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INLEIDING 
"Hoe maakte Bedaux een onderw~.~ebouw en hoe maak je een goed hedendaags onderwijsgebouw in de geest van 

Bedaux?u 

Dit is de vraag die ik mezelf heb gesteld aan het begin van mijn onderzoek naar de archltectuur van Jos. 

Bedaux en specifiek naar zijn ontwerp voor het hoofdgebouw van de Tilburgse universiteitscampus. Het 

eerste analytische gedeelte van de vraag heb ik getracht te beantwoorden in mijn essay, dat is getiteld 'Bedaux 

begrijpen' en dat samen met dit ontwerpverslag de documentatie vormt van mijn afstudeerproject waaraan 

ik heb geWerkt van augustus 2006 tot maart 2008, in een atelier van Bernard Colenbrander. Het antwoord 

op het tweede gedeelte van de vraag is echter tweeledig. Enerzijds heb ik met een ontwerp voor een Learning 

Center op de UvT proberen aan te tonen dat ik in staat ben om een hedendaags onderwijsgebouw te ontwerpen 

in de geest van Bedaux en anderzijds heb ik dat theoretisch onderbouwd in het laatste hoofdstuk van het 

essay. Hierin staat beschreven hoe ik de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn onderzoek naar Bedaux heb 

gebruikt voor de vormgeving van het Learning Center. Deze beschrijving is echter vrij beknopt en theoretisch 

van aard, vandaar dat ik in dit verslag het ontwerp uitgebreider en concreter zal beschrijven. 

De kem van dit verslag wordt gevormd door de tekeningen en illustraties van het gebouw, waaruit moet 

blijken of ik Bedaux begrepen heb of niet. De uitleg is slechts een beknopte aanvulling die het gebouw 

wat beter inzichtelijk kan maken. Ik heb er echter bewust voor gekozen om niet te breedvoerig al mijn 

ontwerpbeslissingen te beschrijven omdat dit iedere verwondering dood zou slaan. Daarin deel ik de mening 

van Jacq. de Brouwer dat architectuur je pas kan raken als het weet te verwonderen. 





DE CAMPUS 
De campus van de universiteit van Tilburg heeft een zeer grillige evolutie gehad. Nadat in 1972 de hoogbouw 

was opgeleverd, verdween Bedaux van het toneel en werden er achtereenvolgens in 1979 en in 1988 

structuurplannen gemaakt voor het terrein door respectievelijk Kraayvanger architecten en OD 2 05. Dit laatste 

plan is nog steeds van kracht en dient min of meer als richtlijn voor toekornstige bebouwing op de campus. De 

vraag is echter in hoeverre dit plan nog functioneert als structurerend principe. In de historie van de campus 

zijn namelijk zowel bet plan van Kraayvanger als dat van OD205 meermalen overruled door architecten en 

bestuurders met een afwijkende visie, hoewel de eenduidige eigendomsstructuur van de universiteit zich 

uitstekend zou moeten lenen voor een topdown masterplanning. 

Hoewel het plan van OD 205 uit 1988 veel beter aansluit op de stedenbouwkundige intenties van Bedauxs 

ontwerpen dan het plan van Kraayvanger uit 1979, is er ook op dit plan we! degelijk kritiek te leveren. De 

gebouwen die hierin door de architecten worden voorgeschreven, zijn namelijk op een we! erg monotone 

manier in het gebied gestempeld. Door de opeenvolging van gelijksoortige gebouwen aan de Hogeschoollaan 

ontstaat er geen diversiteit in de tussenruimtes en wordt het een industrieel ogend staccato van schijven. Een 

grote kwaliteit van de universiteit nu is juist de afwisseling in ruimtelijkheden tussen de gebouwen in. 

AJ.s de geplande gebouwen in het masterplan van OD205 in de bosrand voor het hoofdgebouw niet realiseerbaar 

blijken, is de tmiversiteit in 2002 genoodzaakt om in oostelijke richting uit te gaan breiden. Het door Bedaux 

ontworpen Landbouwhuis uit 1975, dat aan de overkant van de Hogeschoollaan ligt, wordt in eerste instantie 

gehuurd en is inmiddels door de universiteit aangekocht. In 2004 Worden er plannen gemaakt om het 

gebouw van de .kuru;tacademie van architect Maaskant aan te kopen om hierin een Leaming Center te vestigen. 

Het gebouw werd echter aangekocht door Fontys Hogescholen en de universiteit was genoodzaakt om een 





kleine variant hiervan aan het nieuw geplande gebouw voor de faculteit Rech ten dat achtcr het Landbouwhuis 

moest komen, toe te voegen. In 2005 wordt dit. door Stefan Rilzen ontworpen gebouw. in gebruik genomen. 

I-let tocgevoegde programma van Learning Center is daa.rbij vrij ongelukkig onder het schijfvonnige volume 

geschoven, bijna tegen het lage gedeelte van het Landbouwhuis aa.n. Het s tedenbouwkundige principe van 

vrijs taande solitairen in een landsch.appelijke setting wordt hierdoor op deze plek danig aangetast. 

Ondanks het gebrek aan ofhet mislukken van planning, is er op de campus een prettig aanvoelend, min of 

mcersamenhangend geheel ontstaan. Wellicht ls dit tedanken aan deenigc conslante factor in de ontwikkeling 

van de campus, namelijk de landschapsarchitecten. Het bureau Buys en Van der Vliet is al vanafhet ontwerp 

voor het hoofdgcbouw in hcl begin van de ja.ren '60 betrokken biJ de inrichting van het landschap van de 

universiteit en nu nog ste-eds onde.r de naam MTD landschapsard1itecten. In hct concept voor de campus 

uit 2006 geven z.e een accurate bescbnjving van wat de belangrijkste stedenbouwkundige identiteit van de 

campus is: *Verspre1d s1aa11de grote gebou~ncompltxen, gtbondtn en vubonden door het ol'!derliggende Brabantse 

zandboSStnlondsdiap van vlitgcknnen en bekm. De vtrblijftkwaliteit op mt UvT-tmein wordt vusterla door u n 

contil'lu hatfopen, zacht golvend kmdschap van bom<:n in het gras. •1 

Toen an 1962 het hoofdgebouw wetd geopend. dacht men dat het de complete unaversiteil zou kunnen 

huisvesten tot aan het jaar 2000. met een maximum aantll studenten van 1500.1 Met inbegrip van de Jater 

te realiseren instituutgebouwen bezijden het hoofdgebouw vormde het een complete universiteitscampus. 

Vandaar dat het inleressa.nt is om te kijl<en in hoeverre de hedendaagse campus verwantschappen vertoont 

met he1 gebouw /de campus van toen. 

De eersle opvallende analogie is re ontdekken in de wijze waarop in beide ca mpussen het programma is 
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geposltioneerd. Bedaux ontwerpt zijn structuur in drie stappen, waarbij hij eerst een afgesloten heldere 

geometrische vorm maakt, namelijk de vierhoek, Vervolgens worden hierio geplaatst, de twee binnenhoven 

voor de benodigde daglichttoetreding en de verschillende prograrnmaonderdelen in afzonderlijke 

rechthoelcige ru.imten. Tenslotte gaat hij met deze ru.imtes en leegtes sch.uiven zodat de tussenru.imte een 

enorme t\jkheid aao ru.imtelijkheden k.rij~ en een logische routing vormt, Bedauxs stedenbouwkundige wijze 

van ru.imteordening in bet hoofdgebouw is vergelijkbaar met de ma..nier waa.rop de versch.illende gebouwen 

op de complete campus van nu zijn gerangschikt. Ook de campus is te beschouwen als een min of meer 

afgesloten geheel met daarin los van elka:ir geplaatste grote orthogonale bouwvolumes die zodanig ten opzicht 

van elkaar 2ijn gep1aatst dat de ruimte ertussen een grote diversiteit vertoont. De Esplanada is daarin uiteraard 

de bela.ngrijkste doorgangsruimte en de pleintjes a.an de voor- en achterkant van de bibliotheek de prettigste 

verblijfsgebieden. Vanuit deze vergelijk.ing gedacht is het ook duidelijk waarom de monotone opeenvolging 

van gebouwen in bet zuidoostelijke dee! van het tnasterplan van 00205 een dissonant lifkt in de verder zo 

afwisselende rulmtelijkheid van de campus. 

De analogie is ook door te trekken naar de materialisatie van de onderdelen. Het enkelvoudige, rustige 

rnateriaalgebruik van gele baksteen in het interieur van het hoofdgebouw, is op de campus vertaald in een 

eenduidige kleu.rstelling van de verschillende gebouwen. AUen zijn het lithtgtijze orthogonale voJwnes, 

geplaatstopeen groen glooiend landsthap. 

De overgang van stad naar gebouw was door Bedaux in het hoofdgebouw zeer zorgvuldig ontworpen. De vraag 

is dus of ook op de bedendaagse campus nog gesproken kan worden van een drievoudige entree. Er z.ijn nu 

drie belangrijke pu.r1ten waarop je de campus kan betreden. Via de grote parkeerplaats aan de westkant van 

de campus, vanaf de parkeerplaats aan de noordoostkan t en vanuit de stad direct de Esplanada op. Aan de 

I) 
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westkant bevindt zich de sterkst gearticuleerde entree. Hier moet je eerst namelijk een paar honderd meter 

door het hos rijden voordat je bij de parkeerplaats aankomt, waardoor je ook echt de ervaring krijgt dat je 

vanuit de stad een mder gebied binnenkomt. Het daadwerkelijke binnengaan van de campus vanaf deze 

parkeerplaats is niet helder vormgegeven, maar als je eenmaal op de campus bent gekomen, bevind je je we! 

direct op een plein dat te beschouwen is als de 'hof in de entreecyclus. Voor het binnengaan van een gebouw 

heb je dus wel degelijk een gelijksoortige sequentie van rnimtes ervaren zoaJs in het oorspronkelijke on twerp 

van hethoofdgebouw hetgevaJ was. 

Bebalve de route door het bos, wordt er vanuit de noordoostelijke parkeerplaats een zelfde opeenvolging van 

ruimtes ervaren, waarbij het plein achter de bibUotheek aJs 'hor kan worden beschouwd. Bij de belangrijkste 

entree voor voetgangers en fietsers, aan de Esplanada, is rut echter voUerug afwez.ig. Zowel aan de kant van de 

oude campus als aan de kant van het uitbreidingsplan, betreedt men hier rurect de hoofdverkeersader van de 

campus, waarbij op geen enkele manier het binnengaan van een gebied ervaatbaarwordt gemaakt Zon.der het 

in de gaten t:e hebben sta je ineens op de campus. De enige aanwijzing dat je je op de universiteit Van Tilburg 

bevindt is een verdwaald bord met daarop een plattegrond van de campus. 

Doordat de universiteit in 2002 noodzakelijkerwijs in oostelijke richting uit moest gaan breiden, over de 

Hogesdtoollaan heen, is de meervoudige entree dus komen te vervallen. Maar dit is n.iet het enige ru.imtelijke 

probleem dat de uitbreiding met iich meebracltt. De campus is nu opgedeeld in twee los van elkaar staande 

gebieden. Een wandeling over de Esplanada, vanaf de oude campus naar het oostelijke uitbreidingsgebied 

wordt daarbij op een vervelende manier onderbroken door de auto's die over de Hogesdioollaan rijden. 

Doordat er te weinig parkeerfaciliteiten beschikbaar zijn op de campus, vormen de aan beide zijden van de 

weg geparkeerde auto's nog een extra baniere die de tweedeling van de campus benadrukt. 

I ~ 



DE OPGAVE 
Het uitbreid.ingsplan beefi er dus niet alleen voor gezorgd dat de meervoudige entree aan de oostkant is 

komen te vervallen, maar ook dater een tweedeling op de campus is ontstian met een vervcll'nde barriere op 

de belangrijkste verkeersader van de campus. Daarnaast is ook het parkeren nog niet goed opgelost. Deze drie 

problemen vormden de aanleiding voor de stedenbouwkundige ingreep die ik op de universltelt wilde doen. 

Het stuk van de Hogt:sc.hoollaan dat de onderbreldng op de campus vormt wordt alleen gebruikt om de 

noordelijke parkeerplaats van de universiteit te bereiken en in mindere mate voor de ontslu1ting van de 

arhkrliggende woonw11k. Omdat zowel de parkeerplaats als de 'w\-oonwljk ook goal berei.kbaar ujn via de Prof. 

Verlx:melaan heb ik in mijn ontwerp de wcg ter plaatse van het uatbreidingsplan afgesloten. Hierdoor wordt 

de campus opn.ieuw een geheel en tevens ontstaat de mogelijkheid om met rn.ijn ontwerp een drievoudige 

en tree op deze plek te henntroduceren. Ook wil ilc het parkeren met mijn mgreep op deze plelc faciliteren. 

Maar de opgave die ik mezeJf wilde stellen, diende niet alleen stedenbouwkundig van aard te zijn. Belangrijkste 

uitgangspunt voor het on twerp was wteraard bet beantwoorden van het tweede gedeelte van mijn vraagstelling 

met een concreet gebouw, bet rnaken van een goed hedendaags onderwijsgebouw in de geest van Bedawc. BiJ 

het zocken naar een grsrhikte opgaH•. was bet van belang dat het zou gaan om een duidelijk hedendaags 

onderwijsgebouw, om daar vervolg~ns mee aan de slag te kunnen gaan mt:l het gedachtrgOt.'<l v;in Bedaux. 

Het uorning center dat de Universitcit al in ~004 wilde realisercn bleek hiervoor een zccr gcschikte opgave, 

omdat bet een lypisd1 voorbt't'ld is V3.fl een gebouw dat de hedendaagse onderwijsbenadenng van grote 

open werkplekkcn en ct•n alomtcgenwoordigheid van beschikban: informatie op cen zeer concrete wijze 

vrrtcgcnwoordigd. 
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EEN NI EUWE EN TREE 
Het program.ma van Learning Ctmtg in combinatie met een parkeergarage, moesl in stedenbouwkundig 

opzkht een nieuwc eenheid maken van de campus, in combinatie met de herintroductie van een drievoudige 

entree. Voor het heel maken van de campus was echter meer nodig dan het afsluiten van de Hogeschoollaan 

ter plaatse van de campus. Zowel de gebouwen in het uitbreidingsplan oost als die op de oude campus, staan 

namelijk op een orlhogortaal grid, alleen hebben deze twee structuren een verdraaiing van ongeveer acht 

graden ten opzichte van elkaar. Om toch een eenheid hie.rvan te maken, heblk mijn gebouwvolume in het grid 

van de oude campus geplaatst, waarbij de zijgevel in lijn loopt met de zijgevel van Bedaux.s hoogbouw en is het 

veclaagde11lein aan het landbouwhuis gelegd in het stramien van het uitbrcidingsplan. 

De vor:mgeVing van de nieuwe entree voor de campus werd grotendeels bepaald door een dualiteit in de 

uitgangi;panten. Om bet betreden van de campus zintuiglijk voelbaar te maken en om een gevoel van 'binnen 

zijn' te kunnen ervaren op de campus, is de herintroductie van een drievoudige entree een goed bruikbaar 

rni.ddel. De nieuwe open onderwijsbenadering echter, vraagt om een andere relatietussen universiteit en stad. 

De univers!teit wil ~ch niet meer als een introvert 'gehege van de geest' afsluiten van de rest van de stad, 

maar juist de interactie aangaan en de uitwisseling van informatie via alle mogelijke media op:timaliseren. Hit 

heeft ook consequenties voor de fysieke ge-Stalte van de enttee van de u,niversiteit. Het was voor mij dus zaak 

am zowel vorm le geven aan de meuwe openheid van de campus als aan een meervoudige entree die van de 

c;ampus toc:h een gebied zoumaken waarin men zich 'binnen' voelt. Dit leidde uitcindelijk tot het on twerp van 

een drievoudige en tree die in zijn vorm afwijkt van het origineel van Bedaux. 
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De eersle stap in de drievoudige entree is het binnengaan van het domein. Het domein is de ruirnte die ons 

gezachtsveld begrenst en waar we een eerste vorm van 'binnen 1ijn' ervaren ten op1ichte van de cindeloze 

ruim te. Bij Bed aux we rd het dome in begrensd door de boskamer waarin hel gebouw was geplaatst. De campus 

is echter slndsdien Amk gegroeid en een ervaring van het complete domean van de campus bij de entree is 

onmogelijk. Wei heb ik er voor gezorgd dat de randen van de campus direct bii het binnenkomen naar alle 

richtingen waarneembaar zijn. Direct aJs je het campusterrein betreedt bij de kleine verhoging, zie je de 

noordelijke rand van de campus als eeo gesloten bomenrij achter de Esplanada liggen. Door het volume 

van het Learning Center ten westen van je, wordt de bHk automatisch naar het oosten geleidL Doordal ii< 
de begane grond van hel landbouwhuis hier heh weggehaald, gaat de blik onder het gebouw door naar het 

Montesqu.ieugebouw, wat de oostelijke begrenzing van de campus vormt. Als je vervolgens doorloopt. kom je 

voorbit het Leaming Center en wordt de blik gevestigd op de hoogbouw van Bedaux. die de westelijke grens is 

van het universiteitsterrein. In combinatie met de ene trede die je op moet om op de campus te komen, vormt 

dit in al 1ijn openht>id loch psychoJogisch een overgang van slad naar campus. 

De tweede slap as het bannengaan van de zogenaamde 'hor. Jn plaats van opnaeuw een afgesloten bmnenhof te 

maken in een gebouw. heb ik er voor gekozen om een soort 'open' versie van de 'hor te maken. Dit resuJteerde 

in een verlaagd plein dat bij de betreding van de campus, door de waarneming van boven, in eerste instantie 

een 1eer open, toegankehjk karakter heefi. Wanneer je de trap afgaat en het pie in betreedt ervaar je het echter 

als een afgesloten beperkte hoeveelheid .ruimte. die voldoende l<lein is an zitn afmenngen om op bet !open te 

kunnen worden betrokken. Het vervolgens daadwerkelijk binnengaan van het restaurant as de laatste stap in 

de drievoudige entree. Dit is de cella, waarvan we de ruimte betrekken op ons handelen . 

De context waarin ik mi jn lngreep deed, bood niet aJ leen problemen die dienden te worden opgelost, maar 



ookheel duidelijk mogeHjkbeden die niet onbenut dienden te blijven. Er staan namelijk prachtige gebouwen 

van Bedaux die ik graag met de plaatsjng van mjjn eigen volumes wilde benadrukken. Enerzijds doe ik dat 

door een bushokje recht voor de kop van het landbouwhuis te plaatsen, waardoor je direct een moole blik op 

<lit gebouw krijgt als je uit de bus stapt en door het bushokje heen richting de campus loopt. Anderzijds zorgt 

de plaatsing van de kubusvonn, waarin het Learning Center is gevestigd, voor een lange zichtas vanaf de brede 

oost-west boulevard naar de kop van Bedauxs hoogbouw, die hierdoor vanuit de auto van een grote afstand 

zichtbaar wordt. Ook de voetganger krijgt een blik op de hoogbouw, maar pas in tweede instantie, namelijk 

op het moment dat hij het campusterrein op stapt en voorbij het Learning Center is gelopen. Het verlaagde 

plein dat: ik in het plan heb geintroduceerd is aav het landbouwhuis gelegd, waardoor deze gaat werken als 

pleinwand. Ook de mensen In het restautant <lat aan dH plein ligt. krijgen een fraa.ie bilk op het gebouw. Door 

het plaatsen van een grote trap vanaf bet plein naa.r de ingang, heb ik het gebouw ook fysiek op bet plein 

betrokken. 
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HET LEARNING CENTER 
Het programma dat de universiteit had opgesteld voor het Learning Center in 2004 en dat ik grotendeels 

heb overgenomen voor mijn ontwerp, was vrij eenduidig. Het bestaat voor het grootste gedeelte uit 

studentenwerkplekken met it-faciliteiten, voor zowel individueel als groepsgebruik. Een gedeelte hiervan 

diende te worden gehuisvest in wat de universiteit 'cyberca.fe's' noemt. Dit zijn onderwijsruirnten met een 

dubbele functie. Op het moment dater Jes wordt gegeven, dienen ze als collegezaal waar de studenten zittend 

achter een computer les krijgen. Echter op het moment dater geen les wordt gegeven, dienen zeals gewone 

computerwerkplekken. Daarnaastwilde de universiteit graag dat er een kleine bibliotheek in het gebouw kwam, 

waar een beperkte collectie veel geraadpleegde boeken aanwezig was, terwijl de rest van de boekencollectie van 

de u.niversiteit gewoon in de centralc bibliotheek beschikbaar blijft. 

Naast de benodigde toilet- pantry- en reproruimten, wilde ik graag een klein restaurant aan dit programma 

toevoegen. De UvT heeft op dit moment narnelijk een decentraal systeem met een vijftal eetgelegenheden die 

verspreid over de campus liggen. Deze eetgelegenheden hebben allen een vrij beperkte omvang, waardoor het 

erg prettige ruimtes zijn waar goed communicatie kan ontstaan tussen studenten van verschillende faculteiten. 

Door een klein restaurant te koppelen aan het Learning Center wordt dit systeem voortgezet. In mijn on twerp 

wll lk dit restaurant wd graag een aparte status geven, zodat de studenten, als ze gaan eten, daadwerkelijk 

bet gevoel hebben dat ze even weg zijn van de werkplek en zich in een ander soort ruimte bevinden, met een 

andere sfeer en een antler uitzicht. Vandaar dat ik er voor gekozen heb om het restaurant in een aparte vleugel 

te maken die wel direct met het Learning' Center is ve.rbonden, maar die eert afwijkende uitstraling heeft en die 

gelegen is aan het nieuwe plein. ln tegenstelling tot het rustige parkachtige uitzicht dat ze tijdens het werken 

hadden , hebben de studenten daardoor tijdens het eten uitzicht op de stedelijkheid van voetgangers en fietsers 

op het plein. 
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3-D MEANDERRAUM 
Bij bet ontwerpen van bet Leaming Center heh ik getracht om, zonder Bedaux direct te kopieren, de lessen die ik 

postuum van hem geleerd heb, toe te passen. Dit begint bij de structurering van ruirnte in bet volume. Bedaux 

heeft narnelijk een heldere chronologische ontwerpwijze voor de structurering van ruirnte in bet gebouw, 

die duidelijk afleesbaar is uit de plattegrond van het hoofdgebouw. De eerste stap hierin is het uitsnijden van 

de twee binnenho>ten uit de vierhoek, die noodzakelijk zijn om voldoende daglicht te lcrijgen in een gebouw 

met een dergelijk grote footprint. Vetvolgens plaatst hij de grootste en belangrijkste programmaonderdelen 

zoals de aula, de senaatsaal, de twee grote collegezalen en het hoofdtrappenhuis, in vri)staande rechthoeken 

los in de ruimte. Ten. slotte woxden de wat kleinere ruimten a:m de gevel of aan cle binnenhoven gelegd. De 

z:uimle die nu tussen de verschill~de volumes is ontstaan, wordt; cfe verkee.tsruirnte van bet gebouw. Deze 

verkeersruimte wordtechter door Bedaux niet beschouwd als r"1!Struimte of als eenvoudige gangzone, hij neemt 

juist deze contravorm als uitgangspunt voor bet plaatsen van de verschillende programmatische volumes. 

Zowel de breedte en lengte, als de hoogte van de tussenruimte varieert door de manier waarop deze volumes 

in bet gebouw zi.jn geordend. Dit zorgt voor een prettige ruimtelijke variatie, die vervolgens door Bedaux 

wordt gebruikt voor het definieren van plekken en routes. De grote open ntlmtes worden ontmoetingsplekken 

en verblijfsruimtes en de smallere delen worden echte doorgangsrnutes. Deze open ruirnte die het hele 

programma bindt wordt door Peter Zumthor ook wel meanderramn genoemd. 

Het grote structurele verschil tussen Bedauxs hoofdgebouw en b..et Li:arning Cetiter is echter dat de laatste 

een duidelijke driedimensionale vorm heeft met zijn zeven bouwlagen waar bet gebouw van Bedaux veel 

meer een tweedirnensionale structuur heefl: met slechts twee en op sormnige plekken drie verdiepingen. 

Het was voor mij dus van belang om het tweedimensionale structureringsprind_pe van Bedaux te vertalen 

naar een driedlmensionaal systeem. Het lastige van deze toeg voegde derde dimensie is om mensen vrijwel 



onopgemerkt vati beneden naar boven te krijgen. De oplossing hiervoor vond ik in bet progr;unma, uamelijk 

de collegezalen. of cybercafes. Het hoogteverschil dat deze ruimtes van nature al in zich hebben, kon ik 

gebruiken om me~1sen op een subtiele wijze van de ene naa.r de andere verdieping te brengen. Daarvoor heb 

ik de bijzondere dubbelfunctie vau deze ruim ten benut. 

Collegezalen best.aan meestal uit plateaus met aan weerszijde een b'ap die bet hoogteverschj} in deze plateaus 

overbrugt. Door een van deze trappen buiten de collegeruimte te houdeh, heb ik er voot geiorgd dat deze ook 

gebruikt kan worden op het moment dater Jes wordt gegeven in de collegezaal. Door tocli de verschillende 

plateaus aan te la ten slu.iteo op deze trap kan hij echter ook nog steeds dienen voor de interne ontsluiting van 

de collegezaal aan het begin en het einde van het college. Daa.rbij kunnen men sen direct zien of er werkplekl\en 

vrij zijn in het cybercafe. of dater colleges warden gegeven, op net moment dat hij over de trap Jan gs de glazen 

schuifdeuren loopt die deze trap van de rest van de collegezaal scheidt 

Met dit principe in hetachterhoofd heb ik in het ontwerpproces een stap terug gezet en gekeken hoe ik, evenals 

Bedaux, met Jeegte.o en ntiroten mijn volume kon structureren. Het eerste wat van bdang is in een gebouw 

met zoveel verdiepingen. is een logische constructieve structuur. De krachten in de constructie moesten 

via de kolommen in de parkeerkelder afgevoerd warden naa.r de bodem, dus dit kolommengrid diende als 

eerste randvoorwaarde voor de constructieve structuur. Dit grid heb ik in.net Learning Center vertaald in een 

systeem waarbij de verticale krachten worden afgevoerd. via de gevels, drie constructieve schi.jven die over 

alle verdiepingen doorlopen, de liftschacht en het noodt:rappenhuis, deze laatste twee verzorgen ook direct 

de stablliteit van de toren" De drie schijven zijn recht boven de kolommen van de parkeerkelder, in een soort 

molenwiekpatroon ten opzichte van elkaar geplaatst, waardoor ze ru,i.mte vri)houden om de collegezalen 

russe.o deze wanden en de gevels in te hangen. 
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Vervolgens ben ik eerst de leegten in bet gebouw gaan definit!ren, dje ervoor moeten zorgen dater voldoende 

licht het gebouw binnenkomt. Eerst wordt het gebouw gepenetreerd door een vide die over alle verdiepingen 

doorloopt en op deze wijze de parkeerkelder en alle verdiepingen van het Learning Center met elkaar verbindt. 

Omdat de beperkte afmetingen van deze vide (3,8x3,8 meter) met het dal<lkht bovenin, niet voor voldoende 

daglic.ht in de kem van het gebouw zorgen, heb ik op alle verdiepingen deze vide uitbreidt naar een gevel toe, 

zodat er voldocnde daglic.ht, ook vanuit die gevel, diep het gebouw binnen kan komen. Op hct niveau van de 

twee parkeerlagen, het sou terrain en de entreeverdieping, wordt de vide naar de westgevel toegetrokken, hierin 

zijn direct de uitgangen van de parkeerkelder gepositiooeerd, zodat wanneer mensen de uitgang hiervan 

zoeken ze op een volkomen logische wijze enkel naar het licht toe hoeven le lopen. Op de eeste. tweede en 

derde verdieping 1s de vide naar de ruidgevel toegetrokken, zodat er veel zonlic.ht diep in de kern van het 

gebouw kan bmnendringen. Op de vierde verdieping is de vide naar de oostgevel doorgetrokken, waardoor 

een groot raam. dat de volledige hoogte van de derde en de vierde verdieping beslaat, een prachtig uitzicht 

biedt over de grote oost-west boulevard die door TtlbUig loopl. Dit is tevens het enige punt in het gebouw waar 

u1tz1cht 1s naar deze stadkant. Op de vijfde en bovenste verdieping, waar z1ch de bibUotheek bevindt, is de 

v1de verbonden met een groot dakterras, waar men in de zomer de mogelijkhe1d heefi om buiten een boek te 

lezen. 

Na deze leegten, waren de grote collegezalen de belangrijkste ruimteUjke strucru.rerangselementen. Deze heb 

ik dan ook direct tussen de constructieve schijven en de Jeegten gepositioneerd. De rulmte die overblijft, is de 

driedimensionale meanderra1.4m waar zich de werkplekken van het gebouw bevinden. Door af te wisselen in 

open werkplekken en afgesloten werkruimtes, zorgt deze meanderraum voor een afwisselende ruimtelijklleid 

waarbi j geen enkele verdieping in het gebouw hetzelfde is. 
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DE ROUTING 
De plattegronden die bet gebouw op deze wijze heefl: gekregen, zal ik even kort in een routing door het gebouw 

toelichten. De entreeverdieping van het gebouw ligt op twee meter boven het maaiveld. Dit hoegtevemcbil 

wordt overbrugd met een trap en een hellingbaan die gelegen zijn in een uitsnede uit hel gebouw aan de 

noordkant. Als men vervolgens via een tochtportaal het gebouw binnen gaat wordt de blilt direct gebrncht 

naar een grote trap in een vide die deze laag met de eerste verdieping verbindt. De blik wordt nog sterker naar 

deze trap geleidt door het daglicht dat door een dakraam, via de vide op de trap valt. Ook kan men gemakkelijk 

aan de linkerzijde de lift pakken om snel naar hogere verdiepingen in het gebouw te komen. Als men de 

grote trap negeert en doorloopt, komt men bij een grote open bare collegezaal uit die als een forum dient voor 

openbare lezingen en tentoonstellingen. Via deze zaal, of via een aparte trap die daamaast ligt, kan men ook 

in het souterrain komen, waar zich naast een kleine collegezaal ook nog individuele en groepswerkplekken 

bevinden. Tevens is er een installatie cq. opslagruimte voorzien, direct aan de leidingenschacht. 

Behalve via de hoofdentree, kan men het gebouw ook betreden vanuit de parkeerkelder. Deze heeft namelijk 

naast een uitgang die direct naar buiten voert, ook een uitgang die naar de entreehal van het Learning Center 

voert. Deze twee uitgangen zijn beiden gelegen in de vide die voor daglicht zorgt tot op het onderste parkeerdek. 

Bij het betreden van het Learning Center vanuit de parkeerkelder, komt men op de enige plek in het gebouw 

waar je over de volledige hoogte van de vide naar boven kunt kijken. 

Als men vervolgens de trap op het entreeniveau naar boven heeft genomen, wordt de blik op de prachtige 

bosr;md van de campus gericht door drie grote glaspuien aan de zuidkant van het gebouw. Daama komt men 

in de grate vide waar zonlicht diep het gebouw binnenkomt door drie grote glaspuien die boven elkaar zitten 

in de zuidgevel. Het eerste cybercafe dient zich aan, maar verder naar boven zijn openbare en afgesloten 
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werkplekken iichtbaar. Via de trap die naast d:it cybercafe ligt, komt men op de tweede verdieping waar zich 

ook afgesloten en openbare werkruimten bevinden. Als men even omlujkt biJ het betreden van de trap naast 

het twcede cybercafe, kijkt men via een groot raaro naar het nieuwe entreeplein van de campus. Op de derde 

verdieping wordt de aandacht direct getrokken door een groot raamkO'Zijn van zeven meter hoog dat voor 

het eerst een blik gunt op de stadkant. Hier kan men over de grote bou.levard kijken die richting h et oosten 

de complete stad Tilburg doorkru.ist. Als men niet op deze verdiepit'lg een werkplek zoekt, maar via de trap 

naast het derde en Jaatste cybercare de vierde verdieping bereikt, wordt de aandachl opnieuw getrokken door 

het grote kozijn in de oostgevel. Nu kan men echter d.it raam niet bereiken door de grote vide die ervoor Jigt. 

Wie toch de rnoo1e blik over de stad wil, is gedwongen om van achier die vide. met een door grote wanden 

ingekaderd blikveld naar buiten te kijken. Subtiel is daarbij aan de rechteriijde de balustrade zichtbaar van 

de trap die naar de bovenste verdieping leidt. Ook de bovenliggende v1de zorg1 ervoor dal de beschouwer de 

bibliotheek op de bovenste verdieping kan zien. In de bibliotheek is naasl een beperkte collectie veelgebruikte 

boeken ook een kJeine leeszaal aanwezig. die direct is gelegen aan een da.lcterras AJs men in de 2ome.r dit 

da.lcterras betreedt om rustig bwten een boek te gaan lezen, heeft men de keuze om overdekt ofhelemaal in 

de bu1tenlucht te gaan zitten. Onder de overkapping van het dakterras staat de laatste constructieve wand, die 

een bhk op het laatste s tuk dakterras ontneemt. Als de bezoeker door zi1n nieuwsgierigheid ook dit Jaatste 

stuk van de routing neemt, wordl hem een prachtig uitzicht op het hoofdgebouw van Bedaux gegund door 

een frans baJkon dat uch achter de wand bevindt. Dit frans balkon en het stalen hckje. zijn tevens de enige 

directe verwijzing naar het werkvan Bedaux. lk heb hier bewust Bedaux letterlijk gedteerd, wat me een gepast 

ecrbetoon lijkt aan de leermeester. 
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DEGEVELS 
Daar waar de voorgevel van het hoofdgebouw van B-edaux al een vrij gesloten burchtachtige uitstraling heeft, 

heb ik de gevel aan de stadkant van bet Ltarnlng Center nog afstandelijker en nog meer gesloten vormgegeven. 

Dit was noodzakelijk om de scheiding tussen stad en campus die gevonnd wordl door de grote boskamer, ter 

plaatse van bet nieuwe gebouw in stand te houden. Tevens staat het gebouw np een ontzettend prominertte 

plaats aan het einde van een levensgrote boulevard, waaraan het gebouw met een krachtig gebaar weerstand 

diende te bi.eden. De abstracte gesloten uitstralmg van deze gevel leek me daarvoor een gepast middel. 

Als men vervolgens de noordgevel ziet waarin de entree is gelegen, blijkt deze ook nog een zeer barre, gesloten 

uitstraling te hebben, die niets prijsgeeft van de ruimtelijke diversiteit van het interieur. De verwondering is 

des te groter als men vervolgens het gebouw binnengaat en een veel weldadiger en vriendelijker interieur 

aantreft. Ook blijkt het gebouw opvallend veel daglicht binnen te krijgen. ondanks de gesloten uitstraling 

van de twee gevels die de bezoeker tot dan toe heeft kunnen aanschouwen. Het gebouw opent zich namelijk 

aan de campuszijde, naar de zuid- en de westkant. Hier zorgen de verdiepingshoge glaspuien voor een grote 

hoeveelheid daglicht in het gebouw en een prachtig uitzicht over het mooie parkachtige gedeelte van de 

campus. 

Ondanks de openheid die deze twee gevels hebben, zijn ze ook nog erg streng en statisch, door het rigide 

raster waarin de openingen zijn geplaatst. Pas bij een tweede blik op het gebouw aan deze zijde blijkt het 

veel minder statisch dan het in eerste instantie lijkt. Door een afwisseling in gesloten en open vlakken en 

terugliggende puien en puien die voor in de gevel liggen, ontstaat er een zeer opmerkelijke gevel. De subtiele 

asymmetrische plaatsing van de gaten in de westgevel, in combinatie met de schuine lijn van het bordes van 

de trap uit de parkeerkelder en he! fr:anse balkon rechtsboven in de gevel zorgen voor een draaiende beweging 



die van de ogenschijnlijkstatische gevel ineens een dynamische compositie maakt. 

De verwondering d}e wordt opgeroepen bij een tweede of derde blik op de gevel door de dynamische 

verschuivingen, wordt nag versterkt door de enige elementen ctie buiten het volume van de kubus uitsteken, 

de spuwers. Deze zitn namelijk, volkomen [unctionecl, onder de verdiepte gaten in de gevels gepiaatst om 

voor de afwatering van deze gaten te zorgen, teveos worden zeals uoodoverstorten van het dakterras en van 

het dak ingezet. Op deze manier zorgen ze echter esthetisch voor een doorbreking va.n het strakke ritme van 

de gaten in de gevel en op die manier ook voor een, voor de meeste leken onbegrijpelijke, tweede laag in het 

rigide systeem van de gevel. 

ln tegenstelling tot bet Leaming Center heeft het restaurant een veel fijnmazigere, vriendelijkere uitsttaling 

gekregen, met het ribne van de verticale lamellen, 009r de verdiepte ligging, meer afgesloten vao de stad en 

door bet. programrna, kon bet een vriendelijkere gevel k.rijgen. De lamellen zorgeJl er in eerste instantie nog 

voor dat bij een benadering vanu.it de stad de gevel zich erg gesloten manjfe:steert aan de beschouwer. Pas 

bij het betredert van bet plein wordt het duidelijk dat de gevel eigenlijk heel open is tussen deze lamellen. 

De fijnmazige lamelstructuur herstelt ook de menselijke maat ten opzichte van het Learning Cmter bij het 

betreden van de campus. 

Ook i11 deze gevel heb ik geprobeerd om met een onverwachte dy,namische bewegi ng ve,rwondering te sd1eppen. 

De symmetrie van de terrasdeuren wordt namelijk doorbroken door de achterliggende kolomstructuur, dle 

een antler grid heeft. Deze kolommen vertellen achter de fa~ade een tweede verhaal, namelijk dat van de 

coDstructieve s1ructuur van het gebouw. 



0 2 4 

I I 
SCHAAl 1:'200 

OOSTGEVEL 
92 



, 



0 4 

I I I 
SCHAAL 1:200 

NOORDGEVEL 
94 



, , , , 



0 2 4 

I I 
SCtiAAL 1:200 

WESTGEVEL 
96 



, 

• 



0 2 4 

I I I 
SCHAAL 1:200 

ZUIDGEVEL 
98 



, 



100 



vlsualisatie van de noord· en oostgevel van het Learning Center en het plein met de 
gevel van het restauran t 101 



102 



visuallsatle van de west· en zuidgevel van het Learning Center 10) 





NOTEN 

~ Uit Interview met. )acq. de Brouwer (Goirle 31-ro-2007) 

; MTD Landschapsarchitecten, Universiteit van Tilbiirg Masterplan, 2006 

' 'Vergadering van burge,meester en wethouders van 8 November I95r. 1 Uit: Ard1ief Jos. Bedaux: 485 

Hoofdgebouw R.1<.EJ-l.T 

josep('lus He'r!ricus Antonius Bed aux (1910-1989) lO~ 


