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In september ‘14 startte 
afstudeeratelier Texel Metabolized 
met een reisje naar het waddeneiland 
Texel. Nu, bijna een jaar later, ligt 
hier het project voor u waar ik mij 
sinds die tijd mee bezig heb gehouden.
In het eerste half jaar is er gezamenlijk 
met achttien medestudenten gewerkt 
aan een atlas, waarin getracht wordt 
zoveel mogelijk weer te geven van 
het metabolisme van Texel. Een 
metabolisme wordt gevisualiseerd 
door inkomende en uitgaande 
stromingen, en door deze op een zo 
breed mogelijk vlak te onderzoeken is 
er een algemeen beeld geschetst van 
het eiland Texel. Na dit overkoepelend 
onderzoek heb ik ervoor gekozen om 
de richting van de kenniseconomie te 
volgen, een sociaal gegeven. 
Er zijn vele processen gaande op 
het eiland, waarbij er een scala aan 
goede ideeën zijn om te zorgen dat 
de bewoners van het eiland zowel 
letterlijk als figuurlijk het hoofd boven 
water kunnen houden. De bevolking 
is enthousiast en gedreven om iets van 
hun kleine gemeenschap te maken 
en het te behouden. Echter komen 
in de huidige situatie de onderlinge 
ideeën nog niet nader tot elkaar. 
Er is gekeken naar welke sociale 
stromingen beïnvloedt kunnen worden 
om daadwerkelijk effect te hebben op 
het eilandmetabolisme. Dit bleek nog 
een hele kluif te zijn, mede doordat 
de grote schaal van het project een 
uitdaging was. De schakeling tussen 
de analyse van het eiland en het 
daaruit voortkomend gebouw heeft 
de nodige strubbelingen met zich 
meegebracht. Ter oplossing van het 
halverwege stagnerende proces is er 
een theorie bij betrokken, en wel die 
van het plastische getal van Dom 

Hans van der Laan. Deze zorgde 
ervoor dat de verschillende lagen van 
het project met elkaar verbonden 
konden worden door middel van een 
overkoepelende gedachte. 

Het afstudeerproject vormt voor mij 
de kans om te experimenteren met 
alreeds bestaande theorieën, welke 
vaak een interessante gedachtegang 
tot stand brengen, en ter inspiratie 
kunnen dienen. Er zijn vele wegen om 
in Rome te komen, en ik heb ervoor 
gekozen om een theorie ter hand te 
nemen om mijn ontwerp keuzes te 
ondersteunen, aangezien er geen 
directe eiland-architectuur aanwezig 
was om op verder te bouwen. Hoewel 
het ontwerp nog voor verdieping open 
staat, vormt het de basis van mijn 
gedachten na een half jaar analyse en 
een half jaar ontwerp. 

Om tot dit resultaat te komen 
hebben vele mensen om mij heen me 
geïnspireerd en gemotiveerd om het 
geheel tot een goed einde te brengen. 
Daarom wil ik bij deze mijn dank 
uitbrengen naar de begeleiders van 
het project Texel Metabolized; prof. 
dr. Bernard Colenbrander, prof. ir. 
Juliette Bekkering en ir. Barbara Kuit, 
naar mijn groepsgenoten en naar mijn 
vrienden en familie. 

Rest mij nog u veel leesplezier te 
wensen. Bij vragen of eventuele 
discussies ben ik altijd bereikbaar 
voor een goed gesprek onder het genot 
van een kopje koffie. 

Eindhoven, augustus 2015
 - Alice Janssen

voorwoord
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leeswijzer

De onderlinge verhoudingen in 
een verslag zijn van belang voor de 
leesbaarheid van het geheel. Waar 
in veel gevallen een lineaire opbouw 
voldoet aan de gestelde eisen, is het 
in dit geval zo dat de theorie en de 
uitwerking in elkaar overvloeien, 
zodat een lineaire opbouw geen eer 
aan het geheel zou doen. Daarom 
behoeft de opbouw van het verslag 
enige toelichting. 
Het ontwerp is voortgekomen uit 
strikte ontwerpregels, doordat 
deze ontwerpregels aan een eigen 
interpretatie onderhevig zijn, is 
er een causaal verband te leggen 
tussen de theorie en het ontwerp. Dit 
causale verband wordt gevisualiseerd 
in de kleurenstelling van de delen. 
Het geheel van het verslag is in 
vier hoofddelen te herkennen; de 
aanleiding, de geleding van het 
geheel, de geleding van de delen 
en de geleding van de wand. In de 
aanleiding staat het geheel beschreven 
waaruit de basiseisen van het ontwerp 
zijn voortgekomen. Daarin vormen 

de architectuurlessen van Dom Hans 
van der Laan de boventoon. Het 
samenspel van de theorie omzetten in 
ontwerp keuzes, en vervolgens weer op 
deze keuzes te reflecteren, vanuit de 
context of vanuit de gestelde eisen uit 
de aanleiding, vormt de ritmiek van 
het ontwerp. Deze ritmiek is vertaald 
naar grijze en witte onderdelen in 
het verslag. De grijze delen vormen 
de onderliggende theoretische 
benaderingen, en in de witte delen 
wordt hierop ingegaan met het eigen 
ontwerp. Zo wordt het gebouw in de 
drie opeenvolgende hoofdstukken in 
stappen uitgelegd, het fictieve ‘huis’ 
van van der Laan in het grijs en het 
eigen ontwerp in het wit. 

Door middel van voetnoten zijn 
uitspraken en theorie onderbouwd, 
en deze worden weergegeven door 
een superscript van het tientallige 
stelsel. Afbeeldingen en tekeningen 
zijn genummerd met romeinse cijfers, 
en bevinden zich als verwijzingen in 
de tekst. 
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TVTAS; Texel, Vlieland, 
Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog. Zo 
wordt kinderen de naam 
geleerd van de Nederlandse 
waddeneilanden. Dat de 
waddeneilanden een uniek 
stuk landschap bieden, 
is men dan nog niet van 
bewust. Voor eenieder die de 
eilanden ooit bezocht heeeft 
wordt wel duidelijk waarom 
het op de werelderfgoedlijst 
staat.1 Ieder eiland heeft 
zijn eigen karakter, mede 
bepaald door de grootte en 
de bereikbaarheid van het 
eiland. 

Het onderwerp van deze 
studie - het grootste eiland 
Texel -, is een eigen 
gemeente, en behoort als 
enige van de vijf bewoonde 
waddeneilanden tot de 
provincie Noord-Holland. 
Met 13.644 inwoners is het 
een middelgrootte gemeente 
en met 46.316 ha is het 
een dunbevolkt gebied van 
Nederland.2 Dit maakt het 
landschappelijk karakter 
van het eiland mede zo 
interessant, aangezien het 
een contrast vormt met de 
stedelijkheid van bijvoorbeeld 
de Randstad. 
Hoewel het op nog geen uur 
reizen van de Randstad ligt, 
vormt de grens tussen land 

en water een denkbeeldige 
barrière. Op het moment dat 
men het eiland (als toerist) 
betreedt is er het gevoel alsof 
men afgesloten is van het 
hectische bestaan van de 
omliggende wereld, oftewel 
buiten het bereik is van ‘de 
overkant’, zoals het vaste 
land op het eiland genoemd 
wordt. Dit maakt duidelijk 
dat de bereikbaarheid van 
het eiland meer een mentale 
grens passeert dan een 
daadwerkelijk fysieke. In de 
avond, wanneer de reguliere 
boot niet meer vaart is het 
eiland vrijwel afgesloten van 
het vaste land. 

De vorm van het eiland 
bestaat globaal uit een ellips, 
waardoor het eerder twee, 
in dit geval zij-, kanten heeft 
dan de vier windrichtingen 
(I). De samenkomst in 
onder- en bovenzijde van de 
twee ellips-helften zijn een 
speciaal punt op het eiland: 
de onderzijde de haven, de 
bovenzijde de vuurtoren. 
Deze twee punten zijn 
geheel in praktische aard 
zo geplaatst, maar door hun 
functie vormen ze wel de 
boven- en onderkant van het 
eiland. De zijkanten worden 
gedefinieerd door aan de ene 
zijde de Noordzee, en aan de 
andere zijde de Waddenzee.3

aanleiding

1.| www.wadden.nl
2.| www.texel.incijfers.nl
3.| Als er sprake is van een zijde 
wordt daarbij aan deze zijden van 
het eiland gerefereerd, en niet per 
definitie noord, oost, zuid en west. 

natuurlijk landschap
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De grootte van het eiland 
is beperkt, en doordat er 
een verscheidenheid is aan 
landschapstypen wordt Texel 
ook wel ‘Nederland in het 
klein’ genoemd.4 Vrijwel alle 
landschapstypen welke in 
Nederland aanwezig zijn, zijn 
terug te vinden op of rond het 
eiland. Er is een afwisselend 
karakter van strand, duinen, 
bos, dorp en akkerland, en 
omdat het op korte afstand 
van elkaar ligt, is het voor de 
mens een unieke combinatie 
om te doorkruisen. Dit 
natuurlijke landschap brengt 
tevens een afgeslotenheid 
met zich mee; zoals men 
door het bos loopt waar de 
omringende wereld even 
vervaagt en er niks anders is 
dan de omringende natuur, of 
het ruisen van de zee die zich 
achter een aaneenschakeling 
van duinen bevindt. Het 
brengt een gevoel van kalmte 
en rust tot de mens.  

4.| www.texel.net

I.| Nederland en Texel
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aanbod aan banen voor 
hoger opgeleiden, en een 
grotere bereikbaarheid, 
zijn zij in de mogelijkheid 
om terug te keren naar de 
regio waar ze vandaan 
kwamen, in tegenstelling tot 
de mogelijkheden voor de 
jongeren op Texel.

De inkomens van de 
inwoners van Texel bestaan 
voor het grootste deel uit 
verdiensten uit de horeca, de 
groot- en detail handel en de 
toeristische sector. Dit zorgt 
voor een grotere fluctuatie 
in seizoenswerkeloosheid, 
maar over het algemeen 
zijn de voorspellingen 
richting werkeloosheid niet 
negatief ten opzichte van het 
gemiddelde van gemeenten 
van gelijke grootte. Wel is 
het zo dat deze sector over 
het algemeen niet in grote 
getale om hoog geschoolde 
mensen vraagt, wat ervoor 
zorgt dat het gemiddelde 
opleidingsniveau op het 
eiland lager ligt dan het 
gemiddelde van Nederland.

De directe implicatie van de 
eenzijdige economie is dat 
het voor jongeren lastig wordt 
om terug te keren naar het 
eiland en een geschikte baan 
te vinden, waardoor vaker de 
keuze gemaakt wordt om op 
het vaste land te blijven. Dit 
terwijl er wel het verlangen 
bestaat terug te keren naar 
het eiland.6 

Als men kijkt naar een 
prognose van de bevolking 
tot het jaar 2035 is er te zien 
dat het inwoneraantal wat zal 
dalen, naar ongeveer 12200 
inwoners. De samenstelling 
van deze bevolking is echter 
onderhevig aan een grotere 
verandering. Waar in 2014 
bijna de helft (46,3%) van 
de bevolking viel onder 0 tot 
44 jaar, staat voor dezelfde 
groep dat getal in 2035 
op 37,7%. De groep 75+-
ers zal van 8,1% naar een 
schrikbarende 20,4% gaan. 
Hoewel het een prognose 
is, gebaseerd op de huidige 
kennis van zaken, laat dit 
zien dat Texel onderhevig 
is aan de vergrijzing waar 
geheel Nederland mee 
kampt.5 

Door middel van gesprekken 
met eilandbewoners wordt 
duidelijk dat zij de vergrijzing 
als een bedreiging voor het 
eiland zien, aangezien de 
jongeren wegtrekken en niet 
meer terugkomen. 

Aangezien er geen 
vervolgopleidingen voor 
hogere scholing op het eiland 
zijn, verhuizen jongeren 
die willen studeren na het 
voortgezet onderwijs naar 
het vaste land. Dit is op 
zichzelf geen vreemd feit, in 
de rest van Nederland gaan 
jongeren ook op kamers 
om te kunnen studeren. 
Door een uitgebreider 

demografie

5.| www.texel.incijfers.nl

6.| www.texel.incijfers.nl
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Op de vraag wat de grootste 
bedreiging voor Texel is, wordt 
naast de klimaatverandering 
en het verminderde toerisme 
tevens het wegtrekken van 
jongeren genoemd. Het is niet 
gemakkelijk om de jongeren 
terug te krijgen als ze eenmaal 
weg zijn. 

Een gesprek met bewoners 
van het eiland schetst een 
voorbeeld: De partner van 
een persoon speelt mede een 
rol in de verhuizing naar 
het eiland aangezien als een 
van tweeën een baan vindt, 
de ander dat nog moet zien 
te bewerkstelligen. Een grote 
reden om niet te verhuizen 
naar het eiland is de passende 
werkgelegenheid. En doordat 
er geen mogelijke gezinnen 
naar het eiland komen, wordt 
de vergrijzing nog verder in de 
kaart gespeeld.7 

Jongeren naar het eiland 
terug laten keren, of juist 
laten komen is het gegeven 
waarop ingespeeld moet 
worden. Na onderzoek 
is gebleken dat het er 
onvoldoende draagvlak is 
voor een opleidingscentrum 
voor hoger opgeleiden8. 
Hierdoor is er geen positief 
vooruitzicht op het eiland 
voor toekomstige studenten. 
Ze op een later tijdstip terug 
laten komen is een andere 
optie. Ook is het mogelijk 
om een binding te creëren 
tussen nieuwe mensen en 
het eiland. Hieruit volgt dat de 
mogelijke doelgroep uit zowel 
Texelaars als ‘Overkanters’ 
bestaat.
Een plek om te werken, is 
de dwingende factor voor  
de Texelaars. De ruimtelijke 
kwaliteiten van het eiland zijn 
een reden om naar het eiland 
toe te komen als Overkanter. 
Als beide gecombineerd 
worden ontstaat er een 
samenkomst in een enkel 
gebouw. 

functie en doelgroep

7.| het eiland is meerdere malen 
bezocht, en bij elk bezoek is er 
aan de bewoners gevraagd wat zij 
als grootste bedreiging voor de 
toekomst van het eiland zagen. 
Een voorbeeld wordt hier geschetst 
naar aanleiding van het verhaal van 
een van de antwoorden, waarbij de 
persoon anoniem wenst te blijven. 

8.| Texel proeftuin en andere 
economische kanten, richting voor 
economie, geef ruimte - gemeenteraad 
Texel
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tijdsbesparend, en daarmee 
kostenbesparend. Tevens 
brengt het een bewustzijn 
van de gehele wereld met 
zich mee, aangezien vrijwel 
niets meer onmogelijk is met 
behulp van het internet.
 
Door middel van de flexibiliteit 
zijn er mogelijkheden wat 
betreft werktijden. Waar 
vroeger een standaardisering 
voor gezette tijden 
zorgde, kan er nu variabel 
met werktijden worden 
omgesprongen. Zo kan een 
werkende ouder zijn of haar 
kind van en naar school 
brengen, of kan er buiten de 
spits gereisd worden zodat 
de drukte vermeden wordt. 
Dit kan zelfs zo ver gaan 
als dat het gehele werklast 
thuis wordt verricht. Uit cijfers 
blijkt dat de productiviteit van 
werknemers vermeerdert aan 
de hand van thuiswerken,10 

doordat de werknemer 
zijn eigen tijdsindeling kan 
maken. Hij kan op zijn eigen 
niveau en tempo werken, 
waardoor zijn tijd efficiënt 
ingedeeld kan worden.

Hoewel thuiswerken dus een 
uitkomst biedt, brengt het ook 
nadelen met zich mee. De 
vaak terloops en vluchtige 
gesprekken in de koffiehoek 
van het bedrijf zijn voor velen 

Werken is een breed 
begrip, het is moeilijk op 
een eenduidige manier 
te categoriseren tot een 
enkele taakaanduiding. 
Een gegeven waardoor 
dit nog complexer wordt 
is de alomtegenwoordige 
globalisatie door een 
exponentiële groei in 
mobiliteit en automatisering. 
Door de verregaande virtuele 
structuur is het tegenwoordig 
zelfs mogelijk om zonder 
specifieke locatie een bedrijf 
te onderhouden, want 
door het verschijnsel van 
internet, een website en 
internetbankieren kan men 
een contract sluiten zonder 
dat daarbij persoonlijk contact 
nodig is. 

Ongeveer 80% van het 
werk dat tegenwoordig 
verricht wordt draait om het 
werk achter een computer 
of laptop9. Een voordeel 
van deze verregaande 
automatisering en 
virtualisering van werk is een 
vermeerderde flexibiliteit. 
Flexibiliteit door het continu 
in verbinding staan tot elkaar, 
en de mogelijke mobiliteit. 
Mobiliteit in de zin van 
letterlijke verplaatsingen van 
de mens, als ook van de 
weg die informatie aflegt om 
tot de mens te komen. Dit is 

kantooromgeving - thuiswerken - tussenvorm

9.| The changing nature of workplace 
culture - Raymond J. Cole, Amy 
Oliver, Aiste Blaviesciunaite
10.| The end of flexible working? 
Has Yahoo!’s Marissa Mayer sounded 
the death knell for remote working? - 
strategic direction
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een inspiratie in de dagelijkse 
werkzaamheden. Door vanuit 
thuis te werken is deze 
mogelijkheid er niet, en vindt 
er een persoonlijke isolatie 
plaats.11 

Waar vroeger een gebouw, 
het kantoor, het domein 
van het werken was, is 
het nu elke plek met een 
internetverbinding en toegang 
tot de virtuele wereld. Waarbij 
eerst de nadruk op het 
statische proces lag, ‘werken’ 
we nu in een creatieve 
economie, en ligt de nadruk 
op creativiteit en bovenal 
innovatie. De grens tussen 
werk en vrije tijd vervaagt, 
aangezien er geen duidelijke 
lijn meer is in de vorm van 
een gebouw waarin dat 
‘werken’ plaats moet vinden. 
12

Een opkomst van ‘hubs’; 
een gedeeld sateliet-kantoor 
waar medewerkers van 
verschillende bedrijven in 
hun eigen buurt werken, is 
een tussenweg tussen het 
kantoor en thuiswerken. 

Doordat er een samenkomst 
is van mensen, kan er wel 
creativiteit en inspiratie 
opgedaan worden bij het 
gedeelde koffiezetapparaat, 
maar kan de reistijd beperkt 
worden en vindt er geen 
sociale isolatie plaats.13 
Door een ‘hub’ op 
Texel te maken, kan er 
voldaan worden aan de 
samenplaatsing van zowel 
Texelaar als Overkanter. 
Voor de Texelaar biedt het 
een plaats om te kunnen 
werken zonder elke dag van 
het eiland af te moeten, en 
met sociaal contact met de 
wereld buitenshuis. Voor de 
Overkanter biedt het juist 
een breuk in het dagelijks 
hectische bestaan. Het vormt 
een retraite in een rustige 
omgeving, waar de sociale 
druk niet hoog is, en waar 
op enkel de persoonlijke 
taak van het werken 
toegespitst kan worden. 
Zo is het gebouw voor de 
Texelaar eerder een goed 
tussenkomst, waar het voor 
de Overkanter een tijdelijk 
toevluchtsoord is.

11.| De voor- en nadelen zijn 
beknopt weergegeven, gebaseerd 
op meerdere stukken literatuur, 
terug te vinden in de literatuurlijst. 
Voor een uitgebreide beschrijving 
en achterliggende informatie zie de 
stukken in de literatuurlijst. 

12.| The changing nature of 
workplace culture - Raymond J. Cole, 
Amy Oliver, Aiste Blaviesciunaite

13.| The end of flexible working? 
Has Yahoo!’s Marissa Mayer sounded 
the death knell for remote working? - 
strategic direction
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gebruiken de werkplaats, 
wat het ‘kunstenaars’ maakt. 
Aan de kunstenaars wordt 
een plek geboden waar 
zij hun projecten een jaar 
lang kunnen uitwerken, en 
waar zij kunnen verblijven. 
Voorbeelden van creatieve 
en wetenschappelijke 
werkplekken met of zonder 
huisvesting zijn de Jan van 
Eyck Academie te Maastricht, 
het Nias te Wassenaar, 
de Ateliers te Amsterdam 
en de Rijksacademie 
van beeldende kunsten 
te Amsterdam, allen 
gebruikt als bron voor de 
programmatische opzet.15 

Een tweede uiteensplitsing 
van de Overkanters wordt, 
naast de kunstenaars, 
gevormd door studenten. 
Zij zijn ontvankelijk voor 
binding met het eiland, en 
als er meer bekendheid 
voor de mogelijkheden is, 
is er een grotere kans op 
positieve stimulering van de 
kenniseconomie. Door een 
studentendependance te 
combineren in het complex, 
is er een continue stroom van 
potentiële nieuwe jongeren 
welke kennis maken met het 
eiland. Tevens biedt het de 
studenten een plaats om als 
groep zijnde projectmatig 
te werken voor een of twee 
weken, wat een positieve 
ervaring en daarmee 
associatie met het eiland 
brengt.

 Voor het bepalen van het 
programma zijn de behoeften 
van de doelgroepen een 
leidraad. Een uitdieping van 
de doelgroepen is hierbij 
vereist, waarbij de Texelaar 
en vooral de Overkanter een 
uitgebreidere omschrijving 
vereist. Door enkel twee 
personen in eenzelfde ruimte 
te zetten en ze aan het werk 
te zetten zorgt niet gelijk voor 
een onderlinge connectie. 
Om tot een connectie te 
komen is er een gezamenlijke 
basis nodig, welke in deze te 
zoeken is in het ‘werken’. Een 
middel tot connectie is door 
in gezamenlijke faciliteiten 
te voorzien, waarbij het werk 
van een aanschouwd kan 
worden. Uit eigen ervaring 
gebeurt dit in creatieve 
werkplaatsen, waarbij de 
kennis van de een gebruikt 
wordt om een ander verder te 
helpen. Door een werkplaats 
het middelpunt van het 
gebouw te laten zijn, waar 
elke doelgroep samenkomt 
om gebruik te maken van 
deze faciliteit, komen de 
groepen tot elkaar, en op het 
moment dat een ander ziet 
waar degeen mee bezig is, 
ontstaat er een connectie 
door een wederzijds 
interesse. 

De kantoorfunctie voor 
creatieven is de werkplek 
voor de Texelaars, met de 
werkplaats als middelpunt. 
Ook de Overkanters 

programma14, II

14.| Het programma vormt een 
richtlijn, waarbij opvolgende 
ontwerpstappen niet in opgenomen 
zijn. In het uiteindelijke ontwerp 
wijken de ruimte-eenheden af van 
het hier opgegeven programma
15.| www.janvaneyck.nl
 www.nias.knaw.nl,
www.de-ateliers.nl,
www.rijksakademie.nl
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II.| opgesteld programma van 
ruimten

functie aantal 
gebruikers

m2 minimale 
hoogte

aantal Total m2 
same 

function

m2 block

entree - 20 3,5 1 20
kantine 75 150 2,6 1 150
binnenplaats 75 200 - 1 200
think tank 5 25 2,6 1 25
lezingenruimte 25 30 2,6 2 60
kantoor 15 40 2,6 3 120
eigen ruimte 1 10 2,6 10 100
atelier 1 30 3,5 14 420
studio 20 60 3,5 1 60
media werkplaats 15 60 2,6 1 60
repro 15 40 2,6 1 40
materialen werkplaats 20 100 5,3 1 100
materiaal opslag - 20 3,5 1 20
bibliotheek 10 20 3,5 1 20
tekenruimte 20 30 3,5 1 30
toiletten 2 6 2,3 4 24
circulatie ruimte - 400 3,5 1 400
technische ruimte - 80 2,3 1 80

1929
slaapkamers 1 25 2,3 15 375
1p. gastenkamer 1 20 2,3 4 80
2p. gastenkamer 2 30 2,3 2 60
8p. slaapkamer 8 40 2,6 2 80
4p. slaapkamer 4 20 2,6 1 20
badkamer 4 25 2,3 2 50
toiletten 4 15 2,3 2 30
woonkamer 40 100 2,6 1 100
keuken 40 40 2,6 1 40
eetkamer 40 60 2,6 0
circulatie ruimte - 260 2,6 1 260
technische ruimte - 40 2,3 1 40

1135

3064
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Voor de Overkanters is het 
werkgebouw een werkplek 
om terug te trekken, een 
retraite. Een retraite zorgt 
voor rust in de hectiek, 
voor het buitensluiten 
van de wereld om zich 
heen. Daarmee kan het 
gerelateerd worden aan een 
minimalistische architectuur, 
denk aan een klooster of 
kerk, waarbij het gebouw 
enkel en alleen de mens 
dient in zijn bezigheden. 
De sequentie van ruimtes 
visualiseert het ritme van 
de dag, zodat het door het 
gebouw rondgaan het ritme 
van de dagelijkse functies 
weergeeft. Hierbij is het 
van belang dat wonen en 
werken gescheiden worden, 
want door middel van het 
naar buiten treden om 
daadwerkelijk aan het werk te 
gaan, wordt er een scheiding 
aangegeven in het dagelijks 
ritme. Het werken wordt 
afgebakend, en daarmee 
komt een deel van de dag 
tot zijn einde, waarbij een 
nieuw deel begint. Het is 

‘art excludes what is not 
necessary’

16.| Steel Σ 16 - Carl Andre
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een bewuste keuze om aan 
de werkdag te beginnen, of 
deze te beëindigen. Daarmee 
wordt de druk van het continu 
bereikbaar moeten zijn 
weggenomen. 
Op het moment dat een 
gebouw meer zou zijn dan 
enkel zijn functie van het 
gebouwde, zou het een 
afleiding zijn van hetgeen wat 
daadwerkelijk belangrijk is 
op dat moment, het werken 
an sich. Door het minimale 
neer te zetten wat nodig is 
om als gebouw te voldoen, 
is het geen inbreuk op de 
mens, en voldoet de ruimte 
aan datgeen waarvoor het 
ontworpen is. Als men zich 
in zulke ruimte begeeft, 
welke aan de menselijke 
maat voldoet, behoeft het 
geen nadrukkelijk aandacht, 
waarbij het is als een ruimte 
niet goed is, het wel afbreuk 
doet aan de ruimtelijke 
beleving. Wanneer het 
goed is vraagt een ruimte 
geen aandacht en staat zij 
in complete dienst van de 
mens, zonder daadwerkelijk 
aanwezig te zijn. De nadruk 
ligt dus op hetgeen de 
mens in die ruimte wenst 
te doen, zonder dat er een 

belemmering is in ruimtelijk 
feit.

De theorie van Dom Hans 
van der Laan sluit aan op de 
gedachte dat een ruimte in 
zijn functie voldoet als het 
in een goede verhouding 
staat met zichzelf en met 
zijn onderdelen. Wat deze 
functie danwel mogen zijn 
heeft uitwerking op de 
dispositie van ruimtes, en 
niet op de maatverhouding 
die nodig is voor een ruimte. 
De maatverhouding vormt de 
basis om ruimtes tegemoet 
te laten komen aan de 
menselijke maat, en aan 
het menselijk verstand. De 
mens en zijn handelingen 
staan centraal in het geheel, 
en het gebouw vormt een 
onderkomen voor de mens 
terwijl het een afbakening 
vormt voor de omgeving 
er omheen. Door alleen te 
voldoen aan datgeen wat de 
mens nodig heeft om zich te 
verenigen met de natuurlijke 
ruimte om hem heen, ontstaat 
er een minimale architectuur 
met de juist verhouding tot de 
mens. Hierin vormt de theorie 
de basis voor het te maken 
ontwerp. 

vormgeving in relatie tot de theorie
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‘De grond is te hard voor 
onze blote voeten en daarom 
binden wij ons sandalen 
onder, eigengemaakte zolen 
van zachter materiaal dan 
de grond, maar steviger 
dan onze voeten. Waren 
zij even hard als de grond, 
wij zouden er geen voordeel 
van hebben; waren zij even 
zacht als onze voeten, zij 
zouden even vlug versleten 
zijn. Door middel echter 
van deze met zorg gekozen 
zolen komt de harmonie, de 
overeenstemming tot stand 
tussen onze tere voeten en de 
ruwe grond.’ 17 

17.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.1

geleding van het geheel
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Zoals de sandalen een 
compromis vormen tussen 
de ruwe grond en onze tere 
voeten, zo vormt ‘het huis’, 
in de breedste zin van het 
woord, een compromis 
tussen de wijdse natuurlijke 
ruimte en ons menselijk 
bestaan. Het huis is een 
toevoeging aan de natuurlijke 
ruimte om deze voor de 
mens bewoonbaar te maken. 
De natuurlijke ruimte is dus 
hetgeen wat er per definitie 
is, zonder dat de mens er 
invloed op heeft gehad. 

De belevingswereld van 
de mens is horizontaal 
georiënteerd en vormt een 
contrast met de verticaal 
georiënteerde natuurlijke 
ruimte. Het maakt de mens 
bewust van een ruimte om 
zich heen temidden van 
de oneindige ruimte boven 
het aardoppervlak. Door 
middel van een combinatie 
van beweging, zintuigen en 
het verstand manifesteren 
wij onszelf op aarde, en 
onderscheiden wij onszelf 
van enig ander levend 
wezen. We komen dus op 
drie manieren in contact 
met de natuurlijke ruimte; 

door middel van ervaren, 
waarnemen en intellect. 
Een deel van de natuurlijke 
ruimte betrekken wij op 
onszelf, en die horizontale 
ruimte die wij op onszelf 
betrekken door middel van 
de drie voorgenoemde zaken,  
is de ervaringsruimte van de 
mens.  
De ervaringsruimte varieert 
naarmate er meer of minder 
beweging plaatsvindt, en is 
een superpositie van steeds 
groter wordende ruimtes; een 
handelsruimte, een loopruimte 
en een gezichtsveld. Al 
deze afzonderlijke ruimtes 
hebben hun eigen vorm van 
afbakening nodig, en zo 
vereist de volledige ruimte 
voor ons menselijk verblijf 
een drievoudige afbakening. 
Deze drie elkaar opvolgende 
ruimtes worden cel, hof en 
domein genoemd.
De afbakening van deze 
ruimtes is het beginsel van 
het gebouwde, en daarmee 
van de architectuur. Het 
huis wordt gevormd met 
materialen die al aanwezig 
zijn, de mens kan geen 
materiaal uit het niets maken, 
alles is al aanwezig in de 
natuurlijke ruimte. 

natuurlijke ruimte - ervaringsruimte - architectonische 
ruimte
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Het huis, in de breedste zin 
van het woord, behoort tot 
een van de eerste noodzaken 
voor het bestaan van de 
mens, ter bescherming van 
zijn lichaam. Het huis is het 
eerste wat men nodig heeft, 
en is daarmee de basis voor 
al het andere gebouwde. 
Vandaar dat de ‘het huis’ als 
overkoepelde term gezien 
moet worden. 

Het huis bestaat uit 
massief gevormde wanden, 
onttrokken aan de natuurlijke 
ruimte om aan onze 
ervaringsruimte vorm te 
geven. 
Bij het maken van wanden 
wordt een stukje van de 
natuurlijke ruimte op zijn 
kant gezet om te kunnen 
voldoen aan onze eigen 
ervaringsruimte. Door 
dit op zijn kant gezette 
stukje natuurlijke ruimte 
zo te vormen dat het een 
wand wordt, deelt het de 
natuurlijke ruimte in tweeën. 
De volgende stap is om een 
tweede wand in de nabijheid 

van de eerste te plaatsen, 
zodat er een ‘ruimte’ tussen 
beiden ontstaat. Deze ruimte 
tussen de twee in elkaars 
nabijheid verkerende wanden 
in is het beginsel van de 
architectonische ruimte. (III)
De ontstane architectonische 
ruimte is een ingekaderd 
deel ‘leegte’ ten opzichte van 
de omliggende natuurlijke 
ruimte. Daarnaast is 
onze ervaringsruimte 
een begrijpelijke ‘volte’ 
ten opzichte van de 
uitgestrekte leegte van 
de natuurlijke ruimte. 
Als beide ruimtebeelden, 
architectonische ruimte 
en ervaringsruimte, elkaar 
aanvullen zoals een stempel 
en zijn afdruk in was, wordt 
de leegte opgevuld door de 
volte en ontstaat er een geheel 
uit beide delen. Hierdoor 
kan er gezegd worden dat de 
wanden die de natuurlijke 
ruimte van ons afscheiden, 
juist ook de verzoening 
tussen ons als mens en de 
natuurlijke ruimte dienen. 

Zo vormt de wand, met zijn 
eigen vorm en grootte, een 
ruimte, welke de mediërende 
factor is tussen mens en 
natuur, en zorgt het ervoor 
dat wij als mens in de 
natuurlijke ruimte kunnen 
bestaan. 

Initium vitae hominis aqua 
et panis et vestimentum 
et domus protegens 
turpitudinem’ (Jezus Sirach 
29,28).18 

18.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.1
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natuurlijke ruimte

deling natuurlijke ruimte

inkadering ruimte

architectonische ruimte
III.| de inkadering van 
architectonische ruimte
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Op Texel is er een grote 
variatie in landschap, en deze 
bepaalt op verschillende 
wijze onze kijk en beleving 
van het eiland. De afwisseling 
van weidse vlakke zee, 
open strand, beschermend 
hoge duinen, beschuttende 
bomen, vlak akkerland en 
artificieel bebouwing op zo’n 
klein stuk land zorgt ervoor 
dat het eiland een uniek 
landschappelijk karakter 
heeft. Als er een doorsnede 
gemaakt wordt over het 
land van west naar oost 
komt men alle typen - zee, 
strand, duin, bos, akker, 
bebouwing - tegen, waardoor 
de gelaagdheid van het 
landschap duidelijk wordt 
(IV, V). De variatie van zee, 
strand, duin, bos en akker 
is niet opgedeeld is losse 
vlekken over het gehele 
eiland, maar volgt elkaar 

op in lagen, waartussen de 
bebouwing gevlochten is. Het 
natuurlijke landschap wordt 
verstandelijk ingekaderd door 
de zee, en zoals de mens 
het huis met zijn wanden 
nodig heeft als overgang 
tussen de weidse natuur en 
zijn eigen lichaam, zo heeft 
het landschap de hoogte 
van de duinen aan westzijde 
en de dijk aan oostzijde 
nodig om het binnenland te 
beschermen. 

In de beschutting van de 
duinenrij is er bebossing, 
en samen met de zee, het 
strand en de duinen vormt 
het een contrast tegenover 
het gecultiveerde land. 
Psychologisch gezien vormt 
zich hier de rand tussen het 
natuurlijke en het menselijk 
landschap, hoewel de 
duinen en het bos beide 

zee  strand duin bos akker  dorp akker zee  

links
IV.| omtrek Texel, met plaats van 
doorsnede

rechts 
V.| schematische doorsnede van het 
landschap van Texel

natuurlijk landschap - artificieel landschap
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artificieel zijn ontstaan en/
of worden onderhouden. Er 
is tegenwoordig vrijwel geen 
enkel stuk aarde wat niet 
door de mens gedomineerd 
wordt, dit vanwege de 
menselijke drang tot controle. 
Het maakt echter niet dat er 
geen natuurlijke ruimte meer 
bestaat, en verstandsgewijs 
ligt de grens tussen natuur en 
mens in het landschap van 
Texel tussen akkerland, bos 
en duin aan de ene zijde, en 
zee aan de andere zijde. 
Op kleinere schaal bekeken 
vormt deze grens de 
ideale plek om het ‘huis’ te 
plaatsen, aangezien het een 
verzoenende factor is tussen 
mens en natuur, dus beide 
landschappelijke ruimtes. De 
grens aan de oostelijke zijde 
van het eiland bevindt zich 
tussen dijk en fluctuerende 
kustlijn, waardoor het om 
puur pragmatische redenen 
geen ideale locatie voor 
het gebouwde is. Dit heeft 
als gevolg dat de grens per 
definitie tussen akker en 
duinlandschap, of tussen 
akker en bosrand ligt. Het 
woord bosrand heeft in 
zich al zijn definitie liggen, 
rand. Hoewel de uiterste rij 
met bomen geen absolute 
beëindiging is van een 
verticaal vlak, wordt het 
wel als rand benoemd en 

ervaren. Ter illustratie: men 
betreedt een andersoortig 
‘ruimte’ als er vanuit bos naar 
akkerland gelopen wordt. 
Uit dit fenomeen blijkt dat 
zowel in horizontale richting 
als in verticale richting er 
een afscheiding is. Hierdoor 
kan er gezegd worden dat 
de bosrand zich voordoet als 
wand in de natuurlijke ruimte, 
en wordt de ervaringsruimte 
van het domein - het 
gezichtsveld - op natuurlijke 
wijze ingekaderd. Wanneer 
men hier een gebouw - met 
de juiste verhoudingen in 
ruimte, vorm en grootte - 
plaatst, levert dit een extra 
laag, een overgang, op in 
het landschap. Zo staat 
het synoniem aan hoe het 
huis tussen lichaam en 
natuurlijke ruimte in staat, het 
treedt op dezelfde wijze in 
verhouding met het natuurlijk 
en menselijk landschap als 
harmonische tussenvorm. 

links
VI.| grens artificieel en natuurlijk 
landschap
       artificeel natuurlijk

rechts
VII.|schematische indeling naar 
landschapstype

zee  strand duin bos akker  dorp 

artificieel 
landschap 

natuurlijk 
landschap 

natuurlijk 
landschap 

akker zee  
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‘Als wij voor een hoop grint 
staan, zien wij goed dat alle 
steentjes verschillend van 
grootte zijn, maar iedere 
grootte op zich ontgaat ons. 
Wij kunnen wel het grint 
zeven en in kleinere hopen 
verdelen, die ieder steentjes 
bevat binnen bepaalde 
limieten van grootte, 
bijvoorbeeld steentjes van 
vier tot drie centimeter, van 
drie tot twee centimeter en 
kleiner dan twee centimeter. 
Wij hebben dan drie soorten 
grint, ieder met een eigen 
grootte van stenen. Die 
grootte is dan niet de grootte 
van ieder steentje op zich, 
maar een grootte waartoe 
een bepaalde hoeveelheid van 
steentjes behoort. De steentjes, 
waarvan wij weten dat zij 
niet even groot zijn, noemen 
wij niettemin even groot. Wij 
zeggen dat zij van dezelfde 
grootte zijn, een grootte die 
afhankelijk is van de zeef 
waarmee het grint gesorteerd 
is. De continue serie van 
verschillende groottes, die 
eigen is aan het ongezegde 
grint, heeft plaats gemaakt 
voor een beperkt aantal 
duidelijk onderscheiden 
soorten van grootte.’ 18

18.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.34
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In de natuur is geen enkel 
object exact even groot. 
Omdat het menselijk 
verstand dit gegeven in geen 
enkele mogelijkheid kan 
bevatten, classificeert ze 
objecten in typen van grootte. 
Door het toewijzen van 
typen van grootte voert het 
verstand een discontinuïteit 
in; het abstracte getal. Dit 
zorgt ervoor dat de grootten 
te tellen zijn. 
Voor het abstracte getal is 
het kleinste onderscheid dat 
gemaakt kan worden gelijk 
aan de eenheid, aangezien 
de eenheid de kleinste 
hoeveelheid is die bestaat. 
Het eerstvolgende in de 
definitie van het abstracte 
getal bestaat dus uit een 
tweevoud, waartussen geen 
maat bestaat dan de eenheid 
of een verbastering daarvan; 
twee volgt op een, anderhalf 
is een verbasterde vorm van 
de een etcetera. 
In de natuur zien we terug 
dat er een oneindig aantal 
objecten zijn van miniem 
verschillende grootte, zelfs 
zo klein dat het voor het 
menselijk oog en verstand 
niet te bevatten is. Deze 
continuïteit in grootte 
is te begrijpen doordat 
het verschil tussen twee 
opeenvolgende maten 
oneindig klein is, zodat de 

kleinste eenheid van grootte 
ook oneindig klein is. De 
natuurlijke oneindigheid 
staat daarmee in de contrast 
met de eenheid van het 
abstracte getal.

‘Deze manier van trapsgewijze 
meten is geheel conform aan 
de praktijk van het dagelijks 
leven, waar iedere soort 
kwantum haar eigen maatstaf 
heeft. De lengte van een weg, 
bijvoorbeeld, wordt uitgedrukt 
in kilometers; een lap stof 
wordt per meter verkocht enz.’ 
20

20.| Dom Hans van der Laan - het 
plastische getal - p.34

19.| noot: voor dit verslag is een 
beknopte interpretatie van de 
theorie geillustreerd. Voor de 
gedetailleerde beschrijving en het 
achterliggend onderzoek zie Dom 
Hans van der Laan - het plastische 
getal en Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte. 

het plastisch getal 19 

Door invoering van 
de gestandaardiseerde 
maatbepaling, zoals de meter, 
zijn de relaties van grootte 
op de achtergrond geraakt, 
zoals men eerst een maat 
bepaalde aan de hand van de 
voet of de duim. Hierdoor 
is het architectonische getal, 
hoe de ruimtelijke bepaling 
- in de vorm van het huis - 
zich verhoudt naar de mens, 
mede naar de achtergrond 
verwezen. Door een nieuwe 
maatverhouding kan die 
relatie tussen mens en huis 
weer teruggevonden worden.
Deze relatie heeft zijn eigen 
grondverhouding, welke 
resulteert in het plastische 
getal. 
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Zoals het abstracte getal 
duidelijk wordt gemaakt 
met het tientallige stelsel, 
zo wordt het plastisch getal 
duidelijk gemaakt met acht 
maten. Het tientallig stelsel 
heeft negen zelfstandige 
relaties met de eenheid 1, 
uitgedrukt van 2 tot en met 
10, waarbij 10  vervolgens 
een hogere eenheid vormt 
voor grotere hoeveelheden, 
zodat met die eenheid tot 
100 geteld kan worden, en 
met 100 als eenheid weer tot 
duizend. 
Het plastisch getal kent 
acht maten met zeven 
verhoudingen tot het kleine 
element (VIII), welke daarbij 
als eenheid dient. De grootste 
maat van het stelsel, het grote 
geheel, dient vervolgens als 
eenheid voor een hogere 
orde. De definitie van de 
opeenvolgende maten in een 
orde volgt uit het gegeven 
met hoeveel de eenheid 
vermeerderd en de volgende 
term verminderd kan worden 
zonder dat ze hun eigen maat 
verliezen (VIV). Daarnaast 
is de verhouding tussen de 
grootste en kleinste maat 
van een orde beperkt tot 1/7e 
van elkaar, omdat anders de 
onderlinge relatie verloren 
gaat. 
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VIII.| de verhoudingen van het 
plastische getal

 
VIV.| de speelruimte tussen elke 
maat, waarin het verticale gebied 
tussen de stippellijnen tot de grootte 
van de maat hoort. 
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Elke maat heeft een 
speelruimte waarin de 
groottes identiek genoemd 
kunnen worden, en 
op deze ruimte is de 
grondverhouding gebaseerd 
(VIV). De maat ligt in het 
telkundig midden21 van de 
speelruimte waarvoor zij 
nog net gevoelig is. Een maat 
die tussen twee authentieke 
maten in ligt is de afgeleide 
maat, en zij bevindt zich in 
het harmonische midden van 
twee maten (XVV).

 
X.| de afgeleide maat, tussen de 
authentieke maten in.

21.| ‘Het telkundig midden is 
die middenterm tussen twee andere 
termen, welke de kleinste van die 
termen evenveel overtreft als hijzelf 
door de grootste wordt overtroffen.
 Het harmonische midden 
is die middentrm tussen twee andere 
termen, welke met hetzelfde deel van 
die termen de ene term overtreft en 
door de andere wordt overtroffen. 
 Het meetkundige midden 
is die middenterm tussen twee andere 
termen, welke tot de ene term in 
dezelfde meetkundige verhouding 
staat als de andere term tot hemzelf.’ 
Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.91
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Doordat de maten elkaar 
in een meetkundige 
reeks opvolgen, ligt elke 
authentieke maat in het 
meetkundig midden tussen 
twee omringende maten. (XI)

‘Van een groep van vier 
opeenvolgende maten is de 
som van de twee kleinste 
maten gelijk aan de grootste 
maat, en van de groep van 
zes opeenvolgende maten is 
het verschil der twee grootste 
maten gelijk aan de kleinste 
maat. 
Deze twee groepen van maten 
kunnen wij zo samenvoegen 
in een groep van acht 
opeenvolgende maten, dat het 
verschil tussen de zesde en de 
vijfde maat gelijk is aan de 
eerste maat en de som van die 
zelfde twee maten gelijk is aan 
de achtste maat. 
Het dubbele van de vijfde 
maat verschilt dan net zoveel 
van de achtste maat als de 
vijfde zelf verschilt van de 
zesde maat en dat verschil is 
gelijk aan de eerste maat.’ 22

XI.| een meetkundige reeks, waarbij 
het kleine element terug komt bij de 
verhoudingen tussen het klein deel 
en het groot deel, en tussen het groot 
geheel en zijn afgeleide. 

22.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.86-87
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Er zijn drie stelsels van ordes 
welke het architectonische 
getal, gebaseerd op een 
drieledigheid -lengte, 
breedte, hoogte - van het 
plastische getal, bepalen. 
Een vierde orde bestaat er 
om een kwantum te bieden, 
een maat die aan iedere maat 
van bovenliggend stelsel 
toegevoegd of afgenomen 
kan worden zonder dat de 
laatstgenoemde maat van 
grootte veranderd. Het 
dubbele kwantum bepaalt 
als het ware de speelruimte 
waarin maten nog van 
dezelfde grootte zijn, en het is 
tevens het verschil tussen een 
authentieke en zijn afgeleide 
maat (XII). Zo vormen de 
kwantums van de ene orde 
een onderliggende lagere 
orde vormt in het totale 
matenstelsel. 

XII.| twee ordes van het matenstelsel, 
met zichbaar hun onderlinge 
verhoudingen. De lager gelegen 
orde authentieke maten is tevens te 
beschouwen als kwantum. 
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100
elementen stukken delen gehelenstelsels

I
II
Ia

14
86

132 ½
18 ½
114

175 ½
24 ½
151

232 ½ 
32 ½
200

308
43

265

408
57

351

540 ½
75 ½
465

716
100
616

II
III

14
2

18 ½
2 ½

24 ½
3 ½

32 ½
4 ½

43
6

57
8

75 ½
10 ½

100
14

IIa 12 16 21 28 37 49 65 86

Het matenstelsel wordt 
ingevuld door de translatie 
van het plastische getal in 
het abstracte getal (XIII). 
Door het kleine element 
van de Ie orde te bepalen, 
kan de rest van het stelsel 
ingevuld worden naar de 
onderlinge verhoudingen, 
en zo wordt in abstracte 
getallen de verhoudingenleer 
uiteengezet. 
In tegenstelling tot de 
verhoudingen van het 
abstracte getal, zijn de 
verhoudingen van het 
plastische getal tussen de acht 
maten anders dan de eenheid, 
waardoor de uitdrukking 
in een abstract getal ook 
een andere inhoud heeft. 
De verhoudingen moeten 
echter wel in het abstracte 
getal worden weergegeven, 

aangezien we geen andere 
manier bezitten. De opbouw 
van een getal moet daardoor 
op een andere manier 
geïnterpreteerd worden dan 
in het tientallig stelsel.
Waar 716 in abstracte 
getallen uiteenvalt in x 
maal honderdtal, tiental en 
eenheid, in dit geval 700, 10 
en 6, is het bij het plastische 
getal te definiëren als zeven 
maal het kleine element van 
orde I, vermeerderd met het 
kleine element van orde II en 
van orde III, dus 700, 14 en 2. 
Hiermee wordt duidelijk dat 
het abstracte getal een middel 
is om het plastische getal uit 
te drukken, maar dat men 
zich bewust moet zijn van 
de onderliggende ruimtelijke 
verhoudingen die dat getal 
vormen. 

XIII.| het standaard matenstelsel van 
dom Hans van der Laan, met een Ie, 
IIe en IIIe orde, en de bijbehorende 
afgeleiden Ia en IIa. 
Aangezien de maten op de 
handelsruimte zijn gebaseerd, kan 
het matenstelsel van elk gebouw 
anders zijn. Zo is de standaard 
maat voor het kerkgebouw in 
Vaals 40 decimeter, en voor het 
kloostercomplex in Tomelilla 42 
decimeter.23  Het gaat echter om de 
onderliggende verhoudingen, en 
niet om het in het abstract getal 
uitgedrukte schema. 

23.| Van der Laan stichting - 
abdijkerk te Vaals
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XIV.| de ingekaderde 
ervaringsruimte. Centraal de 
ruimtecel, vervolgens het hof en als 
laatste het domein. 

De kleinst mogelijke 
architectonische ruimte 
wordt de ruimtecel genoemd. 
De ruimtecel dient als 
ruimtelijke eenheid voor 
de grootte van de gehele 
ruimte, en is vormgegeven 
met behulp van het plastische 
getal. Naargelang de eisen 
die aan een ruimte worden 
gesteld, met betrekking 
tot het menselijk handelen 
van de kleinste zone van 
de ervaringsruimte, kan 
de ruimtecel groot of klein 
zijn. Als er vergroting of 
verkleining nodig is, zal dit 
in alle drie de dimensies 
plaats moeten vinden, zodat 
de verhoudingen hetzelfde 
blijven.

De uitbreiding van de 
ruimtecel leidt tot de 

samenstelling van het huis, 
welke op zijn beurt weer 
wordt opgenomen in het 
stedelijk verband. De kleinste 
vorm waartoe de tweede 
zone behoort, de zone van 
verplaatsing, ofwel het hof, 
is minimaal het zevenvoud 
van de celruimte, in beide 
richtingen. Als de celruimte 
in enkele richting minimaal 
zeven maal zo groot is, wordt 
er gesproken van een straat, 
of verkeersruimte. De hof 
wordt hiermee gedefinieerd 
door een grotere orde van het 
matenstelsel dan de celmaat. 
Op het moment dat de hof 
zo groot wordt dat het een 
volgende orde ingaat, dus 
als het zeven maal zo groot 
wordt, gaat do hof het gebied 
van het domein in. Het 
domein is de derde zone, de 
zone van het gezichtsveld 
(XIV).

Zo worden drie ordes van 
grootte onderscheidden die 
de architectonische ruimte 
definiëren. De eerste orde 
behorende tot de celmaat, 
de volgende orde behorende 
tot de hof en de hoogste orde 
behorende tot het domein. 
De eenheden voor cel, hof en 
domein worden ontleend aan 
een klein kwantum, welke 
men terugvindt in een lagere 
orde. 

maatbepaling
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elementen stukken delen gehelenstelsels

I
Ia

II
IIa

III
IIIa

IV
IVa

4000

80

480

480360

9300

180

1120

5300

100

640

12320

240

1480

7020

140

840

16320

320

1960

21620

420

2600

28640

560

3440

24640

3440

28640

560

57280

8000

66580

1300

32640

4560

37940
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75880

10600

88200

1720

43240

6040

50260
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100520

14040

116840

2280

133160

18600

154780

3020

176400

24640

205040

4000

Het matenstelsel van Dom 
Hans van der Laan heeft 
als basis zijn eenheid. Deze 
eenheid moet bepaald 
worden aan de hand van de 
ruimtecel. Deze ruimtecel 
is de kleinste maat voor 
de handelsruimte van 
een persoon, en hierbij is 
de handelsruimte dus de 
dwingende factor. Vanuit de 
functie van het gebouwde 
kan gekeken worden wat 
deze handelsruimte exact 
in dient te houden. Dat de 
originele handelsruimte 
voor een enkel persoon 
ontworpen is, neemt niet weg 
dat er meerdere personen 
in eenzelfde handelsruimte 
kunnen wonen of werken. 
Aangezien ‘wonen’ of 
‘werken’ grove begrippen 
zijn, is er een programma 
opgesteld, waarin 
persoonlijke, gedeelde 
en generale ruimte 
gespecificeerd zijn in 

minimaal oppervlak. Dit 
programma is terug te lezen 
in de aanleiding. Tevens 
is daar de motivatie terug 
te lezen voor de scheiding 
tussen het woon- en het 
werkgebouw (XVII). 
De drie verschillende 
doelgroepen - de 
kantoormedewerkers, 
de kunstenaars en de 
studenten - zijn grofweg 
te generaliseren aan de 
hand van hoeveel ruimte zij 
innemen in hun dagelijks 
bestaan. De creatieve sector, 
de overkoepelende laag 
waarin allen actief zijn, vraagt 
om een ruime schatting van 
oppervlak. Als ruimte-eenheid 
is de maat van vier meter 
bepaald. Deze komt overeen 
met de maat van ruimtecel 
van het klooster te Vaals.  
Vanuit deze eenheid zijn via 
de verhoudingen de rest van 
de maten in abstract getal uit 
te drukken (XV). 

XV.| het eigen matenstelsel, 
aangepast aan het ‘wonen’, ‘werken’ 
en aan het eiland. 
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boven
XVI.| locatie op het eiland, op de 
grens van artificieel en natuurlijk

onder
XVII.| locatie van de twee gebouwen, 
boven wonen, onder werken
1:15.000 
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De ruimte van de cel 
wordt uitgedrukt door het 
grote geheel van de IIIe 
orde, en daarmee dus 
ook in het kleine element 
van de IIe orde. Via de 
maatbepaling van de Ie orde 
is een locatie bepaald op 
de eerder genoemde grens 
van menselijk en natuurlijk 
landschap. Het samengaan 
van alle ruimtecellen en 
hoven van het werkgebouw 
zorgt ervoor dat het gebouw 
valt in de afmetingen van 
de Ie orde, de orde van het 
domein. Hierdoor vormt 
het gebouw samen met 
afgebakende ruimte tussen 
de bosrand en het gebouw 
het (werk-)domein, en zo 
maakt het een nieuwe laag in 

het landschap. De afbakening 
van een domein is geen 
directe wand of andere 
structuur, aangezien het de 
grens van het gezichtsveld 
is. Door de natuurlijke 
inkadering van de eerste 
bomenrij van het bosgebied 
en het gebouw ontstaat de 
domeinruimte omwille van 
zichzelf. 

Het woongebouw ligt in zijn 
eigen domein, met een losse 
verbinding tussen beide 
gebouwen. De dagelijkse 
afwisseling die men doorgaat 
als men van celruimte, door 
hof en domein reist, om 
vervolgens in celruimte terug 
te keren vormt het ritme van 
de dag. 

XVIII.| afmetingen van het domein

116840

66580

37940

50260
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arial view!!!

XIX.| vogelvluchtperspectief, waarbij 
bosrand en akkerlandschap zijn 
gedefinieerd. 
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‘Het drievoudig contact van ons 
menselijk bestaan met het ruimtelijk 
gegeven der natuur - het lichamelijk 
ervaren van de ruimte, het zintuiglijk 
waarnemen van de vorm en het 
verstandelijk waarderen van de 
grootte - is dus aanleiding tot het 
cultiveren van een architectonische 
ruimte met haar binnen en buiten, 
van een architectonische vorm met 
zijn vol en hol, en tenslotte van een 
architectonische grootte met haar 
lijn, vlak en volume. Ruimte, vorm 
en grootte weerspiegelen dan in het 
huis de drie niveaus van ons menselijk 
bestaan en van hun kant vinden 
ervaring, waarneming en kennis er de 
nodige steun.’ 24 

24.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.22

geleding van de delen
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xx

25.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.148

De architectonische ruimte 
ontstaat door het op zijn 
kant zetten van een stukje 
natuurlijke ruimte, zodat 
er een wand ontstaat. Met 
behulp van onze zintuigen 
nemen we deze ruimte waar, 
doordat deze ruimte wordt 
afgebakend door middel 
van een gevormd massief; 
de wand. Tevens is het van 
belang dat de wanden in 
elkaars nabijheid staan. 
De nabijheid tussen twee 
wanden is afhankelijk van 
breedte, lengte en hoogte 
van het massief. Als men 
twee blokvormen of twee 
staafvormen op dezelfde 
onderlinge afstand plaatst 
als twee plaatvormen, 
bevindt zich tussen de twee 
blokvormen geen nabijheid, 
terwijl het bij de plaatvormen 
wel aanwezig is (XX). 
Hiermee wordt duidelijk 
dat nabijheid een spreiding 
nodig heeft, en alleen tussen 
plaatvormige wanden kan 
ontstaan, waarbij de breedte 
in verhouding staat met de 
lengte en hoogte. Op het 
moment dat de breedte van 
de plaat buiten proporties 
treedt, nadert de vorm (een 
vergroting van) het blok en 
verliest het zijn nabijheid. De 
breedte van een wand heeft 
dus een vaste verhouding tot 
de grootte van de wand.

architectonische ruimte - architectonische vorm - 
architectonische grootte

‘Ruimte, vorm en grootte, 
waarmee wij in het huis 
worden geconfronteerd, 
kunnen niet van elkaar 
worden geïsoleerd, want 
de architectonische ruimte 
ontstaat tussen gevormde 
wanden en deze wanden 
bezitten noodzakelijk een 
grootte. De functie van het 
huis is daarom eerst dan 
compleet, als de volledige 
architectonische ruimte, vanaf 
de cella [ruimtecel] tot aan 
het domein, onder de invloed 
staat van de architectonische 
vorm en zowel de ruimte als 
de vorm beheerst worden 
door de architectonische 
ordening van de kwantiteit. 
Deze kwantitatieve orde is 
zelf onderworpen aan de 
regels van het plastische getal. 
Hierdoor komt het dat dit 
getal zich tevens doet gelden 
in de disposities van vorm en 
ruimte.’ 25

XX.| nabijheid tussen blok, staaf en 
plaat
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De vaste verhouding waartoe 
de breedte van de wand 
behoort is 1/7e  van de eerder 
vastgelegde ruimtecel.26 
Via de breedte van de wand is 
het mogelijk om een ‘binnen’ 
en een ‘buiten’ te constateren. 
Omdat de wanden om een 
ruimte heen staan, kunnen 
we die ruimte onderscheiden 
als het binnen. Doordat er 
een binnen is, is er simpelweg 
ook een buiten. 
Op het moment dat de 
massieven een volledig 
dichte doos zouden vormen, 
zou men zich er echter nog 
niet van bewust zijn van 
een binnen ten opzichte 
van een buiten. Door de 
massieven te doorbreken en 
een opening te creeeren, kan 
via de vastgestelde dikte van 
de wand, een relatie ontstaan 
tussen het binnen en het 
buiten (XIX). 

XXI.| het binnen - de eenheid van 
ruimte-  in relatie tot zijn buiten 

26.| voor vaststelling van dit getal 
zie Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte 
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Als het massief van de 
wanden wordt gevormd 
door een samenspel van 
lineaire maten; de punt die 
zich naar een lijn omzet, 
een combinatie van lijnen 
die voor het vlak zorgt, 
en vlakken die zich naar 
verhouding tot massief 
omzetten, voldoet de wand 
aan de architectonische vorm. 
Het massief van de wanden 
bezit een vorm, maar het 
volume van de ruimtes wordt 
echter niet bepaald door 
hetzelfde vlak welke tot de 
vorm behoort, aangezien een 
vlak enkel tot een
vorm kan behoren, en niet tot 
een ruimte. Ruimte ontstaat 
dus tussen de vorm van 
massieve wanden, als deze 
wanden in elkaars nabijheid 
staan (XXII). Het vol van de 
massieve wand zorgt voor 

een bewustwording van 
de holle ruimte welke zich 
tussen de wanden vormt. 
Door de architectonische 
vorm van de wand, voldoet 
de tussenliggende massa 
van de ruimte tevens aan 
de grondverhoudingen, 
opgesteld door middel van 
het plastische getal. 

De vorm van het massief 
is afhankelijk van de 
onderlinge verhoudingen 
van de dimensies; hoogte, 
lengte en breedte. De vorm 
is echter onafhankelijk van 
de abstracte grootte van de 
dimensies, bijvoorbeeld in 
meters of inches, aangezien 
als zowel hoogte, lengte als 
breedte evenredig vergroot 
wordt, de vorm in zijn blijft.
Wel is het afhankelijk van de 
architectonische grootte. 

XXII.| ruimte vormt zich tussen twee 
wanden in
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De architectonische grootte 
is gebaseerd op een 
hoegrootheid. Een eenheid 
bestaat uit een hoeveelheid, 
geteld door een eenheid 
aan de meerderheid te 
passen. Een hoegrootheid 
daarentegen is niet enkel 
in één richting af te passen 
aan de eenheid, maar zal in 
lengte, breedte en hoogte 
vergeleken moeten worden. 
Vanuit een voortvloeien van 
een lijn - gebaseerde op een 
eenheid -, in oppervlak en 
oppervlak naar volume kan 
deze hoegrootheid gemeten 
worden door middel van ons 

verstand. De eenheid in deze 
wordt verwezenlijkt door 
het plastische getal met zijn 
onderlinge verhoudingen. 
Door zijn drievoudige 
relatie met het abstracte 
getal, immers lengte, 
breedte en hoogte, is de 
hoegrootheid een tussenweg 
tussen het discrete en het 
continue, en draait het om 
de verhoudingen tussen de 
drie eenheden. Zo wordt een 
ruimte niet geclassificeerd 
door zijn abstracte grootte, 
maar naar zijn drievoudige 
verhouding.

Om ter verduidelijking een 
vergelijking te leggen: tijd 
is op een abstracte wijze te 
meten met een uurwerk, 
maar het is tevens te relateren 
met een tijdsspanne door 
het ritme van muziek of 
dans. Zo bepaalt niet een 
gestandaardiseerd abstract 
systeem, maar de natuurlijke 
verhouding tot de mens het 
verstrijken van de tijd.

‘De “grootte” waar het in de 
architectuur om gaat is niet 
een hoeveelheid van inhoud, 
noch van oppervlak; het is 
de grootte van een ruimtelijk 
gegeven, gemeten in de 
onderscheiden richtingen, 
volgens een eenheid van 
lengte.’ 27 

27.| Dom Hans van der Laan - het 
plastische getal - p.40
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uitbreiding tot het huis

Het huis bestaat uit een 
aaneenschakeling van 
celruimtes, verbonden door 
hoven in een domein. De 
ruimtecel, de zone van het 
handelen, is qua grootte uit te 
breiden tot een galerij of een 
zaalruimte zonder dat zij hun 
eigen architectonische grootte 
verliezen. Zolang de eenheid 
van de ruimtecel terug te 
vinden is in de vergrote 
ruimte, is zij te relateren 
aan de orde van grootte, en 
daarmee in verhouding. De 
geleding in de ruimtecellen 
is wel van belang, aangezien 
bij een willekeurige dispositie 
de kans groot is dat de 
onderlinge nabijheid, en 
daarmee de architectonische 
ruimte, vervallen.  

De nabijheid van wanden 
kan zich in twee richtingen 
manifesteren (XXIII). Als 

er sprake is van een enkele 
richting wordt er gesproken 
van langsbouw, waarin de ene 
richting gedefinieerd wordt 
door de nabijheid, en de 
andere door de spreiding in 
verhouding tot de nabijheid. 
Door een afwijkende 
verhouding tussen lengte 
en breedte, is de ruimte 
horizontaal georiënteerd. 
Bij een manifestatie vand e 
nabijheid in beide richtingen, 
welke logischerwijs loodrecht 
op elkaar staan, noemt 
men het centraalbouw. 
Doordat beide richtingen 
uit eenzelfde verhouding 
bestaan, heffen zij elkaar op 
en blijkt de gerichtheid van 
de ruimte verticaal te zijn. 
Een verticale oriëntatie levert 
een contrast op met onze 
eigen horizontale oriëntatie, 
een gegeven waarvan men 
zich bewust moet zijn bij 
het geleden van het huis. De 
voorkeur voor ruimtelijke 
oriëntatie gaat uit naar 
langsbouw.

XXIII.| nabijheid in enkele of in 
dubbele richting. De opening in het 
massief brengt de dikte van de wand 
aan het oog, welke is gekoppeld aan 
de ruimtelijke verhouding van de 
nabijheid.  
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Bij de opbouw van het 
massief van de wand is het 
mogelijk om van blok-, 
via staaf- tot plaatvorm 
te komen (XXIV). Met 
ruimte is dit echter niet 
mogelijk, aangezien de 
holle ruimte afhankelijk 
is van de nabijheid van 
de vol gevormde wanden. 
Bij een nevenstelling van 
ruimtecellen kan men een 
staafvorm krijgen - een 
galerij - (XXVI), maar als dit 
op eenzelfde wijze tot een 
plaatvorm over zou gaan, 
valt de nabijheid, en daarmee 
de vorm van de ruimte weg. 
Door meerdere gallerijen 
naast elkaar te plaatsen 
ontstaat er een grotere 
ruimte, waarbij elke galerij 
een geleding in zichzelf heeft, 

namelijk de vermeerdering 
van de ruimtecel. Tevens 
gaan de galerijen samen in de 
delen die het geheel vormen 
(XXVII). Een juxtapositie 
van twee galerijen, waarbij 
de open zijden van elkaar af 
gericht worden en de gesloten 
zijde een gemene zijde is, kan 
tot zaal uitgebreidt worden 
(XXVIII). De gemene wand 
kan gesupprimeerd worden, 
zonder dat de, in dit geval 
dubbele, nabijheid van de 
wanden eronder lijdt.  
Als de onderlinge afstand van 

boven
XXIV.| overgang van de eenheid, het 
blok, in staaf naar plaat

links
XXV.| de ruimtecel

midden
XXVI.| de galerij, een uitbreiding 
van de ruimtecel

rechts
XXVII.| een nevenstelling van 
galerijen, om tot een zaal te komen
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twee wanden meer dan het 
zevenvoud van de wanddikte 
is, heeft de ruimte op zichzelf 
geen architectonische vorm. 
Dit kan echter bewerkstelligd 
worden door een indirecte 
betrekking van de te grote 
ruimte, via de galerij-
breedte, tot de wanddikte. Zo 
ontstaat er een superpositie 
tussen zaal en galerij, welke 
aan enkele of aan beide 
zijden voor kan komen. De 
galerijen worden als het ware 
opgenomen in de vorm van 
de zaal, waarbij de galerij 
als eenheid optreedt voor de 
zaalgrootte (XXIX). 

Omdat de mens een andere 
beleving heeft in breedte, 
lengte en hoogte is het van 
belang dat de zaalruimte 

hierop aangepast wordt. 
Aangezien onze blik vooruit 
is gericht, is dit ook de 
afstand welke in verhouding 
het grootst dient te zijn. Naast 
en boven ons kan deze ruimte 
beperkter zijn. Door een 
juxtapositie van celruimtes, 
ingekaderd door wanden en 
wandstukken, kan de lengte 
bepaald worden, maar naar 
believen kan ook eventueel 
breedte en, door middel van 
een verticale nevenstelling, 
hoogte worden verkregen, 
zolang de verhoudingen naar 
het matenstelsel toegepast 
worden. 
Door de juxtapositie en 
superpositie van zalen, 
galerijen en cellen wordt het 
huis samengesteld.

links
XXVIII.| een nevenstelling van twee 
galerijen, waarbij de gezamelijke 
dichte wand gesupprimeerd is 

rechts
XXIX.| een zaal, waarbij de 
zijdelingse galerijen in de volledige 
grootte is opgenomen



46

Elk huis zou elke functie 
kunnen bevatten, zolang 
het naar de menselijke 
maatverhouding ontworpen 
is; naar handelsruimte, 
beweegruimte en 
gezichtsveld. Door een 
afwisseling van ruimtecellen, 
gecombineerde ruimtecellen 
en getransformeerde 
ruimtecellen wordt ‘het 
huis’ samengesteld. Zolang 
alle verhoudingen tussen 
het geheel en zijn delen 
kloppen, is het gebouwde een 
volmaking van de natuur, 
en vormt het gebouw zich 
rond de mens, zodat zij in het 
middelpunt staat. 

Doordat het woongebouw 
en het werkgebouw zich in 
een ander domein bevinden, 
zijn ze niet gebonden aan 
dezelfde ruimtecel. Voor het 
wonen dient de eenpersoons 
slaapkamer als basismaat en 
qua oppervlak is deze op +/- 
25 m2 bepaald.(II) 

De breedtemaat is 4 meter, en 
door een relatie van 1/7e met 
de wand, staat daarmee de 
wanddikte op 560 mm. De 
lengtemaat van de ruimtecel 
is 5,3 meter, waarbij de natte 
cel geïntegreerd is met een 
verhouding van 1: 3 tot het 
slaapgedeelte. De ruimtecel 
wordt vervolgens in serie 
geschakeld tot het zeven maal 
zijn verhouding heeft, en 
een staafvorm krijgt, welke 
wordt verbonden door een 
galerij. Deze galerij heeft een 
breedtemaat van 2,28 meter, 
waardoor het samen met de 
natte cel de breedtemaat van 
de ruimtecel vormt; 4 meter. 
(XXX)

Zo staan galerij, natte cel en 
slaapruimte in drieledige 
verhouding met elkaar. 
Op dezelfde wijze als het  
voorafgaande kan elke ruimte 
uitgebreid worden totdat het 
voldoet aan zijn ruimtelijke 
verhoudingen en eisen. 

4000 

2280 

1720 

5300 

2280 XXX.| de ruimtecel van het 
woongebouw, met hoogt 2,6 m.

woongebouw
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boven
XXXI.| geschakelde ruimtecellen

midden
XXXII.| plattegrond aan de hand van 
ruimtecellen

onder
XXXIII.| volumes

43240 mm. - afgeleid klein stuk - 4

32640 mm. -  
afgelei

d groot el
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ent - 3
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slaapkamers kunstenaars

slaapzalen studenten

woon-, ee
tkamer e

n keuken

XXXIV.| volume-indeling



49

Drie volumes, gekoppeld 
door een rondgaande galerij, 
vormen de basis van het 
gebouw. De drie volumes 
bestaan uit een slaapgedeelte 
voor de kunstenaars, een 
slaapgedeelte voor de 
studenten, en het punt waar 
beide samenkomen; woon- 
en eetkamer, en keuken. Een 
entree met fietsenstalling 
vormt het begin- en eindpunt 
in het gebouw, zodat vanuit 
dit punt naar slaapkamer 
en vervolgens naar het 
woongedeelte wordt gegaan, 
om vervolgens weer terug 
te gaan naar slaapkamer of 
naar buiten. Zo wordt het 
lineair dagritme van het 
wonen gevisualiseerd door de 
sequentie van ruimtes. 
De verhouding van het 
gehele gebouw staat als 
4:3, zoals ook het domein 
van het woongebouw als 
4:3 is. Doordat de drie 
hoofdvolumes in onderlinge 
verhouding staan qua 
architectonische grootte, 
dus zowel in lengte, breedte 

en hoogte, verschillen zij 
trapsgewijs in hoogte. 
Op het moment dat men gaat 
slapen, bevindt zij zich tot 
de meest utilitaire relatie tot 
het aardoppervlak, aangezien 
het een horizontale richting 
heeft, zoals het aardoppervlak 
zich ook horizontaal aan 
ons voordoet. De abstracte 
verticale hoogte wordt tot 
zijn minimum beperkt, en de 
hoogte voor handelsruimtes 
waar dit gebeurt is lager dan 
bijvoorbeeld een ruimte 
waar primair gezeten of 
gestaan wordt. De hoogte 
van de ruimtecel voor het 
woongebouw is 2,6 meter. 
Zo is het basisvolume van 
de ruimtecel een verhouding 
tussen het klein element, 
het groot element en 
het afgeleid klein geheel 
van een lagere orde, en 
wordt er in de ruimtelijke 
verhoudingen voorzien 
in het plastisch getal, als 
evenwel de minimale eisen 
van de regelgeving van 
de Nederlandse bouw.28 

klein element groot element af
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XXXV.| volume ruimtecel met 
verhoudingen

28.| www.bouwbesluitonline.nl
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De slaapruimtes van de 
kunstenaars bevinden zich 
op twee verdiepingen boven 
elkaar. De galerij welke de 
ruimtes verbindt, loopt 
door tot aan twee extra 
slaapruimtes, de kamers 
voor gasten, zoals eventuele 
docenten. 
De slaapruimtes voor 
de studenten zijn 
handelsruimtes voor 
meerdere personen. Om 
deze reden is de ruimtecel op 
zulke wijze vergroot, dat de 
hoogte op 4 meter uitkomt. 
Dit voorziet mede in een 
praktische aard, voor het 
plaatsen van stapelbedden. 
Het praktische en het 
natuurlijke vloeien hierbij in 
elkaar over, en vullen elkaar 
aan in redevoering van de 
hoogte. 

Het derde volume is hetgeen 
waar beide doelgroepen bij 
elkaar komen, de eet- en 
de woonkamer, de keuken 
en bijbehorende pantry. 
Doordat het een grotere 
ruimte inhoud dan een 

enkelledige uitbreiding van 
de ruimtecel is de hoogte 
geleed in het groot element 
plus een kwantum van een 
lagere orde, wat neerkomt 
op een hoogte van 4,74 
meter. Deze geleding van 
de binnenruimte is tevens 
zichtbaar in de buitengevel, 
door middel van de plaatsing 
van ramen, welke ook weer 
de dikte van de wand aan het 
licht brengen. Doordat de 
dikte van de wand zichtbaar 
is, is het kleinste element 
zichtbaar, waar alle andere 
maten door middel van het 
verstand aan gerelateerd 
kunnen worden.

De horizontale ruimtelijke 
oriëntatie is gericht op het 
gegeven dat de zon opkomt 
in het oosten, en ondergaat 
in het westen. Door de 
eetkamer, waar het ontbijt 
wordt genoten, op het oosten 
te richten, en de woonkamer, 
waar de avond doorgebracht 
wordt, op het westen, is het 
ritme van de dag aan het licht 
te relateren. 

links
XXXVI.| ruimtelijke verdeling 
woongebouw

rechts
XXXVII.| disposities van de 
doorsnede

1. entree en �etsenstalling
2. slaapkamers
3. gastenkamers
4. woonkamer
5. eetkamer
6. slaapkamer (8p.)
7. slaapkamer (6p.)
8. douches
9. toiletten
10. keuken
11. pantry
12. terras

1 2 2 2 2 2 2 2 3
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Het werkgebouw heeft 
een vergrootte vorm van 
de ruimtecel van het 
woongebouw. De primaire 
handeling in de atelierruimte, 
de basis voor de ruimtecel 
van het werkgebouw, is 
verticaal georiënteerd. Door 
de hoogte te vermeerderen 
wordt hiermee rekening 
gehouden, en omdat de 
globale oppervlakte bepaald 
is op 35 m2 (II), is ook de 
lengterichting vermeerderd. 
De breedterichting van 4 
meter is behouden, waardoor 
de maat van nabijheid 
voor zowel het woon- als 
het werkgebouw gelijk is. 
De totale grootte van de 
ruimtecel in het werkgebouw 
is 4 x 7,02 x 5,3m.(XXXVIII) 
De wanddikte wordt afgeleid 
van de maat van nabijheid, 
en is 1/7e van de kleinste 
basismaat, dus ook 560 mm. 

Direct grenzend aan de 
ateliers bevindt zich de 
werkplaats, een zaal waarbij 
galerijen in superpositie 
van de gehele zaal staan. De 
galerij zorgt ervoor dat de 
grote ruimte terug gerelateerd 
kan worden aan de ruimtecel 
van 4 meter, aangezien 
dat tevens de breedte van 
de galerij bedraagt. Door 
een weerspiegeling van de 
galerij aan beide zijden, 
kan de gezamenlijke wand 
gesupprimeerd worden, 
en ontstaat er een grote 
werkruimte, waar de grotere 
apparaten zich bevinden. 
Vooral voor hout- en 
metaalbewerking is een grote 
ruimte nodig. Bij plaatsing is 
het mogelijk om een glazen 
ruimte om de apparaten 
heen te verwezenlijken, zodat 
geluid en stof geen overlast 
vormen voor de andere 
werkzaamheden in de ruimte. 

werkgebouw

klein element klein stuk
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XXXVIII.| volume ruimtecel van het 
werkgebouw
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boven
XXXIX.| geschakelde ruimtecellen

midden
XL.| plattegrond aan de hand van 
ruimtecellen

onder
XLI.| volumes
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Doordat de ateliers de 
werkzaal omsluiten komt 
een basisvorm van de 
architectuur, de basiliekvorm, 
terug in de doorsnede. Het 
gehele gebouw is qua groot 
volume op te delen in twee 
soortgelijke volumes, de 
basiliekvorm en de hofvorm.
(XLI) 

Het deel van de ateliers is 
op het noorden gericht, 
zodat lichtinval optimaal 
is voor het te realiseren 
werk. De sequentie van de 
opdeling van de twee grote 
volumes in functionele 
volumes bestaat uit een 
inkadering, waarbij ateliers 
de werkzaal omsluiten, 
en waarbij de kantine en 
andere werkplaatsen de 
kantoorfunctie omringen. 
(XLII, XLIII) 

Als men via de hoofdentree 
het gebouw betreedt en 
de ruimtelijke sequentie 
doorloopt, start hij bij de 
entree met kantine, waarna 
kantoor en studio volgen, in 
combinatie met de repro en 
mediawerkplaats, en waar 
het eindigt in atelier met 
de materialenwerkplaats. 
Ondersteunende faciliteiten 
zoals tekenzaal, bibliotheek 
en toiletten bevinden zich op 
de route door het gebouw. 
Het gehele hoofdvolume 
van de ruimte staat in 
verhouding van vier staat 
tot zeven, waarbij de twee 
delen beide een onderlinge 
verhouding van vier staat 
tot drie hebben. (XLI) De 
verhouding van vier staat 
tot drie komt terug in het 
terras en in de buitenruimte 
bij de materialenwerkplaats. 



55

boven
XLI.| basiliek- en hofvorm

midden
XLII.| persoonlijke werkruimtes

onder
XLIII.| gezamenlijke functies en 
faciliteiten

 4
37940 - groot element - 4

3

66580 - groot stu
k - 7

3
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1. entree
2. kantine en keuken
3. tekenkamer
4. repro
5. mediaruimte
6. materialenwerkplaats
7. bibliotheek
8. ateliers
9. studenten studio
10. kantoorruimte
11. toiletten
12. terras
13. opslag

3
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De ateliers zijn met zeven 
eenheden aan elkaar 
geschakeld, plus een 
uitbreiding in lengte vanwege 
de faciliteiten die nodig zijn. 
Ze vormen geen directe 
spiegeling van elkaar, door 
de bereikbaarheid van de 
werkplaats. De werkplaats 
is bereikbaar door middel 
van een lange galerij aan 
de oostzijde, welke tevens 
een directe entree vormt 
voor de studenten en 
kunstenaars afkomstig uit het 
woongebouw. 
De hofvorm wordt 
ingesloten door de entree 
met kantine en tekenzaal, 
de kantoorruimte en 
bibliotheek, en de studio met 
repro en mediawerkplaats. 
(XLIV) De kantine en 
keuken, de tekenzaal, 
de kantoorruimte en de 
bibliotheek bestaan alleen uit 
een dubbele hoogte. Doordat 
de inhoud van het volume als 
een moet worden gezien, is 
er een deling in hoogte door 
middel van een vide. Zo kan 
de gehele hoogte terug in 
relatie worden gebracht met 
het volledige volume, maar is 
de hoogte tevens opgedeeld 
in twee op zichzelf staande 
delen. (XLV) Waar de 
benedenverdieping van het 

kantoor opgedeeld is in drie 
delen, is de bovenverdieping 
een enkel geheel, zodat de 
mogelijkheid tot samenkomst 
van meerdere partijen 
geboden wordt. De keuken 
heeft geen deling, en daar 
wordt de verhoogde ruimte 
gebruikt voor installaties. 
De hoogte van de kantine 
en de tekenzaal bestaat 
uit 7,02 meter en wordt 
opgedeeld volgens 4 meter 
en 3,02 meter. De hoogte 
van de werkplaats is ook 
7,02 meter, waarbij de 
volumes inhoudelijk overeen 
komen. De kantoorruimte 
en bibliotheek zijn 5,3 meter, 
waarbij de verdieping zich 
op 3,02 meter bevindt. 
Zo is de onderverdieping 
van deze even hoog als de 
bovenverdieping van kantine 
en tekenzaal. De studio 
en aangrenzende repro en 
mediawerkplaats hebben 
een hoogte van 4 meter, 
welke overeenkomt met de 
benedenverdieping van de 
kantine en tekenzaal. 
Zo vormen de onderlinge 
verhoudingen de basis van 
de delen, waaruit het geheel 
van ruimtelijke sequenties, 
in combinatie met de 
verhoudingen, tot stand 
komt. 

links
XLIV.| ruimtelijke indeling 
werkgebouw

rechts
XLV.| disposities van de doorsnede
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plattegrond
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doorsnede
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‘Bij het maken van een 
deuropening in een wand zijn 
deurhoogte en wandhoogte 
bepaald, maar niet de hoogte 
van de wand die boven de 
deur overblijft. Zo is ook 
niet de maat van de leegte 
tussen twee kolommen 
bepaald, maar hun dikte en 
de onderlinge afstand van de 
plaatsen waar zij staan. De 
breedte van de leegte tussen 
de kolommen is slechts het 
verschil van de beide maten en 
is dus niet zelf bepaald.’29

geleding van de wand

29.| Dom Hans van der Laan - het 
plastische getal - p.18-19
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Er zijn drie redenen voor 
de geleding in open en 
gesloten delen van een wand; 
het daadwerkelijk kunnen 
betreden en ervaren van 
een ruimte, het aan het licht 
brengen van de dikte van 
een wand, en het daardoor 
kenbaar maken van de 
kwantiteit van de wand.

De verhouding tussen 
wanddikte en wandafstand 
wordt geconstitueerd door 1 
staat tot 7.30Bij wanden die 
dunner zijn dan 1/7e van de 
afstand is er het gevaar dat de 
onderlinge nabijheid wegvalt, 
terwijl bij wanden dikker 
dan 1/7e  de consequentie 
bestaat dat het massief zich 
als ruimtevorm voordoet, in 
plaats van een vorm die de 
ruimte dient.
De plaatvorm waaruit de 
wand is opgebouwd heeft 
als lengte- en breedtemaat 
tevens uiterste waarden van 7 

keer de wanddikte, aangezien 
anders de verhoudingen 
buiten de gedefinieerde 
proporties treden. Door de 
geleding van deze plaat in 
open en dichte delen, brengt 
het de gehele vorm in relatie 
tot het kleinste deel, de 
eenheid. Deze eenheid is het 
elementair blok, en aangezien 
de wanddikte de breedte van 
deze eenheid vormt, zijn de 
lengte en hoogte even zo 
groot als de wanddikte. Zo 
wordt de wanddikte door de 
geleding in open en gesloten 
delen, met de eenheid, in 
relatie gebracht tot de grootte 
van de wand. 
Eerder is geconstateerd dat de 
wanddikte ook de onderlinge 
nabijheid bepaald, waardoor 
de eenheid op indirecte wijze 
ook in relatie kan worden 
gebracht tot de vorm van 
het massief van de wand, en 
daarbij dus met de ruimte in 
zijn totaliteit. 

juxtapositie - superpositie

30.| Dom Hans van der Laan - de 
architectonische ruimte - p.22
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Aangezien de 
architectonische ruimte 
niet kan bestaan uit enkel 
aaneengeschakelde ruimtes 
gevormd door wanden 
welke enkel 7 keer de 
wanddikte zijn, is een 
geleding van de vergrote 
wand noodzakelijk. Deze 
geleding zorgt ervoor dat de 
wand zich voordoet alsof zij 
is samengesteld uit stukken, 
die ieder afzonderlijk een 
vorm bezitten. De dispositie 
van de wand bestaat dus 
uit een juxtapositie van 
wandstukken, die ieder voor 
zich geleed zijn in een juxta- 
of superpositie van open en 
gesloten delen.

Een juxtapositie vindt plaats 
wanneer twee delen met 
elkaar vergeleken worden, 
waarin het geheel opgaat 
in de twee delen. Een 
superpositie vergelijkt het 
geheel met een deel wat 
ervan is afgenomen, zodat 
het geheel zelf met een van 
zijn delen vergeleken wordt. 
(XLIX)
Er kan zich een dubbele 
superpositie plaatsvinden als 

zowel aan de basis als aan de 
eindterm een kleinere maat 
samenvalt.
Als het verschil tussen twee 
maten van een superpositie 
terug te vinden is in een 
andere orde, al dan niet 
als afgeleide of verkleinde 
maat, is de verhouding zwak, 
aangezien de twee maten 
uitnodigen tot het zien als 
drie maten, in plaats van de 
daadwerkelijke twee. Als het 
verschil niet terug te vinden 
is, is een verhouding dus 
sterk.

Bij een juxtapositie is het van 
belang dat de twee maten niet 
teveel van elkaar verschillen 
zodat zij een verhouding aan 
kunnen gaan. Tevens is het 
van belang dat de som van 
beide maten een maat is die 
terugkomt in hetzelfde of een 
ander, al dan niet afgeleid, 
stelsel. Bij een juxtapositie 
van gelijke maten is het zo 
dat bij twee, drie, vier of 
zeven maten de som terug 
te vinden is bij een stelsel. 
Dit realiseert de verhouding, 
aangezien twee gelijke delen 
geen verhouding met elkaar 
aan kunnen gaan.

XLIX.| boven de superpositie, 
waarbij het deel uitmaakt van het 
geheel, en onder juxtapositie, waarbij 
de delen het geheel vormen
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De geleding van deze 
wandstukken kan bestaan uit 
een centrale of een perifere 
dispositie.(L) De eerste 
bestaat uit de centrale ligging 
van gevormde open delen - 
deuren en ramen -, waarbij 
de wand is opgebouwd uit de 
eenheid van het blok, welke 
overgaat in een staafvorm 
en doorgetrokken wordt 
tot een plaatvorm. De open 
delen vormen een perforatie 
van deze plaatvorm, volgens 
de verhoudingen van het 
matenstelsel. Deze opbouw 
zorgt ervoor dat de gehele 
grootte van de wand 
inzichtelijk blijft voor het 
menselijk verstand, aangezien 
het opgebouwd is uit delen, 
gebaseerd op de eenheid. 
De tweede geleding is er een 
van perifere aard. De dichte 

delen bestaan uit pijlers 
en lateien, en zij omlijsten 
de open delen. Door een 
nabijheid van delen vormen 
de dichte delen samen met de 
open delen een wand, hoewel 
het niet zo hoeft te zijn dat de 
dichte delen meer kwantiteit 
bevatten dan de open delen.

Niet alleen in de lengte 
wordt de wand gevormd 
door een repetitie van gelede 
wandstukken, ook in de 
hoogte is dit het geval. De 
repetitieve delen behoeven 
niet van eenzelfde geleding 
te zijn, zolang ze maar tot 
hetzelfde stelsel van maten 
behoren. Zo vormt zich zowel 
in horizontale als in verticale 
richting een geheel, welke 
bestaat uit de eenheid van 
delen.

L.| centrale en perifere perforatie van 
de wand

centrale geleding - perifere geleding
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Een richtlijn voor goede 
verhoudingen tussen 
open en gesloten zijn 
de kolomstellingen van 
Vitruvius. De verhoudingen 
kunnen vertaald worden 
naar verhoudingen die vallen 
binnen het plastische getal.
Over het algemeen wordt 
de stelling Eustylos, met 
als verhouding 1 : 2 1/4 als 
‘gelukkigst’ genoemd, en deze 
wordt vertaald in het afgeleid 
groot deel tot het klein 
element, of in lager gelegen 
orde als het groot geheel tot 
het afgeleid groot stuk. 

araeostylos - 1 : 3+
afgeleid klein geheel - klein element
groot geheel - afgeleid klein deel

groot geheel - groot stuk

groot geheel - afgeleid groot stuk

groot geheel - klein stuk

groot geheel - afgeleid klein stuk

groot deel - klein element

afgeleid groot deel - klein element

klein deel - klein element

afgeleid klein deel - klein element

diastylos - 1 : 3

eustylos - 1 : 2 1/4

systylos - 1 : 2

pycnostylos - 1 : 1 1/2

verhouding open - gesloten

LI.| kolomstellingen van Vitruvius, 
met daarbij de verhoudingen naar 
het plastisch getal. 
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De geleding van de gehele 
wand wordt bereikt door een 
superpositie of juxtapositie 
van open en gesloten delen. 
Door middel van de geleding 
van de wand is men in staat 
om het buiten aan het binnen 
te relateren, immers vormt 
de wand het tussenmassief 
van het binnen en het buiten. 
Doordat een gevel een 
binnen en een buitenzijde 
heeft, beide aan een ander 
soort ruimte te referen, is het 
de tussenvorm tussen twee 
ruimtelijkheden. De geleding 
moet ervoor zorgen dat in 
beide gevallen de gevel 
als verstandelijk deel met 
begrijpelijke verhoudingen 
kan worden opgevat. Zo 
is aan de buitenzijde door 
middel van de geleding van 
de wand, de achterliggende 
geleding van de volumes 
binnen te zien. 

Ter illustratie, de zuidgevel 
van het werkgebouw heeft 
een verticale geleding 
in twee richtingen. De 
horizontale geleding in de 
ruimtelijke volgorde, en 
de verticale geleding in 
de twee achterliggende 
verdiepingen. De horizontale 
geleding aan de onderzijde 
bestaat uit zeven herhalende 
wandstukken, gevolgd 
door een half wandstuk 
en een heel wandstuk. De 
bovenzijde bestaat uit negen 
wandstukken, gevolgd 
door een enkel wandstuk, 
en weer een herhaling 
van vier wandstukken. Het 
volume van achterliggende 
ruimtes wordt daarmee 
gevisualiseerd door de 
geleding van de wand, en de 
wand is aan de buitenzijde in 
zijn geheel geleed door zijn 
onderlinge verhoudingen. 

het geheel en de delen



68

boven
LII.| detail wandstuk noordgevel 
woongebouw. Afwijkingen van 40 
mm behoren tot het kleine kwantum 
van de IVe orde, waardoor ze niet 
waarneembaar zijn als afwijking voor 
het menselijk oog. 

onder
LIII.| gevels woongebouw 

260 260

560
280
1480

560
280
280
1480

360
480

6040

360 360280

4000

1120 1120
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boven
LIV.| detail wandstuk noordgevel 
werekgebouw

onder
LV.| gevels werkgebouw 

1980

560

3020

640 640480
1120 1120
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Toegepaste lateien hebben 
niet direct een structurele 
waarde, maar dienen de 
horizontale oriëntatie bij 
een centrale perforatie van 
de wand. Een doorlopende 
latei onderstreept de 
horizontale geaardheid van 
de gevel. Anders zouden de 
wandstukken te nadrukkelijk 
op zichzelf aanwezig zijn 
en zal de wand in delen 
uiteen vallen, waardoor het 
geheel ontbreekt. Bij een 
perifere dispositie van open 
en gesloten delen dient 
de latei voor de omlijsting 
van de open delen, zodat 
de verticale richting van de 
opening op een horizontale 
wijze wordt omkaderd. 

De wanddikte wordt zichtbaar 
op de punten waar de wand 
doorbroken wordt, door 
ramen en deuren. Door de 
kozijnen op verschillende 
wijze in wand op te nemen 
kan er aan zowel aan de 
buitenzijde als aan de 
binnenzijde afgelezen 
worden dat er een ander 
soort ruimte achter de gevel 
zit. Bij de ruimtecellen van 
het individueel werken - de 
ateliers, de studio en het 
kantoor - zijn het draaiende 
delen die open kunnen, 
zodat het binnenklimaat naar 
individuele wens aangepast 
kan worden. Bij andere 

ruimtes zijn de kozijnen in 
de wand gezet, zodat het 
glas direct in de gevel lijkt te 
worden opgenomen. Dit zorgt 
ervoor dat de dikte van de 
wand helderder gezien kan 
worden, aangezien het kozijn 
geen breuk vormt in het 
oppervlak. 

De wanddikte binnen zorgt 
voor een mogelijkheid qua 
deuren. Draaiende deuren 
nemen ruimte in beslag die 
niet direct nodig is. Door 
de deuren in het wandvlak 
weg te laten glijden wordt er 
ruimte bespaart, en is er een 
keuze tussen een volledig 
open of een volledig gesloten 
deur. Op het moment dat de 
deur open worden gehouden 
valt het in zijn geheel weg in 
de wand, waardoor de dikte 
opnieuw duidelijk gezien kan 
worden. 

De vlakwerking van de wand 
is een belangrijk gegeven, 
aangezien de nabijheid 
tussen vlakken ontstaat. 
Door een strikt rechtlijnige 
structuur is het gebruikte 
materiaal van grote invloed 
op de atmosfeer in het 
gebouw. De materialisatie 
laat de tactiliteit van de wand, 
en daarmee de vlakwerking 
gelden. Tevens vormt het 
het massief, de grens tussen 
binnen en buiten. 

materialisatie



71

De grof gedimensioneerde 
wanden bestaan uit gestampt 
beton, welk een lichte kleur 
aanneemt. Door een warme 
tint aan het lichte beton 
te geven doet het niet kil 
en industrieel aan, maar 
relateert het zich meer aan de 
warme bruin- en groentinten 
van het duinlandschap. 
De gelaagdheid door de 
opbouw van bekisting en 
het vervolgens storten van 
het beton geeft het gebouw 
nog een extra horizontaliteit 
mee, vanwege de structuur 
van het materiaal. Hoewel de 
buitengevels massief lijken 
door de detaillering, is er 
eps-isolatie in verwerkt. De 
dragende binnenwand heeft 
de meeste massa, mede om 
betonkernactivering in toe te 
passen. De massa zorgt voor 
een mediërende werking in 
het binnenklimaat. 
De afwerking van de 

vloeren in de werkplaatsen 
(materialen, media en 
repro) en in de galerijen 
is een gevlinderde 
dekbetonvloer, waar tevens 
het leidingenwerk in is 
opgenomen. Ook de toiletten 
en de begane grond van 
de kantine, de keuken en 
de tekenzaal hebben geen 
verdere vloerafwerking. In de 
individuele werkruimtes - de 
ateliers, de studio en het 
kantoor - en in de bibliotheek 
is een houten vloerafwerking 
toegepast, om de ruimte een 
andere atmosfeer mee te 
geven. 
Het plafond in alle ruimtes 
is aan de binnenzijde 
geïsoleerd, en met schrootjes 
afgewerkt, zodat het geluid 
met de isolatie erboven kan 
worden gedempt. Ook de 
schuifdeuren zijn van hout, 
om de wanddoorbreking 
accentueren. 
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De massa van de wand is 
ontstaan uit de theoretische 
opvatting, maar ook in de 
praktijk kan er gebruik van 
worden gemaakt. In de 
massa van de wanden wordt 
de warmte van het gebouw 
langer vastgehouden in 
de winter, en in de zomer 
blijft het gebouw langer 
koel; het basisprincipe van 
betonkernactivering. Door 
gebruik te maken van de 
kwaliteiten van het gebruikte 
materiaal, kan er ingespeeld 
worden op de eisen van een 
duurzaam karakter van het 
gebouw. 

Tevens biedt de dikte van de 
wand grote dagkanten aan de 
ramen, zodat de zoninstraling 
op de ramen van met name 
de zuidgevel beperkt wordt, 
en de ruimte minder opwarmt 
door de hoge zomerzon. In 
de winter is dit effect minder, 
gezien de gereduceerde 
hoogte van de zon aan de 
hemel. 

Een andere toepassing 
ten behoeve van de 
duurzaamheid is door gebruik 
te maken van de geothermie 
en grondbuisventilatie. De 
ventilatiekanalen halen 
buitenlucht binnen en leiden 
het twee meter onder de 
grond, waar de gemiddelde 
temperatuur in de winter 
hoger ligt en in de zomer 
lager dan de gemiddelde 
temperatuur van de 
buitenlucht. Daardoor hoeft 
de lucht minder verwarmd of 
gekoeld te worden, en wordt 

er energie bespaard. Het 
ventilatienetwerk sluit aan 
op een warmtewisselaar in 
de installatieruimte, welke 
onder grond ligt. Vanuit deze 
centrale ruimte loopt het 
netwerk door de vloer naar 
de gewenste ruimtes. 

Om energie op te wekken 
staan er op de hoogste daken 
zonnepanelen, welke door 
de hoogte niet zichtbaar 
zijn vanaf de grond, en zo 
geen afbreuk doen aan het 
strakke beeld van de gevels. 
Naast de zonnepanelen is 
er gebruik gemaakt van een 
sedumdak, zodat de overige 
grote dakvlakken niet teveel 
opwarmen in de zomer. Ook 
daar zorgt de hoge opstand 
voor de rechtlijnigheid van de 
gevel, zonder dat het sedum 
zichtbaar wordt. 

Het regenwater wordt 
opgevangen vanaf de 
dakvlakken en afgevoerd 
naar een sloot aan de 
oostkant van het gebouw. 
Daar wordt het verzameld, 
en in de regenperiode - de 
herfst en de winter - dient een 
podiumvijver aan noordzijde 
als overstort voor het 
overtollige water. Zo ontstaat 
er na de regenperiode een 
vijver, en in de loop van 
het jaar zal het water weer 
gebruikt worden in het 
gebouw, zodat de ruimte in 
de zomer als podium kan 
worden gebruikt voor de 
mensen van Texel. (LVI) Het 
gebouw voorziet zo in zijn 
eigen grijswatercircuit. 

installaties
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LVI.| podiumvijver in winter, lente 
en zomertijd 
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gevels
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gevels
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LIX.| kozijndetails 
schaal 1:10
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LX.| vloerdetail
schaal 1:10
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LXI.| dakdetail
schaal 1:10
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LXII.| materialenwerkplaats
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LXIII.| terras (binnenhof)
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LXIV.| kantoorruimte
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LXV.| atelierruimte

legenda detaillering

1. aluminium kozijn met dubbel glas 
voor een draai- kiepraam
2. stellat
3. wapening
4. dragende binnenwand van 
gestampt beton
5. eps isolatiemateriaal
6. buitenwand van gestampt beton

7. aluminium kozijn met dubbel glas 
met blinde afwerking

8. cementdekvloer, gevlinderd 
afgewerkt
9. foamglas
10. strokenfundering

11. dakpan
12. cementspecie
13. loodslab
14. schrootjesplafond
15. balastlaag 
16. sedumdak;
 - sedum beplanting
 - substraat
 - water retentie laag
 - filterlaag
 - dakbedekking
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Door het toepassen van 
een bestaande theorie, zal 
hetgeen wat met behulp van 
de regels wordt ontworpen 
altijd een interpretatie zijn 
en blijven. Daarbij draait het 
nooit puur om het geschreven 
woord, aangezien elke 
locatie en context anders 
is. Om deze redenen zijn er 
verschillende zaken die ter 
discussie gesteld kunnen 
worden omtrent de ‘juiste’ 
toepassing van de theorie 
op een gebouw. Het begint 
al bij de keuze voor een 
bepaalde theorie. Er kan 
niet gezegd worden dat 
enkel en alleen omdat het 
gegeven interessant lijkt, het 
toegepast kan worden. Er 
zal een duidelijke redenering 
aan vooraf moeten gaan 
over het waarom en het 
hoe. Daarna is het een 
kwestie van de interpretatie 

van het geschreven woord, 
het bestaande beeld en de 
eigen beleving welke van 
invloed zijn op de uiteindelijke 
uitwerking. Die uitwerking 
blijft persoonlijk, en daardoor 
kan het zijn dat de mening 
bestaat dat de nadruk niet 
altijd op de goede plek ligt, 
dat er zaken onderbelicht, 
maar ook overbelicht zijn.
Ook in de uitwerking van 
zowel woon- als werkgebouw 
aan de hand van de 
architectuurlessen van 
Dom Hans van der Laan 
zijn punten te vinden welke 
niet overeenkomen met zijn 
dwingende visie. 

Als het aan Dom Hans van 
der Laan had gelegen zou 
de volledige indeling van 
het gehele gebouw vast 
hebben gestaan, van stoel 
tot lamp, alle afmetingen en 

discussie
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verhoudingen zijn een vast 
gegeven. Niet alleen zou 
alles een vaste plek hebben, 
maar ook de objecten zelf 
zouden ontworpen moeten 
zijn. Om dit te bepalen heeft 
hij de helft van zijn leven 
gewijd aan het bepalen 
van de grondregels van 
de theorie, en de andere 
helft met het uitvoeren 
van deze theorie. Het 
nauwkeurig te werk gaan 
met de verhoudingen is een 
tijdsconsumerend proces, 
waardoor het afbreuk zou 
doen aan de theorie als 
daadwerkelijk alle ruimtes 
lukraak ingevuld zouden 
worden met een vaste 
opstelling. Deze zouden 
niet aan de zelf gestelde 
regels voldoen. Vandaar 
dat de open invulling de 
mogelijkheid biedt tot verdere 
gerichte uitdieping. 

Het doelbewust toepassen 
van enkele niet sterke 
verhoudingen is een 
daarvan. Deze zwakke 
verhoudingen komen veelal 
voor bij de beëindiging van 
een galerij, in zowel woon- 
als werkgebouw. Veelal 
dienen deze ingrepen om 
stukken van het omliggende 
landschap te kaderen, 
aangezien het gebouw in een 
pittoresk landschap staat, 
welke hiertoe zeker uitnodigt. 
Door gevelopeningen enkel 
te zien als doorbrekingen van 
de gevel om de wanddikte 
te laten zien, kan het zijn 
dat dit landschap niet ten 
volle tot zijn recht komt ten 
opzichte van het gebouwde. 
Daarom is er doelbewust 
voor gekozen om op enkele 
punten een incongruentie 
door te voeren. 
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In het werkgebouw is de 
lange galerij aan de oostzijde 
van het gebouw een van 
de grootste toepassingen 
van eigen interpretatie en 
aanpassing aan context. 
Het raam aan het einde 
kadert het zicht op de kerk 
van het dorpje Den Hoorn 
in. Dit uitzicht is in principe 
zo banaal, en laat het 
toeristische beeld van Texel 
op zulke wijze zien, dat 
het daarom juist uitnodigd 
gebruikt te worden. 
De galerij heeft ook een 
gewelfd plafond, waar 
raampartijen in zijn 
uitgesneden. Buiten de gevel 
van de galerij ligt een sloot, 
waar water opgevangen 
wordt om in het gebouw 
te gebruiken. Door de 
weerspiegeling van het water 
op het gewelfde plafond vindt 
zich een schilderachtig beeld 
plaats, welke de betovering 
van het natuurlijke landschap 
weergeeft, en zo een stukje 
natuur letterlijk reflecteert 
in het gebouw. Door deze 
verbijzondering wordt de 
lengte van de galerij ineens 
eeen interessant gegeven, in 
plaats van een discontinuïteit  
in het geheel.  
Ook het raam in het wandstuk 
van de galerij tussen de 
algemene entree en de 
kantine is buiten proporties, 
maar dient voor het licht. Als 
men de entree binnengaat 
komt men van het licht, en 
gaat men de donkerdere 
ruimte van de entree binnen. 
Via het raam wordt licht 
binnengelaten, en wordt men 
hierdoor de gang, en het 
verdere gebouw in geleidt. 
Aan het eind van deze galerij 
bevindt zich wederom een 
raam ter kadering van het 
landschap. 
In de zuidgevel van het 
werkgebouw is ook een 

buiten proportioneel raam te 
zien. Dit raam bevindt zich 
in de tekenzaal, waar licht 
een belangrijke factor is. Ook 
kan door de kijkhoek een 
groter deel van het landschap 
opgenomen worden door 
het oog, wat ter inspirerende 
factor dient van het te 
tekenen landschap. 
Het woongebouw heeft 
minder uitwerking in 
zowel zijn geheel al in 
de delen, en staat open 
voor verbetering en maar 
vooral voor uitdieping. De 
grondverhoudingen komen 
terug en kloppen, maar in 
de details is nog veel in 
te vullen. Een afwijkend 
volumeonderdeel is de 
eetkamer, waarin zich een 
hoek bevindt. De beëindiging 
van de galerij welke woon- 
en eetkamer scheid is niet 
voldoende uitgewerkt, 
waardoor een simpele, maar 
niet doeltreffende oplossing 
is toegepast. De kruisende 
galerij, welke van entree 
naar keuken leidt heeft, net 
zoals in het woongebouw is 
terug te vinden, tevens een 
raam welke enkel dient als 
kadering van het omliggende 
landschap. 

Met een aantal simpele 
stijlmethodes is geprobeerd 
het unieke landschap naar 
binnen te halen, zodat de 
enigszins stijve architectuur 
een tactiel karakter krijgt, 
en waar door een aantal 
simpele elementen, een 
verbijzondering plaatsvindt. 
Deze elementen behoeven 
niet groots te zijn, aangezien 
ze dan de complete 
achterliggende redering 
van de gebruikte theorie 
wegvagen, maar in deze 
kleine details laat de maker 
van het gebouw zich wel 
gelden. LVI.| de afwijkende galerij met groot 

raam en gewelfd plafond



87



88

begrippenlijst

dispositie | de geschikte 
samenplaatsing der dingen

ervaringsruimte | het deel van 
de natuurlijke ruimte dat op 
ons eigen bestaan betrokken 
is

eurythmie | de verhouding 
tussen verschillende maten 
van hetzelfde ding

hoegrootheid | een continue 
kwantiteit, de verhouding 
tussen lengte, breedte en 
hoogte

hoeveelheid | een discrete 
kwantiteit, gemeten met een 
enkele eenheid

juxtapositie | Als twee 
delen met elkaar worden 
vergeleken, waarin het geheel 
verdeeld is en de delen 
nevengeschikt zijn 

kwantum | een eenheid 
genomen uit een lagere orde 
welke van invloed is op 
bovenliggende orde

nabijheid | wordt 
gedetermineerd door de 
verhouding tussen wanddikte 
en wandafstand, de spreiding 
ervan is afhankelijk van de 
hoogte en lengte van een 
wand. Wanneer twee wanden 
zich in elkaars nabijheid 
verkeren, vormen zij ruimte 
tussen hen in. 

natuurlijke ruimte | het 
massief der aarde en de 
ruimte van lucht erboven, 
welke elkaar ontmoeten in 
het aardvlak

de overkant | Het vast land 
ten opzichte van het eiland 
Texel

Overkanters | mensen van het 
vaste land

ordonnantie | Het 
evenwichtig samengaan 
van de maten der geleding 
van het gehele gebouw 
alsmede in de afzonderlijke 
delen, en bovendien in alle 
verhoudingen ertussen. 
De bepalende eenheid is 
de kwantiteit, welke wordt 
gevormd door het aannemen 
van maateenheden. 

het plastisch getal | een 
verhoudingenstelsel, 
gebaseerd op 
grondverhoudingen tussen de 
eenheid en zijn grote delen. 

superpositie | Het geheel 
wordt vergeleken met het 
deel dat ervan is afgenomen, 
en delen zijn ondergeschikt 
aan elkaar
 
symmetrie | de verhouding 
tussen overeenkomstige 
maten van dezelfde dingen

Texelaren | inwoners van 
Texel
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