
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Een hernieuwde kijk op de woon- werk omgeving
de architectuurlessen van Dom Hans van der Laan ingezet voor het Texels kennislandschap

Janssen, A.H.J.

Award date:
2016

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/9c84f9b7-1f79-47a2-b73f-b3b41a067c93




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



XLVI.| plattegrond werkgebouw
schaal 1:200
in kleur de plek van de 
3d-visualisaties
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XLVII.| doorsnede werkplaats
schaal 1:200
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XLVIII.| doorsnede kantoor en 
bibliotheek
schaal 1:200
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XLVIII.| doorsnede noord-zuid
schaal 1:200
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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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LVI.| podiumvijver in winter, lente 
en zomertijd 

LVII.| noord- en zuidgevel 
werkgebouw
schaal 1:200



noordgevel

zuidgevel



westgevel

oostgevel



LVIII.| oost- en westgevel 
werkgebouw
schaal 1:200
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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


