, met het 

dicht bij de mensen staan , paste naadloos bij de 

stijl van de Bossche School. Op 15 augustus 1963 

verrichtte de pastoor de eerste steenlegging . Op 

17 juli 1964 werd de kerk geconsacreerd door de 

bisschop. Een dag later werd de pastoor Jan van 

Oosterhout als zodanig gel'nstalleerd door deken 

Van de Mackelenburg uit Geldrop. 

Op 12 april 1968 werd de kerk tijdelijk 

gesloten wegens de ontdekking van ernstige 

constructiefouten in de bakstenen kolommen in 

de kerkzaal. De baksteen, die was gebruikt, bleek 

niet tegen de drukkracht te zijn bestand en diende 

vervangen te worden. De vieringen werden tijdelijk 

gehouden in parochiehuis De Vank. Op 5 oktober 

1968 werd na herbouw van de kolommen de kerk 

opnieuw geopend . 

Begin ja ren zeventig werd begonnen met de bouw 

van won ingen in de wijk waarin de kerk was gelegen , 

ook rondom het plein waaraan de hoofdingang was 

gelegen en tevens dienst deed als parking voor de 

kerkgangers. De gemeenteraad besloot op 24 juni 

1971 om dit kerkplein de naam Andriesplein te 

geven. 
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Financiering 

subsidie rijk 

bijdrage kerkbouwfonds bisdom 

donatie moederkerk 

acties en giften 

verkoop tijdelijke pastorie weverstraat 

uit eigen exploitatie 

opgenomen leningen (parochianen + banken) 

totaal € 349 .109,00 

123.000,00 

150.000,00 

10.000,00 

25.335,00 

12.000,00 

35.600,00 

413.400,00 

f 769 .335,00 





Kosten 

grondkosten inclusief bodemonderzoek 

kerkgebouw (zonder inrichting inclusief klokken) 

pastorie (zonder inrichting) 

kosten architect + bisdom 

legeskosten + toezicht + verzekeringen + renteverlies 

priesterkoor (altaar + communiebanken) 

doopkapel 

kerkbanken 

harmonium 

beelden + sacramentsaltaar + biechtstoelen 

sacristie inclusief parochiezaal 

paramenten (togen + kazuifels) 

totaal € 368.246,00 

23.531,50 

495.178,00 

101.912,65 

45.084,18 

33.975,94 

17 .530,00 

2.106,92 

34.563,36 

12.500,00 

22.099,18 

12.158,00 

10.868,90 

f 811.508,63 





Sluiting 

Vanaf de opening in 1964 was al duidelijk geworden 

dat de capaciteit van de kerk eigenlijk te groot was. 

De geplande westelijke uitbreiding van Nuenen werd 

slechts gedeeltelijk gerealiseerd, mede vanwege de 

bescherming van een aangrenzend natuurgebied. 

Nuenen breidde vervolgens naar het zuiden uit 

en om die reden was de kerk haast zelden geheel 

gevuld. 

Door de ontkerkelijking in Nederland zijn ook in 

Nuenen het aantal parochianen de laatste jaren sterk 

terug teruggelopen. Mede om die reden werd op 9 

september 1997 besloten om de Andriesparochie 

met de Clemensparochie samen te voegen tot 

parochie Nuenen. In het verlengde hiervan werd 

op 14 augustus 2003 door het kerkbestuur besloten 

om een van de twee kerken te sluiten, in dit geval 

de Andrieskerk . Deze beslissing is nooit een punt 

van discussie geweest. De Heilige Clemenskerk, 

in 1872 gebouwd door architect C. Weeber uit 

Roermond en opgetrokken in neogotiek, is centraal 

in het dorp gesitueerd en bepaalt van oudsher 

het dorpsbeeld. De neogotische architectuur 

beantwoordt daarentegen onder de Nuenenaren 

wellicht ook meer aan het beeld van wat een kerk 

'hoort ' te zijn. 

Op 28 december 2003 werd een laatste kerkdienst 

en slotviering gehouden . Na bijna veertig jaar in 

dienst te zijn werd de Andrieskerk aan de eredienst 

onttrokken en definitief gesloten . De vraag, die nu 

resteert, is of het gebouw behouden dient te blijven 

of niet: kiest men voor sloop of herbestemming? Feit 

is wel dat in het bestemmingsplan de locatie naast 

woningbouw een speciale functie krijgt toebedeeld 

die een meer publiek karakter moet hebben. 
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Situatie 

De gemeente Nuenen telt 23.184 inwoners (per 

1 januari 2005) en ligt in Zuid -Oost Brabant, 

tussen de steden Eindhoven en Helmond in . Het 

dorp is sterk georienteerd op Eindhoven, waar het 

merendeel van de Nuenenaren oak werkt. Zoals 

al werd vermeld is de Andrieskerk gelegen in het 

westelijke deel van Nuenen, gelegen temidden 

van een in de jaren zeventig gebouwde woonwijk 

met veelal standaard typologie woningen van 

rijtjeshuizen en 

die inmiddels 

twee-onder-een kapwoningen 

een verbouwingsronde hebben 

ondergaan. Voorzieningen zijn nauwelijks aanwezig 

op een enkele fotograaf en fietsenzaak na. Het 

centrum van het dorp is echter niet ver weg gelegen 

en eenvoudig bereikbaar. De wijk wordt ontsloten 

via de Weverstraat, een van de oudste straten van 

Nuenen, die parallel aan de achterzijde van het 

kerkcomplex loopt. 





De voorzijde van het kerkgebouw, waar ook de 

hoofdentree is geplaatst, bevindt zich aan het 

met cobblestones bestrate Andriesplein . Aan de 

achterzijde van de kerk bevindt zich de toegang tot 

de pastorie en het kerkbureau die uitkijken op een 

eigen ommuurd hof. Het geheel vormt een vrijwel 

rechthoekig complex, met een binnenwaartse knik 

waar de kerk is verbonden met de pastorie. Volgens 

de Bossche School ideologie dient de kerkzaal 

beschouwd te worden als een eel/a . Dit sacrale 

kerkgedeelte is geplaatst in een lager gelegen deel 

dat de cella geheel omringt, het hof genaamd. Dit 

hof is vervolgens weer in het domein geplaatst, het 

naastgelegen plantsoen . Volgens Dom van der Laan 

is dit de drievoudige afbakening die het binoom 

binnen - buiten bepaalt, waarbij het hof fungeert 

als een buiten ten opzichte van de eel/a, maar het 

hof als een binnen ten opzichte van het domein. 
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Het plantsoen is voorzien van monumentale 

lindebomen en wordt door een laag muurwerk 

begrensd. Een pad voor voetgangers, parallel aan 

het kerkschip gelegen, doorkruist dit plantsoen en 

verbindt de Weverstraat met het Andriesplein. 

Exterieur 

De kerk meet 29,375 bij 37,06 meter, een 

verhouding van 3 :4, zoals het Plastische Getal 

voorschrijft (zie hoofdstuk over de Bossche School) . 

De rechthoekige kerkzaal is 8,60 meter hoog en is 

voorzien van horizontale raamopeningen tegen het 

plafond aan. De lager gelegen en meer gesloten 

rondgang heeft een hoogte van 4,385 meter. Op de 

hoek van het Andriesplein en de Jacob Catsstraat 

is bovenop de omgang een ingebouwde lage toren 

geplaatst, 1 meter lager dan de kerkzaal en met 

een kruis dat weer subtiel boven het hoogste dak 

uitsteekt. Deze lage toren illustreert het idee van 

Dom van der Laan in die periode dat een kerkgebouw 

niet meer in de eerste plaats een liturgisch teken is, 

maar een normaal menselijk verblijf. 

' Het kerkgebouw sluit aan bij de geest van de tijd: 

steekt niet met kop en schouders uit boven andere 

huizen, maar vindt zijn plaats - onopvallend soms 

- te midden van andere huizen.' 

Pastoor H. Gerrits (Uit : 'Even Praten ', 1992, biz. 6) 

Op dezelfde hoek is de eerste steen ingemetseld, 

een hardstenen plaat met de inscriptie 15-8-1963 . 

De gevels zijn opgetrokken uit geel genuanceerde 

baksteen met een uitgeborstelde platvolle voeg, 

die in wild verband is gemetseld . Lateien en 

lekdorpels zijn opgetrokken uit beton, evenals de 

enkele ' speklaag'. De raam- en deuropeningen 

op de begane grond van de pastorie zijn verder 
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afgewerkt met een hanenkam. De kozijnen zijn in 

staal uitgevoerd en rank gedimensioneerd . Zowel de 

kerk als de pastorie zijn voorzien van een plat dak 

dat met bitumineus materiaal is bedekt. 

De gevels aan het Andriesplein en aan de Jacob 

Catsstraat hebben beide twee grote relatief 

dicht bijeen geplaatste excentrische poorten. De 

deuren bestaan uit verticale donkergroen-petrol 

geschilderde houten delen met zwart geschilderd 

sierlijk geometrisch smeedijzeren beslag . Jan 

de Jong werd in het kleurenadvies voor de kerk 

bijgestaan door Wim van Hooff uit Vught, die samen 

met Dom van der Laan een geheel eigen kleurenleer 

ontwikkelde. 

Tussen de toegangsdeuren aan het Andriesplein 

bevindt zich verder een op ooghoogte aangebrachte 

hardstenen gevelsteen met de woo rd en : 

'Wi/ God uw huis niet bouwen 

vergeefs is a/le werk 

Geen bouwer kan zo sterk 

Als hij de muren stouwen.' 

Interieur 

De rechthoekige kerkzaal is 8,60 meter hoog en 

wordt gesteund door vier gemetselde kolommen 

die twee betonnen balken dragen en de lengte 

van de zaal doorsnijden waarop vervolgens weer 

houten balken rusten. Het vlakke plafond bestaat 

uit donkere houten vuren planken voorzien van 

cirkelvormige spots. De lager gelegen omgang 

staat in verbinding met de kerkzaal door grote 

rechthoekige openingen . In de voorruimte 

(pronaos) bevindt zich een doopkapel die verdiept 

is aangelegd . Onder de ingebouwde klokkentoren, 

links van de hoofdingang en rechts van de zij

ingang, is een Mariakapel geplaatst. 



ingemetselde hardstenen gevelsteen met inscriptie gewassen grindbetonnen platen 
vloer entree + interieur 
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baksteen geel genuanceerd 
schoon metselwerk wild verband 

cobblestones 
bestrating andriesplein 



betonnen speklagen 
horizontale raamopeningen 
western red cedar boeiboord 

klimop op zijgevel 



ingemetselde eerste steen 
steenlegging 15 augustus 1963 

smeedijzeren beslag entreedeuren 





In de kerkzaal waren robuuste houten kerkbanken 

geplaatst, ontworpen door De Jong, die plaats 

bod en aan in totaal 800 parochianen. Deze ban ken 

zijn echter na de sluiting verwijderd en verhuisd 

naar een kerk in Polen. De vloer bestaat uit grate 

rechthoekige platen van gewassen grindbeton, door 

De Jong als eerste in Nederland toegepast. 

De ramen van de absis en de vier ramen van beide 

zijgevels zijn voorzien van glas-in-loodramen, een 

soort van schervenmoza'i'ek, die door een parochiaan 

aan de kerk zijn geschonken en eind jaren zestig 

zijn toegevoegd. De reden hiervan was dat het 

ongefilterde daglicht de eredienst bemoeilijkte. 

Achter de absis is in de omgang de crypte geplaatst, 

verlaagd ten opzichte van de kerkzaal. Deze is 

echter nooit als zodanig in gebruik genomen. Een 

trap aan de zijkant leidt naar de eerste verdieping 





die boven de crypte is gelegen en waar de sacristie, 

bijsacristie en een vergaderzaal zijn gesitueerd . Op 

deze verdieping is in de achtergevel die grenst aan 

de pastorietuin een deur aanwezig die uitkomt op 

een bordes en met een smalle trap naar beneden , 

naar het plantsoen leidt en voorheen dienst deed 

als nooduitgang . Ook vanuit de crypte op de 

begane grand is een deuropening die leidt naar een 

poortgebouw tussen kerk en pastorie. 

Ornamentiek 

De Andrieskerk is een voorbeeld van de sobere 

fase van de Bossche School, een architectuur die 

gepaard gaat met weinig gebruik van ornament, 

versieringen en kunstwerken. Deze zouden eerder 

een verstoring zijn van het geheel dan dat zij er aan 

toe bijdragen . Toch zijn er in de loop van de jaren 

verschillende elementen toegevoegd, die nu echter 

na de sluiting ook weer uit de kerk zijn verwijderd . 





Pastorie 

De pastorie is een tweelaags gebouw onder een plat 

dak met een vierkante plattegrond. De dakrand is 

voorzien van een boeiboord in western red cedar. 

De vensters beschikken nog over de originele 

smalle metalen kozijnprofielen. De linkerzijgevel 

heeft op de begane grond een uitbouw onder een 

lessenaarsdak bedekt met golfplaten. 

Rechts van de pastorie bevindt zich een lager 

bouwdeel met een poort waarmee de pastorie 

onder een hoek met de kerk is verbonden. De poort 

geeft toegang tot het binnenterrein, de tuin van de 

pastorie, en bevat een overkapping met kolommen, 

van waaruit zowel de kerk aan de achterzijde als de 

pastorie is te betreden. De dakrand van dit bouwdeel 

wordt zichtbaar beeindigd met dakpannen, een zeer 

karakteristiek architectonisch detail van de Bossche 

School. 



kandelaar + inwijdingskruis trap vanuit crypte 



ingemetseld hardstenen kruis watervat 



andriesplein 



Waardering 

Door Monumentenhuis Brabant is een analyse 

gemaakt over de kerk na aanleiding van de sluiting. 

In hun slotoordeel waarderen zij de kerk als volgt: 

'De Andrieskerk is van cultuurhistorisch belang 

als een bijzondere uitdrukking van een geestelijke 

en typo/ogische ontwikkeling. Het complex, 

kerk, pastorie en plantsoen, heeft een grate 

architectonische waarde als markant voorbeeld 

van de strenge stijl van de Bossche School in de 

kerkenbouw. Typologisch gezien is het hiervan een 

vroeg voorbee/d. Bovendien is de kerk van belang 

in het oeuvre van Jan de Jong. Het complex is 

waardevol vanwege de hoogwaardige esthetische 

kwaliteiten van het ontwerp en de bijzondere 

samenhang tussen exterieur en interieur, vrijwel 

geheel ontworpen door Jan de Jong. Hierbij moet 

voor de volledigheid warden opgemerkt, dat het 

interieur ook zonder de voor het gebouw ontworpen 

inrichting van monumentaal belang blijft. Het 

complex is van zeer groat belang vanwege de 

architectonische gaafheid van het ex- en interieur. 

Het complex is van belang vanwege de typo/ogische 

zeldzaamheid, te weten de combinatie met de 

ingebouwde zeer /age toren .' 

De kerk is niet uniek, maar we! een zeldzaam 

voorbeeld van de sobere fase van de Bossche 

School en een nog compleet gaaf complex in goede 

bouwkundige staat. De kerken van Jan de Jong, 

een uitmuntende leerling van de cursus kerkelijke 

architectuur, zijn zeer stijlzuiver te noemen. Zijn 

oeuvre is niet zo groot dat men onoplettend voorbij 

kan gaan aan een van die werken . Op basis van 

architectuurhistorische gronden is de Andrieskerk 

voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke 

monumentenlijst. 





'Initium vitae aqua et panis et vestimentum et 

domus protegens turpitudine (Sirach XXIX, 28) . 

Van nature zijn wij aangewezen op water, brood, 

kleren en een huis (die ans beschermen tegen de 

naaktheid).' 

Dom Hans van der Laan 

(Uit: 'De Architectonische Ruimte', 1977, biz. 1) 

Inleiding 

De Andrieskerk in Nuenen is een complex gebouwd 

in 1964 en ontworpen door de architect Jan de Jong 

uit Schaijk in de stijl van de Bossche School. De 

Bossche school is een van oorsprong traditionele 

stroming in de architectuur die zijn oorsprong 

vindt in de wederopbouwperiode in Nederland 

vlak na de Tweede Wereldoorlog en is gebaseerd 

op het gedachtegoed van de monnik en architect 

Dom Hans van der Laan. In dit hoofdstuk zal 
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warden ingegaan op haar ontstaansgeschiedenis, 

de theorie, de belangrijkste vertegenwoordigers 

en de erfenis die deze school ans heeft nagelaten. 

Enerzijds is dit gedaan om de Andrieskerk te 

plaatsen in een historisch kader en anderzijds om 

aanknopingspunten te vinden die mogelijk een 

rol van betekenis kunnen spelen in het verdere 

ontwerpproces betreffende de herbestemming van 

het voormalige kerkgebouw. 

Traditionalisme in Nederland 

Mede door onvrede die was ontstaan vanwege 

het dwingende karakter van het functionalisme 

waren er in Nederland in de jaren twintig van de 

20ste eeuw architecten die weer teruggrepen op 

de architectuur uit het verleden. De invloed van 

Berlage op de Nederlandse architectuur was zo 

groat geweest dat zowel de jonge architecten van 

het Nieuwe Bouwen, de Amsterdamse school als 

de traditionalisten hem als inspiratiebron zagen en 

zelfs als leermeester beschouwden. Daar waar de 

functionalisten nieuwe materialen als staal, glas en 

vooral beton omarmden, bestonden de gebouwen 

van de traditionalisten, net als die van Berlage, 

voornamelijk uit baksteen. Een bekend voorbeeld 

van deze groep architecten is A.J. Kropholler 

(1882 - 1973), die de ambachtelijke soberheid van 

Berlage wist te combineren met historische vormen . 

Kropholler bouwde in Nederland vele raadhuizen 

en onder andere het Van Abbemuseum ( 1936) in 

Eindhoven . 

De belangrijkste exponent echter van deze stroming 

was M.J. Granpre Moliere die het traditionalisme een 

eigen schoonheidsleer gaf. Granpre Moliere bouwde 

zelf vrij weinig maar werd in 1924 hoogleraar aan 

de Technische Hogeschool te Delft. Deze positie 

gaf hem de mogelijkheid om zijn theorie aan een 



groat publiek te verkondigen en dit is ook de reden 

waarom het traditionalisme vaak wordt omschreven 

als de 'Delftse School'. Na de Tweede Wereldoorlog 

is de invloed van Moliere zo groat dat de meeste 

opdrachten in het kader van de wederopbouw aan 

zijn volgelingen warden verstrekt. Pas wanneer 

Moliere in 1953 terugtreedt als hoogleraar in Delft 

en wordt opgevolgd door Van den Broek en Van 

Eesteren is het einde van deze stroming in zicht. 

Toch is er in Nederland sindsdien altijd een 

traditionele onderstroom bl ijven bestaan, die na 

de Delftse School nog doorsijpelde in bijvoorbeeld 

de Bossche School. Sinds de wederopbouw heeft 

deze onderstroom echter een ondergeschikte rol 

van betekenis gespeeld . Tot op de dag van vandaag 

wordt aan beide Technische Universiteiten en aan 

de academies lesgegeven vanuit een modernistisch 

oogpunt. De oorzaak hiervan is niet eenduidig, maar 

zeker is wel dat men zich al snel na zijn vertrek in 

1954 distantieerde van de ideeen van professor 

Moliere en de dominante positie die hij in die jaren 

als hoogleraar had bekleed . Anderzijds omdat zowel 

de Delftse school en nog meer de Bossche school 

werden geassocieerd met de katholieke kerk, iets 

wat na de oorlog door de groeiende ontkerkelijking 

in Nederland een steeds grater taboe leek te 

warden . 

Dom Hans van der Laan (1904 - 1991) 

Hans van der Laan is geboren op 29 december 

1904, als negende kind van architect Leonard van 

der Laan (1864 - 1942), die zich in 1891 in Leiden 

vestigde . Nadat Hans in 1921 zijn middelbare school 

had voltooid bracht hij noodgedwongen een jaar 

door in het sanatorium en vanaf 1922 werkte hij 

een jaar op het bureau van zijn vader en zijn oudste 

broer Jan, die later onder andere het stadhuis van 



Eindhoven zou ontwerpen . Net als zijn oudere broer 

Jan koos hij aanvankelijk voor het vak van architect. 

In 1923 begon hij aan zijn studie aan de TH Delft. 

In zijn vrije tijd had hij hogere wiskunde gestudeerd 

en mede vanwege zijn reeds opgedane ervaring bij 

zijn vader kreeg hij aan het begin van zijn studie 

in Delft vrijstel ling van bouwtechnisch tekenen en 

wiskunde . Het onderwijs in die tijd onderging een 

sterke verandering, van zeer bouwtechnisch naar 

een meer kunstzinnige en kunsthistorische inslag . 

Bouwkundige Studiekring 

De benoem ing in 1924 van Granpre Moliere tot 

hoogleraar vormde het begin van het ontstaan van 

een nieuwe vi sie op de 'eeuwige waarden' van de 

architectuur, naar een 'zoeken naar de waarheid 

waarvan men zover is afgedwaald' zoals hij zelf 

zei bij zijn aanstelling . Hans van der Laan was zeer 

enthousiast over de nieuwe hoogleraar en was een 

van de oprichters van de Bouwkundige Studiekring, 

een kring die regelmatig 's avonds bij de professor 

thuis bijeen kwam. Tai van onderwerpen werden 

dan behandeld, onder andere publicaties van Le 

Corbusier, de Stijl-groep maar ook zaken van 

relig ieus-filosofische aard . Omdat Mol iere zich had 

bekeerd tot het katholicisme kregen de dicussies 

over de ' eeuwige waarden' van de architectuur een 

steeds meer religieuze inhoud met veel symboliek, 

waar Van der Laan niets van moest hebben . De 

studiekring bestaat nog steeds . 

Oosterhout 

Het jaar 1926 was voor Van der Laan een keerpunt in 

zijn leven. Al geruime tijd koesterde hij een verlangen 

naar het religieuze leven en de studentenpastor 

adviseerde hem een paar dagen in retraite te 

gaan in de Sint-Paulus abdij te Oosterhout. Bij een 

tweede bezoek onderkende de abt zijn roeping en 



achtte het voor hem niet noodzakelijk om zijn studie 

te voltooien . Na een jaar Grieks en Latijn te hebben 

gestudeerd in Den Haag trok hij zich in 1927 terug in 

het benedictijnenklooster in Oosterhout. Binnen de 

abdij bleef hij zich bezig houden met architectuur, 

al mocht dat van de abt alleen in de vroege uren 

van de dag. Zijn jongere broer Nico was inmiddels 

ook in Delft gaan studeren en daarmee onderhield 

hij het meeste contact . Na zijn afstuderen is Nico 

een tijdlang werkzaam geweest op het bureau van 

Granpre Moliere, Verhagen en Kok in Rotterdam . 

Toen Dom Hans van der Laan ('Dom' is het 

predikaat dat de Benedictijner monniken dragen en 

is de afkorting van dominus oftewel heer) in 1938 

van de abt van de Paulusabdij de opdracht kreeg om 

bij de ingang van het klooster een gastenkwartier 

te bouwen, betrok hij ook zijn jongere broer bij 

het ontwerp. Voor het eerst zouden de twee broers 

trachtten de grondbeginselen van de architectuur 

toe te passen . Wat Hans in Delft niet had gevonden, 

was zich binnen de muren van de abdij langzaam 

aan gaan ontwikkelen . Het werd een voorzichtige 

oefening om een maatsysteem te hanteren in een 

nog zeer traditioneel ontwerp . 

Plastische Getal 

Gedurende de oorlogsjaren werkten de twee broers 

aan het formuleren van een matenstelsel dat 

uiteindelijk resulteerde in 'Het Plastische Getal', 

een verhoudingsgetal voor driedimensionale maten. 

In zijn ogen was de gulden snede verhouding 

ongeschikt voor de architectuur. De gulden snede 

beperkt zich immers tot tweedimensionale vlakken 

en architectuur is een driedimensionaal gegeven. 

Uitgangspunt hierbij is de dikte van de wand als 

kleinste eenheid van meting. Alie andere maten 

verhouden zich tot deze kleinste maat. Gedacht 



werd dat gebouwen die volgens dit 'getal' zijn 

ontworpen als harmonieus door de mens zouden 

warden ervaren. 

Toch kan men het Plastische Getal het beste 

uitleggen aan de hand van de gulden snede. De 

gulden snede is voor te stellen als een rechthoek 

waarvan de lange zijde (~) zich verhoudt tot de 

korte zijde (a), zoals de twee lengten samen zich 

verhouden tot de lange zijde. De formule van de 

gulden snede is dan: 

~:a=(a+~):~ 

Het Plastische Getal is niet meer dan het 

consequent doortrekken van de gulden snede naar 

de volgende dimensie. Nu geldt een blok (ruimte) 

i.p.v. een rechthoek (vlak) waarbij de breedte (a) 

zich verhoudt tot de lengte (~) zoals de lengte zich 

verhoudt tot de hoogte (y) , maar ook dat de hoogte 

zich op dezelfde wijze verhoudt tot de breedte en de 

lengte samen. De formule van het Plastische Getal 

luidt dan ook als volgt: 

a:~=~ :y= y:(a+~) 

De oplossing van deze vergelijking is het Plastische 

Getal, een verhoudingsgetal van 1,324718 . Het 

stelsel dat Dom van der Laan hanteerde, was 

hiervan afgeleid en bevatte uiteindelijk in totaal 

acht maten: 1, 4/3, 7 /4, 7 /3, 3, 4, 16/3, 7. 

Cursus kerkelijke architectuur 

Het katholieke deel van Nederland zag zich na de 

Tweede Wereldoorlog geplaatst voor de taak om maar 

liefst 463 beschadigde en 102 verwoeste kerken te 

herbouwen . Vooral in het bisdom 's-Hertogenbosch 

was de schade zeer ernstig. Granpre Moliere, op dat 



moment hoogleraar aan de TH Delft en sinds 1927 

praktiserend katholiek, werd in het kader van de 

wederopbouw door het bisdom benaderd om een 

zelfstandige opleiding voor architecten te starten . 

In eerste instantie steunde hij dit initiatief niet, 

maar stemde er wel mee in dat er een cursus voor 

kerkelijke architectuur zou komen vooruitlopend op 

een later op te richten eigen academie. De cursus 

was bedoeld voor afgestudeerden van de Academies 

voor Bouwkunst in Tilburg en Amsterdam en voor 

kandidaten van de TH Delft. De leiding ervan 

werd opgedragen aan Nico van der Laan en C. 

Pouderoyen, maar de theoretische achtergronden 

van de cursus zouden vooral door Dom Hans van 

der Laan worden gegeven, oud-leerling van Moliere. 

De broers Van der Laan zagen in de cursus de ideale 

mogelijkheid om hun al verworven inzichten in 

die van het Plastische Getal verder uit diepen . De 

Bossche School ontleent zijn naam aan het feit dat 

de cursus vanaf 1946 werd gegeven in Den Bosch. 

Vanaf 1953 werd het Kruithuis in gebruik genomen 

als theorieruimte. 

Vaals 

In 1956 kreeg Dom Hans van der Laan de opdracht 

tot uitbreiding van de Abdij St. Benedictusberg in 

Lemiers Vaals (1956 - 1986). Het oorspronkelijke 

gebouw, dat dateerde uit 1923 en was ontworpen 

door de Duitse architecten Dominikus Bohm en 

Martin Weber, was nooit afgebouwd. Van der 

Laan breidde het complex in fasen uit met een 

bovenkerk, een crypte en een atrium . In 1987 werd 

de abdij voltooid met de bouw van een sacristie 

en een bibliotheek. De diverse vervolgopdrachten 

voor verdere uitbreidingen leidden ertoe dat hij 

regelmatig op en neer reisde tussen Oosterhout 

en Vaals. In 1968 vestigde hij zich hier en tot zijn 

dood in 1991 zou hij hier blijven wonen en werken . 



lj sint benedictusberg I dam hans van der laan I mamelis lemiers vaals nl 



Het zou zijn absolute meesterwerk warden en 

tegelijkertijd ook dat van de Bossche school. 

Projecten 

Dom Hans van der Laan heeft zelf niet veel 

gebouwd. Naast de abd ij in Vaals, ontwierp hij nog 

twee abdijen in respectievelijk Belg ie en Zweden, 

een kapel en een woonhuis . De St. Jozephkapel in 

Helmond ( 1948, herbouwd in 1995) was het eerste 

gebouw waar hij zijn theorieen van het Plastische 

Getal tot uitdrukking kon brengen. Voor een goede 

vriend van hem, Jos Naalden, bouwde hij in Best een 

villa gesitueerd random een hof (1978 - 1982) . In 

Belgie ontwierp hij het klooster Roosenburg voor de 

Mariazusters van Franciscus in Waasmunster ( 1972 

- 1975). In al deze projecten werd hij bijgestaan 

door zijn broer Nico van der Laan . Als laatste project 

geldt het Bendictijnenklooster van de nonnen Jesu 

Moder Marias in Tomelilla Zweden (1987 - 1995), 
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dat pas na zijn dood is voltooid. Hierbij werd hij 

geassisteerd door zijn neef Rik van der Laan, de 

zoon van Nico, en Rudi de Bruin. 

Theorie 

De theorie van Dom van der Laan laat zich niet 

eenvoudig samenvatten. In de beslotenheid van 

het klooster wijdde hij zich aan een zoektocht 

naar de grondslagen van de architectuur, naar 

een architectonische harmonieleer. In een drietal 

publicaties heeft hij gedurende zijn leven zijn 

gedachtegoed verder ontwikkeld. Het eerste boek 

was gewijd aan het Plastische Getal. De eerste 

versie verscheen in het Frans: Le Nombre Plastique 

(1960) en dat kreeg in 1967 een vervolg in het 

Nederlands met een uitbreiding. 

In 1973 had men het idee dat de theorie grotendeels 

was afgerond en werd de cursus Kerkelijke 
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Architectuur in Den Bosch ontbonden . Vier jaar later 

verscheen De Architectonische Ruimte - vijftien 

lessen over de dispositie van het menselijk verblijf 

( 1977), als opvolger van Het Plastische Getal, en 

later in meerdere talen vertaald. 

Dit boek beschrijft in de eerste hoofdstukken de 

relaties tussen architectuur en natuur, tussen 

ruimte, vorm en grootte, het binnen en het buiten 

(trinoom cella, hof en domein), vol en hol en het 

trinoom lijn, vlak en volume. In het tweede deel 

begint de uitleg hoe de materie en de ruimte precies 

gevormd moeten warden om het ware menselijk 

verblijf te scheppen . In de hoofdstukken 7, 8 en 9 

wordt nog uitgegaan van een- en tweedimensionale 

maten en verhoudingen: de grootte. Hierbij wordt 

nog teruggegrepen op het Plastische Getal en de 

door hem ontworpen abacus. Vanaf hoofdstuk 10 

staat de driedimensionaliteit van de vorm centraal, 

de eurythmie, waarbij via de wand en het huis 

ook de stedebouw wordt beschreven. Nu is het de 

morphoteek, een soort blokkendoos door Van der 

Laan ontworpen, die het gehele vormengamma 

omvat en alle aandacht krijgt. 

In een interview met Hilde de Haan en Ids Haagsma, 

gepubliceerd in 1980 in het blad Intermediair, 

erkende Van der Laan dat de publicatie uit 1967 

onvolledig was: 

'Wij waren onze koers kwijtgeraakt omdat wij de 

stedebouw nog niet onder ogen hadden gezien 

en eigenlijk een verminkt beeld hadden van de 

architectuur in haar gehee/'. 

Het Plastische Getal werd hierna dan ook niet 

meer herdrukt. In 1985 verscheen nog een 

derde publicatie Vormenspe/ der Liturgie waarin 



theodore strawinsky + dom hans van der laan + jan de jong jan de jong 



hij zijn these nogmaals op een meer algemene 

wijze presenteerde . In 1989 werd Van der Laan 

onderscheiden met de architectuurprijs van 

Limburg voor het ontwerp van de bibliotheekvleugel 

met sacristie bij de abdij in Vaals. Ter gelegenheid 

hiervan werd het sluitstuk van zijn onderzoek 

gepresenteerd, de zogenaamde Themathismos. 

Jan de Jong (1917 - 2001) 

Na zijn HBO-studie in Tilburg te hebben afgerond 

in 1949, doorliep Jan de Jong de cursus kerkelijke 

architectuur in het Kruithuis in Den Bosch. Hij was 

in die tijd al praktiserend architect, maar besloot in 

1953, door de invloed van Dom van der Laan, met 

zijn bureau te stoppen . Vier jaren van bezinning 

en studie volgden totdat zijn gezin met drie kleine 

kinderen zelfs geen geld meer had voor babymelk. 

In 1957 startte hij opnieuw een bureau nu gestoeld 

op de theorie van pater Van der Laan. 

Meer dan andere cursisten was De Jong in staat 

om de theoretische uitgangspunten te vertalen in 

een eigen vormentaal. Mede om die reden wordt 

hij vaak genoemd als een van de beste leerlingen 

van Dom van der Laan . Begin jaren vijftig ontving 

hij zelfs het charter van de Van Heukelum-stichting. 

De Jong bouwde als het ware aan de theorie van de 

pater, die zelf slechts vijf gebouwen heeft nagelaten. 

Maar de bewondering was ook wederzijds . In 

het Bouwkundig Weekblad van oktober 1968 

schrijft Dom van der Laan over een bezoek aan de 

Willibrordkerk in Almelo, door De Jong ontworpen: 

'Als regelmatige kerkgangers deze ervaringen met 

mij zouden de/en, meen ik dat er voor hen geen 

betere condities hadden geschapen kunnen warden 

om in de huidige wereld de rust te vinden die nodig 

is om zich tot God te keren, want hiervoor wordt 

tenslotte iedere kerk gebouwd.' 
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Syracuse 1957 

In juni 1955 werd een internationale 

ontwerpwedstrijd uitgeschreven door het Comitato 

dell'opera de/la Madonna de/le Lacrime voor de bouw 

van een bedevaartskerk voor 20 .000 gelovigen 

in Syracuse op het Italiaanse eiland Sicilie, een 

basiliek gewijd aan de Madonna de/le Lacrime 

(Maria van de Tranen) . Toen op 31 januari 1957 

de inzendingstermijn werd gesloten bevond zich 

onder de 91 ontwerpen uit 17 verschillende landen 

een Nederlandse inzending, een ontwerp van Jan 

de Jong. Dit ontwerp bestond uit een kerkgebouw 

met platte daken dat asymmetrisch en diagonaal 

geplaatst in een lager gelegen omhullende aanbouw 

lag. Tevens bezat het een haast volledig omsloten 

voorhof. Dankzij de hoekverdraaiing was de kerk 

volledig georienteerd op een indrukwekkende 

toegangsweg, de Corse Timoleonte, die verder werd 

benadrukt door gaanderijen aan weerszijden en een 

triomfboog . Bijzonder was verder dat De Jong op de 

stedebouwkundige inpassing van het ontwerp ook 

teruggreep op het Plastische Getal. 

Groot was de teleurstelling toen op 13 maart 1957 

de prijswinnaars bekend werden gemaakt en de 

inzending van Jan de Jong niet eens werd genoemd . 

Het uiteindelijke winnende ontwerp van de Parijse 

architecten Michel Andrault en Pierre Parat bestond 

uit een zeer moderne 100 meter hoog kegelvormige 

betonnen toren . De schok in Den Bosch was enorm. 

Was de kapel in Ronchamp van Le Corbusier tot dan 

toe nog beschouwd als een incident, de uitslag van 

de prijsvraag van Syracuse maakte pijnlijk duidelijk 

dat de 'ontwrichtingen van het bouwproces', zoals 

Dom van der Laan deze gebouwen betitelde, aan de 

winnende hand waren. Het winnende ontwerp werd 

na een jarenlange vertraging en enkele wijzigingen 

pas in 1993 gebouwd en door de paus ingezegend. 
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Sobere fase 

Dit prijsvraagontwerp markeerde echter binnen de 

eigen gelederen een keerpunt in de stijl van Bossche 

School, het begin van wat later zou gaan heten: de 

sobere fase. Werden tot dan toe vooral gebouwen 

ontworpen gebaseerd op de vroegchristelijke 

basilieken met veel ornamentiek, vanaf nu werden 

kerken gekenmerkt door een sterke versobering. 

Karakteristieke kenmerken van deze architectuur 

waren de zware gemetselde wanden met 

diepliggende uitgesneden ramen, die in een streng 

geordende ritmiek geplaatst zijn onder forse lateien 

en voorzien van robuuste pijlers. De lateien werden 

uitgevoerd in beton (speklagen). Het schone 

metselwerk bestond uit in wild verband gemetselde 

genuanceerde baksteen . 

Verdere kenmerken waren de karakteristieke 

lekdorpels, de uitgewassen betonvloeren en de 

zware uitvoering van deuren en (stalen) kozijnen. 

Bakstenen muren werden beeindigd met een rij 

dakpannen. 

Ook werd er veel hout toegepast: vurenhouten 

schroten voor de plafonds en cedar redwood voor 

het hout aan het exterieur, onder andere voor de 

dakranden . 

Stenen aan de binnenzijde werden met een 

dunne specielaag ingesmeerd zodat de steen 

nog net herkenbaar was maar het geheel als een 

vlak ging werken. Later ging men de stenen ook 

'keimen' (naam ontleend aan de Duitse fabrikant 

Keim), wat inhield dat de steen in een doorgaans 

zandsteenachtige kleur werd geschilderd waarbij de 

verf een verbinding aangaat met de ondergrond . 
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In het kleurgebruik werden de architecten vaak 

bijgestaan door Wim van Hooff uit Vught, die samen 

met Dom van der Laan een geheel eigen kleurenleer 

ontwikkelde. Hij werkte met een kleurloos bindmiddel 

en de kleuren zwart, wit, knalrood, chromaatgeel en 

felblauw. Dit werd vervolgens in nuances verwerkt 

tot zachte tinten. In 2000 ontving Van Hooff de 

oeuvreprijs van het Fonds voor beeldende kunsten, 

vormgeving en bouwkunst. 

De horizontale en verticale lijnen zijn met elkaar 

in evenwicht, zoals mooi tot uitdrukking komt in 

het mat gebeitste houtwerk met nageltjes voor het 

kerkmeubilair van zowel Van der Laan als De Jong. 

Veel kerken zijn voorzien van een crypte, zoals ook 

bij de Andrieskerk het geval is, maar als zodanig 

nooit in gebruik is genomen. Het beroemdste 

voorbeeld van de sobere fase is uiteraard de 

abdijkerk in Vaals. 
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Projecten 

Jan de Jong bouwde in totaal een tiental kerken en 

was verder betrokken bij diverse restauraties en 

uitbreidingen van andere kerken. Hij baarde opzien 

met een drietal kerken gebouwd in de periode van 

1957 tot en met 1960, die het begin markeerden 

van de sobere fase: de Heilige Gerardus Majellakerk 

in Gernert (1958; herbestemd tot bibliotheek), 

de St. Benedictuskerk in Rijswijk (1958; gesloopt 

zomer 2004) en de Kerk van de Heilige Kruisvinding 

in Odiliapeel (1959 ; recentelijk gerenoveerd). 

Vooral de laatstgenoemde is bijzonder te noemen 

omdat De Jong hier wederom de hoekverdraaiing 

toepast. Ditmaal ligt de kerkzaal zo gedraaid in de 

omgang zodat deze oost - west georienteerd is. Het 

versterkt de zelfstandige functie van de kerkzaal, die 

ook nog eens verdiept is aangelegd en de omgang 

krijgt een versterkt perspectivische werking. 

Steeds duidelijker bleek dat De Jong ook een 

uitgesproken talent had voor stedebouw. Hij 

beschouwde de kerkzaal veel meer als een plein 

met het altaar, biechtstoelen en doopvont als 

zelfstandige elementen. Weliswaar richtte ook hij 

zijn kerken in met uitsluitend basale elementen 

maar niet met lange regelmatige kolommenrijen 

zoals bij Van der Laan waste zien . 

Na de kerken in Gernert, Odiliapeel en Rijswijk 

volgden de al eerder genoemde St. Andrieskerk 

in Nuenen (1964; gesloten), wederom met een 

hoekverdraaiing, de Vincentius a Paulo kerk in 

Eindhoven (1964; gesloten) en de Willibrorduskerk 

in Almelo (1967; gesloopt begin 2005) . Deze 

laatste kerk is voorzien van een 72-meter lange 

muurschildering van Theodore Strawinsky ( 1907 -

1989), zoon van de componist, die het ritme van de 

arch itectu u r versterkte. 
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Naast kerken bouwde Jan de Jong ook een klooster 

op het landgoed Doornburgh in Maarssen voor de 

Kanunnikessen van het Heilig Graf, dat bekend staat 

als Priorij Emmaus. Voor het bisdom ontwierp hij het 

archiefgebouw in 's-Hertogenbosch. Naast religieuze 

gebouwen bouwde De Jong ook enkele raadhuizen 

in onder andere Zeeland (1981, uitbreiding in 1998 

door De Twee Snoeken) en Someren en diverse 

woningbouwprojecten waarvan zijn eigen huis in 

Schaijk, dat vanaf 1948 in verschillende fasen is 

gebouwd, het meest belangrijke en monumentale 

is. Aan een publicatie over dit huis wordt momenteel 

gewerkt. 

Actualiteit 

De belangrijkste initiatiefnemers en bouwers van 

de Bossche School zijn inmiddels overleden. Dom 

Hans van der Laan overleed in 1991, Nico van der 

Laan in 1986, zijn bureaupartners Hansen en Van 



Hal overleden respectievelijk in 1979 en 1995. Dit 

architectenbureau wordt momenteel geleid door de 

zoon van Nico, Hans van der Laan. De architect van 

de Andrieskerk, Jan de Jong, is in 2001 overleden. 

Dankzij een aantal recent verschenen Engelstalige 

publicaties over Dom Hans van der Laan is er 

sprake van een hernieuwde interesse voor het 

gedachtegoed van de pater. In het buitenland 

wordt vandaag de dag zelfs nog lesgegeven in het 

Plastische Getal en de ideeen van Dom van der 

Laan zoals verwoord in Oe Architectonische Ruimte . 

Op verschillende universiteiten in onder andere 

Landen, Boston, Durban, Napels, Dresden, Berlijn 

en Aken houdt men zich met zijn werk bezig . 

In Italie waar de belangstelling altijd al groot is 

geweest voor het werk van Dom van der Laan, is 

dankzij de publicatie Dom Hans van der Laan: Works 

and Words van Alberto Ferlenga en Paola Verde die 

interesse alleen nog maar gegroeid, getuige ook de 

vele Italiaanse architectuurtoeristen die de abdij in 

Vaals elk jaar weer bezoeken. 

In 2000 en 2001 zijn er een drietal symposia 

georganiseerd op initiatief van het Henry Moore 

Sculpture Trust : in de Royal Botanic Garden in 

Edinburgh, in het Stadshuis van Heerlen en als 

laatste in het Bonnefantenmuseum in Maastricht. 

Bijgeleidende tentoonstellingen waren ondermeer 

te zien in het Bonnefantenmuseum, die werk van 

Van der Laan heeft opgenomen in zijn kerncollectie 

Limburg. Onder het voorzitterschap van Dom 

Adriaan Lenglet, abt van de abdij in Vaals, werd 

in deze tijd de 'Van der Laan-stichting' opgericht 

met als doel de oorsprong van deze architectuur te 

bewaken en het gedachtegoed van de pater verder 

te ontwikkelen . 



Het afgelopen jaar is er in Leiden bijvoorbeeld 

een tentoonstelling georganiseerd door het RAP 

Architectuurcentrum in samenwerking met de 

stichting gewijd aan het werk van de familie Van 

der Laan, in het bijzonder dat van vader Leonard en 

zijn zoon Jan . Oak heeft stichting BONAS met het 

NAi een kleine monografie uitgegeven over het werk 

van vader en zoon. 

Sinds het overlijden van Jan de Jong in 2001 is 

er tevens een stichting opgericht die zijn naam 

draagt en zich specifiek inzet voor het behoud van 

de gebouwen en archieven van de architect. In 

tegenstelling tot Dom van der Laan staat hij vooral 

bekend als praktiserend architect. Minder bekend 

is dat oak hij veel heeft geschreven, vooral op het 

gebied van de stedebouw. Deze geschriften zijn tot 

op heden nag niet gepubliceerd. In 2003 vond er 

een eerste bijeenkomst plaats in het huis in Schaijk 

van de 'Vrienden van de Van der Laan-stichting'. 

Het was zijn eigen vurige wens dat het huis in de 

toekomst zou gaan fungeren als centrum van de 

Bossche School. 

'Vergelijkt men de verschillende kunsten met 

e/kaar, dan komt aan de architectuur de eerste 

plaats tot in zoverre de verschil/ende uitingen van 

het maatschappelijk /even de bouwkunstige wereld 

vooronderstellen. De bouwkunst schept de typisch 

menselijke woon- en /eefruimte, waarin zeer vee/ 

andere maatschappe/ijke activiteiten p/aatsvinden. 

Zij vormt de ruimtelijke wereld waarin wij /even 

tot een voor ans verstand uitdrukkingsvolle en 

kenbare. 

Het artistieke procede is geen ander dan dat voor 

de kunsten. Dit procede levert, zoals reeds gezegd, 

het gemeenschappelijk eindpunt op van de twee 



onderscheiden functies, de existentiele en de 

beeldende. Voor de architectuur komt er op neer 

dat het gebouw niet al/een bewoonbaar is maar 

oak verstaanbaar doordat de massieve elementen 

en de open ruimten tot e/kaar in verhouding 

treden. En die verhoudingen zelf zijn op objectieve 

wijze afgeleid uit de driedimensionaliteit van de 

ruimte!ijke realiteiten.' 

Jan de Jong 

(Uit: brief dienst bouwzaken bisdom, 1992) 

Conclusie 

Het onderzoek naar de cultuurhistorische waarde van 

de Bossche School kerken moet nag echt beginnen. 

Voor veel gebouwen van de Bossche School en van 

Jan de Jong in het bijzonder dreigt echter sloop. In 

het afgelopen jaar zijn al een tweetal kerken van De 

Jong gesloopt, in respectievelijk Rijswijk en Almelo. 



Ook omdat de bouwkundige staat van deze kerken 

vaak redelijk tot goed is, valt dat vanuit zowel 

cultuurhistorisch als milieu-oogpunt te betreuren . 

In tegenstelling tot het buitenland is er in Nederland 

aan de Bouwkunde-opleidingen in Delft en 

Eindhoven en ook aan de academies relatief weinig 

aandacht besteed aan de Bossche School. * De 

Bossche School werd, misschien ook niet geheel 

onterecht, in die tijd afgedaan als kerkenbouw 

(basiliekbouwers werden ze genoemd door de 

modernisten) en toch ook vooral geafficheerd met 

rooms-katholiek Nederland . 

* Een positieve uitzondering hierop vormde William Graatsma die 
samen met Jos Naalden binnen de TH Eindhoven onder andere 
een KSA-tentoonstelling over zijn werk organiseerde en een aantal 
publicaties tot stand bracht hierover. Maar het tentoonstellingsbeleid 
van KSA was vooral een vrijplaats voor de eigen interesses van 
Graatsma, functioneerde onafhankelijk van het onderwijs en de 
invloed ervan was dus beperkt. De tentoonstelling met de titel 
'Architectuur, modellen en meubels' en vooral de bijbehorende 
publicat ie gelden echter mijn inziens als een ideale inleiding in het 
werk va n Dom Hans van der Laan . 

Bewondering voor de gebouwen, in het bijzonder 

voor de abdij St . Benedictusberg van Dom Hans van 

der Laan in Vaals, is er zeker wel geweest maar toch 

met een zekere afstand en terughoudendheid . Ook 

is het opvallend te noemen dat vooral onder 'leken' 

de belangstelling altijd al veel grater is geweest dan 

onder vakmensen. 

De huidige generatie architecten en studenten is 

waarschijnlijk minder belast met deze religieuze 

erfenis en zeker met de discussie tussen de 

traditionalisten en modernisten van voor en 

na de Tweede Wereldoorlog. Wellicht is de tijd 

aangebroken om vanuit een ander perspectief 

opnieuw de theorie en de architectuur tegen het 

voetlicht te houden. En willen we niet dat de erfenis 

van deze architectuurstroming verloren gaat en 

de kerken ongedocumenteerd aan sloop ten prooi 

vallen, dan is haast nu geboden. 





'[ ... ] Bored, uninformed, knowing the ghostly silt 

Dispersed, yet tending to this cross of ground 

Through suburb scrub because it held unspilt 

So long and equably what since is found 

Only in separation? marriage, and birth, 

And death, and thoughts of these? for whom was built 

This special shell? For, though I've no idea 

What this accoutred frowsty barn is worth, 

It pleases me to stand in silence here; 

A serious house on serious earth it is, 

In whose blent air all our compulsions meet, 

Are recognised, and robed as destinies. 

And that much never can be obsolete, 

Since someone will forever be surprising 

A hunger in himself to be more serious, 

And gravitating with it to this ground, 

Which, he once heard, was proper to grow wise in, 

If only that so many dead lie round ' 

David Larkin (Uit : Church going) 

VAN GODS HUIS NAAR BADHUIS 
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Ontkerkelijking 

In het bisdom Den Bosch staan ongeveer 370 

kerken . Door de groeiende ontkerkelijking in ons 

land zijn tussen 1990 en 2001 in het bisdom in totaal 

28 kerken gesloopt en hebben 22 kerkgebouwen 

een nieuwe bestemming gekregen. Het bisdom 

adviseert parochies in de meeste gevallen om 

kerken die 'aan de eredienst zijn onttrokken ' 

te slopen en de grand te verkopen. Enerzijds 

omdat dat in de meeste gevallen het meeste 

geld oplevert, de grand is vaak een vermogen 

waard, anderzijds omdat de angst bestaat dat het 

voormalige kerkgebouw wordt herbestemd tot een 

te wereldse functie. Die angst bij het bisdom is 

begrijpelijk . Er zijn al teveel voorbeelden te vinden 

van voormalige kerkgebouwen die tot supermarkt, 

zoals de Bernadettekerk in Helmond, of discotheek 

zijn omgebouwd, waar nu de vleeswaren op het 

altaar prijken, of erger, er zelfs op wordt gedanst. 

In hun ogen is sloop dan de beste keus. Andere 

voorbeelden van nieuwe bestemmingen in de regio 

varieren van een theater in de Annakerk in Helmond 

en de Avondmaalkerk in Best, een huisartsenpraktijk 

in Heeze, een zorgcentrum in de Leonarduskerk 

in Helmond, een museum in de Steentjeskerk in 

Eindhoven tot gemeenschapshuis of zalencentrum. 

Sloop of herbestemming? 

Nu de Andrieskerk in Nuenen is gesloten, rest 

ook hier de vraag hoe nu met dit complex om te 

gaan. Kiest men voor sloop of herbestemming? 

Uit de analyse was al naar voren gekomen dat 

het voormalige kerkgebouw een gaaf, vroeg en 

tamelijk zeldzaam voorbeeld is van de sobere fase 

van de Bossche School en mede om die reden is 

voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke 

monumentlijst. 



Het bisdom is voor sloop omdat dit financieel 

gezien de meest aantrekkelijke optie is . Het geld 

dat uit de verkoop voortvloeit zou dan kunnen 

warden aangewend voor de bouw van een nieuw 

parochiehuis in Nuenen. De erfgenamen van Jan de 

Jong, verenigd in de Jan de Jong-stichting, zetten 

zich met steun van de Henri van Abbestichting 

in voor behoud . De gemeente Nuenen en in het 

bijzonder de wethouder Ruimtelijke Ordening, 

de heer Martien Jansen, zelf voormalig Andries

parochiaan, zijn in principe ook voor het behoud 

van de kerk. Momenteel wordt er door de gemeente 

een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de 

mogelijkheden van herbestemming. 

Vanwege mijn bewondering voor de Bossche School 

en het gedachtegoed van Dom Hans van der Laan 

sluit ik mij graag aan bij de groep die zich inzet voor 

behoud. Herbestemming biedt tegelijkertijd kansen 





om de identiteit van de plek vast te houden en 

om daar opnieuw invulling aan te geven, door het 

toevoegen van een nieuwe laag aan de geschiedenis 

van zowel het gebouw als de plek . 

Studie nieuwe mogelijkheden 

David Larkin schrijft in zijn gedicht: 'het behaagt mij 

hier in stilte te staan; een serieus huis op serieuze 

grand is dit.' Hoe komt het, dat sommige gebouwen 

ons haast vanzelf stil maken, zoals in de kerk, de 

bibliotheek of het museum . Deze plaatsen dwingen 

een soort natuurlijk respect af : gewijde ruimtes, 

ceremonieel gebruik of vol met kennis of cultuur. Bij 

de herbestemming van het voormalige kerkgebouw 

aan het Andriesplein heb ik dat haast sacrale 

element willen behouden . 

In een studie naar een nieuwe bestemming voor de 

kerk hebben talrijke functies de revue gepasseerd, 

varierend van een woon-zorg-complex tot een 

overdekte markthal, van brede school tot cultureel 

centrum, maar geen van alien voldeden aan dit 

criterium. Het is ook geen museum geworden of 

bibliotheek, waarvoor al een goede voorziening 

bestaat gelegen in het centrum van het dorp, maar 

een badhuis . 

Overwegingen 

Op het eerste gezicht misschien niet geheel voor de 

hand liggend maar zowel een kerk als een badhuis 

hebben met elkaar gemeen dat zij de zorg dragen 

over de reiniging van lichaam en geest. Ook het 

badhuis kan een plek van bezinning zijn, waar 

men na een dag werken tot rust kan komen . De 

introverte architectuur van de kerk en de Bossche 

School bood de kerkganger voorheen de gewenste 

geborgenheid en zal dat in de toekomst ook de 

badgast bieden . 
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De keuze voor een badhuis hangt ook samen 

met het feit dat in Nuenen slechts een kleine 

saunavoorziening aanwezig is. In de omgeving 

zijn wel een aantal thermen- of saunacomplexen 

aanwezig, in totaal vier: een in Son, een in Geldrop 

en twee in Eindhoven . 

Programma van eisen 

Het badhuis zal gaan bestaan uit een groot 

zwembad met daarnaast kleinere themabaden, 

stoombaden en een apart saunagedeelte . Ook 

is er plaats voor extra voorzieningen zeals een 

solarium en massagekamers. Zeker zo belangrijk 

is dat er voldoende rustplekken warden gecreeerd 

binnen het complex, eventueel met een ligweide 

en gecombineerd met de mogelijkheid om wat 

te eten en te drinken . Ter ondersteuning zijn 

verder kleedkamers met kluisjes, douche- en 

toiletvoorzieningen noodzakelijk en voor de 

logistieke afhandeling een receptie met kassa, 

kantoren en voldoende opslagruimte. 

Naast de publieke functie die het badhuis vervult 

en van de kerk overneemt zal op de locatie tevens 

een aantal woningen warden toegevoegd, als 

inbreiding van de bestaande woonwijk, waarbij het 

(gedeeltelijke) behoud van het monumentale green, 

dat naast de kerk aanwezig is, gewaarborgd moet 

blijven. 

Doelstelling 

Tenslotte levert dit een doelstelling op, die als volgt 

is geformuleerd : Het scheppen van een ensemble 

van oud en nieuw dat aansluit bij de geest van 

de plek en zowel de badgast a/s de bewoner 

een oase van rust biedt, waar hij of zij zich kan 

ontspannen en zich (tijdelijk) kan afzonderen van 

de beslommeringen van alledag. 





Valsertal 

Wanneer men in Graubunden de weg vanuit 

Chur volgt parallel aan de Vorderrhein richting 

de Oberalppas, dan komt men op een gegeven 

moment in Ilanz, oak wel 'de eerste stad aan de 

Rijn ' genoemd. Vanuit hier leidt een krankelige weg 

door het nauwe Valsertal. Na precies tweehonderd

en-een bochten wordt aan het einde van het dal het 

dorpje Vais bereikt . Het is op deze afgelegen plek in 

de Zwitserse Alpen, 1.200 meter boven zeeniveau, 

waar een bran van warm (30° C) mineraalrijk 

( calcium, sulfa at, waterstof, koolzuur zout en ijzer) 

water ontspringt . 

Historie 

Aan de aanwezigheid van deze mineraalhoudende 

bronnen dankt Vais haar status van kuuraord. In 

1893 werd een bescheiden spa hotel gebouwd naast 

de bran . Dit hotel werd vervangen in de jaren zestig 
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door een badcomplex. In 1983 kocht de gemeente 

de thermaal baden met de hotels. Dit complex 

voldeed niet langer meer aan de eisen van vandaag 

de dag: het was te klein en grondig onderhoud 

was noodzakelijk. Men besloot vervolgens in 1986 

om Peter Zumthor uit te nodigen een ontwerp te 

maken voor een nieuw thermaal bad, welkin 1996 

is geopend. Zijn vrouw Annalisa Zumthor voert nu 

namens de gemeente, die nog steeds eigenaar is, de 

directie over het hotel en het badcomplex. In 1998, 

slechts twee jaar na oplevering, besloot het kanton 

Graubunden al om het gebouw de beschermde 

status van monument toe te kennen. 

Schepping 

Citaat van Peter Zumthor: 

'Mountain, stone, water, building in stone, building 

with stone, building into the mountain, building out 

of the mountain - our attempts to give this chain 

of words an architectural interpretation, to translate 

into architecture its meanings and sensuousness, 

guided our design for the building and step by step 

gave it form.' 

Op de helling van het hotel is eerst grand verwijderd 

en het terrein geeffend om hier vervolgens een 

gebouw te laten verrijzen . Zumthor schept ruimte 

door binnenin heel precies volumes in steen 

te plaatsen. Het resultaat is een optelsom van 

positief en negatief gevormde ruimtes die ook 

weer van elkaar verschillen in lichtintensiteit en 

functionaliteit. Daarmee lijkt het alsof de berg 

opnieuw is geconstrueerd en wordt de suggestie 

gewekt dat het water het interieur heeft doen 

ontstaan, alsof de wassende kracht van het water 

verantwoordelijk is voor de uitholling in de stenen 

massa : een grot lijkt te zijn gevormd. 



Kwartsiet 

Het gebouw is geheel opgebouwd uit diverse 

lagen kwartsiet, een steensoort die twee kilometer 

verderop in het dal in een steengroeve wordt 

gewonnen. Het kwartsiet is nadrukkelijk aanwezig in 

het dorp, waar het al eeuwenlang wordt toegepast 

als dakbedekking voor de huizen. Het is de eerste 

keer dat men een dergelijke hoeveelheid kwartsiet 

toepast voor een bouwwerk. In totaal zijn er 60.000 

platen (3000m2) van deze steen gebruikt. 

Het materiaal is op verschillende manieren bewerkt: 

gebroken, gespleten, gezaagd, gezandstraald, 

geslepen en gepolijst. Zorgvuldig geselecteerd, 

laag voor laag, warden de verschillende stukken 

steen opnieuw gepositioneerd, als een puzzel die 

weer in elkaar dient te warden gezet. De werkers 

op de bouwplaats bedachten voor deze manier van 

bouwen zelfs een naam: composite masonry. 

Alpine Omgeving 

Dit deel van het Valsertal wordt gekenmerkt 

door haar steile hellingen voorzien van groene 

alpenweides . Zumthor heeft getracht dit groene 

karakter door te zetten door het dak van het 

complex met gras te bedekken. Wanneer men zich 

nu boven het complex of in het hotel bevindt, lijkt 

het alsof het landschap niet wordt onderbroken, 

waarbij zelfs het dorpje lijkt te verdwijnen . Oak zijn 

in het interieur een aantal openingen gemaakt die 

fungeren als vensters op de alpenweide, als een lijst 

om een schilderij. De zichtlijnen zijn zo bepaald dat 

oak hier de bebouwing niet langer zichtbaar is. 

Naast het gekozen kwartsiet, dat zo sterk met deze 

plek is verbonden, en het plaatsen van het gebouw 

in de berg hebben deze twee oplossingen tot gevolg 

dat het gebouw haast lijkt te verdwijnen in zijn 

omgeving. 
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Mystiek 

Het gebouw oogt van buitenaf als een monolithisch 

volume en tamelijk zwaar en danker van binnen . 

Verrassend genoeg werkt dit in het geheel niet 

claustrofobisch. Eerder roept het een gevoel 

van intimiteit op. Zo zijn er in het dak spleten 

aangebracht waardoor het dak haast lijkt te zweven. 

Het hee~ een bevrijdende werking en creeert 

binnen een boeiend spel tussen licht en danker. 

Het toepassen van lichtarmaturen en het toestaan 

van lichttoetreding van buitenaf is iets waar zeer 

spaarzaam mee is omgegaan. Het zorgt voor de 

juiste accenten in het gebouw. Het geheel roept een 

mystieke sfeer op, waarbinnen de bezoeker tot rust 

kan komen. Het decor van de Alpen en de zichtlijnen 

vanuit de thermen op het landschap versterken dit 

nag verder. 

Zintuigen 

Architectuur is volgens Zumthor in de eerste plaats 

een zintuiglijke ervaring . Zelf zegt hij hierover : 

'Man kann das Material eines Gebaudes nicht 

nur sehen, sondern auch riechen und fDhlen. In 

meinen Arbeiten spielen VerfDhrung und Erotik eine 

bedeutende Rolle.' 

Het naakte lichaam maakt contact met het water, 

eerst koud en dan weer heet, met de zweetstenen 

en het kwartsiet. Het laat zich omringen door 

bloemblaadjes, insmeren met alien of masseren 

door de krachtige straal van de diverse kranen. De 

geur van de eucalyptus, de hoge luchtvochtigheid, 

het spaarzame licht dat binnenvalt, alles lijkt erop 

te zijn gericht de zintuigen te willen prikkelen. 

Een bijna aards gevoel lijkt zich van de bezoeker 

meester te maken, een gevoel van weer een te zijn 



met de elementen en de natuur. Het ritueel van 

het reinigen van het lichaam lijkt voorop te staan, 

zowel in fysiek als in mentaal opzicht. Na het baden 

verlaat de bezoeker het complex als herboren. 

Citaat van Zumthor: 

'Our spa is no funfair with the latest technical 

gadgets, water games, jets, sprays and slides, but 

focuses on the quiet, primary experience of bathing, 

cleansing, relaxing in the water, the feeling of water 

all round the body, at various temperatures and in 

various settings, physical contact with primordial 

stone. ' 

Sequentie 

Als versterking van die zintuiglijke ervaring speelt 

de sequentie van ruimtes een belangrijke rol. De 

aaneenschakeling van gangen, kamers en trappen 

geeft de bezoeker het idee alsof hij afdaalt in 

een grot, langzaam de spanning opvoerend, om 

uiteindelijk de kern te bereiken met het betreden 

van het water in het centrale bad. 

Entree 

Vanaf de hoofdweg die door Vais loopt, leidt een 

stenen trap u naar boven toe, naar de entree 

van het complex . Toegang tot het complex is via 

een ondergrondse gang die is verbonden met 

het naastgelegen hotel. Na de receptie leidt een 

lange gang naar binnen toe . Hier is de eerste 

kennismaking met het kwartsiet waaruit de muren 

zijn opgebouwd. Vanuit een aantal uitsparingen 

in de wand stroomt ijzerhoudend bronwater naar 

beneden, een tekening in roest achterlatend op 

de steen. Hieraan gelegen zijn de kleedkamers, 

die zijn afgewerkt met gepolijst kersenhout. Na 

zich te hebben omgekleed verlaat de bezoeker de 

kamer aan de andere zijde om op een balkon uit 



te komen met zicht op het centrale bad. Een lange 

monumentale trap leidt voorlangs naar beneden, 

naar de verschillende baden die in afzonderlijke 

volumes random het centrale bad (32° C) en in de 

hoeken zijn gesitueerd, als spelonken in een grot. 

Reiniging 

In het ontwerpproces is veel aandacht uitgegaan 

naar de verschillende baden. Elk bad heeft zijn 

eigen karakter meegekregen afgestemd op de 

functie van het water. Zo is er een geurbad (33° 

C) gevuld met water waarin bloemblaadjes drijven . 

Het koude bad ( 14° C) oogt koelblauw en bevindt 

zich pal tegenover het hete rode bad ( 42° C) . Naast 

het centrale binnenbad is er ook een buitenbad , dat 

in de zomer 30° C warm is en in de winter 36° C 

en waarin grote kranen zijn geplaatst die vanuit de 

aarde omhoog lijken te komen . 

In een apart blok komt het ijzerhoudende bronwater 

(29 .8° C) boven en zijn er bekers aangebracht zodat 

men hier uit de pure bron kan drinken . 

Bovenaan de trap naast de kleedkamers, zijn de 

douches en de toiletten gesitueerd . Daarachter 

leidt nog een gang naar twee Turkse stoombaden. 

De achterste van de twee stoombaden betreedt 

u ontdaan van het laatste stukje textiel. Een 

donkere gang leidt u door drie aaneengeschakelde 

kamers waarin zweetstenen zijn geplaatst. De 

luchtvochtigheid neemt hierbij toe van 85% tot 

100% en de temperatuur loopt op tot 42° C. 

Ontspanning 

Het badcomplex is verder voorzien van douches, 

relax- en massageruimtes, ligbanken en een 

ruimte waarin men liggend kan luisteren naar een 

rustgevende compositie van Fritz Hauser. Sommige 



valser kwartsiet dorp vals 
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ligbanken zijn in de open ruimte geplaatst, tussen 

het centrale bad en het glas, andere buiten en 

sommige in gesloten blokken. Hierin zijn kleine 

ramen aangebracht die uitzicht bieden op het 

berglandschap . Beneden de baden is nog een 

aparte verdieping waarin speciale behandel- en 

massagekamers zijn ondergebracht. 

Grotto 

Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar de fountain

grotto (35° C), een bad dat wordt bereikt met het 

doorwaden van een poort. Het contrast tussen de 

nauwe gang en de hoge ruimte erna is verrassend . 

De muren zijn hier bedekt met ruw en onafgewerkt 

kwartsiet. Lichten verzonken in de bodem schijnen 

omhoog en projecteren een mysterieus schouwspel 

op wanden en plafond. De andere badgasten 

beginnen te brommen met een diep keelgeluid. Het 

geluid wordt naar alle kanten toe weerkaatst, lijkt 

de bezoeker te omringen en heeft daardoor een 

verrassend ontspannende werking . 

Ambacht 

In het werk van Zumthor ligt de nadruk duidelijk 

op het ambacht, de kunst van het 'maken', zelf. In 

eerste instantie opgeleid als meubelmaker, weet hij 

als geen ander hoe om te gaan met materiaal, altijd 

op zoek naar nieuwe mogelijkheden, combinaties 

en toepassingen . Hij maakt daarbij gebruik van 

elementen uit ons collectieve geheugen . 

Traditie 

Wanneer we kijken naar de eeuwenoude badcultuur, 

die van het Romeinse badhuis tot en met de Turkse 

hammam, zien we grote overeenkomsten met de 

thermaal baden in Vais. Volgens Zumthor hebben 

deze voorbeelden uit de geschiedenis bij ons een 

referentiekader ontwikkeld waar we ideeen uit 



rutten, zonder dat we ons daar daadwerkelijk 

bewust van zijn . Zumthor zelf zegt: 

'Only much later, when the preliminary plans 

were almost finished did we visit the old baths in 

Budapest, Istanbul and Bursa and then understood 

better where these archaic images had come from; 

archaic images apparently slumbering in a virtually 

archetypal awareness.' 

Wanneer we bijvoorbeeld de vierkante blauwe 

raampjes uitgevoerd in Spaans Muranoglas in 

het dak boven het binnenbad bestuderen, dringt 

zich sterk de vergelijking op met de oculi in de 

koepels van de hammam . Hetzelfde geldt voor de 

zweetstenen aanwezig in de stoomruimtes. 



Grandeur 

In meer recente projecten zoals de thermaal baden, 

maar ook bijvoorbeeld het Kunsthaus in Bregenz, 

gaat hij nog een stap verder. Deze opdrachten hebben 

vaak een uitgebreider programma en navenant 

budget, waarbij materialen warden gebruikt om hun 

luxe uitstraling, als moderne ornamenten: kwartsiet 

om muren te bouwen, meubilair van leer, deurlijsten 

in chroom, kersenhouten bekleding; materiaal als 

decoratie. 

Het is ook op dit punt waarin zijn werk wezenlijk 

verschilt van dat van veel van zijn Zwitserse 

collega's . Het wordt hem, misschien wel om die 

reden, niet altijd in dank afgenomen . Critici , vooral 

uit eigen land, verwijten hem niet puur te zijn, niet 

hardcore, soms bijna kitsch . Maar het is op deze 

manier dat Zumthor zijn gebouwen weet te voorzien 

van een grandeur, van een zekere grootsheid. Het 

prikkelt de zintuigen, zorgt voor een gevoel van 

comfort, of zoals in Vais voor een haast mystieke 

sfeer. Materiaal staat niet langer puur en alleen 

in dienst van de constructie en de techniek, maar 

als versterking van de ruimtelijke en zintuiglijke 

ervaring . 

Monument 

Wanneer een architect vandaag de dag de opdracht 

krijgt een badhuis te ontwerpen, kan en mag hij 

of zij niet simpelweg oorbijgaan aan de thermaal 

baden in Vais, waarmee Zumthor een nieuw 

hoofdstuk hee~ toegevoegd aan de geschiedenis 

van het baden . 

Peter Zumthor bezit de kwaliteit om gebouwen 

te realiseren, die gebouwd lijken te zijn voor de 

eeuwigheid, die reeds bij oplevering monument zijn 

geworden. 





'Bouwwerken zijn overleveraars van !even. Zij geven 

het /even van het verleden door aan de !evens van 

de toekomst; tenminste, a/s zij meer zijn dan /outer 

beschutting en meer dan geleende vorm. Een volk 

zonder architectuur geeft s/echts weinig van zijn 

cultuur door.' 

Sibyl Moholy-Nagy 

Modernisme vs. Regionalisme 

Het modernisme vindt zijn oorsprong eind 19de 

eeuw en begin 20ste eeuw mede als gevolg van 

de Industriele Revolutie. Een nieuw utopisch beeld 

van de wereld heeft men voor ogen waarin mens 

en machine harmonieus samengaan en welk wordt 

gekenmerkt door idealen die land , ras of geloof 

doen overstijgen. Het modernisme breekt ook met 

de traditie door zijn uitgesproken witte, kubistische 

vormentaal en het gebruik van nieuwe materialen 
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als staal, glas en beton, een verworvenheid van de 

Industriele Revolutie . 

Dit universele karakter, 20 kenmerkend voor het 

modernisme, botste echter vaak met de bouwstijl 

uit lokale culturen. Wat eens 20 typerend was voor 

een land of regio werd nu vervangen door een meer 

universe le stijl : The International Style (Hitchcock 

& Johnson, 1932). De spanning die tussen beiden 

ontstond, tussen oud en nieuw, tussen traditie 

en vooruitgang, leidde al vrij snel tot kritiek. 

Het ontbreken van respect voor het regionale 

karakter en een gebrek aan be2ieling in de2e 

nieuwe modernistische gebouwen waren daarbij 

veelgehoorde argumenten. 

Vanaf het begin echter waren er al architecten 

2oals Alvar Aalto en Luis Barragan die de universele 

waarden van het modernisme probeerden te 

combineren met elementen uit hun eigen cultuur. 

Aalto liet 2ich inspireren door de ronde vormen 

van het Finse landschap en Barragan door de felle 

kleuren aanwe2ig in de Mexicaanse cultuur. Maar ook 

in het latere werk van Le Corbusier in Chandigarh, 

die het symbolisme van India vereen2elvigt 

met 2ijn gebouwen, of Louis Kahn in Dhaka in 

Bangladesh, 2ien we de2e benaderingswij2e terug. 

Hun architectuur is er weliswaar een gericht op 

de toekomst en gebruik makend van de geboekte 

technologische vooruitgang, maar doet ook recht 

aan de lange geschiedenis van het betreffende land 

en wordt daarmee 2elf onderdeel van haar traditie. 

Kritisch Regionalisme 

In 1981 publiceren Alexander T2onis en Lliane 

Lefaivre het essay The Grid and the Pathway waarin 

2ij de term 'kritisch regionalisme' introduceren. In 

1983 neemt Kenneth Frampton de2e term van hen 



over met het schrijven van het artikel Towards a 

Critical Regionalism. Hij werkt de term echter wel 

in een enigszins gewijzigde vorm uit. Het kritisch 

regionalisme wordt door Frampton begrepen als 

een architectuur die een kritische reactie op de 

modernisering combineert met een sensibiliteit voor 

het tektonische en voor plaatsgebonden factoren 

als topografie, klimaat, licht en materiaalgebruik. 

Hij zegt in het artikel : 

'De fundamentele strategie van het kritisch 

regionalisme is het modiffceren van de invloed 

van de universele beschaving met elementen die 

indirect voortvloeien uit de bijzondere kenmerken 

van een bepaa/de p/ek. ' 

Hij plaatst hierbij de opmerking dat een hoge mate 

van kritisch zelfbewustzijn cruciaal is om niet te 

vervallen in een soort van regionaal reformisme, in 

het simpelweg kopieren van stijlkenmerken zoals is 

te zien in de architectuur van Rob Krier, waarvoor 

Tzonis en Lefaivre al eerder waarschuwden . De 

nadruk ligt daarom ook op het woord 'indirect ', 

waarbij men moet denken aan elementen als het 

lokale licht, de geschiedenis, het landschap of de 

tektoniek. Deze architectuur kan weliswaar 'directe' 

kenmerken van het modernisme in zich dragen 

zoals de universele vormentaal of technologische 

vooruitgang, maar tegelijkertijd op subtiele wijze 

verwijzen naar lange diepgewortelde regionale 

tradities. Op deze manier weet het modernisme 

zich haarfijn te wortelen in de lokale cultuur 

zonder onnodige spanning en kritiek over zich af 

te roepen. 

Een voorbeeld van hedendaagse architectuur die 

deze attitude prachtig illustreert is het werk van 

de Zwitserse architect Peter Zumthor. De door 



hem ontworpen Kapel Sogn Benedetg in Sumvitg 

is bekleed met houten shingles, een bekleding die 

al eeuwenlang voor de boerderijen in deze streek 

wordt gebruikt en zich daardoor naadloos voegt in 

de bestaande context. De gekozen shingles zullen 

verkleuren naarmate de tijd verstrijkt totdat het 

gebouw geheel opgaat in zijn omgeving. 

Plaatsloosheid 

Deze samensmelting van het moderne met het 

regionale klinkt weliswaar erg utopisch, de realiteit 

van vandaag is echter ronduit schrijnend. Door een 

vergaande globalisering is het steeds moeilijker 

geworden elementen te benoemen die als typerend 

voor een bepaald gebied, regio of cultuur gezien 

kunnen warden. De standaardisatie van producten 

en ideeen heeft ertoe bijgedragen dat steden in 

ijltempo hun identiteit aan het verliezen zijn om te 

bekomen tot wat Koolhaas noemt: 'de generische 



stad'. In zijn gelijknamige essay uit 1995 en 

gepubliceerd in Small, Medium, Large, Extra-Large 

voorspelt hij dit scenario voor de hedendaagse 

stad, een stad ontdaan van haar identiteit, plaats 

en geschiedenis . Dit impliceert dat plaatsen met al 

hun specifieke kenmerken een achterhaald idee zijn 

en dat plaatsloosheid het onafwendbare alternatief 

voor de stedelijke conditie is geworden. Dienen we 

ons nu bij deze constatering neer te leggen of is er 

een alternatief? 

Genius Loci 

De Duitse filosoof Martin Heidegger schrijft in 

1951 de tekst Bauen Wohnen Denken, waarin 

hij het thema van het authentieke wonen 

introduceert, maar tevens ook een pleidooi houdt 

voor de betekenis van plaats. Het is vervolgens 

Christian Norberg-Schulz geweest die de ideeen 

van Heidegger op een dergelijke manier heeft 

weten te interpreteren dat ze toepasbaar zijn in 

de architectuur. In zijn publicatie Genius Loci uit 

1980 refereert hij nadrukkelijk naar Heidegger's 

begrippen 'ding' en 'plaats'. Plaats is hierbij veel 

meer dan slechts een abstracte locatie . Het is een 

geheel dat bestaat uit concrete dingen die stoffelijk 

zijn en vorm, kleur en textuur bevatten . Samen 

bepalen deze dingen het karakter of sfeer van de 

omgeving, dat het wezen van de plaats vormt. 

De Latijnse uitdrukking genius loci betekent vrij 

vertaald : 'de geest van de plek', waarmee op het 

karakter van een plaats wordt gedoeld en naar 

datgene 'wat het wil zijn ', om te spreken met de 

woorden van Louis I. Kahn. Volgens Norberg-Schulz 

is het onze taak om het karakter van de plaats te 

articuleren en dit vervolgens tot uitdrukking te 

brengen in de architectuur. Aangezien het wonen 

volgens Heidegger berust op de intieme relatie 



tussen mens en plaats, kan alleen op deze manier 

het wonen van de mens mogelijk warden gemaakt, 

door een houvast te ontwerpen waardoor de mens 

zich kan identificeren en orienteren . 

Ambiance 

De meningen over wat de betekenis is van de 

arch itectuur lopen zeer uiteen. De een vindt dat 

architectuur zich dient te beperken tot het zuiver 

functionele : het bieden van een dak boven ans 

hoofd en het hu isvesten van verschillende functies . 

Anderen daarentegen plaatsen architectuur 

temidden van de kunsten of dichten het zelfs, vol gens 

de klassieke traditie, de rol van moeder der kunsten 

toe . Deze twee uitersten bepalen het spectrum van 

ans vakgebied en de verschillen hebben tot op de 

dag van vandaag het debat gevoed, oak binnen de 

gelederen van de eigen faculteit. 

Voor mijzelf ligt de waarheid ergens in het midden. 

Immers trachten wij alien in het creeren van nieuwe 

architectuur iets toe te voegen, een surplus, dat het 

strikt noodzakelijke overstijgt. Vaak warden dan 

paral lellen getrokken met andere kunstuitingen om 

dit surplus te verwoorden, zoals om een gebouw als 

sculptuur te beschouwen . Maar er is een belangrijk 

element waarmee architectuur zich wezenlijk 

onderscheidt van de andere kunsten en dat zich 

niet meteen laat verklaren op basis van functionele 

overwegingen, en dat is : sfeer of ambiance. 

Om de constructie en de vorm van een gebouw, 

de schaal en verhoudingen ervan te analyseren, 

volstaan afgeleiden zoals tekeningen of modellen of 

fotografie om tot dit inzicht te komen. Om echter de 

ruimte van een gebouw te ervaren en de sfeer die 

daarmee samenhangt, is het noodzakelijk om zelf 

fysiek aanwezig te zijn . 



Ambiance is een eigenschap geheel eigen aan de 

architectuur en bepaalt in grote mate hoe een ruimte 

ervaren wordt door de verschillende zintuigen en 

zegt iets over het karakter ervan. In deze zintuiglijke 

ervaring kunnen verschillende factoren van invloed 

zijn zoals het gebruik van materiaal, van kleur en 

textuur, typologie, de toetreding van daglicht, de 

sequentie van ruimtes, de context of het geheugen 

van de plek (genius loci) . 

'There is another sense specifically for being-in

something; it is a sense that might be called 'mood '. 

A mood contributes to sensing where we are. By 

feeling our own presence we feel the space in which 

we are present. Our presence, where we are, can 

also be topologically understood as a determination 

of place. Indeed, sensing physical presence clearly 

involves both physical distance from things, whether 

they are oppressively close or very remote, and also 

spatial geometry, in the sense of a suggestion of 

movement, reaching upwards or bearing down . 

But a sense of 'whereness ' is actually much more 

integrating and specific, referring, as it does, to the 

character of the space in which we find ourselves. 

We sense what kind of space surrounds us. We 

sense its atmosphere.' 

Gernot Behme 

(Uit: 'Atmoshere as the subject matter of 

architecture', Herzog & de Meuron: Natural History) 

Dit laatste sluit nauw aan bij het denken van 

Heidegger en Norberg-Schulz, waaraan eerder 

werd gerefereerd. Waar zij een onderscheid 

aanbrengen tussen de mens die zich zowel dient te 

kunnen orienteren als identificeren met een plek, 

spreekt Gernot Behme respectievelijk van een 

'determination of place ' en 'whereness '. Het eerste 



gaat over de fysieke verschijning van het gebouw 

in relatie tot de mens en appelleert daarbij aan het 

menselijke verstand. Het tweede aspect, dat van 

identificeren en ' whereness', appelleert daarentegen 

aan het gevoel. Het karakter van het gebouw of 

de ambiance beYnvloedt de mens op een meer 

psychologisch niveau. Het mag zich dan misschien 

minder precies laten duiden, de invloed ervan is des 

te grater. Ambiance is voor mij de sleutel die kan 

leiden tot binding met de plek, zowel van bewoner 

als gebruiker, en is om die reden voor mij de meest 

essentiele eigenschap van de architectuur. 

Een zoeken naar 

Elke opgave start voor mij met het zoeken naar 

aanknopingspunten die de context biedt. Wat maakt 

deze plaats bijzonder, wat is de betekenis van de 

plek? Het is belangrijk om hier op te merken dat 

deze zoektocht iedere keer weer anders is en nauw 

samenhangt met de vraag die de opgave stelt. De 

belangrijkste factor echter in dit zoeken is de rol 

van de architect zelf. In het in 1995 in boekvorm 

gepubliceerde gesprek tussen de filosoof Willem 

Koerse en de architect bOb van Reeth, Architectuur 

is niet interessant, zegt de laatste daar het volgende 

over: 

'De geest van een p/ek is eigenlijk de ingesteldheid 

te willen ontdekken welke condities er liggen. En 

vergeet dat het nooit al/een maar het meetbare 

is dat je zal realiseren ... Je brengt zelf wat mee, 

namelijk de potentie om te kunnen ontdekken . Er 

is dus een intellectuele intuitie die je hebt en die 

uitmaakt dat Je ontdekt wat die plek wilt warden. 

Ge/et op het feit dat je zelf verandert, evolueert, 

hope/ijk verstandiger wordt, betekent dat de intuitie 

van nu niet dezelfde is a/s de intuitie van vijf jaar 

terug of van over vijf jaar.' 



Dit vereist veel geduld en energie van de architect 

om de geest van de plek van zich meester te maken . 

In een samenleving die ans continu met beelden 

probeert te verleiden, ans niet langer uitdaagt om 

zelf na te denken, is de kunst van het waarnemen 

allang geen vanzelfsprekendheid meer. Of om te 

spreken met de woorden van Willem Koerse in 

hetzelfde gesprek: 

'Om te luisteren naar een p/ek moet je zowel 

stilstaan a/s stilzijn - en beide Jijken aardig in 

diskrediet te zijn geraakt. In een wereld waar de 

snelle beweging overheerst, is stilstaan zeldzaam 

en weinig gewaardeerd. ' 

De nadruk die wordt gelegd op het belang van 

plaats moet oak gezien warden als een tegenreactie 

op die toenemende plaatsloosheid. Een zoektocht 

naar datgene wat wij als typisch lokaal zouden 

beschouwen of verbonden is met een specifieke 

plek, kan als een uitdaging warden gezien voor de 

hedendaagse architect. 





Herbestemming als kans 

Verder bouwen op het bestaande speelt altijd een 

rol bij het ontwerpen . Een nieuw ontwerp voegt 

immers een nieuwe laag toe aan de bestaande stad , 

een nieuw hoofdstuk aan haar geschiedenis . Deze 

rol wordt echter explicieter wanneer een bestaand 

gebouw zich aandient voor herbestemming . 

Herbestemmingsopgaven hebben als bijkomend 

voordeel dat het reeds aanwezige her te bestemmen 

gebouw een deel van die geschiedenis in zich 

meedraagt en daar dus in die zin fysiek uitdrukking 

aan geeft en mede bepalend is voor het karakter 

van de plek. De zoektocht die bij de context is 

begonnen wordt nu op gebouwniveau voortgezet. 

Als een soort archeoloog probeer je het gebouw 

door een grondige analyse jezelf toe te eigenen . 

Door het te bevragen komen de kwaliteiten boven 

water die een houvast kunnen vormen wanneer met 

ontwerpen wordt begonnen . 

OUD & NIEUW 
ONTWERPHOUDING 



Intelligente rui"nes 

Kan het Pantheon in Rome beschouwd warden als 

een vroeg voorbeeld van duurzaam bouwen? Het 

feit dat een gebouw na 2000 jaar nog fier overeind 

staat, zou daar wellicht op kunnen duiden. Het 

enorme materiaalgebruik heeft zich na al die tijd 

natuurlijk allang terugverdiend, maar de structuur 

is niet zo flexibel dat het gebouw gemakkelijk voor 

andere functies bruikbaar is dan waarvoor het 

oorspronkelijk is ontworpen. Tijd voor een andere 

benadering is op zijn plaats. 

In principe is slopen niet duurzaam . Iemand, 

die streeft naar gebouwen met een veel langere 

levensduur is de Vlaams bouwmeester en architect 

bOb van Reeth. Het casco, door Van Reeth aangeduid 

als intelligente ru"fne, is voor hem de sleutel naar 

duurzame gebouwen . Hij verwerpt de aanpak, 

zoals die door de opleidingen en ook in de praktijk 

wordt gepropageerd, waarbij het programma van 

eisen als basis dient voor elk project. Gebouwen 

moeten in zijn ogen ontworpen warden voor diverse 

bestemmingen, waarbij een zekere flexibiliteit 

aanwezig dient te zijn om later van bestemming te 

wisselen. 

De herbestemming en renovatie van bestaande 

gebouwen nemen een steeds grater aandeel in van 

de totale jaarlijkse bouwproductie in Nederland . Hier 

ligt dan ook een belangrijke taak weggelegd voor 

architecten en opdrachtgevers om een substantiele 

duurzame bijdrage te leveren aan de gebouwde 

omgeving. Deze panden maken onderdeel uit van 

ons collectief geheugen en dienen bewaard te 

blijven om de continu"fteit en identiteit van de stad 

te waarborgen. 



Omlooptijden 

In zijn pleidooi brengt Van Reeth een onderscheid 

aan in de stedebouw en architectuur, in 

verschillende lagen die ieder een aparte levensduur 

met zich meedragen, een eigen snelheid. 

Hiervoor introduceert hij een nieuw begrip: 

'omlooptijden'. Elke laag kent zijn eigen omlooptijd: 

de stedebouwkundige footprint is voor eeuwig, 

het casco en de gevels gaan 400 jaar mee, de 

infrastructuur dertig jaar, de indeling van gebouwen 

vijftien jaar en de afwerking daarvan weer vijf jaar. 

Omdat slopen veelal als milieubelastend wordt 

gezien is het gunstig wanneer een degelijk 

casco voorhanden is dat op relatief eenvoudige 

wijze kan warden aangewend voor een nieuwe 

bestemming. De laatste jaren is er op dat gebied 

vooral veel pionierswerk verricht door voormalige 

industriegebouwen her te bestemmen. De Van 

Nelle-fabriek door Wessel de Jonge of, dichter 

bij huis, in Eindhoven de Witte Dame door Bert 

Dirri x zijn slechts twee voorbeelden van hoe om te 

gaan met ans industrieel erfgoed . Het beroemdste 

voorbeeld wellicht is van de hand van het in Basel 

gevestigde architectenbureau Herzog & de Meuron . 

Zij verbouwden in Landen aan de rivier de Thames 

een voormalige elektriciteitscentrale tot een 

museum voor moderne kunst, de Tate Modern, 

waarvoor zij in 2001 de prestigieuze Pritzker 

Architectural Prize kregen . 

Technologie 

De discussie in Nederland wat betreft duurzaam 

bouwen lijkt zich voornamelijk te beperken tot 

technologische oplossingen en niet om te komen 

tot een meer integrale architectonische aanpak. Het 

pleidooi van bOb van Reeth wat betreft omlooptijden 

lijkt samen te hangen met enige lichte aversie om 



problemen altijd door middel van de techniek op te 

lossen. Een citaat van Van Reeth : 

'Gebouwen die tot en met het laatste schroefje 

tonen hoe ze gedemonteerd kunnen warden en 

dus zogenaamde recupereerbaar zijn. Ze zijn 

meestal dubbel duur en gewild voorlopig, met 

andere woorden niet duurzaam, want spoorloos. 

Ouurzame gebouwen hoeven er oak niet uit te zien 

als toonzalen van nieuwe technieken, behangen 

met zonnepanelen en fotovoltaische eel/en.' 

Nieuwe innovaties op het gebied van de techniek 

sluit Van Reeth niet uit, maar duurzaamheid kan 

ook warden gerealiseerd door soms eenvoudige 

oplossingen. Zo kan een luik voor een raam 

schuiven of het planten van loofbomen voor een 

sterk bezonde gevel een aantrekkelijk alternatief 

zijn voor een complex luchtbehandelingssysteem. 

Veel gebouwen die vandaag de dag warden 

gerealiseerd beschouwt hij als : 'dichte dozen die 

beademd warden met luchtbehandelingsmachines 

van werktuigbouwkundigen'. 

Van contrast naar analogie 

Wanneer we tot de conclusie zijn gekomen dat 

het behouden van gebouwen waardevolle kansen 

oplevert, rest ons de vraag hoe dit vervolgens te 

doen . Hoe behandel je een gebouw en misschien 

nog belangrijker hoe breid je het uit? Hiervoor 

is geen eenduidige theorie aan te voeren, daar 

elk gebouw een eigen aanpak vereist. Talrijke 

factoren spelen hierbij een rol van betekenis zoals 

de context, de bouwperiode en de daarmee vaak 

samenhangende bouwstijl, het materiaalgebruik, de 

bouwtechnische staat en de nieuwe functie waartoe 

het gebouw dient te warden herbestemd. Toch zijn 

er ook wel degelijk parallellen te onderscheiden 



tussen de verschillende gehanteerde methoden. 

Behalve een intellectueel vraagstuk is dit vaak ook 

vooral een kwestie van techniek en materiaal. 

De 

de 

Spaanse architectuurhistoricus 

Sola-Morales Rubio constateert 

Ignasi 

bij 

herbestemmingsopgaven een verschuiving van 

contrast naar analogie. 

Bij contrast ligt de nadruk op de eigenheid en 

eigentijdsheid van het ontwerp. Het nieuwe is 

duidelijk waarneembaar in het nieuwe complex, 

waarbij het zich wezenlijk onderscheidt ten 

opzichte van het oude. De houding van de analogie 

daarentegen is er meer een van vermenging tussen 

oud en nieuw. Het wezenlijke verschil met contrast 

is dat bij analogie de identiteit van het nieuwe 

verbonden is met de historie, in plaats van dat het 

ermee geconfronteerd wordt. 

Nederland 

In Nederland wordt echter meestal bij voorbeelden 

van herbestemming of uitbreiding van gebouwen 

een contrastrijk volume toegevoegd en met 

een 'brug', meestal in glas, verbonden met het 

bestaande. Er zijn verschillende oorzaken aan te 

voeren voor deze gehanteerde methode. In de 

eerste plaats heerst er een vorm van conservatisme 

onder monumentenzorg en aanverwante partijen 

die vaak van mening zijn dat nieuwbouw in die mate 

afwijkend moet zijn van het oude zodat duidelijk 

afleesbaar is wat in deze het (rijks)monument 

is en in welke periode het gebouwd is. Deze 

houding valt mooi samen met de architect die 

ook nadrukkelijk zijn stempel wil drukken op de 

nieuwbouw zodat duidelijk zichtbaar is wat zijn of 

haar bijdrage is in het geheel. Ten tweede spelen 

ook de krappe bouwbudgetten een rol van betekenis 

en deels gemakzucht. Het is relatief eenvoudig en 



goedkoop om een glazen brug te detailleren en die 

op een minder kwetsbaar punt te verbinden met 

het bestaande, dan om te kiezen voor een meer 

integrale aanpak van oud en nieuw. De wil bij 

opdrachtgever en architect om er extra geld , tijd 

en energie in te steken is er vaak helaas niet. De 

recente discussie random het Stedelijk Museum in 

Amsterdam is in die zin exemplarisch. Van de vier 

inzendingen was het slechts een architectenbureau , 

Claus & Kaan, dat het ' aandurfde' een werkelijk 

integraal ontwerp te bedenken . Hun ontwerp werd 

niet uitgekozen. 

Zwitserland 

In het buitenland, en in Zwitserland in het bijzonder, 

zien we een meer gedifferentieerde aanpak, 

die getuigt van een meer analoge benadering . 

In Zwitserland is men wel bereid te investeren 

in kwaliteit en duurzaamheid. Dit resulteert in 

gebouwen met een hoog afwerkingsniveau en 

een vaak veel langere levensduur. In de discussie 

over duurzaam bouwen, kunnen we daar nog iets 

van leren . In tegenstelling tot Nederland is in 

Zwitserland het postmodernisme nooit echt van de 

grand gekomen en de hedendaagse architectuur is 

veel meer een continuering van een lange moderne 

traditie . Architecten hebben meer oog voor de 

schoonheid en eenvoud van het detail , de kunst 

van het bouwen en het ambacht en de precisie 

die daarmee gepaard gaat. Ganz genau, zoals de 

Zwitsers zelf zouden zeggen. Het resultaat zijn 

gebouwen die zich onderscheiden door een zekere 

soberheid en een vaak bijzondere materialisering. 

Collectieve geheugen 

Een keerpunti n de Zwitsersearchitectuurgeschiedenis 

is het jaar 1972, wanneer Aldo Rossi aantreedt 

als professor aan de Eidgenossische Technische 



Hochschule (ETH) in Zurich. Via gastcolleges 

introduceert hij zijn theorieen over de Architectuur 

van de Stad en het collectieve geheugen. Zijn 

gedachtegoed en dat van de Tendenza inspireren 

twee generaties architecten in Zwitserland. In 

eerste instantie waren dat de architecten van de 

Tessiner school waaronder Mario Botta, Luigi Snozzi 

(in die jaren docent aan de ETH), Livio Vacchini en 

Aurelio Galfetti. Weliswaar werkten zij al geruime 

tijd in de praktijk, maar dankzij gesprekken die zij 

met Rossi voerden, werkten zijn ideeen ook door in 

het werk van deze architecten . 

De tweede groep op wie Aldo Rossi een enorme 

invloed heeft zijn de studenten die op dat moment 

aan de ETH studeren zoals Roger Diener, Jacques 

Herzog, Pierre Meuron (Basel) en Marcel Meili , 

Miroslav Sik, Bruno Zurkirchen en Daniel Marquis 

(Zurich en Luzern). 

Herorientatie 

De invloed van Aldo Rossi beperkte zich uiteraard 

niet tot Zwitserland alleen. Het bijzondere echter 

aan dit land is dat deze tweede generatie architecten 

niet zijn overgegaan tot een simpelweg kopieren 

van zijn gedachtegoed, maar het op hun geheel 

eigen manier interpreteerden en verder uitwerkten . 

Dat bleek aanvankelijk moeilijker dan gedacht. 

Rossi's theorieen over de collectieve herinnering, 

de stad en de typologie waren in eerste instantie 

vooral aanleiding voor een grondig onderzoek naar 

de eigen werksituatie . Men ging op zoek naar de 

structuren die de vormen van de gebouwde realiteit 

bepaalden en men probeerde die te begrijpen en 

op hun juiste waarde te schatten . Daarna ging men 

op zoek naar een architectuur met een algemenere 

culturele betekenis. 



Analoge architectuur 

In 1974 verlaat Rossi Zurich weer, maar in die 

twee jaar had hij een enorme invloed gehad op 

het architectuurdebat, met de introductie van 

nieuwe begrippen zoals continu'iteit, analogie 

en referentie . Fabio Reinhart, assistent van Aldo 

Rossi samen met Bruno Reichlin, neemt in 1983 

de leerstoel over en werkt in die hoedanigheid met 

Luca Ortelli, Santiago Calatrava en Miroslav Sik aan 

een nieuwe interpretatie van analoge architectuur. 

Sik nam hierin al vrij snel een prominente rol en 

formeerde een soort van eliteklas om zich heen. 

Hij distantieerde zich van de moderne avantgarde 

en ontwikkelde een belangstelling voor een meer 

anonieme en anachronistische architectuur. Hij 

leidde studies over regionalisme, suburbane 

architectuur en traditionalisme. 

'Less is more - if as a Traditionalist one falls back 

on a axiom of one of the eminences of Modernism, 

there must be some truth in it! Less is actually 

more and not because we are ascetic-protestant 

educators. We need an architectural diet, a return 

to an ordinary and regional world to find new 

enjoyment and purpose in life.' 

Miroslav Sik (Uit: 'Analogous Architecture ' ) 

Zijn onderzoek liep tot 1991, toen analoge 

architectuur voor acht jaar van het ETH-curriculum 

werd gehaald . In 1999 keert Sik terug als professor 

aan de ETH. In de tussentijd had hij in Lausanne en 

Praag gedoceerd, maar veel belangrijker zijn eerste 

gebouwen gerealiseerd. Deze gebouwen luiden een 

nieuwe fase in van analoge architectuur, door hem 

altneu genoemd, waarin het oude zich vermengt 

met het nieuwe tot een geheel nieuwe entiteit 

dankzij het opheffen van bestaande contrasten . 



'I seek to wipe out existing contrasts with the 

modern city. Buildings not only have to be slotted 

neatly into their site; they have to impact the 

conflicting elements around them. [ ... ] My role is to 

iron out each conflict so that everything can once 

again form one whole.' 

Miroslav Sik (Uit : 'Konflikte Binden ', Miroslav Sik 

in een interview met Lynette Widder en Gerrit 

Confurius, Da idalos, nr. 67, 1998) 

In een analoge aanpak speelt ambiance voor 

hem een belangrijke rol en vormt een belangrijk 

gereedschap om de identiteit van een plek, gebouw 

of ruimte vast te leggen . Wanneer er met zorg 

mee wordt omgegaan kan het de noodzakelijke 

bescherming bieden waar we als mens van nature 

naar op zoek zijn. Om nogmaals af te sluiten met 

een citaat van Sik: 

'First usefulness. Second, atmosphere. And lastly, 

effect. I always try to bear these three elements in 

mind [. . .]. By prioritizing usefulness, I can clearly 

distance myself from the notion of time. Then comes 

atmosphere, which helps us understand what the 

thing is, where it is and how it is built. Third, and 

not before, are the effects produced by the object. 

These effects should be impossible to make out at 

first glance and must never override usefulness and 

atmosphere. ' 

Referentie 

Aan de hand van drie voorbeelden van 

hedendaagse Zwitserse architecten zal getracht 

warden te illustreren tot welke resultaten men 

kan komen wanneer een meer analoge aanpak 

wordt gehanteerd bij de uitbreiding van bestaande 

gebouwen of zelfs een monument. Hoe verschillend 

het werk van deze architecten ook mag zijn, alledrie 



de projecten getuigen van een dergelijke aanpak en 

in de verte klinkt nog de echo van Aldo Rossi. Het 

eerste project is van de hand van Miroslav Sik zelf 

en gebouwd in de tijd dat hij weg was uit Zurich, 

het tweede van de reeds eerder behandelde Peter 

Zumthor en tenslotte Aurelio Galfetti uit Ticino. 

La Longeraie Centre - Miroslav Sik 

In het dorp Merges, gelegen aan het Meer van 

Geneve, ligt een ensemble van reeds bestaande 

gebouwen waar in de tijd al verschillende 

uitbreidingen hebben plaatsgevonden en waarin nu 

een hotel en congrescentrum zijn opgenomen. De 

oudste gebouwen dateren al uit de jaren twintig, de 

diverse uitbreidingen uit de jaren dertig en vijftig . 

De opgave voor Miroslav Sik was om het bestaande 

complex te renoveren . Sik kiest er voor om alle 

gebouwen te behouden en om deze tot een nieuw 

geheel te smeden. De aanpak is tamelijk radicaal : 

alle bestaande wanden warden van eenzelfde nieuwe 

fac;ade voorzien zodat het nieuwe voorkomen van 

de tot voorheen nog verschillende gebouwen geheel 

uniform is. Niet langer is waarneembaar in welke 

tijd welk deel van het complex gebouwd is, waarbij 

elk contrast lijkt te zijn geneutraliseerd. In zijn 

woorden is er dan ook niet langer sprake van een 

onderscheid tussen oud en nieuw, maar van altneu 

( oudnieuw), zeals de titel luidt van een van zijn 

boeken. 

Haus Gugalun - Peter Zumthor 

In Versam in het Zwitserse Safiental staat een 

kleine woning die al dateert uit het jaar 1706. Peter 

Zumthor heeft de woning in 1994 uitgebreid met 

een volume tussen de woning en de berghelling. De 

wens van de opdrachtgever was dat het huis moest 

warden aangepast aan het moderne leven maar dat 

de bestaande atmosfeer niet verloren mocht gaan. 



Het voorste deel van de woning werd behouden, het 

achterste vervangen door nieuwbouw. Evenals het 

oude voorhuis zijn de buitenwanden gemaakt van 

massief houten balken en planken . In GraubOnden 

warden dit soort huizen 'Strickbauten ' genoemd. 

De wanden zijn opgebouwd uit gelsoleerde holle 

box elementen die horizontaal gestapeld zijn. Zo 

ontstaat een gevel die aansluit bij de wanden van 

het voorhuis. Het geheel, nieuw- en oudbouw, wordt 

bij elkaar gehouden door het nieuwe dak. 

De keuze voor hout is niet alleen bepaald door het 

in de regio voorhanden zijn of vanwege de landelijke 

ligging van de woning maar oak door de warmte 

en tactiliteit van hout. De atmosfeer van het oude 

voorhuis wordt zo oak in de nieuwbouw gecreeerd. 

Een sfeer die doet denken aan een oude Stube. 

Door de toepassing van hout weet Zumthor oud 

en nieuw met elkaar te verknopen. De structuur 

van de nieuwbouw verschilt weliswaar sterk van 

die van het voorhuis, maar de kleur van de gevel 

zal zich in de loop der jaren onder invloed van het 

weer aanpassen aan de kleur van het voorhuis. Zo 

vertelt het patina van het hout de geschiedenis van 

het huis, of zoals Zumthor zegt: ' die Dinge erzahlen 

!assen '. 

Wie het huis betreedt heeft het idee in een 

tijdmachine terecht te zijn gekomen. Enerzijds het 

oude voorhuis uit 1706 en anderzijds de moderne 

nieuwbouw uit 1994. Er ontstaat een spanningsveld 

tussen beide perioden: het natuurlijke tegenover 

het kunstmatige. De op het eerste gezicht, zeker 

voor die tijd, zo kunstig gemaakte voorbouw is na 

aanschouwing van de nieuwbouw niet meer dan een 

vanzelfsprekendheid. Deze paradox doetje beseffen 

dat om vertrouwd te raken met het verleden, je 

eerst het heden moet begrijpen. 
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woning anno 1927 detail aansluiting oud en nieuw 



Castelgrande - Aurelio Galfetti 

Het laatste referentieproject bevindt zich in het 

zuidelijkste kanton van Zwitserland, in Ticino, in 

de stad Bellinzona. De stad wordt van oudsher 

gedomineerd door drie militaire bastions die de 

Lombardijers hebben gebouwd ter bescherming van 

de vallei van Ticono. Inmiddels hebben de kastelen 

een plek gekregen op de UNESCO werelderfgoedlijst. 

Het meest monumentale complex van de drie is 

Castelgrande, een burcht gelegen centraal in de 

stad, boven op een uitstekende rots, die daarmee 

boven de gehele stad uittorent. 

Al in 1981 kreeg Aurelio Galfetti de opdracht voor de 

restauratie van dit kasteel, maar pas in 1992 werd 

het laatste deel in gebruik genomen en vertelt al iets 

over het moeizame proces waarin deze restauratie 

zich heeft voltrokken . De opgave voor Galfetti ging 

uit van het behoud van de ru'i'ne en om het aan te 

passen zodat het ook een publieke functie kon gaan 

vervullen. Het programma omvatte een museum 

en een aantal feestzalen. Verder moest er naast de 

bestaande 'langzame' route met de stad een nieuwe 

'snelle' verbinding gerealiseerd worden. 

Met een reeks gerichte interventies van formele 

elementen (muur, toren, cirkel en vierkant) warden 

de fragmenten waaruit het kasteel is opgebouwd 

geordend en verenigd, terwijl ze toch afzonder/ijk 

herkenbaar blijven. De verbindingen zijn divers van 

aard: van 'gelijkenis' (de identieke reconstructie 

van stenen muren), via 'interpretatie' (de omkering 

van de toren, die in de grand zakt en de rots 

van binnenuit verovert), tot aan 'tegenspraak' 

(de tegenstelling tussen de geometrie van de 

binnenruimten en de onregelmatige plattegrond 

van de middeleeuwse gebouwen). 



Hana Cisar (uit: 'Van fort tot agora, via het park', 

Archis, nr. 8, 1994) 

De meest rigoreuze ingreep is de toevoeging van 

een liftschacht en trappenhuis in de rots . In een 

hoek van het nieuwe door Livio Vacchini ontworpen 

Piazza de/ Sole in het centrum van Bellinzona begint 

de ' promenade architecturale'. Een door explosieven 

gecreeerde kloof in de rots leidt naar twee liften en 

een trappenhuis die uitkomen boven op de rots. 

Moest de rots voorheen van de buitenkant veroverd 

warden, nu gebeurt dat van binnenuit. Bovenop de 

rots is de grond geeffend en is een park aangelegd, 

een oase van rust, midden in de stad. Al 6000 

jaar wordt op deze plek in de stad gebouwd en tot 

op heden vervult het nog steeds een belangrijke 

functie, nu die van een openbaar toegankelijk park, 

waar door haar bewoners gretig gebruik van wordt 

gemaakt. 
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oude toren liftschacht boven 

< nieuwe fai;:ade + entree plateau 



Galfetti heeft een lange band met de stad Bellinzona 

waar hij talrijke gebouwen en interventies heeft 

ontworpen gedurende zijn lange carriere. Mede 

door deze diepgaande affiniteit met de plek heeft 

dat geleid tot een analogie tussen de nieuwe functie 

van het kasteel en zijn omgeving . 

Conserveren-transformeren is de titel van een tekst 

van Galfetti, waarin hij benadrukt dat de restauratie 

van een monument eveneens een architectonisch 

project is. Het is een project waarvan de analyse en 

interpretatie van de geschiedenis de basis blijven. 

'Een restauratie kan vandaag geen weergave 

zijn van het verleden. Het is de observatie van 

het verleden (van het bestaande) die een sleutel 

aanreikt voor de interpretatie.' 

Pierre-Alain Croset (Uit: Casabella, nr. 518, 1985) 

Continu"iteit 

Herbestemming of renovatie, oak wanneer dit 

een monument betreft, impliceert allerminst de 

vaak gehanteerde methode van het met fluwelen 

handschoenen aanpakken van het bestaande . 

Persoonlijk vind ik dat getuigen van een gebrek aan 

inzicht en durf om een gebouw te transformeren 

naar het heden . Hierin schuilt namelijk het 

gevaar dat te krampachtig aan het verleden wordt 

vastgehouden . Vanuit nostalgische overwegingen 

wordt het bestaande bevroren, verliest het 

daardoor zijn functie en in het slechtste geval is 

het bestaansrecht van het gebouw niet langer meer 

gelegitimeerd . Conservering in die zin is meestal 

een doodlopende weg. 

Het afstuderen beschouw ik als een kans om 

mijzelf te positioneren in dit debat hoe om te gaan 

met oud en nieuw en hoe deze twee met elkaar 



gecombineerd dienen te worden. Het streven is 

naar een integraal ontwerp van oud en nieuw, 

zoals in de Zwitserse voorbeelden is te zien, waarin 

deze twee niet langer naast elkaar bestaan maar 

samenvloeien tot een harmonieus geheel. Het 

sleutelbegrip daarbij is continu'iteit. Het continueren 

van dat wat reeds aanwezig is, manifesteert zich op 

elk schaalniveau, van de stad tot aan het detail. De 

uitwerking verschilt per opgave, maar de intentie 

waarmee de opgave wordt benaderd is iedere keer 

dezelfde. 

Het resultaat is een ensemble waarin het oude 

is getransformeerd naar het heden en wederom 

voldoet aan de eisen van deze tijd zonder dat 

daarbij de geschiedenis en de betekenis van de plek 

verloren gaat. Een nieuwe laag wordt toegevoegd 

die de geschiedenis van het gebouw of de plek 

alleen maar verrijkt. In onze maatschappij, die 

zichzelf continu wil vernieuwen, altijd op zoek is 

naar nieuwe uitvindingen, vergeten we vaak de 

kennis en ervaring opgedaan in het verleden . Het is 

de kunst om terug te grijpen op deze oude waarden, 

ze weten te herinterpreteren, om de mensen 

uiteindelijk te verrassen met iets nieuws, maar 

tegelijkertijd ook met een gevoel van herkenning. 





Proces 

Na een grondige analyse van zowel het complex als 

de achtergronden van de Bossche School is gestart 

met het ontwerp. Eerste schetsen sturen aan op een 

fysieke verbinding met het voormalige kerkgebouw, 

die in een eerste studiemodel zijn vastgelegd. In 

een volgende fase is geprobeerd om aan de hand 

van sfeerimpressies, die met behulp van collage- en 

photoshoptechnieken zijn geproduceerd, een beeld 

te vormen welk karakter het complex dient te krijgen . 

Daarop zijn de tekeningen steeds gedetailleerder 

geworden, verder inzoomend, in eerste instantie 

nag met de hand en later in CAD. Tussentijds is 

dit ontwerp getest in een situatiemaquette. Het 

definitieve ontwerp is vervolgens in een maquette 

uitgewerkt dat zich als een monoliet presenteert. 

De uitwerking betreft verder de materialisatie van 

het gebouw en de detaillering van de fac_;ades van 

de nieuwe woningen. Tot slot zijn de meest cruciale 

OOST WEST TH UIS BEST 
ONTWERP 





impressie buitenbad impressie saunavloer 

< impressie kleedkamers 
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ontwerppunten verder uitgewerkt in een 3D-model 

die met behulp van fotomontage zijn opgewerkt om 

tot een meer realistische weergave te komen . 

Deze manier van werken hangt nauw samen met de 

wens dat wij ons zowel moeten kunnen identificeren 

als orienteren met een plek en gebouw. Tekeningen 

en maquettes zorgen ervoor dat wij ons een 

ruimtelijke voorstelling kunnen maken van de 

architectuur nog voordat er wordt gebouwd. Met 

de impressies in photoshop daarentegen wordt 

getracht om iets van de sfeer over te brengen. 

Kloostertypologie 

De sleutel die heeft geleid tot het uiteindelijke 

ontwerp is om de kloostertypologie te gebruiken 

als onderlegger voor het plan. De keuze hiervoor is 

tweeledig; enerzijds is dat om openbaar en prive met 

elkaar te verenigen binnen een complex, anderzijds 

vanwege de wens om een analoge uitbreiding te 

realiseren. Een abdij of klooster bestaat normaliter 

uit een kerkgebouw dat openbaar toegankelijk is en 

een gedeelte afgesloten voor buitenstaanders waar 

de monniken of nonnen verblijven. 

Deze scheiding tussen openbaar en prive leent 

zich ook bij uitstek voor dit plan. Het bestaande 

kerkgebouw wordt herbestemd tot badhuis en 

behoudt daarmee zijn publieke functie en blijft het 

zwaartepunt binnen het ensemble, zoals de kerk 

dat is binnen een klooster. Daaromheen worden 

vijfentwintig grondgebonden woningen geplaatst, 

gesitueerd rondom twee hoftuinen en door middel 

van een arcade verbonden met het badhuis. De 

voormalige pastorie, centraal gelegen in een van 

beide tuinen, gaat dienst doen als restaurant voor 

zowel badgasten als bewoners. 
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Arcade 

De arcade is de meest essentiele toevoeging. Het 

verbindt de woningen met het badhuis en vormt 

daarmee tegelijkertijd de fysieke verbinding tussen 

oud en nieuw. Het raakt het gebouw, breekt er 

doorheen, volgt haar contouren en geeft richting. 

De arcade wordt de drager van het hele plan en 

zorgt ervoor dat het ensemble op de begane grand 

als een continue ruimte wordt ervaren . 

De arcade kruist halverwege het plantsoen met 

het bestaande pad en kadert daardoor de helft 

van het plantsoen in tot een besloten hoftuin voor 

de bewoners van het complex. Het restaurant, 

gevestigd in de voormalige pastorie, wordt oak 

verbonden met de arcade die met een knik loskomt 

van de buitenwand van het badhuis en voor de 

gevel van het restaurant langsloopt. De arcade kan 

hier oak gebruikt warden als overdekt terras. 

Maatvoering 

Om tot een heldere structuur te komen is gezocht 

naar een maatvoering, waarin de verschillende 

elementen goed tot hun recht komen en met elkaar 

in verhouding staan. Als startpunt is de hoek van 

het bestaande gebouwen genomen, halverwege het 

plantsoen. 

Vanuit hier is in twee richtingen een raster uitgezet 

van 2,70 m. De arcade is 2,70 m breed, waarvan 

30 cm aan de wand opgaat en 2,40 m resteert als 

wandelgang. Hierin zijn hardstenen tegels gelegd 

met afmetingen van 60 x 60 cm die iedere keer na 

vier tegels warden afgewisseld met een rij tegels 

van 30 x 60 cm om nogmaals het raster binnen 

het plan te benadrukken. Deze rij correspondeert 

oak met de woningen die op de arcade aansluiten. 

De woningen zijn 2 x 2, 70 m breed en 5 x 2, 70 m 

diep. 









De gevelopeningen van de woningen 2ijn 1,80m 

breed, even groat als de openingen van de arcade 

en 2orgen 20 voor een uniforme uitstraling van 

het ensemble. De bakstenen penanten 2ijn 90cm 

breed. 

Openingen 

In de twee gesloten wanden van het badhuis 2ijn 

openingen aangebracht, analoog met openingen 

in de omgang van de voormalige kerk2aal, van 

respectievelijk 3,60m en 4,80m. De verhouding 

tussen de twee openingen is gelijk aan de 

verhouding tussen beide gevels en bedraagt 3 :4, 

het Plastische Getal. Hierin warden taatsdeuren 

geplaatst van 1,20m breed, 2x de maat van een 

hardstenen tegel, zodat het aantal benodigde 

deuren ook respectievelijk 3 en 4 bedraagt. De 

openingen bieden de badgasten de mogelijkheid om 

het buitenbad en de arcade te betreden. 

Plantsoen 

Een van de meest karakteristieke elementen 

2ijn de monumentale 40 jaar oude lindebomen, 

het patina van de site. Een van de belangrijkste 

ontwerpbeslissingen is daarom geweest om alleen 

op die plekken nieuw te bouwen als daarbij 20 min 

mogelijk van het bestaande green verloren gaat. 

Het gevolg is dat het ontwerp 2ich als een soort 

slang beweegt tussen het green en opdoemt op de 

open plekken en aan de randen van het terrein . De 

arcade die halverwege het plantsoen kruist en het 

volume van het buitenbad dat aan het bestaande 

complex is bevestigd ontlenen hieraan hun vorm, 

positie en afmetingen . 

Openbare ruimte 

Het opdelen van het plantsoen door de bouw van een 

arcade heeft uiteraard gevolgen voor de beleving 

van het plantsoen . Volgens de theorie van Dom 





de derde les van de architectonische ruimte: binnen en buiten 

ons mense/ijk verblijf is dus als een spel van drie afbakeningen 

die e/kaar over en weeroproepen en afwijzen; 

van klein naar groot: eel/a, hof 

dom hans van der laan 

wij noemen ze, 

en domein . 





Hans van der Laan en het ontwerp van Jan de Jong 

fungeert het plantsoen als het domein. Het gedeelte 

tussen het Andriesplein en de arcade zal ook in het 

nieuwe plan zijn openbare karakter behouden, maar 

vormt tevens de toegangsweg naar de besloten 

hoftuin, dat nu de rol van hof toebedeeld krijgt en 

dus als een binnen ten opzichte van het voorste deel 

gaat fungeren, maar als een bu iten ten opzichte van 

de woningen, de eel/a, volled ig analoog met de 

Bossche School ideologie. 

Badhuis 

Het kerkgebouw is een introvert gebouw dat slechts 

spaarzaam daglicht toelaat vanuit horizontale 

raamopeningen hoog in de kerkzaal onder het 

plafond . Uitzicht vanuit het gebouw op de omgeving 

is niet mogelijk en biedt daarmee ook de gewenste 

bescherming en afzondering die een badhuis 

vereist. De twee volledig gesloten gevels aan het 

plantsoen en pastorietuin gelegen worden op een 

aantal punten doorbroken om verbindingen te 

ma ken met enerzijds een nieuw toegevoegd volume 

voor het buitenbad met ligterras en anderzijds de 

arcade die de verbinding met de woningen en het 

restaurant tot stand brengt. 

Sequentie 

De opbouw van het badhuis laat zich het beste 

omschrijven aan de hand van de sequentie van 

ruimtes zoals die door een bezoekende badgast 

wordt afgelegd. 

Parking 

Het bestaande Andriesplein zal ook in de toekomst 

als parkeergelegenheid dienst blijven doen . Het 

plein wordt onder een flauwe helling verlaagd tot 

1,50 meter onder straatniveau. Met de auto rijdt de 

bezoeker vanaf de Meidoornstraat naar beneden. Na 



sauna massage / solarium 

centrale bad buitenbad 

schetsontwerp doorsnede badhuis 



de auto te hebben geparkeerd is er een hellingsbaan 

en trap aanwezig op de hoek van het badhuis met 

de bestaande ingebouwde klokkentoren die naar de 

entree leidt aan de Jacob Catsstraat. 

De andere ingang zal gesloten warden en ans als 

aandenken herinneren aan de voormalige functie 

van het complex. Omdat het iets vertelt over de 

geschiedenis van het gebouw, zal oak niet getracht 

warden om dit met kunstgrepen weg te werken . 

Het verschil tussen de nieuwe functie en de functie 

waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen, mag juist 

best zichtbaar warden gemaakt. 

Entree badgast 

De twee monumentale deuren leiden tot een 

voorvertrek waar rechts de receptie is geplaatst. De 

bestaande openingen die voorheen naar de kerkzaal 

leidden zijn opgevuld met glazen bouwstenen die 

daglicht tot in deze ruimte laten doordingen. Bij de 

receptiebalie kan het entreegeld warden voldaan 

en handdoeken, badjas en slippers meegenomen 

warden. Voorbij de receptie komt men in de 

hoek aan bij de bestaande kapel die onder de 

klokkentoren is gesitueerd en behouden blijft in 

het nieuwe badcomplex, als een herinnering aan de 

vorige bestemming van dit complex. De hoek om 

komt men uit in een lange gang waaraan een viertal 

kleedkamers zijn gelegen, twee voor dames en twee 

voor heren, en een toiletgroep, die van binnenuit 

toegankelijk is. 

Al deze ruimtes zijn geheel opgebouwd uit 

glazen bouwstenen die het daglicht gefilterd 

laten doordringen vanuit het badgedeelte tot de 

achterwand van de gang, slechts de silhouetten 

prijsgevend van de mensen die zich omkleden. 

De kleedkamers zijn ruim opgezet met banken en 



schetsontwerp perspectief interieur badhuis 



kluisjes waarin waardevolle spullen kunnen worden 

opgeborgen . Na zich te hebben omgekleed verlaat 

men de kleedkamer aan de andere zijde en stapt 

daar door de zwaar massieve bakstenen wanden 

(76 cm) het badgedeelte binnen. Deze wand was 

voorheen de scheiding tussen de kerkzaal en de 

omgang, tussen hof en eel/a volgens Jan de Jong, 

en vormt de belangrijkste overgang en eigenlijk pas 

de daadwerkelijke betreding van het badcomplex . 

Centrale bad 

De voormalige kerkzaal die plaats bood aan 800 

parochianen heeft de grootste ingreep ondergaan, 

zonder daarbij afbreuk te doen aan de monumentale 

status van de ruimte maar deze eerder te 

versterken . In de eerste plaats zijn tussen de vier 

aanwezige kolommen meerdere nieuwe bakstenen 

kolommen geplaatst die gezamenlijk het centrale 

bad omsluiten, het nieuwe hart van het complex . 





Op de kopse kanten van het bad zijn twee trappen 

geplaatst die het bad inleiden . Twee andere 

monumentale stenen trappen leiden de bezoeker 

naar de eerste verdieping . Deze verdieping 

is halverwege de bestaande acht meter hoge 

kerkzaal toegevoegd en biedt plaats aan diverse 

saunacabines, een Turks stoombad, een solarium 

en massagekamers. Centraal gelegen op deze 

verdieping is een grote vide die correspondeert 

met het centrale bad gelegen op de begane grond . 

Balustraden tussen de kolommen bieden een 

mooi uitzicht op de lager gelegen verdieping, en 

refereren daarmee aan de 19• eeuwse kuurbaden 

in Europa (zoals bijvoorbeeld het Gellert Spa hotel 

in Boedapest) . Op deze manier is getracht om de 

monumentale status van het gebouw te behouden. 

Om de kolommen heen zijn rustplekken met 

zachte zit- en ligelementen ingeruimd waar de 





bezoeker zich kan terugtrekken, rusten, lezen of 

iets kan drinken. Deze ruimte vormt tevens de 

circulatieruimte van het badhuis. Wanneer men 

hier rondloopt, heeft men altijd aan een zijde het 

centrale bad liggen, als vast orientatiepunt, en aan 

de andere zijde, in de nissen van de voormalige 

omgang zijn thema- en kruidenbaden geplaatst en 

verbindingen met buiten. 

Buitenbad 

Een verbinding naar buiten leidt naar het buitenbad. 

In de omgang kan men kiezen om links naar de 

whirlpool te gaan, die zich als een langwerpig bad 

uitstrekt tot in de hoek van het badhuis waar ter 

plekke het dak is geopend en daglicht naar binnen 

valt. Naar rechts leiden traptreden die tussen de 

wanden zijn geklemd naar beneden het buitenbad 

in. Op deze plek zijn drie openingen gemaakt in de 

gevel die in het bad staan. Al zwemmend verlaat 

men de omgang en komt men in het onoverdekte 

deel. 

Loopt men rechtdoor vanuit het badhuis naar 

buiten, dan komt men via de taatsdeuren uit op 

een groot stenen ligterras met aan de rechterzijde 

het buitenbad en aan de linkerzijde een volume 

dat wordt ingeklemd door een bakstenen wand die 

naar binnen toe vouwt. Hierin zijn douches en een 

buitensauna geplaatst. Verder leidt een trap naar het 

dak van het volume waar nog een apart dakterras is 

voorzien voor badgasten om te zonnen . 

Restaurant 

De andere opening komt via de voormalige crypte, 

waar ook douches zijn geplaatst, uit onder de arcade. 

De arcade strekt zich hier uit naar de woningen en 

naar links toe volgt het de gevel van het badhuis 

om vervolgens met een knik het restaurant in de 
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voormalige pastorie te bereiken. Hier kan men zowel 

als badgast of als bewoner gebruik van maken, om 

iets te drinken of voor een eenvoudige maaltijd . De 

arcade en de hoftuin kunnen daarbij in de zomerdag 

als terras warden gebruikt. 

Logistiek 

Het personeel van het badhuis en het restaurant 

heeft met het voormalige poortgebouw tussen 

kerk en pastorie haar eigen entree. Deze wordt 

ook gebruikt om goederen aan en af te voeren. 

Het restaurant heeft een eigen opslag. De deur 

die voorheen door de pastoor werd gebruikt om 

van pastorie naar de kerk te gaan komt nu uit in 

een opslagruimte van waaruit direct het badhuis is 

te betreden en de installatieruimte die zich tussen 

receptie en logistiek in bevindt. Verder leidt een 

trap naar boven waar in de voormalige sacristie de 

kantoren zijn gehuisvest. 

Entree bewoner 

De bewoners van de hofwoningen kunnen ook te 

alien tijde gebruik maken van de badfaciliteiten. 

Op arcadeniveau zijn een tweetal verbindingen 

gemaakt die ervoor zorgen dat er geen barrieres 

tussen badhuis en de woningen bestaan en als 

vanzelfsprekend warden ervaren. Na een lange 

dag werken, kan men zich thuis al uitkleden om 

vervolgens onder de arcade naar de sauna te gaan 

om te ontspannen. 

De noodtrap die voorheen van de sacristie op de 

eerste verdieping uitkwam in het plantsoen is 

verwijderd. Op deze hoek knikt nu de arcade om 

het badhuis heen. Daarnaast is echter een nieuwe 

veel bredere stenen trap ontworpen, los van de 

gevel, die vanuit de arcade en hoftuin uitkomt op 

een bordes . Op dit bordes is via dezelfde deur als 

voorheen de eerste verdieping bereikbaar. Op deze 





manier kunnen de bewoners direct instappen op het 

saunagedeelte . Een nieuwe deuropening leidt vanuit 

de voormalige sacristieruimte naar de saunavloer. 

Het kleine niveauverschil tussen de twee vloeren 

wordt met een drietal treden in de 76 cm brede 

deurpost opgevangen. 
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Hofwoningen 

Naast de herbestemming van het badhuis omvat 

de opgave ook de toevoeging van vijfentwintig 

grondgebonden hofwoningen : 21 woningen van drie 

verdiepingen, waarvan er 19 een patio hebben op 

de bovenste verdieping en 4 woningen van twee 

verdiepingen hoog. 

Elke verdieping bestaat uit een langwerpige ruimte 

met in het midden een volume, waarin alle natte 

cellen zich bevinden : toilet, keuken en badkamer. 

Dit volume deelt de verdieping op in twee apart 

in te richten kamers . Doordat men toch aan beide 

zijden van het blok langs kan kijken en lopen blijft 

de ruimtelijkheid gewaarborgd . 

In de woningen die drie verdiepingen hoog zijn 

bevindt zich op de begane grand een atelier of 

garage dat direct vanaf de straat bereikbaar is. In 

het blok bevindt zich een toilet, meterkast, centrale 

verwarming en opslagruimte. De woning wordt hier 

als het ware 'vastgeklikt' op de arcade. De arcade is 

vanwege de ruime breedte door de bewoners tevens 

als veranda te gebruiken. De trap is ingeklemd 

tussen twee wanden en staat haaks op de lengteas 

van de woning . 

Op de eerste verdieping bevindt zich het 

leefgedeelte met een aparte woon- en eetkamer, 

met in het blok de keuken . Op de derde en bovenste 

verd ieping bevindt zich in het blok de badkamer. 

Aan weerszijden is een slaapkamer geplaatst die 

wanneer wenselijk ook als studie is te gebruiken . 

Verder is een interne patio tussen de trap en 

de slaapkamer aan de straatzijde geplaatst, 

opgebouwd uit glazen bouwstenen . Ook de vloer 

is van glazen bouwstenen waardoor daglicht ook 





kan binnendringen in de ondergelegen woonkamer 

op de tweede verd ieping. De bewoner heeft 

een gemeenschappelijke hoftuin tot zijn of haar 

besch ikking , maar voor meer privacy kan men zich 

ook terugtrekken in de eigen patio . 

Fac;ade 

De fac;ade is opgebouwd uit baksteen waar met een 

bepaalde regelmaat openingen in zijn aangebracht 

met franse balkons. Elke woning heeft in principe 

op elke verd ieping twee van deze franse balkons die 

uitkijken op het hof of op de straat. Tussen de franse 

balkons zijn houten rabatdelen geplaatst in western 

red cedar. 

Op die manier ontstaat een verticale belijning in 

de gevel. De individuele woning, de eel/a, wordt 

tot uitdrukking gebracht door het plaatsen van 

een koperen hemelwaterafvoer per woning , als 

een modern ornament op de gevel, waarmee de 

vertical iteit nogmaals wordt benadrukt. Het gehele 

complex en de arcade in het bijzonder strekken zich 

daarentegen horizontaal uit en brengen daarmee de 

belijning in balans. 
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Gekozen is voor een gebruik van veelal 'aardse' ma

terialen: hout, baksteen en natuursteen. Het hout 

dat gebruikt wordt voor de rabatdelen in de gevel is 

western red cedar gelijk aan het boeiboord van de 

voormalige kerkzaal. De sauna's zijn uitgevoerd in 

abachi-hout. De hardstenen tegels onder de arcade 

zijn van geschuurd Belgisch hardsteen. Dit mate

riaal wordt ook gebruikt voor de afwerking van de 

badkamers in de hofwoningen . 

Een van de kenmerken van de Bossche School is 

dat gebouwen zijn opgetrokken uit baksteen. Bij 

de Andrieskerk betreft dat een geel genuanceerde 

baksteen. In de materialisatie van de nieuwbouw is 

ook gekozen voor baksteen, nu donker van kleur dat 

voor een licht contrast zorgt tussen oud en nieuw. 

Het resultaat is een bakstenen monoliet, massief 

en stevig verankerd in het groen, die geborgenheid 

biedt aan zowel de badgast als de bewoner. 

MATERIALISATIE 
DETAILLERING 



baksteen handvorm waalformaat 
wienerberger mangaan 

gevelbekleding halfhouts rabat 
western red cedar 
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glazen bouwsteen samba lichtspot inbouw erco 



douche hansgrohe 



geschuurd belgisch hardsteen kranen dornbracht tara 
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1. 

2. 

ballastlaag 
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9. tegelvloer 

cementdekvloer 35mm 
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14. tegels belgisch hardsteen 

600x600x20mm 

cementdekvloer 35mm 

14 

16. betonnen kantplank 

16 

17. fundering op staal 
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15. tegelwerk 

cementdekvloer 35mm 

ribcasettevloer 

15 

16 

16. betonnen kantplank 
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Op deze plaats wil ik ik graag mijn commissie 

bedanken, prof. ir. Hans Ruijssenaars, dr. ir. Gijs 

Wallis de Vries en Zjak Hofman arch. AvB, die 

met hun inzichten en begeleiding mijn afstuderen 

naar een hoger plan hebben getild en voor mij 

als klankbord hebben gefungeerd tijdens het 
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Terugblikkend op mijn studie wil ik graag ook 

een aantal mensen bedanken die een belangrijke 
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mij verder hebben aangewakkerd: Constant Hak 

en Theo Hauben (mijn atelierbegeleiders in het 

eerste jaar), Reinder Rutgers, (voor wie ik jaren 

als student-assistent heb gewerkt) en tenslotte 

prof. Christian Kieckens en Jos Bosman voor hun 

inspirerende colleges . 
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School: architect Geert de Poorter, architect Daan 
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wethouder Martien Jansen, het parochiebestuur 

en in het bijzonder Jan Cunnen, en Koos de Jong 

(de zoon van architect Jan de Jong en de drijvende 

kracht achter de Jan de Jong-stichting). In de vele 

bezoeken die ik heb gebracht aan gebouwen van 

Jan de Jong en Dom Hans van der Laan waren vele 

men sen zo vriendelijk om mij rond te leiden: Frans 

van der Leest in de kerk in de Odiliapeel, Alex ten 

Broeke (de huidige eigenaar van Villa Naalden in 

Best) , zuster Miriam van Priorij Emmaus en tenslotte 

mevrouw De Jong, die mij haar eigen woning en het 

landgoed in Schaijk liet zien. Het enthousiasme 

waarmee zij vertelden heeft aanstekelijk gewerkt. 

Studeren doe je niet alleen . Zeals ik al in mijn 

voorwoord noemde zijn de vele excursies, lezingen 

en tentoonstellingen die ik met anderen heb 
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waarde geweest. Veel dank ben ik verschuldigd aan 

familie en vrienden die mij hebben geholpen in het 

afgelopen jaar: mijn oom Dirk van Wijk, Thomas 

Wortmann, Martijn van Bentum, Mark van den 

Boorn, Greke Klein Brinke en bovenal mijn moeder, 

voor haar onvoorwaardelijke steun. 

Tot besluit wil ik graag Rogier Dobma bedanken. 
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dezelfde commissie, maar met ieder een eigen 
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alleen over architectuur, zijn voor mij altijd een bron 

van inspiratie geweest. 
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