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De ruggengraat van het tweede studiejaar 
wordt gevormd door een reeks van drie elkaar 
aanvullende ontwerpopdrachten: hofhuis, 
paviljoen en torenhuis. Bij het hofhuis staan de 
naar binnen gerichte introverte ruimtes en het 
verband tussen gebouw en interieur centraal. 
Bij het paviljoen worden verband en wissel
werking tussen gebouw en landschap onder
zocht. Bij het torenhuis gaat het om de relatie 
tussen gebouw en stad. 

Het tweedejaars ontwerponderwijs wordt niet 
beschouwd als vrijplaats voor onbeperkte en 
vrijblijvende 'orginaliteit' maar veel meer gezien 
als een gestuurd proces waarin de studenten 
geacht worden door middel van deze klein
schalige en strak gestructureerde opdrachten 
kennis op te bouwen over - en verbanden te 
leggen tussen de primaire elementen en princi
pes van het architectonisch ontwerpen zoals 
ruimtelijke organisatie, compositie, sequentie, 
licht, schaduw en de eigenschappen van ma
terialen. Het ontwerpen als een 'onderzoekend 
proces' wordt even belangrijk geacht als het 

lnleiding 
In 1998 verkortte de faculteit bouwkunde van de TUE de propedeuse voor alle 
studenten van twee naar een jaar. Dit was de aanleiding om het tweedejaars 
projectonderwijs voor de architectuurstudenten structureel en inhoudelijk te 
vernieuwen . 
Het in dit projectboek gepresenteerde werk vormt een eerste selectie van 
ontwerpen die binnen dit vernieuwde projectonderwijs tot stand zijn gekomen . 

daadwerkelijke 'eindproduct'. De nadruk wordt 
gelegd op het verband tussen de conceptionele 
en de sensuele benadering van een ontwerp 
en het omgaan met architectuur niet alleen als 
mentale constructie maar ook als ruimtelijk 
fenomeen dat waargenomen wordt met alle vijf 
zintuigen: hoe is bijvoorbeeld de akoestische 
kwaliteit van een ruimte, hoe voelt een bepaald 
materiaal aan, welk geluid ontstaat als iemand 
over een grindpad loopt? Ook het wonen als 
cultureel fenomeen en als uiting van een basis
behoefte waaruit architectuur zich heeft ont
wikkeld, verbindt de drie projecten. 
Dit thema wordt telkens vanuit een andere 
inhoudelijke (de praktische, de symbolische en 
de ontologische betekenis) en programmati
sche (tijdelijk en permanent wonen, wonen en 
werken) invalshoek benaderd. 
Het projectwerk wordt ondersteund door bege
leidende oefeningen en analyses. 
Zo worden bij het hofhuisproject bestaande 
gebouwen qua typologie en morfologie met 
elkaar vergeleken. Bij basisruimtes als een 
hok, een gang, een kamer, een zaal en een hof 

worden de verbanden tussen ruimtelijke pro
porties, ruimtelijke verschijning en hun waarne
ming onderzocht. Bij het paviljoen worden de 
topografische en morfologische kenmerken van 
het landschap en de waarneming ervan in 
schetsen en tekeningen aan de orde gesteld. 
Daarnaast wordt het projectwerk begeleid door 
lezingen en introducties waarin belangrijke 
ontwerpaspecten als materialisering, construc
tie en sequentie ter sprake komen. 

Alie didactische middelen die in het tweede 
jaar worden toegepast hebben tot doel studen
ten vanuit verworven 'kennis' een eigen archi
tectonische 'visie' te laten ontwikkelen en het 
beset te laten ontstaan dat het bij het architec
tonisch ontwerpen gaat om een complex 
samenspel van vorm, functie en materialisatie 
dat door een koppeling van denken en maken 

ontstaat. 
Het denken ligt in het maken en het maken in 
het denken. 

HOsnO Yegenoglu 



Typologische ontwikkeling 

In de term1nologie van architecten en urbanis
ten worden voor het hofhuis verschillende 
namen gebruikt. Terwijl het 'atriumhuis' een 
Romeinse omschrijving is, wordt dit woning
type in het Spaanse en Noord Amerikaanse 
cultuurgebied als 'patiohuis' gedefinieerd. 
In de islamitische en met name de Turkse 
wereld wordt het type 'avlu evi' genoemd, ter
wijl in Noord Europa, met name in de 
Scandinavische landen en Duitsland het begrip 
'hofhuis' ofwel 'tuinhofhuis' zijn intrede heeft 
gemaakt. 
In de 6000-jarige typologische ontwikkeling van 
het hofhuis zijn enkele steeds terugkerende 
thema's te vinden die ook in de hedendaagse 
hofhuisarchitectuur hun betekenis hebben, 
zoals ruimtelijke openheid versus ruimtelijke 
geslotenheid (introvert naar buiten en extravert 

Het hofhuis 
T4 Projectwerk 

naar binnen). transparantie versus begrenzing, 
intercommunicatie van centrifugale binnen
ruimte en centripetale buitenruimte en de hot 
als een 'leeg centrum' . Deze eeuwenoude 
bindende architectonische thema's vormen als 
het ware de ruimtelijke 'ruggengraat' van dit 
woningtype. In India, China, Klein Azie, Noord 
Afrika , Midden-. en Zuid Amerika en Zuid 
Europa werden hofhuistypen in overeenstem
ming met de sociale en klimatologische 
aspecten meestal voor een stedelijke context 
ontwikkeld omdat dit type bijzonder geschikt is 
voor hoge bouwdichtheden bij behoud van ver
gaande privacy en individualiteit van de 
gebruikers. 

Program ma 
Het hofhuis is gesitueerd in een denkbeeldige 
urbane context die stedenbouwkundig 
gekenmerkt wordt door een neutral ortogonaal 

hofhuis paviljoen torenhuis 
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grid en een hoge bouwdichtheid. Het terrein 
is vlak en er zijn geen significante natuurlijke 
objecten in de nabije omgeving. 
Het introverte en naar binnen gekeerde karak
ter van het hofhuis dat in sterk contrast staat 
met de extraverte publieke ruimte is het meest 
significante aspect van dit type huis. 
De besloten structuur van het huis impliceert 
een intieme en individuele binnenruimte als 
aparte wereld. De omgeving en het uitzicht 
daarop vormen voor het ontwerp geen referen
tiepunten zeals bij andere gebouwentypen als 
paviljoen en torenhuis. De architectonische 
kwaliteit van het hofhuis ontstaat door zijn intro
vertheid dus van 'binnenuit' De sequentie van 
de ruimtes, het lnterieurconcept. en de samen
hang tussen overdekte ruimtes en hof (of 
haven) vormen de meest belangrijke ontwerp
aspecten van het project Het project wordt 
vanuit de volgende drie richtingen benaderd: 

hofhuis paviljoen torenhuis 

1. Stedenbouw: Er moeten binnen het 
gegeven neutrale grid, dat werkt als een 
soort 'urbane ruggengraat' voor de ontslui
ting, de infrastructuur, de verkavelings
structuur en de relatie tussen prive- en 
openbare ruimte werkbare randvoorwaar
den gecreeerd worden. Deze randvoor
waarden zullen dienen als een overkoepe
lende context waarbinnen de individuele 
hofhuizen geplaatst moeten worden. 

2. Gebouw: De primaire elementen van het 
architectonisch ontwerpen als plattegrond
organisatie, logistiek, zonering. orientatie, 
bezonning. proportie. constructie. materia
lisatie en sequentie zullen aan de orde 
gesteld worden. 

3. Theorie: Aan de hand van teksten zal de 
betekenis van het wonen als universeel cul-

tureel fenomeen aan de orde gesteld wor
den. 
Een fenomeen dat enerzijds onderhevig is 
aan de kortstondige tijdgeest, denk hierbij 
aan concepten als 'wonen in het cyber 
space' of 'wonen in een machine', en 
anderzijds aan tijdloze en universele aspec
ten, zoals ze door de filosoof Martin 
Heidegger vanuit een etymologisch en 
fenomenologisch perspectief zijn geformu
leerd: 
'De eigenlijke betekenis van het werkwoord 
bouwen, namelijk wonen, is ons verloren 
gegaan ... .. We wonen niet alleen. want dat 
zou bijna nietsdoenerij betekenen: we 
hebben een beroep, we doen zaken. we 
reizen en onderweg zijnde wonen we nu 
eens hier en dan weer daar. 
Bouwen betekent oorspronkelijk wonen. 
Waar het woord bouwen nog zijn oorspron-



kelijke zeggingskracht heeft, zegt het tevens 
hoever het wezen van het wonen zich uitstrekt. 
Bouwen, buan, bhu, beo, is immers hetzelfde 
woord als ons 'ben' in de zegswijzen: ik ben, jij 
bent. VVat betekent dan: ik ben? Het oude 
woord bouwen, waartoe het 'ben' behoort, 
geeft als antwoord: 'ik ben', 'jij bent' wil zeggen: 
ik woon, jij woont. 
De wijze waarop jij bent en ik ben, de manier 
waarop wij mensen op de aarde zijn, is het 
buan, het wonen. 
Mens zijn betekent: als sterveling op de aarde 
zijn, betekent: 'wonen'. 
(Martin Heidegger, 'Over denken, bouwen, 
wonen', p 48) 

hofhuis paviljoen torenhuis 
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Box of surprises 

De opgave bestond uit het ontwerpen van een hofhu i s binnen een fictieve ste
denbouwkundige omgeving. Het gebied is opgebouwd uit negen clusters van acht 
hofhuizen. Buiten het ontwerpen van een hofhuis moest er per cluster van acht 
nagedacht warden over het stedenbouwkundige concept dat ook voor de rest van 
de clusters gebruikt kon warden . Zo zou er een evenw1ichtige wijk van hofhuizen 
ontstaan. 

Uitgangspunt binnen ons cluster was het 
creeren van een formele en een informele 
entree voor de hofhuizen zo zou dan binnen 
het cluster aan de openbare zijde (het plein) 
een formele entree ontstaan en aan de prive
zijde (de steeg) een informele entree. 
Het ontwerp van het hofhuis werd dus aan de 
buitenzijde bepaald door het steden
bouwkundig concept en aan de binnenzijde 
werd het ontwerp bepaald door de drie bewo
ners die er in zouden komen wonen. Deze 
bewoners moesten we zelf verzinnen en een 
onderlinge relatie geven die niet al te doorsnee 
zou zijn. In mijn geval bestonden de bewoners 
uit een alleenstaande moeder met een hyper
actief kind en een boeddhistische monnik die 
bij de twee te gast is. De monnik was in 
zoverre bepalend voor het ontwerp dat ik een 
gastenverblijf heb ingericht en een ruimte waar 
de monnik zich kan terugtrekken om te 

mediteren. Het hyperactieve kind kan in 
principe overal zijn gang gaan in deze ruim 
opgezette woning. 
Naast deze uitgangspunten waren mijn eigen 
uitgangspunten om een duidelijke scheiding te 
creeren tussen de primaire en de secundaire 
functies en om een woning te ontwerpen die 
voor het grootste deel uit open ruimte zou 
bestaan maar waarbinnen loch de verschil
lende functies bepaald waren. 
De woning bestaat uit twee delen, namelijk het 
woongedeelte en het slaapgedeelte. Seide 
functies warden gescheiden door een kasten
wand, waarin zich de secundaire functies 
bevinden. Een andere scheiding binnen de 
woning vormen de patio's, die het woon
gedeelte scheiden in een keuken met eetkamer 
en een ruime woonkamer. In het slaapgedeeite 
zorgt de patio voor een scheiding van de 
slaapkamer van de moeder en de kinderslaap-

harm saanen hofhuis paviljoen torenhuis 
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kamer. Het gastenverblijf grenst aan de kinder
kamer en word! begrensd door een lichte 
scheidingswand aangezien het prive-karakter 
hier een belangrijke rol speelt. De monnik heeft 
bij het gastenverblijf ook een patio die meer de 
functie heeft van lichtschacht. Om het contrast 
tussen open en gesloten meer te benadrukken 
heb ik schijven aangebracht die in de woning 
zorgen voor een bepaalde dramatiek. Zo is 
namelijk de woonruimte erg open maar de toe
gang tot de keuken wordt door het aanbrengen 
van de schijf erg drukkend en benadrukt ook 
weer de openheid van de patio. 

~ I 
,I 

~:~·-=-·---~. 

Op deze manier ontstaat er ook een duidelijke 
looplijn in de woning. De kast die de 
secundaire functies herbergt wordt binnen de 
woning eigenlijk een primair element aange
zien ze zo belangrijk is in de bepaling van de 
ruimte. De kast bevat de keuken, opbergruim
te, een gemeenschappelijke badkamer voor de 
moeder en het kind, een 'openbaar toilet', een 
badkamer voor het gastenverblijf en een 
garderobe. 
Los van de woning bevindt zich nog een bijge
bouwtje waarin zich de meditatieruimte voor de 
monnik bevindt en een bergruimte. 

UJ I 
I 

g ... --

~i,11 rl' 
PLATTEGROMD 

l 

! I t c!-=i 

DOOR9NEDE AA 

~ J L 
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harm saanen hofhuis paviljoen torenhuis 

Het gebouwtje bestaat aan de zijde van de 
woning uit een gesloten wand en aan de 
andere zijde kan de ruimte worden opengezet 
naar een kleine patio. lk heb dit bijgebouwtje 
bewust losgehaald van de woning aangezien 
dit een plek van rust en terugtrekking moest 
worden. Qua vorm heb ik het haaks op de 
lineaire vorm van de woning geplaatst. 
Aan de kant van de woning bevindt zich de 
formele entree; ik heb geprobeerd om dit uit 
drukken door een blinde muur recht tegenover 
de entree te plaatsen. Er is namelijk een ope
ning in de wand, die het hofhuis in principe 
voor iedereen toegankelijk maakt, maar de 
blinde wand moet ongenode gasten een onge
makkelijk gevoel geven waardoor ze om zullen 
draaien. Mensen die wel 'gewenst' zijn, vervol
gen hun weg naar rechts waar ze de hoek 
omgaan en uitkomen bij de voordeur. 
Ondanks het introverte karakter bevindt er zich 
toch een smal raam aan de voorzijde maar de 
opening in de muur is zo geplaatst dat men 
niet zomaar de woning kan binnenkijken. 
Aan de informele zijde maak ik het hofhuis 
meer open naar de bezoeker. Zo is de opening 
in de muur zo geplaatst dat je in principe via 
een dezelfde smal raam als aan de voorzijde in 
de woning zou kunnen kijken. 

lk vond het een leuk project aangezien je bin
nen de muren volledig je eigen gang kon gaan. 
Voor mijn gevoel ben ik er ook in geslaagd om 
alle uitgangspunten te verwerken in mijn 
ontwerp op een toch wel bijzondere manier. 



Stormy Weather 
In een woonwijk ligt aan de zuidwestkant van een centraal plein een langwerpige kavel van 30 bij 9 meter. Op dit kavel 
moet voor een gezin van 3 personen een hofwoning ontworpen worden. De woning wordt door 4 ,5 meter hoge kavelmuren 
van het plein en de omliggende woningen gescheiden. 

plaats van een harde overgang tussen het 
plein en de woning te maken, is gekozen voor 
een zachtere overgang van de openbare naar 
prive-ruimte. Hierdoor krijgt de woning niet 
geheel een introvert karakter, zoals gebruikelijk 
is bij hofwoningen. De mensen worden vanaf 
het plein over een pad naar het centrum van 
de kavel geleid waar men de woning te betre
den. Hierdoor wordt de gehele woning, ook 
voor men binnen is, van de buitenzijde goed 
ervaren. Hier is ook het concept voor de wo
ning uit voort gekomen, namelijk het ervaren 
door bewegen. 

Het eerste schetsontwerp laat de uitwerking 
van het concept zien. Men wordt vanaf het 
plein onder de poort door tot de kavel toegela
ten en naar de achtermuur geleid. Hier wordt 
een bocht gemaakt waardoor men op het hart 
van de kavel wordt gericht en naar de voordeur 

bas kolkman hofhuis paviljoen torenhuis 
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van de woning geleid. De diverse vertrekken 
van de woning zijn hier omheen gegroepeerd. 
Uitwerkingen van deze schets tot concrete plat
tegronden leverden geen bevredigende ontwer
pen op De beweging die in de plattegrond te 
ervaren was, was in de doorsnede nergens 
terug te vinden. Het leverde een te strak, te 
vlak en rechtlijnig beeld op zonder enige span
ning en dynamiek. Ook het invullen van de 
ruimten in de plattegrond zorgde voor een 
weinig enerverend beeld. 
Door nieuwe opzetten voor de plattegrond en 
doorsnede voor de woning te maken, is 
geprobeerd de beweging ook in de derde 
dimensie weer te geven. Hiervoor werden ele
menten als dubbelgekromde vlakken en gekan
telde volumes in de ideevorming ge"fntro-



duceerd. Bij de uitwerking van dit ontwerp 
komt ook de titel van het project naar voren. 
De expressiviteit en de materialisering van het 
ontwerp verwijst naar de scheepsbouw en het 
zeilen, een hobby van de toekomstige bewo
ners. De woning levert een gelijke spanning op 
als het zeilen in ruig weer, stormy weather. 

Twee dubbel gekromde houten scheepswan
den creeren de overgang van ptein naar kavel 
door een voorgebied te maken en de entree tot 
de woning. Deze wanden zorgen ook voor de 
begeleidlng van de looproute in de woning en 
overkappen deze. Vanuit de entree kan men de 
keuze maken om of naar het gastenverblijf of 
naar de woning te gaan. In beide gevalten 
komt men dan langs een vijver die, naast de 

woonruimte, het hart vormt van de plattegrond. 
Wil men naar de woonruimte, dan wordt men 
er naar geleid via een lange gebogen gang 
langs de vijver. Deze gang deelt de plattegrond 
van de woning op in tweeen, nametijk een 
openbaar en een prive gedeelte. Aan de noord
kant liggen de prive-vertrekken van het echt
paar, te weten de slaap- en badkamer. De 
leefruimte is aan de zuid-oostzijde van de gang 
geplaatst. Om de leefruimte binnen te gaan 
hoeft men geen deur door, maar er is in de 
wand een opening gemaakt van vloer tot pla
fond. Men treedt nu een lichte ruimte binnen 
overkapt door twee schaaldaken, welke op een 
minimale hoogte van 3 meter liggen. Aan de 
vijverzijde is de pui opgevuld door glas en is er 
een deur om naar het terras te komen. 

De ruimte is vrij indeelbaar en sluit aan op de 
half open keuken. Hierachter zit de bijkeuken 
met de technische apparatuur. Aan het eind 
van de gang zit naast de toegang tot de slaap
kamer ook een venster dat de gang beeindigt. 
Door dit venster kijkt men in het atelier. Dit 
atelier is toegankelijk vanuit de leefruimte via 
een schuifdeur. Het is een royale ruimte 
voorzien van een raam dat op de patio uitzicht 
biedt, waardoor het noorderlicht naar binnen 
komt. Deze patio is betreedbaar vanuit de 
slaapkamer. 
Het gastenverblijf kan dus vanuit de entree 
worden betreden. Men moet dan over het loop
pad aan de vijver om bij de voordeur ervan te 
komen. Gaat men deze deur door dan komt 
men in een grote open ruimte. 

bas kolkman hofhuis paviljoen torenhuis 



16 

Door middel van meubelen kan men de ruimte 
zelf indelen. In deze ruimte is een kitchenette 
aanwezig voor het bereiden van eenvoudige 
maaltijden. Achter in het verblijf is de wc en de 
badkamer. Ook bevindt zich in dit gedeelte de 
berging. 

Door het opstellen van een eigen programma, 
het analyseren ervan en van de ruimte is een 
woning ontworpen dat zich nlet aan de ruimte 
conformeert. In het starre en slanke 
rechthoekige volume is beweging gei"ntro
duceerd wat voor spanning en dynamiek en 
een afwisselend beeld zorgt in de woning en er 
buiten. De overgang tussen openbaar en prive 

bas kolkman hofhuis paviljoen torenhuis 

is op een geleidelijke wijze in de kavel in
gevoerd waardoor de routing binnen de woning 
overzichtelijk is. Men komt als vanzelf op de 
plek in het huis waar men wezen moet. 





Open beslotenheid - besloten openheid? 

Het belangrijkste kenmerk van het hofhuis is natuurlijk de geslotenheid. 
Dit is te zien in landen en culturen waar het vanzelfsprekend is dat het 
gezinsleven zich in een vrij afgegrendelde omgeving afspeelt . 

I 

~r 11 

Mijn hofhuis heb ik ontworpen voor een 
eenoudergezin, een moeder met twee jonge 
kinderen. In onze samenleving ligt niet de 
nadruk op beslotenheid van het gezin en de 
moeder moet naast de zorg voor haar gezin 
zoveel mogelijk haar normale leven kunnen 
voortzetten. Ze moet sociale contacten kunnen 
onderhouden en kunnen blijven werken. 
In het hofhuis kan dat. De vrouw des huizes 
kan vrienden en collegae ontvangen, terwijl ze 
toch altijd dicht bij haar gezin is. De kinderen 
kunnen veilig buiten spelen, ook als moeder 
even weg is. 
Het ontwerp van mijn hofhuis is helemaal 
toegespitst op deze gezinssituatie. Om aan 
bovenstaande eisen te kunnen voldoen is ook 
binnen het huis een zeker contrast tussen 
open en gesloten nodig. Prive-vertrekken 
moeten gescheiden zijn van ontvangst- en 
werkruimtes. lk heb dit vooral gedaan door de 
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ruimtes verticaal ten opzichte van elkaar te ver
schuiven. Trappen tussen twee ruimtes worden 
dan barrieres tussen algemeen en prive. 

Als je binnenkomt via de entree-patio is de 
keuze tussen openbaar en prive al meteen 
duidelijk aanwezig. Rechts is een wat lagere 
gang naar de prive-vertrekken van de kinderen, 
rechts ga je naar de ontvangst- en werkruimte. 
De keuken heeft een dominante rol in het 
geheel. Het is een belangrijk verblijfsvertrek en 
een 'controlepost' voor de moeder. Door de 
verhoging van de keuken zijn de priv8-patio 
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met omliggende slaapvertrekken en de ont
vangst- en woonkamer van elkaar gescheiden. 
Voor de keuken door, wat lager, loopt de gang 
naar het werkvertrek. Deze ruimte is gericht op 
een tuinpatio in de hoek, waar ook de ont
vangstruimte op uitkijkt. 
Achter de werkkamer liggen bad- en slaap
kamer van de moeder. 
Aan de andere kant van de grote patio liggen 
de slaapkamers van de twee kinderen en een 
extra vertrek voor een eventuele oppas. 
In deze kinderslaapkamers komt het thema 
open-gesloten opnieuw terug. 
Er is een hoog en licht gedeelte en een laag, 

marijn v.d. weijer hofhuis paviljoen torenhuis 

gesloten privegedeelte waar geslapen en om
gekleed kan worden. Oat is vergelijkbaar met 
een hoogslaper of een soort kinderhut. 

De meeste tijd van het ontwerpen van dit ge
bouw zat in het schuiven met ruimtes en het 
kijken naar de onderlinge relaties, ook tussen 
ruimte en patio, en ervaring van de ruimtes. 
Door de introversie van het hofhuis is dat alles 
heel duidelijk te zien. Omdat je je minder op 
exterieur richt kan je alleen naar het interieur 
kijken. 
Zo komt het concrete gebouw duidelijk overeen 
met het leerdoel. 



Drie bewoners, twee entrees, een hof(huis) 

Een hofhuis (ook wel patio- of atriumwoning genoemd) is een heel bijzonder type woning . Het is een woning met binnen de 
kavelomsluitende muren een buitenruimte, een hot, en meestal geen gevelopeningen behalve de entree. Het heeft dus een 
besloten karakter. De buitenruimte van een hofhuis neemt vaak een belangrijke plaats in . Veel ruimten in de woning zijn er 
direct of indirect op georienteerd . Dit geeft een bijzondere ruimtelijk beleving . Doordat de buitengevels gesloten zijn, zal 
het meeste licht via de hot binnenkomen, of via gevelopeningen binnen het eigen kavel . Door de verscheidenheid aan licht
intensiteit zullen de verschillende ruimten in de woning ieder een heel eigen steer hebben. De verkaveling van het hofhuis 
van de opdracht bestaat uit verschillende clusters van steeds acht huizen gegroepeerd om een openbare ruimte, een plein 
en aan de achterzijde ontsloten door een straat. Programmaeisen waren een entree, woonruimte, kookruimte, technische 
ruimte , buitenruimte , werkruimte/gastenvertrek met badkamer , prive-ruimten en een badruimte met ligbad. 

Voor ons ontwerp moesten we kiezen voor 
minimaal drie heel specifieke bewoners. lk heb 
gekozen voor een claustrofoob, iemand met 
pleinvrees en iemand die bang is in het donker. 
Hierbij was het natuurlijk een uitdaging om 
iedereen een eigen plek in het huis te geven 
en het geheel zodanig vorm te geven dat 
iedereen zich er thuis zou voelen. 
De bewoner met pleinvrees zal het plein ver
mijden en dus liever via de achterzijde, via de 
steeg en het kleine hofje, de woning bin
nenkomen. Daar zal hij kiezen voor de smalle 
gang waardoor hij naar zijn slaapkamer aan de 
voorzijde van de woning kan komen. 
Dit slaapvertrek is erg gesloten en niet hoog 
waardoor hij zich op zijn gemak zal voelen. 
Voor de man met claustrofobie zal de voorzijde 
juist wel erg aantrekkelijk zijn en hij zal na bin
nenkomst niet voor de smalle gang kiezen 
maar voor de ruime en lichte woonkamer. 

maryse kleinge/d hofhuis paviljoen torenhuis 
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Daarachter ligt dan zijn slaapvertrek dat in 
twee hoeken voorzien is van glas waardoor het 
gevoel dat hij omgeven is door wanden niet zo 
sterk zal zijn. Oak ligt zijn kamer direct aan de 
grate hof, wat zorgt voor licht en ruimte. 
Oak de bewoner die bang is in het danker zal 
liever niet via het smalle, donkere steegje bin
nenkomen en neemt net als de claustrofoob de 
pleinzijde en de woonkamer. Zijn slaapkamer 
ligt oak direct aan de grate hof en heeft aan 
deze zijde veel glas waardoor er veel licht zal 
binnenkomen. Oak ligt aan de andere kant van 
zijn vertrek nag een hofje waar nag meer licht 
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naar binnen kan vallen. Hoewel deze mensen 
dus niet altijd graag in dezelfde ruimten verbli
jven, warden ze toch af en toe geprikkeld. 
Bijvoorbeeld aan het begin van de gang, waar 
een keuze gemaakt moet warden de 
woonkamer of de gang in te gaan. Oak liggen 
de slaapvertrekken van de bewoners bewust 
aan de zijde van de woning waar ze eigenlijk 
bang voor zijn. Zo komen ze toch door het hele 
huis. 
De woonruimte, die direct aan de grate hof ligt, 
bevindt zich centraal in de woning. De orien
tatie van deze ruimte is zo gekozen dat er 

lJ 

(\ 
I . 

Pl.ATT[BR()llD 

overdag het meeste zonlicht kan binnenkomen. 
Om de woonruimte een accent te geven, ligt de 
vloer verlaagd en is de ruimte hoger. 
Door deze niveauverschillen en door de varia
tie in dakhoogten warden de overgangsruimten 
tussen de verschillende vertrekken interessan
ter. 
Om oak een bijzondere relatie tussen de grate 
hof en de woonkamer te creeren, heb ik de 
verlaging van de woonkamervloer in een 
gedeelte van de hof doorgevoerd. 
Hierdoor lijken ze bij elkaar te gaan horen. 
Ondanks de verschillende ruimtelijke eisen die 
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de bewoners stellen aan hun woonruimte is het 
toch mogelijk dit allemaal in een woning te 
realiseren. Dit geeft tevens een zekere span
ning, waardoor ze misschien geprikkeld wor
den en dingen zien of doen die ze normaal 
zouden vermijden. 
De totale woning heeft een heel duidelijke 
structuur en is erg overzichtelijk ingedeeldi. 
Toch is het niet saai door de subtiele plaatsing 
van de ruimten ten opzichte van elkaar, de 
niveauverschillen, het overlappen van de 
ruimten, de variatie in dakhoogte, de plaatsing 
van de constructie soms los van de wanden en 

de overgangen tussen binhen en buiten die 
soms scherp en soms geleidelijk zijn. 
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Het nadenken over ruimte 

Op een ommuurd perceel van 270 m2 moet een vr ij uitgebreid programma gere 
aliseerd warden, bestaande uit het hofhuis zelf (met de standaard woonfuncties) 
en een buitenruimte met voldoende verblijfskwaliteiten die eveneens dienst doet 
als Jichtvoorziening voor het interieur en verder oak het enige uitzicht is . 
Het probleem is nu het indelen van de beperkte ruimte op een zodanige manier 
dat er een aangenaam woonklimaat ontstaat waarbij het introverte karakter van 
het geheel voorop staat . 

Het concept 
Uitgangspunt is een aantal flinl< gecompri
meerde ruimtes, samengepakt in twee blokjes, 
waar de leefruimte zich om heen woekert. Op 
'strategische' plaatsen zijn de blokjes met een 
transparant vlak aan de ommuring verbonden, 
waardoor een binnen- en een buitenruimte 
ontstaat. 
De blokjes drijven door de transparantie van 
die vlakken (de puien) als een soort eilandjes 
binnen het afgebakende perceel van het 
hofhuis. Door de blokjes las te houden van de 
ommuring wordt niet alleen het concept ver
sterkt, maar onstaat er oak de mogelijkheid om 
de leefruimte zo ruim mogelijk te maken, 
omdat nu steeds vanuit elke hoek naar twee 
andere hoeken van het perceel kan warden 
gekeken terwijl het perceel toch niet in een 
keer overzien kan warden. Zo kan een soort 
ontdekkingstocht over het kleine terrein warden 
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gemaakt. Verder wordt het gebrek aan het van 
zich af kunnen kijken zoals dat bij meer extro
verte woningen bestaat een beetje gecom
penseerd. 
Door de plaatsing van de blokjes wordt ook de 
leefruimte gedeeld in een openbare ruimte en 
een aantal prive-ruimten die daardoor uitste
kend geschikt zijn om er bijvoorbeeld te stu
deren of te werken. 
Het idee van de blokjes wordt visueel versterkt 
door de blokjes vrij gesloten te houden door 
middel van het gebruik van baksteen met een 
relatief klein aantal openingen, terwijl er voor 
de rest alleen maar glaspuien worden toege-
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past (behoudens de ommuring natuurlijk). Ook 
loopt de buitenmuur binnen door zodat de 
scheiding tussen buiten en binnen verzwakt 
wordt en het idee van de gesloten blokjes ver
sterkt. Verder lijken de blokjes van buiten 
hoger dan de omringende leefruimte. Dit is 
echter alleen een soort decor, wat gerecht
vaardigd wordt door het feit dat het het concept 
ten goede komt. 

De totstandkoming v-an het concept 
Het primaire doel van een slaapkamer is het 
bieden van slaapruimte. Vaak wordt echter de 
slaapruimte ook gebruikt als een soort 
werkkamer, maar meestal is de slaapkamer 
eigenlijk te klein om er fatsoenlijk alles kwijt te 
kunnen. Een aparte werkkamer zou een 
oplossing zijn . In dit project, waar men 'slechts' 
270 m2 ruimte ter beschikking heeft voor bin
nen- en buitenruimte, zouden de standaard 
slaap/ werkkamers samen met de benodigde 
buitenruimte zo'n grote ruimte in beslag 
hebben genomen dat er voor de eigenlijke 
woonruimte niet zo heel veel plaats zou 
overblijven . Door nu de slaapruimtes te com
primereh en ze met alle andere secundaire 
ruimtes (badkamers, berging, meterkast, we) in 
de blokjes te stoppen ontstaat er rondom een 
zee van ruimte waarin de andere functies 
verenigd kunnen worden, b.v. wonen , koken, 
eten, studeren, werken, tv-kijken, hobby's, enz. 
Zo zullen de bewoners, binnen deze van de 
buitenwereld afgesloten ruimte, optimaal con
tact met elkaar hebben. 

Het programma 
Het perceel wordt betreden vanaf de pleinzijde 
waar men binnenkomt op een voorhof. Vanaf 
hier is, naast de voordeur, ook de berging te 
bereiken die tevens dienst kan doen als fiet
senhok. Door de voordeur bereikt men de 
entreehal met in een nis weggewerkt het toilet, 
de garderobe en de meterkast. Als men verder 
loopt komt men de grote woonruimte binnen. 
Het zitgedeelte en het aanliggende eetgedeelte 
staan in verbinding met de tweede hof; het 
zonneterras. 
Vanuit dit centrale woongedeelte kan men de 
andere ruimten bereiken. Via de keuken 
ontstaat er een doorgang naar een rustige 
studeerhoek gelegen aan de derde hof en die 
het meest prive is. Ook de gecomprimeerde 
slaapvertrekken zijn vanuit de centrale woon
ruimte te bereiken, evenals de badkamer en 
het gastengedeelte. 
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Het hothuis, ook wel 'atriumhuis ' of 'patiohuis' genoemd , is een typologie die 
reeds zo'n zesduizend jaar bestaat. Door de jaren heen is er een grote diver 
siteit aan hofhuistypen ontstaan . Tussen de verschillende typen zijn echter wel 
thematische overeenkomsten te vinden. Zo wordt de structuur van het hofhuis 
bepaald door de omsluitende muren en vormt een niet overdekt hof het centrum 
van het huis. Deze besloten structuur maakt van het hofhuis een introvert woon
type. 
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Ons hothuis is gesitueerd in een fictieve ste
denbouwkundige situatie. De verkaveling 
bestaat uit verschillende clusters van telkens 
acht huizen, gegroepeerd om een openbare 
ruimte. Over de inrichting van de steden
bouwkundige openbare ruimte zijn door de stu
denten I ontwerpers van tevoren gezamenlijke 
atspraken gemaakt. In ons stedenbouwkundig 
concept zijn uitspraken gedaan over de plaats 
van de ingang, locatie van het hot en de toe
laatbare hoogte van de kavelomsluitende 
muren. Zo moest de ingang van de woning 
naar de openbare binnenruimte gesitueerd 
worden en de locatie van het hot moest tegen 
de openbare ruimte aan komen te liggen zodat 
er een geleidelijke overgang ontstaat van 
openbaar naar prive. Met behulp van sprongen 
in de hoogte van de muren is geprobeerd de 
doorgaande beweging van de openbare ruimte 
te versterken. Om de openbare binnenruimte 
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tot een meer gesloten ruimte te maken is er 
gekozen voor een glazen overkapping boven 
beide ingangen. 

Samen met het programma van eisen is het 
stedenbouwkundig programma sterk van 
invloed geweest op het ontwerp. Zo mocht het 
voorste gedeelte van de woning niet boven de 
2.5 meter uit komen en het achterste gedeelte 
niet boven de 4 meter. En precies op deze helft 
wordt de woning doorkruist door een 
'zwevende muur' van 1.5 meter hoog. 
De woning is ingedeeld met het idee dat het 

'wonen' een centrale plaats moest krijgen bin
nen het geheel. Om dit woongebied zijn vervol
gens tegenover elkaar, de twee andere pri
maire verblijfsruimtes, de kook- en werkruimte 
geplaatst. De secundaire prive ruimtes zijn om 
de primaire ruimtes heen gelegd. 
De belangrijke verblijfsruimtes zijn in het hoge 

peter verschuren hofhuis paviljoen torenhuis 

gedeelte van de woning geplaatst, de 
secundaire ruimtes zijn hoofdzakelijk in het 
lage gedeelte van de woning geplaatst. Het 
vloeroppervlak van de secundaire ruimtes is 
verlaagd tot 0.5 meter beneden peil. Dit is 
enerzijds gedaan vanwege de hoogte van het 
plafond (het voorste gedeelte van de woning 
mocht immers niet hoger worden dan 2.5 
meter boven peil) en anderzijds om een over
gang te creeren tussen openbaar en prive bin
nen het hofhuis. Om deze overgang te ver
sterken en tevens vloeiender te laten verlopen 
is er plaats gemaakt voor een 'tussen' ruimte 

met een semi prive karakter. 
Het binnenkomen van het huis is zo ontworpen 
dat men de ruimte beleefd en niet alles in een 
oogopslag kan zien. Tijdens het binnenkomen 
wordt de loop- en kijkrichting van de gast een 
aantal maal bewust verandert door het plaat
sen van obstakels zoals een toilet of wand. 

Er zijn ook wanden en buitenmuren die 
bepaalde ruimtes voor maar een beperkt 
gedeelte zichtbaar maken en daardoor de aan
dacht trekken, of juist vanuit bepaalde 
gebieden door een wand worden ontrokken 
van de aandacht. Je kunt bijvoorbeeld vanuit 
het woongebied niet het slaapgebied inkijken, 
dus men kan zo ongestoord van bad- naar 
slaapkamer lopen. 

Al deze functies zijn vervolgens om een grote 
verblijfspatio van 7.5 meter x 7.5 meter gelegd. 
Behalve deze grote patio zijn er ook nog twee 
kleine lichtpatio's toegevoe~d. Dit alles heeft 
geleidt tot de uiteindelijke plattegrond. Door de 
constructie op te hangen aan de 'zwevende 
muur' die door het project loopt sluit de con
structie precies aan bij het lineaire concept van 
de woning, en vormt de 'zwevende muur' een 
overal terugkerend element. Het hofhuis is 
gebouwd in bal<steen waarbij de binnenwan
den zijn afgewerkt met wit pleisterwerk. Het 
onderste gedeelte van de woning is uitgevoerd 
in rode baksteen en boven de 2.5 meter is er 
gemetseld in een donker grijze baksteen, dit 
om het hoogste verschil extra te benadrukken. 

Het uiteindelijke resultaat van dit project is naar 
mijn mening geslaagd. De relaties, verhouding 
en plaatsing van de verschillende ruimtes 
sluiten goed op elkaar aan. Ook de beleving 
van de ruimtes en de sequentie zijn op 
menselijke maat ontworpen zodat het leven 
erin als spannend en plezierig wordt ervaren. 
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Programma 
De kavel die ik toegewezen heb gekregen heeft een afmeting van 15 x 18 meter. 
In de woning komt een gezin te wonen van 4 personen. Vader is een man van 35 
jaar die in de kunsthandel zit . Hij bezit een eigen galerie . Moeder werkt drie 
dagen per week mee in het bedrijf . De twee kinderen z ij n zeven en tien jaar oud 
en zitten op school. 
In de hoofdpatio moet een mogelijkheid zijn voor het neerzetten van kunst
werken zodat deze bewonderd kunnen worden door bezoekende zakenrelaties . 

Openbaar en prive 
Kenmerkend voor mijn ontwerp is de sterke 
scheiding tussen openbare en prive ruimten. 
Dit is gedaan om de spelregels voor de 
bezoekers duidelijk te maken. Men gaat via de 
trap in de voor-patio direct naar een hoger 
niveau (1100+). Naarmate men verder door
dringt in de woning zal men ook steeds naar 
een hoger niveau gaan (woonkamer 1500+ en 
patio 2800+). Men wijkt niet af van de ver
hoging. De vloeren van deprive ruimten liggen 
op PEIL. De toegangstrap tot deprive ruimten 
ligt als het ware verstopt in de keuken. De 
prive-patio dient als verlengstuk van de prive 
ruimten. De uitbouw van de badkamer dient 
ervoor om te laten zien dat de kavel wel 
degelijk dieper is dan men op het eerste 
gezicht zou denken. Tevens zorgt deze ervoor 
dat de hoofdslaapkamer een eigen prive-patio 
krijgt. 
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Patio's 
In mijn ontwerp zijn 5 verschillende patio's te 
onderscheiden. Ten eerste is er een voorpatio. 
Deze dient ervoor om de mensen, voordat zij 
werkelijk binnen komen, naar een hoger niveau 
te brengen. Men is gevangen in de kavel terwijl 
men nog buiten is. De overgang naar binnen 
verloopt geleidelijk. Deze patio dient tevens 
voor lichtinval in de garderobe via een glazen 
bouwstenen muur. 
De openbare patio's liggen aan de keuken en 
woonkamer en dienen als verlengstuk van 
deze ruimten. Door de opstand tussen de vloer 
van de woning (1500+) en bovenkant slaap
kamers (2800+) zo klein mogelijk te kiezen 
(rekening houdend met de max. bouwhoogte 
van 4.5 meter), kan de ruimte boven op de 
prive ruimten ook als patio gebruikt worden. 
Volgens deze methode kan er tevens, via een 

. glasstrook, licht in de gang van de prive 
ruimten binnendringen. 
De prive-patio dient als verlengstuk van de 
slaapkamers. Hier kan men schaars gekleed 
eventjes in de buitenlucht wakker worden. 

Het binnenkomen 
Vanaf het plein is een doorgaande route/zicht
lijn, haaks op de schuine lijn die volgt uit de 
stedenbouwkundige situatie, richting de patio. 
Men loopt langs een begeleidende muur een 
relatief donker voorhofje in waar je al gevan
gen bent door de kavel . De voordeur is zo 
transparant mogelijk gemaakt (geslepen glas 
van onder naar boven, zodat terwijl men de 
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trap beklimt meer zicht door de woning krijgt). 
Men wordt naar het licht van de patio 
toegetrokken. Op de zichtlijn staat een kunst
object en men kan de trap naar de patio 
(2800+) zien. Men komt door de voordeur en 
wijkt even at van de doorgaande route om 
bijvoorbeeld de jas op te hangen, even naar de 
wc te gaan, etc. Men keert weer terug op de 
route en ziet, waar de begeleidende muur 
eindigt, licht van de eetpatio komen. Ook hier 
staat een kunstobject opgesteld. Men loopt 
verder en gaat naar de woonkamer, waar men 
een compleet overzicht over de patio heeft. 

Ruimten 
Uit de stedenbouwkundige opzet van ons plein 
volgt de schuine lijn die een stuk van de kavel 
afsnijdt. lk heb besloten om de richting van 
deze lijn terug te laten komen in het ontwerp. 
De schuine lijn, in de vorm van een muur met 
een dikte van 30 cm, heb ik exact gekopieerd 
en verschoven. Tussen deze twee muren hangt 
het dak. Door deze gekopieerde muur vrij in de 
ruimte te zetten wordt de herkenning duidelijk. 
Het contact tussen woonkamer en keuken 
moet open zijn. Daarom zijn er zichtlijnen 
vanuit de zithoek naar de keuken en vanuit de 
TV-hoek naar de eethoek. Op deze manier 
vloeien de ruimten als het ware in elkaar over. 
Deprive ruimten zijn zeer duidelijk georgani
seerd en volgen uit de richting van de kavel. 
De werkruimte is gecombineerd met de hal 
richting de prive ruimten. Zo ontstaat er een 
dubbelfunctie voor deze ruimte, welke als inter
mediair gaat functioneren tussen de 
woonkamer I keuken en de slaapkamers. 
Men kan, terwijl men werkt, contact houden 
met de kinderen. Doordat het niveau van de 
patio hoger ligt dan die van de prive ruimten 
kan de ruimte onder de patio bij de werkkamer 
getrokken worden. In de nis die ontstaat kun
nen kasten worden gebouwd en het bureau 
kan hier worden geplaatst als men niet aan het 
werk is. In de gang, die aan de slaapkamers is 
gesitueerd, zijn over de gehele lengte 
inbouwkasten gemaakt waar tevens bijvoor
beeld een wasmachine en een cv-ketel kan 
worden geplaatst. 
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lnleiding 
Als vervolg op het T 4 project 'Hofhuis' wordt nu 
de aandacht verschoven van het ontwerpen 
van een introverte leefomgeving met een 
woonprogramma naar een extravert object met 
nauwelijks een programma. Meer dan voor
heen gaat het nu niet om de interne organisatie 
van de verschillende ruimtes ten opzichte van 
elkaar, maar om de waarneming en vooral ook 
de manipulatie van 'de ruimte', van het land
schap. Er wordt van iedereen verwacht dat 
hij/zij zich in een positie in dat landschap weet 
in te leven, om vanuit die persoonlijke betrok
kenheid tot een keuze te komen die betrekking 
heeft op uitzicht, volume en plaats van het 
paviljoen . 
Het leerdoel van het project is het ontwikkelen 
van een gevoeligheid en een zekere bewust
wording van het landschap en vooral ook van 
de culturele lading die dat begrip in zich bergt. 
Landschap is pas landschap als het op de een 

of andere manier als zodanig wordt herkend: 
als er tussen de elementen waaruit de na
tuurlijke omgeving bestaat een zinvol verband 
wordt waargenomen. Lees maar eens een 
geschiedenis van de landschapsschilderkunst 
en zie hoe de afgebeelde landschappen op de 
doeken veranderen, doordat men steeds weer 
andere aspecten van de natuur waardeert. 
Het landschap is. als frappant bewijs voor die 
stelling, bijvoorbeeld pas in de veertiende 
eeuw voor het eerst door schilders als onder
werp gekozen. Zag men het daarvoor dan 
niet? Waarschijnlijk niet als iets dat de moeite 
waard was om op zichzelf af te beelden. 
Het zou dan ook tot de achttiende eeuw duren 
voordat er lege landschappen zouden 
warden afgebeeld. Landschappen zonder 
mensen. Vanaf de negentiende eeuw deed 
de Romantiek zich gelden en werden juist lege, 
woeste landschappen van bergen en gletsjers 
populair: een voorkeur die tot op de dag van 

Het paviljoen 
TS projectwerk 

vandaag het toerisme bepaalt , de plekken waar 
we naar toe gaan om ze (liefst alleen maar dat 
is natuurlijk een illusie) te 'ondergaan' . 
Het landschap dat in het project tot onderwerp 
is gekozen is bepaald niet zo 'subliem' als de 
landschappen van de Romantische schilders, 
en niet zo 'vreemd' als de imaginaire land
schappen van de surrealisten . Toch zijn op een 
inzichtelijke wijze alle elementen aanwezig die 
het tot een (eerder impressionistisch) 'land
schap' maken: een kronkelend riviertje, een 
uitzicht op een molen en enkele fraaie solitaire 
bomen tegen een achtergrond van bosschages 
die zich nu (nog?) in hun felle herfstkleuren 
tonen. Boven dat alles een wolkenlucht die 
soms loodgrijs is maar soms ook die typische 
combinatie van danker en licht die de 
Hollandse meesters (Ruysdael , Van Goyen, 
Koninck) verkozen (en zie maar eens hoe laag 
de horizon bij hen soms ligt; de wolkenlucht 

lijkt soms hun belangrijkste onderwerp te zijn !). 

hofhuis paviljoen torenhuis 
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Hoe de afzonderlijke onderdelen en elementen 
samen tot zoiets als een 'landschap' worden 
beschrijft de Nederlandse filosoof en antropo
loog Ton Lemaire. 
In een kort citaat schetst de ontplooiing van 
een (neutrale en nauwelijks opgemerkte) 
omgeving tot landschap: 'Het is een mistige 
dag in het najaar. mijn omgeving is in nevels 
verdwenen. 
Later op de ochtend klaart de lucht op, ik kan 
weer verder kijken, bomen en huizen nemen 
scherper contouren aan. Tegen het middaguur 
breekt eindelijk de zon door, de wolken drijven 
uit elkaar. en de horizon verruimt zich tot de 
verre lijn waarbinnen alle dingen in een groot 
verband worden verenigd: de wereld is land
schap geworden.' [Ton Lemaire , Filosofie van 
het landschap. 1970] 
Ook dit projectwerk is een poging en een 
aanzet om uit de ongeordende waarnemingen 

een 'landschap' te kunnen componeren en 
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hieraan op een architectonische wijze vorm 
le geven. Het paviljoen is in die zin een erva
ringsmachine, uitsluitend gericht op het ge
nieten van de blik en op het inkaderen van het 
landschap. 
Naast de zeer lange geschiedenis van het 
hofhuis heeft ook het type van het paviljoen 
(ook wel als 'folly' aangeduid) een lange 
voorgeschiedenis. Wat vooral van belang is, is 
de rol die het paviljoen als type in de architec
tuurgeschiedenis heeft gespeeld. Door het 
ontbreken van een programma en doordat het 
vaak bij uitstek de representatie was van 
een eigenzinnige opdrachtgever werden de 
conventies van de architectuur vaak met 
voeten getreden. 
Door dit ontbreken van een programma en 
door de relatief geringe 
afmetingen was het een uitdaging om tot een 
'sprekende architectuur' te komen. welke 

bewust de conventies die aan de architectuur 

een al te rigide representatie opdrongen 
probeerde te relativeren. 
Soms leidde dit tot banale oplossingen die niet 
veel verder 
gingen dan het op een sterk verkleinde schaal 
kopieren van beroemde gebouwen. maar 
eveneens heeft het tot briljante staaltjes archi
tectuur geleid die op een heel eigen wijze 
basisthema's van het bouwen aan de orde 
hebben gesteld (maat. schaal , constructie, 
bekleding, representatie, symboliek etc). 
Het is nu de uitdaging om tot een eigen archi
tectuur te komen die als het ware de conven
ties van de beleving en van het maken 
opnieuw definieert: 

'En terwijl de metselaar [ . .. ] steen op steen 
voegt, heeft daarnaast de timmerman zijn 
plaats ingenomen. Vrolijk klinken de bijlslagen. 
Hij maakt het dak. Wat voor een dak? Een 
mooi of een lelijk? Hij weet het niet. Het dak.' 
[Adolf Loos, Architectuur. 1910] 



Verstopt 

De opgave luidde als volgt: Het ontwerpen van een onderkomen voor een 
tijdelijk verblijf voor een of meerdere personen die onder de typische klimatolo
gische en landschappelijke omstandigheden elk jaargetijde een creatief/ludieke 
overlevingsactiviteit gaan ondernemen. 
Het paviljoen is gelegen op Voorne en Goeree in Zuid-Holland . 

Het paviljoen zal op het strand komen te staan 
op de zich steeds verplaatsende vloedlijn 
tussen water en land. Er is een prachtig uitzicht 
zowel richting duinen als richting zee. Verder 
zijn er een hoop variabelen die ervoor zorgen 
dat de situatie op het strand nooit hetzelfde is. 
Zo is de situatie afhankelijk van de tijd in het 
jaar, de tijd op een dag, de weersomstandighe
den, de hoogte van het water, allemaal 
omstandigheden die direct of indirect met de 
tijd te maken hebben. 
Is het zomer dan zal het hoogstwaarschijnlijk 
mooi weer zijn. 
De lucht is droog, de zon sterk, het water rustig 
en de wind zal minder hard zijn dan anders. 
Het strand zal veel bezocht worden door dag
jestoeristen. 
In de winter is het koud en kil , het zal later licht 
worden en eerder donker, er zijn minder 
mensen op het strand en de wind is duidelijk 
aanwezig. 

a. vervoort hofhuis paviljoen torenhuis 
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De opdrachtgever is een alleenstaande man 
met een drukke baan die zo nu en dan ont
spanning nodig heeft. Hij geniet ervan om in 
zijn eentje naar de stilte te luisteren, dit lukt 
hem echter niet thuis. Thuis kan hij zich niet 
losmaken van zijn werk en om dus volledig tot 
rust te komen zal de man zich moeten isoleren. 
Zo is hij even verlost van zijn werk, de proble
men in het !even en de mensen om hem heen. 
Het paviljoen zal dus dienen als toevluchts
oord. 
De bewoner gaat dus naar zijn paviljoen om er 

a. vervoort hofhuis paviljoen torenhuis 

tot rust te komen. 's Zomers is het echter druk 
op het strand, hoe kan je dan alleen zijn? Diep 
in de grand natuurlijk, maar wat blijft er dan 
over van het uitzicht? Dit uitzicht is in deze si
tuatie erg belangrijk voor de bewoner. 
De mensen massa ontlopen kan oak door 
hoog te gaan zitten. Zoals een klein kind in zijn 
zelfgebouwde boomhut dat even verlost wil zijn 
van zijn ouders, als een vogel die veilig in een 
boom zit, beschermd tegen de mensen. Het 
paviljoen moet die bescherming bieden aan de 
bewoner. Ten eerste gebeurt dit door de hoogte 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

van het paviljoen. Ten tweede doordat het 
paviljoen niet erg 'vriendetijk' is voor zijn 
bezoekers. Eerst zal de bezoeker zich afvra
gen of hier eigenlijk wel sprake is van een 
'woning'. Het paviljoen lijkt meer op een verla
ten duikplank dan een vakantiehuis. Besluiten 
ze niet op te geven en toch een weg naar 
boven te zoeken dan zullen ze de deur moeten 
vinden. 
De deuren zijn verstopt, de kozijnen zijn niet 
aanwezig, de deurklink is verwijderd. Kortom 
niets wijst erop waar de deur zit. 
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De twee deuren die gevonden moeten worden 
zitten niet achter elkaar maar ieder aan een 
andere kant. Heb je de deuren gevonden dan 
volgt het trappenhuis. Hier is het donker en 
smal, een plaats waar je als het even kan lie
ver niet bent. Besluit de bezoeker toch de trap 
te betreden dan zal hij aan het eind van zijn 
beklimming beloond worden met een fan
tastisch uitzicht. Langzaam zal de zee zich 
laten zien. Als bezoeker ben je vervolgens nog 
niet overtuigd van het feit dat je in een 'woning' 
bent. Nergens is een voorwerp aanwezig dat 
hier op duidt. Wat de bezoeker niet weet is dat 

a. vervoort hofhuis paviljoen torenhuis 

alles zich bevindt in het trappenhuis dat hij 
zojuist heeft gezien. In opbergruimtes onder de 
trap liggen de spullen die nodig zijn om in het 
paviljoen te !even. In de kelder zitten de natte 
cellen. Alleen de bewoner weet waar alles ligt. 

Het paviljoen biedt dus de bescherming die de 
eigenaar nodig heeft. 
Op het hoogste niveau heeft hij van niemand 
last en kan hij genieten van de stilte, de rust en 
de zee. Heeft de bewoner zin om zich onder 
de mensen te mengen dan gaat hij op het 
laagste plateau zitten. 



Sterk contrast 

De Haringvlietdam , kunstwerk van rijkswaterstaat, ligt als een onverwoestbaar 
lichaam in het water. Wind en regen scheren zonder enige belemmering ongehin
derd over het kale oppervlak. Beschutting zoeken voor zon of regen is dan oak 
onmogelijk . Deze kunstmatige ingreep om weerstand te bieden tegen de 
Noordzee kent dan oak een zeer sterke uitstraling . Dit wordt mede veroorzaakt 
door zijn gladde, geasfalteerde oppervlak en door zijn grate, langgerekte arm 
naar zee. 

Een paviljoen op deze dam zou dan oak kun
nen leiden tot een verzwakking van de uitstra
ling van de dam. Door de plaatsing van een 
paviljoen wordt het gladde oppervlak van de 
dam immers verbroken en krijgt de dam een 
ander gezicht. Wind en regen krijgen vat op de 
bebouwing van de dam. De ruwe, kale vorm 
die karakteristiek is voor de dam zal gedeel
telijk verloren gaan. 
De functie van een dam is bescherming bieden 
tegen de golven van de zee. De aanwezigheid 
van de dam geeft dan oak de kracht van de 
zee op de locatie aan. Het is dan oak niet 
ondenkbaar dat een woon/verblijfsfunctie op de 
dam ten strengste verboden is. Het eigen 
gezicht van de dam en zijn schoonheid warden 
mede veroorzaakt door zijn belangrijke functie. 
Met een verblijfsfunctie op de dam krijgt de 
dam een extra functie en zal aan schoonheid 
verliezen. In het ontwerp van het paviljoen is 
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dan oak geprobeerd om de dam zijn gezicht en 
uitstraling te laten behouden en het paviljoen 
een eigen gezicht te geven, zodat beide een 
eigen gezicht en functie hebben. 
Het ontwerp van het paviljoen dient, net zo als 
bij de dam, bestand te zijn tegen alle weersom
standigheden. Het paviljoen verzet zich tegen 
de slechte klimatologische omstandigheden op 
de dam net zo als de dam zich verzet tegen de 
zee. Om het uiterlijk en de functie van de dam 
te behouden wordt het contrast in gebruiks
functie van het paviljoen en de dam ( woon/ 
verblijfsfunctie tegenover bescherming ) 
doorgezet in de vormgeving van de twee 
objecten. Het contrast in vormgeving van de 
objecten leidt tot een versterking van het uiter
lijk van beide objecten. Ze vullen elkaar aan in 
hun strijd tegen de elementen van de natuur. 
De vorm van de dam is gegeven. Het is een 
groat object met afgeronde hoeken dat de zee 
insteekt. Het gladde oppervlak is van asfalt en 
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ziet er dan oak steenachtig uit. Het biedt geen 
bescherming tegen de wind. 
Het paviljoen bestaat uit meerdere objecten 
met een zelfde basis als vorm, waardoor het 
overkomt als een object. Er is gekozen voor de 
kubus, een haast neutrale vorm die van 
zichzelf veel kracht heeft en bestaat uit rechte 
vlakken. Tegenover het steenachtige materiaal 
van de dam is gekozen voor Carten staal. Dit 
materiaal heeft van naturen een beschermende 
laag. Doordat het geen verdere behandeling 
nodig heeft, heeft het van zichzelf een sterke 
uitstraling. Oak de danker bruine kleur van de 
roestige staalplaten zet zich mooi af tegen de 
asfaltdijk terwijl de beide donkere kleuren bij 
elkaar passen. 
De keuze voor vier kubussen van gelijke 
afmeting komt voort uit een ontwerpproces 
waarbij gebruik is gemaakt van vele modellen. 
Door de gelijke afmetingen van de kubussen 
doen ze niet onder voor elkaar, waardoor er 

geen sprake is van een rangorde onder de 
kubussen. De kubussen vormen daardoor 
samen een geheel, zonder dat de nadruk ligt 
op een kubus. 
De vier kubussen moeten van zowel buiten als 
binnen herkenbaar zijn als kubus. Vanaf buiten 
zijn ze al snel herkenbaar als kubus, maar voor 
de herkenbaarheid vanuit binnen moest de 
'bodem' van elke kubus horizontaal komen te 
liggen. Dit omdat bij een schuine bodem en 
een horizontale vloer, de vorm van binnen 
geen kubus meer is en het object van binnenuit 
verliest aan kracht. De enige verdraaiing van 
de kubussen ten opzichte van elkaar is om de 
verticale as van elke kubus. 
Orn de kubussen las te maken van de dam zijn 
ze op kolommen geplaatst. 
De hoogteverschillen tussen de vier kubussen 
komt voort uit de hoogteverschillen van de dijk 
en de hoogteverschillen bij de kompositie van 
de vier kubussen. De verschillen tussen twee 



opeenvolgende kubussen bedraagt een meter. 
In de compositie van de vier kubussen ligt de 
open kubus (entree) het laagst, gevolgd door 
de kubus met de woonkamer, de kubus met de 
slaapruimte en sanitair en tenslotte de kubus 
met de eetkamer. De slaapruimte biedt plaats 
aan negen man. De eetkamer is de belangrijk
ste kamer in het geheel en heeft dan ook de 
grootste zichtlijnen en is uitgerust met een 
kachel, de woonkamer heeft meer een 'hang
functie' en is georienteerd op de zee. 
De locatie wordt interessanter doordat aan de 
kale dam een object is toegevoegd, waardoor 
mensen die de kale dam niet konden waar
deren, maar wel het paviljoen waarderen (en 
visa versa) nu op een andere manier naar de 
dam zullen kijken en de betekenis van de dam 
en het paviljoen met elkaar in verband bren
gen. 
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Paviljoen Nationale Jamboree 2000 

De opdracht voor dit TS-project bestond uit het maken van een paviljoen in het 
Duinengebied rondom Voorne-Putten. Tijdens de gehele opdracht moest de 
sublimiteit een grote rol spelen. Tevens had het paviljoen een tijdelijke functie 
waar rekening mee g1ehouden moest worden. 

De opdrachtgever voor het project 
bestond uit de overkoepelende 

delpunt van dit evenement zou worden 
gezien. De Jigging van het paviljoen is gelegen 
in het 'vierde' gebied van het Duinenland
schap. Buiten de zee, het strand en het 
duinengebied zelf is er juist gekozen voor de 
tussenruimte tussen Duinen en strand een punt 
waar verschillende fysische aspecten met elka
ar in aanraking komen en dus een soort fron
tier in het gebied vormen. 

Bij het vorhlconcept is er uitgegaan van enkele 
elementaire delen uit het gebied. De wind, het 
zand, de beplanting en de zilte zee. 
Aangezien het paviljoen met al deze elemen
taire op de een of andere manier te maken zou 
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krijgen, is er geprobeerd een compilatie te vin
den waarin deze elementen goed uitkomen. 
Aangezien er altijd in dimensies ontworpen 
wordt leek het een uitdaging ook eens de 
vierde dimensie, de dimensie van tijd, mee te 
nemen in het ontwerp en een belangrijk deel te 
laten worden van het ontwerp. 
De 2D-ontwerpen, de schetsen, zijn zoals 
meestal het geval is de 'roots' van het ontwerp. 
Op basis van de eerste indruk van het gebied, 
worden er schetsen gemaakt die deze 
indrukken proberen te verwoorden. De snij
dende wind en vele distels maakten deze 
indruk tot een 'pijnlijke regen van prikkels' die 
je over voelde van je neus tot je kuiten. 
Om dit in het 3D-ontwerp tot uitdrukking te 
laten komen is de zeedistel aan een onderzoek 
onderworpen, de groei en bloeiwijze en de 
hierarchie waarin de plant is opgebouwd. Deze 
hierarchie is gevormd door de natuur en moet 
dus bijna de ultieme constructie zijn, aangezien 
deze door de vele geevolueerd is tot wat hij nu 
is geworden. 

De 4e dimensie, de dimensie van tijd. 
Aangezien het paviljoen juist op de grens van 
zee en land ligt is deze erg gevoelig voor 
invloeden van zowel zee als land. De sterke 
winden komen enerzijds van zee en anderzijds 
van land en botsen in dit overgangsgebied 
tegen elkaar op. Alles wat in de weg staat 
wordt in dat gevecht meegesleurd. Ook de zilte 
zeelucht heeft een grote invloed op elk bouw
werk wat ooit aan zee is gebouwd. Dit alles in 
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acht genomen is het plan van het paviljoen 
geevolueerd tot wat het uiteindelijk is gewor
den. Het paviljoen bestaat als het ware uit vier 
distelstelen, of voor sommige scheepsmasten, 
die alien een verschillende afmeting hebben, 
aangezien geen enkel organisme in de natuur 
gelijk is. Constructie compleet uit staal: aan de 
uiteinden van deze stalen constructies zijn 
kabelconstructies bevestigd, waar op hun beurt 
verschillende zeildoeken zijn bevestigd. De drie 
scheidende vloeren zijn op de constructief 
meest gunstige plaatsen geplaatst en onderling 
verbonden met stevige trappen. De grond is 
vrij van doeken zodat de mens het directe 
uitzicht niet verliest als men in buurt van het 
paviljoen is. Als men verder weg staat ziet men 
toch genoeg zee en is juist het doeken en con
structie spel van het paviljoen interessanter en 
is dus ook hoger en daardoor ook makkelijk 
van een afstand te zien. Door de jaren heen 
zal door de heftige winden en stormen die er 
woeden de gehele doekconstructie verdwijnen 
waardoor alleen de staal- en kabelconstructie 
aanwezig zullen blijven als ware het een 
karkas van een gestrand schip. Uiteindelijk zal 
door de zilte lucht het staal aangetast gaan 
worden totdat er enkel en alleen wat resten 
staal over zullen blijven. 

Het paviljoen van de Nationale Jamboree ziet 
zijn apotheose tegemoet tijdens dit evenement. 
Omringd door honderden tenten zal dit 
paviljoen een tent op zichzelf zijn. De scouts 
gaan back-to-basic en het sublieme moment 



wordt zo bereikt doordat men een lijkt te war
den met de natuur op dit breekpunt van land 
en zee. De snijdende koude van zeewinden en 
de snijdend stuifzandwinden van land zorgen 
ervoor dat bezoekers fysiek geprikt warden, 
ze warden uiteindelijk visueel geprikt door de 
con~tructie, het z.ql..lt zal hun smaakpapillen 
prikkelen en d~ minuscule zandkorrels zullen 
het reukorgaan prikkelen. Voor sommigen een 
sublimatiepunt yoor anderen een doom in het 
oog, maar het zal de door de tijd heen blijven 
veranderen. lets wat juist dit paviljoen zo 
aantrekkelijk maakt. 
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Strandpaviljoen 

Het paviljoen staat tussen de eb- en vloedlijn, het zeewater komt bij vloed gemi,ddeld tot een hoogte van 1 m50. 

Dit brengt met zich mee dat het tijdens grote gedeelten van de dag onmogelijk zal zijn zonder natte voeten het paviljoen te 
bereiken. 

·· '" 
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Dat maakt het 
paviljoen zeer 
geschikt voor 
personen die 
zichzelf de ruimte 
willen geven 
compleet tot rust te 
komen ... 
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... lekker eenzaam uit te waaien en te 
genieten van de schitterende sfeerbeelden 
die de het paviljoen op de omgeving biedt. 
Het paviljoen laat mensen even terug 

gaan naar de basis, jij en de natuur en verder 
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niets ... 
Vissers kunnen 
tijdens rustige 
periodes van het 
terras af heerlijk een 
lijntje uitgooien. 
Tijdens de drukke 
zomerperiode kan 

de Rockanje Lifeguard het 
paviljoen bemannen en 
vanaf het uitzichtpunt de 
omgeving in de gaten 
houden. 
In tijden van strandrust en 
wandelaars is het paviljoen 
een vanzelfsprekendheid in 
het strandbeeld van 
Rockanje. 

Een object dat zich vereenzelvigt met de 
omgeving ... 

... in wat voor een omstandigheid die 
omgeving ook moge zijn. 

Het sublieme 
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/ r.:1 ~ 7 Door de werking van eb en vloed ligt het paviljoen sommige delen van de dag 
{";: f.·~~-- ;-; " f onbereikbaar in de zee . 

• __ _.1..,,.','-· ~i- :: / Het wisselende zeeniveau zorgt voor telkens andere ondergrond, het aanzicht is nooit 
:: f :: / hetzelfde. 
II ll 

, " Het sublieme is nu dat het paviljoen onder elke omstandigheid in zijn omgeving past, bij 
:: hoog en bij laag water, bij een rustige en bij een woeste zee ... 
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Sequentie 
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Als je op het strand van Rockanje loopt en het strandpaviljoen als vanzelfsprekend tussen strand en zee ziet staan, krijg je het gevoel van 
"daar wil ik op" .. . 

. . . via de omhoogleidende trap word je het paviljoen ingeleid, aan je linkerkant word je geconfronteerd met een meevoerende muur waar 
je overheen wil kijken ... 

stefan fremouw hofhuis paviljoen torenhuis 

. .. bovenaan de trap kan je er nog net overheen kijken ... 

. . . de muur leidt je verder het paviljoen in en het eind voert je 
het terras op ... 

. . . vanaf het terras heb je een weids blik op de zee ... en een 
ladder ... via de ladder kom je op het uitzichtpunt vanwaar je 
kan genieten van de schitterende gezichten die de omgeving 
je biedt ... 



' 
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Exposit1iepavUjoen 'Trinity' 

De opdracht is het ontwerpen van een paviljoen met een eigen op te stellen pro
gram ma van eisen , gelegen op een dijk in Zeeland. 

::; ......... ..__ 
... ~n:.i! 
• (, ~r;t'! 

•1::'~\-> .. ~~ 

Piancg<011!1 
8enedt-nverdieping 

: t- -~ 

De situatie 
De kavel A10 waarop het paviljoen gelegen is, 
ligt aan de dijk bij de Haringvlietdam juist op 
die plaats waar de dijk, de zee en het strand 
elkaar ontmoeten. Verder wordt de kavel 
omgeven door de plaatselijke visafslag , een 
binnenmeertje, de Noordzee en, zoals eerder 
genoemd, een stukje strand. 

Programma van eisen 
Het paviljoen is een expositieruimte voor 3-
dimensionale objecten. De bijzondere en ver
schillende belichting van elke afzonderlijke 
ruimte geeft een 3-dimensionaal object extra 
diepte en laat wellicht bijzondere kwaliteiten 
zien die je anders zouden ontgaan. 

Uitgangspunten 
Uitgangspunten vormen drie verschillende 
'blokken', die elk een bijzonder uitzicht hebben 
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en ook hun eigen belichtingsvorm; respec
tievelijk van boven, van beneden en van de 
zijkanten. Verder bestuderen ze elk een van de 
drie klassieke elementen die aanwezig zijn; 
water, land en lucht. 
Een staand blok bestudeert door het glazen 
dak het element lucht. Een liggend blok 
bestudeert het land door openingen in de 
zijkanten. Het zwevende blok tenslotte zweeft 
half over en bestudeert het water om via het 
water weerspiegeld licht door de glazen vloer 
binnen te halen. 

Sequentie 
Vanaf de dijk bereik je het paviljoen via een 
loopbrug. Hierbij is het de bedoeling dat door 
het toepassen van brede kolommen, als 
lamellen, het panoramische zicht over zee 
wordt weggenomen en wordt beperkt en 
gefractioneerd tot een richting. Met deze loop
brug betreed je via het dak van het liggende 
blok het paviljoen. Vervolgens kun je de op de 
centrale trap de keuze maken of je naar het 
zwevende blok gaat of afdaalt naar een van de 
andere twee. 

Het zwevende blok 
Als je via de trap het zwevende blok bereikt 
valt de glazen vloer op. Deze wordt gedragen 
door glazen Jiggers. Om de transparantie van 
de ramen te vergroten en om de indruk van 
openingen in de muren nog meer te vergroten 
zijn glazen dragers gebruikt in de glazen 
gevels, vloeren en daken in de verschillende 
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blokken. De glirnmende eigenschappen van 
het water en de glazen vloer in het zwevende 
blok warden versterkt door daar een glanzende 
natuursteen te gebruiken b.v. graniet. 
Het liggende blok heeft een robuust en 'beloop
baar' karakter door het gebruik van beton. Het 
staande hoge blok is gemaakt van iets witter 
beton, om het licht dieper te laten doordringen. 

Het staande en het liggende blok 
Als je via de trap naar beneden loopt kun je het 
strand oplopen of het liggende of staande blok 
bereiken. Als je het strand oploopt kun je even 
afstand nemen van het paviljoen en via de 
tweede loopbrug, die vlak over het water 
scheert, langs het staande blok !open of het 
blok binnengaan. 
Als je langs het staande blok doorloopt, loop je 
de hoek om onder het zwevende blok door. 
Zonder die tweede loopbrug had dat niet 
gekund en had je het paviljoen niet vanaf zee 
kunnen bekijken. Tevens ontstaan tussen de 
dragers nissen, die je kunt gebruiken om 
objecten te exposeren. Hierdoor ontstaat er 
ook een 'vierde' expositieruimt.e; buiten! Als je 
doorloopt over de loopbrug kun je het liggende 
blok bereiken en de route door het paviljoen is 
dan compleet. 
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Het sublieme van de leegte 

Subliem hoort bij de categorie van de 
ervaring, het gevoel komt aan de 
orde . 
In de kunst speelt de regisseur met 
de toeschouwer. Subliem speelt ook 
met de accelptatie van leven en dood, 
die wij vrezen en waar wij angst voor 
hebben en die angst , een vorm van 
genot, komt voort uit de onzekerheid 
die het leven met zich meebrengt. 
De angst heeft daarom altijd een ei
gen interpretatie, ieder individu kent 
zijn eigen onzekerheden en angsten. 
Het sublieme in de architectuur is hier 
geen uitzondering wat betreft deze 
eigenschappen en kan tot uitdrukking 

.@n de leegte, de leegte van het sublieme 

komen door schoonheid, maar vooral 
extremiteiten en schaal t.a .v. de 
menselijke afmeting en massa. 
Met deze gedachten maakten we een 
reis naar waar het land ophoudt en de 
bus niet verder kon , om te ontdekken 
in wat voor omstandigheden en welk 
klimaat een paviljoen ontworpen 
diende te worden . "Er op te letten wat 
voor gevoelens en indrukken deze 
omgeving op ons zou maken. Welke 
gedachten en wensen er op dat 
moment voor het eerst in op zouden 
komen ." 

Zover onze ogen konden zien waren er duinen 
en zee, een oneindig grote zee en de lucht die 
in elkaar over gaan wanneer ze elkaar aan de 
horizon raken, alsof we in een groot volume 
van grijs vocht rondwaren, en we niet verder 
kunnen zien dan onze hand kan reiken. Het 
zachte zand is donker gekleurd en tot een 
harde plaat samengestampt door het aan
houdende beuken van de zee. Het helmgras 
steekt venijnig uit de duinen naar boven op 
plaatsen waar het zand nog zacht is. De 
bomen aan de andere kant van de duinen wor
den getergd en verteerd door de wind, ze 
groeien krom, hebben bijna geen bladeren 
meer en zien eruit als gedrochten. We horen 
de zee zachtjes over het strand aaien, wetend 
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dat ze het zand tot een harde gladde plaat 
probeert te polijsten terwijl de wind onder hevig 
protest, het helmgras door elkaar schudt en 
laat knisperen. Het lijkt op een bijna onhoor
baar klagen, ver weg onderbroken door de 
schelle schreeuw van een meeuw. De zee ruikt 
zout en naar rotte vis, maar op haar eigen 
manier wel schoon. De geur waait zo naar het 
diepst van je longen. 
De zee, het strand en de begroeiing heten de 
toeschouwers geen welkom. Het zand zuigt 
aan je voeten en bemoeilijkt je klim over de 
duinen, het helmgras prikt en de ijzig koude 
wind lijkt de vingers van je handen af te willen 
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scheuren en ze blijft aan je kleding rukken. 
De wind boven de zee knaagt aan je, probeert 
je te verdrijven. Je zou een schuilplaats willen 
vinden waar je de zee kan zien en voelen zon
der dat ze je pijn kan doen, zonder het snijden 
van de wind, alleen te weten dat ze er is. 

De zee is de grens, het einde van je reis. 

Een aspect dat ik in mijn ontwerp wilde bren
gen is, gezien de locatie dat toelaat het spel 
van eb en vloed, dat de zee met het land 
speelt. lk besloot daarom het paviljoen zo te 
ontwerpen dat de zee langs een andere kant 

als de toeschouwers het paviljoen binnen kon 
komen en een uitgenodigd werd i.p.v. verstoten 
door allerhande betonnen delta werken. Al 
gauw kwam de vergelijking met een heiligdom, 
een pelgrimsoord, naar boven drijven en de 
bezoekers van dit paviljoen leken op pelgrims 
op weg naar hun kapel. Een van de effecten 
die spelen bij kerken en kapellen, is dat ze van 
binnen altijd zoveel rust en macht uitstralen 
door hun grootsheid. 

Om het beeld van een kapel te versterken 
moest het paviljoen een vorm krijgen, die niet 
meer weg te denken was uit het landschap en 



tevens veel macht en overwicht uit zou stralen. 
Het beeld vond ik toen nog niet sterk genoeg, 
wat me nu nog te doen stond was het creeren 
van een monoliet die zo sterk zou worden dat 
er geen andere meer mogelijk was. Uit dit 
experiment vloeide twee vormen voort die alle
bei even grote kwaliteiten kenden en daar was 
dan het probleem met welk volume er verder 
gewerkt moest worden. De bunker vorm en de 
toren. 

De bunker vorm kwam voort uit het idee om 
ook in het dak het perspectief mee te laten 
werken en de vorm nog meer af te sluiten van 

de buitenwereld en de voorwand met het 
uitzicht op de zee at te sluiten door een 
schuine wand. Dit lijkt in eerste instantie tegen
strijdig met het idee van een paviljoen dat naar 
buiten is gekeerd en zich op de omgeving richt, 
maar omdat de plaats van dit object sowieso 
voor de vloedlijn was gekozen, zou de omge
ving, de zee en de wind, door alle spleten en 
kieren naar binnen komen, zodat er geen 
sprake van zou zijn dat het een van zijn 
omgevihg afgesloten geheel zou worden. De 
bunker heeft de vorm om het gevecht met de 
zee te winnen, zijn vorm is veel stabieler en 
onverschrokken dan de toren. Echter de vorm 

is veel minder statig en overweldigend dan de 
toren. 

De toren ontstond uit het idee om de perspec
tivische werking niet in de lengte richting maar 
in de hoogte door te voeren. lk probeerde eerst 
de bunker in de hoogte te extruderen, maar 
later bleek dat enkel de vorm van de platte
grond behouden kon blijven, een trapezium 
vorm. De toren gaf ook de mogelijkheid om 
een soort zichtlijn over de gehele lengte van de 
toren open te laten zodat het vanuit twee pun
ten zou lijken dat er twee verschillende 
objecten aanwezig zijn. Een ander aspect dat 
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dit met zich meebracht was een nieuwe en 
veel uitdagende manier waarop de zee en de 
pelgrim elkaar tegenkomen. Zij komen nu alfe
bei van een andere kant van de lijn aanlopen 
en drijven en de confrontatie kan alleen maar 
plaats vinden in de toren. Op deze wijze wor
den de zee en de pelgrim meer gelijk aan el
kaar; ze komen allebei uit hun eigen richting 
(eb, vloed, strand en duinen) aan en gaan ook 
weer op dezelfde tijd weg. Ook in de toren, tij
dens hun ontmoeting, worden ze allebei in hun 
beweging beperkt, de zee kan niet met al haar 
geweld de toren binnen vallen en de pelgrim is 
op zijn plateau. De zee kan ook niet naar de 
pelgrim toekomen, omdat zij laag ligt, een echt 
ontmoeting is dus in handen van de 
toeschouwer en dit is ook de enige wijze 
waarop de toren haar bezoeker zal bescher
men. De toren trotseert de zee, zoals zij staat, 
gaat zij zonder aarzelen een gevecht aan met 
de zee. Voor deze vorm is dat een grote en 
zware opdracht. Zij heeft een fragiel en statig 
uiterlijk, wat in groot contrast staat met de zee. 

Aarde water vuur lucht. 

"Want de elementen zijn zelf de dingen die 
bestaan en terwijl ze door elkaar snellen krij
gen ze andere gedaanten: zozeer verandert de 
wisselende mening hen." stelde Empedokles. 
Een oude en eenvoudige kijk op het bestaan 
van de elementen die wij op onze aarde ken
nen; een menging van vier goden, vier oerele
menten. 

West Aanzicht Noord Aanzicht 

Oost Aanzicht Zuid Aanzlcht 



De menging van aarde en water is op het 
strand natuurlijk niet ver te zoeken. De zan
derige bodem in het paviljoen vermengt zich 
twee maal per etmaal gelijk met de getijden 
met het water dat de kapel binnendringt door 
de snede van de toren. Bij eb is de bodem van 
zand en wanneer het vloed is verdwijnt deze 
onder een kolkende massa van zeewater. 

!- ··· - 5 2500 - ··-1 
1-··---:l.JJJO--·-,-: - 1950: ---

Deze twee oerelementen vermengen zich over
al en niet meer dan op natuurlijke wijze met de 
wind. Dit valt vooral buiten het paviljoen goed 
te merken waar de hemel aan de horizon 
overvloeit in de zee en de horizon het water 
van de zee letterlijk in zich opzuigt om het bij 
harde wind tegen onze gezichten aan te slaan. 
Zelfs het zand zal , wanneer de wind echt 
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gemeen is, niet met rust gelaten worden en in 
lange stralen over je voeten en benen schuren. 
Het enige element dat ik niet in het landschap 
terug kon vinden was vuur. Behalve de zon die 
in het water weerspiegelde was er nergens een 
licht te bekennen. Het licht zou daarom de cen
trale plaats in mijn paviljoen innemen en daar 
beschermd worden tegen de wind, dat is 
immers het element dat de meeste moeite 
moet doen om in het paviljoen door te dringen. 

Het vierde en laatste element moest zich nu 
nog een plek in de kapel verwerven; de bodem 
in het midden van de toren. Om hier het licht 
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van het vuur te situeren was de oplossing die 
het meest tot de verbeelding sprak een boei te 
verankeren in de grond. Op deze wijze is ook 
een ontmoeting en een spel van dit element 
met de aarde en het water een feit; wanneer 
het vloed is begint de boei te drijven en zal het 
bewegende licht door de spleten en gebrand
schilderde ramen te zien zijn. 
Een andere manier om de aanwezigheid van 
licht te benadrukken is de bekleding van 
spiegeltegels aan de binnenkant van de 'koe
pel' zodat het licht van de zon naar binnen 
gebogen wordt en het licht van de boei 
's-avond over de rest van het strand verspreid 

wordt. De ruimte in de bloemknop is bedoeld 
als ruimte waar mensen zich kunnen terug
trekken om zich te bezinnen over filosofische 
vraagstukken of tot inkeer proberen te komen. 
Dit kan vergemakkelijkt worden door het grote 
spiegelende vlak boven hen, zodat alle aan
dacht naar zichzelf en naar het licht om hen 
heen uitgaat. 





Thema 
Het ontwerp van een torenhuis in het stadsge
bied van Eindhoven vormt een complexe 
opgave. 
Een uitgangspunt vormt de verdichting van de 
stad binnen haar grenzen. Een selectie van 
panden in Eindhoven. alien uit de jaren zestig 
met gemiddeld 3 of 4 verdiepingen , is het 
tweede uitgangspunt. Door boven op deze 
panden een opbouw/uitbreiding te plannen zou 
in de toekomst een veld van torenhuizen in de 
stad kunnen ontstaan. Omdat de bestaande 
panden doorgaans de gemiddelde hoogte van 
de omgeving volgen. staat de geplande op
bouw in relatie met het bestaande gebouw. met 
de directe omgeving , maar ook met de stad op 
een grotere schaal. De bijzondere invalshoek 
voor het gekozen thema (in vergelijking met de 
thema's het hofhuis en het paviljoen) biedt 
daarom de stedenbouw 

Het Torenhuis 
T6 Projectwerk 

Het hofhuis was naar binnen gericht op een 
model van landschap in het hof. het paviljoen 
was gericht op iets 'anders'. het landschap 
buiten . Zowel het introverte als het extraverte 
karakter pogen maximale uitdrukking te be
reiken . Deze uitdrukking is het wezen van de 
typen hofhuis en paviljoen. Voor een beter 
begrip van het type torenhuis moet de stad 
worden gedefinieerd als een complexe vorm 
van communicatie. Een nieuwe ontwikkeling 
in de bestaande omgeving is daarom niet in 
eerste instantie een poging om uitdrukking te 
bereiken , maar om vorm te zoeken voor een 
ingreep in relaties. De motivatie van de uitdruk
king dient daarom niet op het beeld van de 
vorm zelf gericht (en zeker niet gefixeerd) te 
zijn . Als er sprake kan zijn van een formele 
uitdaging bij de opgave. dan is deze dat de 
kleine winkel/kantoorwoonblokken uit de jaren 
zestig zich bijzonder lenen voor een tussen-
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grootte tussen de typisch lage dorpse be
bouwing en de grotere elementen in het stads
beeld, zoals kerk , kantoorgebouw, bioscoop en 

theater. 

Frank Boehm 

Programma 
De gekozen panden hebben een duidelijke 
structuur: beneden een winkel of kantoor en 
daarboven liggen een of meer woonlagen. 
Het dak is vlak en de huizen zijn uitgericht op 
een voorkant (aan de straat) en een achter
kant. 
De te ontwerpen opbouw op de gekozen pan
den veronderstelt een gereglementeerde uit
zondering van de algemene hoogte van huizen 
in de stad . De direct aansluitende huizen 
worden dus eveneens verondersteld om niet te 
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kunnen worden verhoogd. De maximale 
nieuwe hoogte van de gekozen panden wordt 
vastgelegd op twee (ruime) bouwlagen/verdie
pingen. 

De opbouw bestaat uit twee woningen met 
ieder een prive buitenruimte. De bestaande 
ontsluiting zal vermoedelijk moeten worden 
vernieuwd/gemoderniseerd. Desgewenst zal de 
verbouwing ook verdere delen van het be
staande pand kunnen vernieuwen. 
Om met de complexiteit van de opgave om te 
kunnen gaan, zal het projectwerk met enkele 
oefeningen met gerichte probleemstellingen 
beginnen . Oat wil echter niet zeggen dat 
telkens aan een resultaat uit de eerste obser
vaties direct in de volgende oefening hoeft/ 
moet worden aangesloten. De eerste oefenin
gen zijn een reeks van proeven die de moge
lijkheden van de situatie moeten verkennen. 
Pas in de latere fase wordt een complex 

project ontwikkeld. De producten van elke 
oefening zijn gedeeltelijk zeer nauwkeurig 
voorgeschreven. 
Op deze manier kunnen de resultaten uit de 
verschillende ateliers met elkaar worden 
vergeleken. 
Naast deze verplichte producten dienen ideeen 
in schetsen. uitgewerkte tekeningen en 
maquettes getoond en besproken te worden. 



De blokkendoos aan de Leenderweg 

Over het algemeen wordt er in Eindhoven niet hoger gebouwd dan drie of vier 
lag en. Door echter i nci denteel hog ere torenhuizen te ma ken , zouden deze toren
huizen een markant punt in de stad kunnen warden en zo een toevoeging aan de 
bestaande structuur van Eindhoven. Het gaat hierbij om het toevoegen van een 
aantal lagen boven op een bestaand gebouw. 

De Leenderweg is een van de belangrijke 
wegen die vanaf de ring naar het centrurn van 
Eindhoven leiden. Deze weg is aan beide kan
ten ingebed door gebouwen en kent alleen ter 
hoogte van de bioscoop Plaza Futura een 
onderbreking van deze inbedding in de vorm 
van een klein plein. 
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Het pand aan de Leenderweg nummer 65 ligt 
naast het Plaza Futura en kan uitgroeien tot 
een torenhuis in Eindhoven. 

Het pand aan de Leenderweg 65 is een pand 
dat gebouwd is in de jaren zestig en een hele 
strakke en heldere kolommen structuur bevat. 
In de kelder bevindt zich een cate, op de 
begane grand bevindt zich een kapperszaak, 
op de eerste verdieping bevind zich een wo
ning en op de tweede verdieping bevinden zich 
twee woningen. 
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stedenbouwkundig 
Het ontwerp van een torenhuis moet voor een 
stedenbouwkundig gebaar zorgen, door in het 
bestaande pand blokken in te voeren en deze 
ook op het pand te zetten ontstaat een toren
huis dat met het Plaza Futura samen het plein 
aan de Leenderweg markeert. 

ruimtelijk 
Voor het gebouw zelf betekent deze ingreep 
een versterking van het oorspronkelijke pand. 
De heldere kolommenstructuur wordt versterkt 
door het inschuiven van de blokken en deze 



los te maken van de structuur, zo wordt de 
kolommenstructuur in het pand heel duidelijk 
zichtbaar. Het materiaalgebruik draagt ook bij 
tot een markerende toren. De blokken zijn van 
hout en moeten zo zowel de tijdelijkheid als de 
doorbreking van de strakke baksteengevel 
aangeven. 
De essentie van het blok wordt versterkt door 
de raampartijen van deze blokken en de lichtin
val van deze ramen. De lichtinval in de blokken 
komt voort uit de horizontale en verticale struc
tuur van de houten gevels van de blokken. 
Naar buiten toe zijn de blokken gesloten door 

L 

met houten lamellen de ramen te bekleden en 
zo een strakke gevel ontstaat. Het zicht is door 
de horizontale en verticale structuur zeer 
gericht. Ook de daklichten die voor extra licht 
moeten zorgen laten zien dat de blokken uit 
het bestaande pand steken. 

functioneel 
Ook functioneel moet het torenhuis bijdragen 
aan de stad; op de begane grond komt een 
cafe als aanvulling op de bioscoop Plaza 
Futura. De blokken die erin worden geschoven 
vormen samen twee woningen. Op het pand 

bevinden zich niet alleen twee woningen maar 
ook gemeenschappelijke ruimtes voor de 
bewoners en een viertal dakterrassen die vrij te 
ontwerpen zijn door de bewoners. Hierbij spe
len begrippen als tuinarchitectuur en vrij wonen 
een belangrijke rol. 

Het torenhuis kan uitgroeien tot een markerend 
punt in de stad en zal ook veel architectoni
sche kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Het inci
denteel plaatsen van torenhuizen in Eindhoven 
zal bijdragen aan de kwaliteit van Eindhoven 
als stad en kan ook de kwaliteit van de archi
tectuur in de stad verhogen. 

Het ontwerp voo.r een torenhuis gaat uit van 
een markerend stedenbouwkundig gebaar. De 
vier houten blokken die in het bestaande pand 
worden geschoven zorgen voor een markering 
van het plein rond het Plaza Futura en voor 
een onderbreking van de Leenderweg. Voor de 
stedebouwkundige situatie betekent dlt dat het 
plein aan de Plaza Futura een extra markering 
krijgt en zo een belangrijkere rol gaat spelen in 
de structuur van Eindhoven. 

Het Ontwerp 
In het Bestaande Pand Leenderweg 65 worden 
vier houten blokken geschoven, twee blokken 
staan voor een woning. 
Boven op de woning worden nog eens vier 
blokken geplaats op dezelfde manier waarop 
ze in het pand zijn geschoven. Op de begane 
grond trekt een glasgevel zich terug van de 
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bestaande gevel, op de eerste verdieping war
den de slaapblokken in het bestaande pand 
gevoegd, de ruimte die overblijft zijn twee 
woondelen. Op de tweede verdieping warden 
de woonblokken ingeschoven, wal er overblijft 
zijn de slaapkamers voor de woongedeeltes 
daaronder. 
Op de derde verdieping zitten twee slaap
blokken en twee gemeenschappelijke ruimtes. 
De vierde bevat twee woonblokken en twee 
dakterrassen 
De blokken zijn zo geplaatst dat er een open
bare verticale verbinding kan ontstaan in de 
vorm van een trappenhuis en lift. Voor de prive 
verbinding van slaapkamers naar woonkamer 
kan men via wenteltrappen. Deze wenteltrap
pen steken als twee kokers boven het gebouw 
uit om de structuur van het gebouw te laten 
zien. 
Als functie komt er nu op de begane grand en 
in de kelder een cafe als aanvulling van de bar 
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van de Plaza Futura, op de volgende twee 
verdiepingen vindt men in totaal vier woningen. 
Op de derde en vierde verdieping bevinden 
zich twee woningen, twee gemeenschappelijke 
ruimtes en twee dakterrassen. 

Het Licht 

Materialisatie 
De blokken zijn bekleed met hout en geven het 
tijdelijke karakter van de blokken aan. Oak re
fereren deze blokken aan de tuinhuizen op het 

dakterras en achter het gebouw. Verder wordt 
er voor de gemeenschappelijke ruimtes veel 
glas gebruikt om het openbare karakter te 
benadrukken. 

De vrijheid 
Achter het pand staan verschillende houten 
tuinhuizen, hieruit volgde het materiaalgebruik 
van de blokken. Op de vier terrassen van het 
torenhuis is het mogelijk om met blokhutten of 
tuinhuizen en eigen tuin te maken voor de 
woningen daaronder. Begrippen als vrij wonen 
en tuinarchitectuur spelen hierbij een rol. 



HET TORENHUIS, wonen onder een pergola 

lnleiding 
Bij deze opdracht is het de bedoeling een ontwerp te maken voor een opbouw op een bestaand pand uit de jaren zestig in 
Eindhoven . Deze panden, vaak een uitdrukking van moderniteit, hebben doorgaans een winkel of kantoor op de begane 
grand , met daarbovenop een woning . Door de realisering van meer van dit soort torenhuizeri, ontstaat er in Eind hoven een 
bouwlaag van over de stad verspreide incidenten tussen de typische lage dorpse bebouwing en de grotere elementen in 
het stadsbeeld . 
Het ontwerp voor dit torenhuis bevindt zich aan de Geldropseweg nr. 84 in Eindhoven. De naastgelegen panden zijn elk 
een meter hoger en veel dieper en klemmen zodoende het tussengelegen pand in . Door met het pand de hoogte in te gaan , 
onttrekt het zich aan de overheersing van de twee naastgelegen panden . Het torenhuis vormt zo een duidelijk statement in 
het straatbeeld van de Geldropseweg en het is een onderdeel van de te vormen tussen- bouwlaag . 

Het ontwerp 
De opbouw bestaat uit een betonnen element 
(8,5 x 6 x 6,5 m) met een glazen doos. Het ele
ment is een rechthoekige vorm, waardoor de 
schuine gevellijn van de panden aan de 
Geldropseweg benadrukt wordt door het iets 
uitsteken van de opbouw (zie de afbeeldingen 
en de plattegronden). De schuinte van de ge
vellijn komt in het ontwerp ook nog terug door 
de situering van verschillende elementen in de 
plattegrond (koker, natte eel en trappenhuis). 
Het verbouwde pand kan onderverdeeld war
den in drie zones. Een klein kantoor op de 
begane grand, vier wooneenheden voor stu
denten en een gemeenschappelijke ruimte op 
de vijfde verdieping onder de pergola. De 
zones warden ontsloten door een trappenhuis 
aan de straatzijde en een lift in een glazen 
koker (zie plattegronden). Deze glazen koker 
heeft verschillende functies. Het element 

verbindt de verschillende gebouwdelen 
gevoelsmatig met elkaar, zorgt voor onderlinge 
visuele relaties en deelt de wooneenheden in 
twee zones op. Tevens warden de verschil
lende ruimtes in het torenhuis geventileerd 
door de koker en valt er licht door naar binnen. 
Om het uitzicht over de stad te optimaliseren, 
is de gemeenschappelijke ruimte vormgegeven 
als een glazen doos. De lichtinval in de ruimte 
kan geregeld warden met een lamellensysteem 
dat verwerkt is in een pergola. De pergola dient 
vanaf de straat als begrenzing van de hoogte 
van het torenhuis. 

Het idee achter de wooneenheden is met twee 
woorden weer te geven: tegengestelde orien
tatie. De wooneenheden in het bestaande pand 
zijn georienteerd op de straat in verband met 
slechte lichtinval en uitzicht aan de achterzijde, 
de zuidkant. De wooneenheden in de opbouw, 

j. bekkers hofhuis paviljoen torenhub 



86 

die ver boven de buurpanden uitsteekt, zijn 
georienteerd op de zuidzijde. Het verschil in 
orientatie is in het ontwerp terug te vinden in 
de plattegronden en de gevels. 
De koker deelt de plattegrond in twee zones, 
een straat- en een zuidkant. In de opbouw is 
de woonruimte gesitueerd aan de zuidzijde. 
De gevel is daar zodoende transparant. 
Het andere gedeelte van de woning wordt 
ingedeeld als slaap- en werkruimte en kent een 
gesloten gevel. De gevels en de indeling van 
de wooneenheden in het bestaande pand is 
precies tegengesteld aan die van de opbouw, 

vocraanz1cht 
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dus de woonkamer met een open relatie tot de 
straat aan de straatzijde en de slaap- en 
werkruimte met een gesloten gevel aan de 
zuidzijde. 

Conclusie 
Met het ontwerp is getracht een woontoren te 
maken zoals die zou passen in het concept 
van de tussen-bouwtaag beschreven in de 
inleiding en als doel gesteld bij deze opgave: 
incidenten over de stad verspreidt die de lage 
dorpse bebouwing en de hoge stadsbebouwing 
met elkaar verbinden. De kenmerkende eigen-

keUke11 

h egan e grand verdieping 1 en2 

schappen van elke locatie hebben het logische 
gevolg dat bij elk ontwerp de nadruk op andere 
zaken gelegd wordt. De met betrekking tot de 
locatie specifieke eigenschappen van dit 
ontwerp zijn de Liitstekende opbouw 
(benadrukking van de schuine gevellijn) en de 
tegengestelde orientatie van de wooneen
heden. 
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Voor- en achterhuis op 84 
Het torenhuis wordt een nieuw fenomeen in de 'moderne stad' . Ou de vijftiger en 
zestigerjaren panden zullen verbouwd en aangepast worden tot torenhuizen, om 
deze architectuurvorm 11ieuw leven in te blazen. 

Concept en sequentie 
Het zestigerjaren pand Geldropseweg 84 is 
een klein, onopvallend bouwwerk, dat is inge
klemd tussen twee grotere en enigszins hogere 
gebouwen. Het gaat op in de overheersende 
eentonige bebouwing waar de hele straat uit 
bestaat. Na verbouwing tot torenhuis moet het 
pand het saaie, gelijkvormige karakter van de 
Geldropseweg gaan verlevendigen en zal het 
dienst gaan doen als blikvanger en herken
ningspunt voor de stad. 
Het oorspronkelijke pand zal hiertoe naar 
achteren en naar boven toe uitgebouwd wor
den. Hierdoor ontstaat plaats voor twee luxe 
appartementen en een commerciele ruimte op 
de begane grond. Bij de bestemming van de 
begane grond laag kan gedacht worden aan 
een designwinkel of een exclusieve mode
zaak; in ieder geval een winkel die het gemid
delde niveau van de rest van het aanbod in de 
straat ontstijgt en zodoende kan uitgroeien tot 
een publiekstrekker. Dit loopt parallel aan de 
gedachte dat het pand een herkenningspunt 
moet worden. 
Met het oog hierop is tevens aan de verlichting 
extra aandacht besteed. 'Eindhoven Lichtstad' 
krijgt hierdoor ook aan de Geldropseweg 
gestalte. 
De twee appartementen zullen op een bijzon
dere manier aan elkaar gekoppeld worden. De 
diepte van het pand wordt verdubbeld van zo'n 
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acht naar zestien meter. Aangezien het bouww
erk tussen twee gesloten schijven is ingeklemd 
ontstaat een soort pijpenla. Er zal zodoende 
een extra lichtvoorziening aangebracht moeten 
worden. Dit is uitgewerkt in de vorm van een 
atrium van vijf bij vier meter dat centraal in het 
gebouw is geplaatst. Dit atrium, dat naast 
lichtvoorziening ook een rol speelt in de lucht
circulatie en -verversing, deelt het bouwwerk in 
twee delen: een voor- en een achterhuis. Toch 
zullen beide appartementen zowel ruimtes in 
het voor- als in het achterhuis tot hun 
beschikking hebben. De koppeling van deze 
ruimtes geschiedt door middel van twee loop
bruggen. Beide woningen omvatten drie woon
lagen met leefruimtes, zowel aan de voorzijde 
als aan de achterzijde van het bouwwerk. De 
eerste woning heeft haar entree op de eerste 
verdieping aan de voorzijde van het gebouw. 
Hier bevindt zich ook de keuken van dit 
appartement. Vanuit die ruimte kun je via een 
loopbrug het achterhuis bereiken. Het achter
huis is voorzien van een eigen ontsluiting in de 
vorm van een trappartij. Op de eerste laag 
bevindt zich de grote leefruimte met eet- en 
zithoek. Daarboven is een werkruimte met 
eventueel plaats voor een extra zithoek in de 
vide. Op de bovenste laag van dit appartement 
bevinden zich de bad- en slaapkamer. 
De andere woning heeft haar entree ook aan 
de voorzijde van het pand. Ze heeft haar 
eerste laag op de tweede verdieping van het 
bouwwerk. Hier bevinden zich ontsluiting, 
bestaande uit een lift, een trappenhuis en de 
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werkkamer. Een laag erboven bevinden zich 
slaap- en badkamer en helemaal bovenin is 
plaats voor de keuken en na oversteek van het 
atrium via een loopbrug, voor de eet- en 
zithoek in het achterhuis. Deze woning is in 
oppervlakte kleiner dan de andere, maar heeft 
wel de beschikking over het grote penthouse 
op de bovenste verdieping. 

Constructie en materialisatie 
De vloeren van het gerenoveerde en 
vernieuwde pand zijn ingeklemd tussen twee 
zware betonnen schijven aan weerszijden van 
het gebouw. Het hele gebouw is opgebouwd uit 
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betonnen elementen, die echter op verschil
lende plaatsen met andere materialen bekleed 
zijn. Zo zijn de oorspronkelijke borstweringen in 
de voorgevel zwart geverfd en is de binnen
muur, die over alle verdiepingen van het 
bouwwerk doorloopt en een belangrijke schei
dende functie heeft, wit gestuukt. 
De vloeren zijn voorzien van een blank houten 
parketlaag. 
De plafonds zijn wit gestuukt. Voor de bad
kamerwand, die aan het atrium grenst, is 
gekozen voor glazen bouwstenen, die visueel 
contact met de betreffende ruimte minimaal 
maken, maar wel het licht doorlaten. 
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OPENBAAR, PRIVE en "PENTHOUSE" 

De opdracht 
Van een aantal geselecteerde locaties in 
Eindhoven moest men er een uitkiezen op 
grond van een stedenbouwkundig en I of archi
tectonisch uitgangspunt. De bedoeling was om 
het uitgekozen pand uit te breiden met 2 
verdiepingen en hier 2 woningen of iets 
vergelijkbaars aan toe te voegen. 

De situatie 
Het pand is gelegen aan de Leenderweg 
tegenover een klein plein met een culturele 
functie (Plaza Futura: 'cult'bioscoop). 
Wat opvalt is dat het plein, aan een van de uit
valswegen van Eindhoven gelegen, vanaf de 
twee aanrijrichtingen niet of nauwelijks opvalt. 
Het ophogen van het geselecteerde pand kan 
hier een verwijzing worden naar het plein. 
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De bewoners 
Als bewoners heb ik gekozen voor ten eerste 
een kunstenaar, die een prive-woning heeft, 
een werkruimte en een expositieruimte. Verder 
moest er ruimte zijn voor 3 stagiaires met ieder 
een eigen kamer, een gezamenlijke eet- en 
woonruimte en een gezamenlijke werkplaats. 

Het ontwerp 
lk heb gekozen om de bestaande deling van 
het gebouw (in de gevel duidelijk te zien) vast 
te houden en in mijn ontwerp aan de linkerkant 
het trappenhuis te situeren. Om deze deling 
duidelijk weer te geven heb ik gebruik gemaakt 

Voorgevel 
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van een schijf die zich naar boven toe een 
aantal keren vouwt, en zo de scheiding tussen 
openbaar en prive aangeeft. De schijf komt op 
9 meter ongeveer 1.4 meter naar voren om op 
deze plaats een balkon te creeren en zo de 
aandacht van passanten naar het plein te lei
den. 
De publieke entree van het gebouw bevindt 
zich aan de linkerkant van de voorgevel waar 
men binnenkomt in een hoge lange ruimte die 
dienst doet als expositieruimte en waar men 
door een circuit van trappen langs de kunst
werken wordt geleid, ook bevinden zich in deze 
ruimte de prive-trappen die wel als een onder-

Aci1tergevel 

deel van het trappen circuit worden gezien 
maar niet bereikbaar zijn voor het publiek. 
Links achter de bestaande bebouwing bevin
den zich op de tweede en derde verdieping de 
prive-vertrekken van de stagiaires die bereik
baar zijn vanuit de prive-trap in de expositie
ruimte waar gaten in de schijf zijn aangebracht 
waarachter zich de voordeuren bevinden van 
de verschillende kamers die allemaal voorzien 
zijn van douche en wasbak. Voor elke twee 
kamers is een toilet aanwezig. 
Op de vierde verdieping bevinden zich de 
semipublieke ruimten namelijk de werkruimte 
van de kunstenaar en die van zijn stagiaires 



die zo nu en dan voor het publiek opengesteld 
kunnen worden om het publiek een indruk te 
kunnen geven van de werkwijze van de kun
stenaar. 
De kunstenaar kan vanuit zijn werkruimte 
rechtstreeks naar de vijfde verdieping, of via de 
prive-trap in de expositieruimte naar zijn prive
woning 'het penthouse' dat bestaat uit twee 
slaapkamers, badkamer, eet- en kookgedeelte , 
woongedeelte en een grote buitenruimte/dak
tuin. 
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Verdraaid! 
Het project T6 van de capaciteitsgroep architectuur omvat het ontwerp van een 
torenwoning. Aan een bestaand gebouw uit de jaren 60 moet een opbouw 
worden toegevoegd. Deze opbouw moet twee woningen bevatten . 
Het is belangrijk dat tijdens het ontwerpproces rekening gehouden wordt met de 
stedenbouwkundige inpassing. 

Mijn opdracht 
Voor de opdracht zijn drie gebouwen geselec
teerd. ledere student kan zijn eigen keuze 
maken. lk heb gekozen voor een pand aan de 
Wal. De stedenbouwkundige situatie ervan 
sprak mij erg aan. Het gebouw ligt aan een 
belangrijke, drukke weg. De achterkant ervan 
kijkt uit op een kerk en een kerktuin. Met dit 
gegeven ben ik aan de slag gegaan. 

Het concept 
Het bestaande pand legt op een bijzondere 
manier een link tussen het dynamische voorge
bied en het rustige, mystieke achtergebied van 
het gebouw. 
Het wil iets stedelijks uitdrukken, maar op de 
een of andere manier wordt het door een 
dorpse uitstraling in toom gehouden. 
Het dynamische voorgebied en het mystieke, 
ietwat dorpse achtergebied ontmoeten elkaar 
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in het gebouw en heffen hier elkaars kwalitei
ten volledig op. Door de integratie van de twee 
sferen ontstaat net niets. 
Daarom is mijn uitgangspunt het volgende 
geworden: 
Het bestaande gebouw moet in de opbouw uit
gesplitst worden in twee delen; een dynamisch 
'Gehry' deel dat een verbinding maakt met de 
straat aan de voorkant en een mystiek 'Ando' 
deel dat contact legt met de kerk in het achter
gebied. 

De uitwerking 
De wanden van het bestaande gebouw zijn let
terlijk gesplitst. De bestaande bakstenen wand 
is veranderd in een betonnen wand. 
Een glazen, niet volledig transparante wand 
draait hier van af, waaiert weg, geeft een split
sing aan. Bij een verticale stijging van 2 meter 
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verdraait het glas 1 graad in het horizontale 
vlak. De betonnen en glazen wanden lopen 
door tot in de opbouw en bepalen hier het 
exterieur en interieur. 
Bij mijn uitwerking is er dus geen sprake van 
alleen een opbouw. Vanaf de begane grond 
begint de uitsplitsing, en zijn de muren dus 
bekleed met beton en zijn er glazen wanden 
aangebracht. 
Des te hoger je in het gebouw komt, des te 
sterker verdraait het glas en des te meer is er 
sprake van twee afzonderlijke elementen: een 
glazen deel en een betonnen deel. 

Glazen delen overheersen aan de voorgevel. 
Deze is verdraaid en doordat de oorspronke
lijke gevel door het glas heen schemert is deze 
extra druk. 
De achterkant wordt overheerst door rechte 
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betonnen delen. Achter deze delen liggen, iets 
teruggeplaatst in nissen, glazen wanden, die 
iets extra's aan de gevel geven, maar deze niet 
druk maken, zodat de gevel geen afbreuk doet 
aan de sfeer rond de kerk. 

Behalve de muren zijn ook de vloeren aan
gepast. De vloeren zijn van beton of van niet 
helemaal transparant glas. 
De vloerdelen tussen de eerste dwars op de 
gevel staande betonnen wand en de eerste 
dwarse glazen wand zijn van glas. 
De vloerdelen tussen de genoemde glazen 
wand en de eerstvolgende wand (glas of 
beton) zijn van beton . 

Het ontwerp 
Het nieuwe gebouw bevat twee trappenhuizen , 
die elk een woning, maar ook de bestaande 
ruimtes ontsluiten. Tussen drie hoge betonnen 

esther quaedackers hofhuis paviljoen torenhuis 
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wanden en een draaiende glazen wand zijn 
glazen trappen geplaatst. Licht van boven valt 
in het trappenhuis langs en door de treden. 
Bij binnenkomst in een van de torenwoningen 
loop je langs een betonnen en een glazen 
wand. Je bevindt je dan in de woonkamer. 
Dit is een hoge ruimte van bijna 5 meter met 
een betonnen vloer en dak. 
Hiertussen zijn schuine glazen wanden 
geplaatst, die uitzicht bieden op de straat die 
onder het door de verdraaiing iets uitkragende 
gebouwdeel ligt. De woonkamer heeft de 
eerder genoemde 'Gehry' sfeer: dynamisch en 
een beetje vervreemdend. Door een opening in 
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een glazen wand loop je onder een trap door 
naar de keuken. 
Deze heeft een iets rustigere karakteristiek, 
doordat de achterwand van de keuken een 
rechte betonnen wand is. 
Vanuit de keuken kun je naar de slaapkamer. 
Dit is een erg smalle, hoge ruimte. 
De vloer is van glas en de wanden van beton. 
Er is uitzicht op de kerk. Je lijkt er als het ware 
te zweven. 
Vanuit de keuken kun je ook de glazen trap op, 
die langs een glazen wand loopt. Licht dat 
door het glazen dak valt lokt je naar boven. 
De trap bevat een aantal plateautjes waarop 

ook gezeten kan worden of waaraan gegeten 
kan worden. 

De glazen trap loopt naar een badkamer, met 
eenzelfde karakteristiek als de slaapkamer. 
De glazen trap loopt verder omhoog, en met 
zicht op de lucht loop je richting dakterras. 

En hier eindigt de omhoog cirkelende route 
door het gebouw, dat door de verbouwing nu 
een echte toren is geworden. 



Wal 3: openen van de bestaande bebouwing 

De opdracht was om een woning op een van 
drie geselecteerde panden in Eindhoven te 
ontwerpen. Een van deze panden bevindt zich 
aan de Wal 3-5. De Wal 3, de linkerhelft van 
het pand, heeft een kantoorruimte op de 
begane grond, met daarboven een woning van 
drie lagen. De Wal 5 heeft 4 kantoorlagen. 
De situatie aan de Wal heeft mij erg ge"inspi
reerd. Aan de achterzijde van de bebouwing 
zijn in de loop van de tijd vele ruimtes op en 
Mast elkaar bijgebouwd, waardoor een soort 
massieve heuvel van blokken en terrassen 
ontstaat. 
Er is hier geen samenhang meer tussen de 

g.c. poppenk hofhuis paviljoen torenhuis 
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ZUID\.!ES.T GEVEL 

voor- en de achtergevel, de bebouwing is 
eigenlijk een massa, verborgen achter diverse 
gevels aan de straatkant. Voor mij was nu de 
opdracht om de woning van de Wal 3 zo uit te 
breiden, dat niet deze massa zou worden ver
groot maar juist zou worden geopend. 

De massa heb ik geopend door enkele holle 
blokken, aan twee zijden geopend, in de be
staande bebouwing te plaatsen. 
Deze blokken worden in de massa en in elkaar 
gestoken. Hierdoor vormen de blokken teza
men een geheel dat zich een weg door de 



, , 

li ' I 

1i 
,,,. 

·~ 

I - '/ 
..:.. 

l ' 
~ ....... 

r 
I ..,,.. ilii !>-.. =i 

....... 
.,. 

. """" 
r~ t 1111 - t-

L 

~ • I ~ 

DOORSttEDE D- D' 

bestaande bebouwing baant. De vorm van de 
nieuwe ruimtes die ontstaan wordt bepaald 
door bepaalde regels. Waar twee blokken door 
elkaar steken krijgt er een voorrang en blijft 'in 
takt' terwijl het andere blok wordt afgebroken 
waar het de ander raakt. Net zo krijgen de 
blokken voorrang op de bestaande bebouwing 
van de Wal 3, maar heeft de Wal 5 weer voor
rang op de blokken, waardoor de kantoorruimte 
niet wordt doorbroken maar de bestaande 
woning wel. Ter plekke van de Wal 3 warden 
bestaande vloeren en wanqen afgebroken 
zodra ze binnen het volume van een blok 
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komen. Hier en daar zijn uitzonderingen 
gemaakt op deze regels waardoor de ruimtes 
interessanter worden. 
Aan de voorzijde van het pand is het nieuwe 
gevelbeeld vrij gesloten gehouden. De twee 
blokken die hier door de gevel zijn gestoken 
zijn niet direct visueel met elkaar verbonden, 
maar door de gelijke vorm en kleur wordt de 
vraag opgeroepen naar wat zich dieper in het 
pand bevindt, het blok op de begane grond 
moet toch immers naar het hoger gelegen blok 
leiden? En inderdaad blijkt aan de achterzijde 
van het pand dat er meer is dan de twee 
blokken aan de voorzijde. De massa wordt hier 
veel sterker geopend dan aan de voorzijde 

daar de massa van de omliggende bebouwing 
hier het best tot uitdrukking komt. Hier komen 
de blokken meer over als vensters die het 
inwendige van de massa blootleggen. 

g.c. poppenk hofhuis paviljoen torenhuis 

Over de hele hoogte van het pand is de massa 
geopend door een langgerekt blok en hier en 
daar ontstaat er zelfs zicht door het pand heen, 
maar toch geeft de nieuwe woning niet direct 
prijs hoe zij in elkaar zit. 
In het interieur van de woning ontstaat een 
spel van nieuwe wanden en vloeren van de 
witgepleisterde blokken die de bestaande wan
den en vloeren doorbreken. Door de witte kleur 

van de blokken ontstaat een mooi contrast met 
de relatief donkere bestaande bebouwing. 

Het blijkt uit de maquette en uit 3-D studio 
modellen dat het openen van de bestaande 
bouwmassa goed gelukt is. Met name aan de 

achterzijde van het pand wordt de blik naar 
binnen getrokken en wordt de vraag 
opgeroepen hoe de ruimtes nou precies in 
elkaar steken. 

Een leuk effect is dat de blokken zowel als vo
lume als holte werken, afhankelijk van hoe zij 
in relatie tot de bestaande bebouwing of tot 
elkaar worden gezien. 
Geconcludeerd kan worden dat er een interes
sante toevoeging aan de bestaande bebouwing 
is ontstaan, niet door in eerste instantie uit te 
gaan van het toevoegen, maar van het wegne
men. 




