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Voorwoord

Voor u ligt het resultaat van mijn afstudeerscriptie 
aan de faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit van Eindhoven. Dit project vormt 
een onderdeel van het atelier Complexity and 
Contradiction, een samenwerkingsverband tussen 
studenten die zich verbonden weten door het 
thema volgend uit de theorie tentoongespreid in het 
gelijknamige boek door Robert Venturi. 

In dit rapport wordt u meegenomen op de zoektocht 
naar de identiteit van kerk en kinderopvang. Het 
versterken van de onderlinge relatie tussen deze 
verschillende functies vormt de spil van deze 
opgave. Vanuit een theoretisch kader zullen kerk en 
kinderopvang elk bevraagd worden, waarna er een 
inbedding van deze functies plaatsvindt met behulp 
van architectuur. 

Kerkelijke architectuur is fascinerend. Een kerk is 
een gebouw waar beleving en sfeer de boventoon 
voeren, waarbij de architectuur van grote invloed 
is en de functionaliteit leidend. Rust, eenvoud en 
verstilling zijn van belang voor deze architectuur. 
Het projecteren van een nieuwe functie binnen deze 
architectuur is interessant. Het integraal oplossen 
en kloppend maken van een soortgelijke complexe 
opgave heeft me altijd gefascineerd.  Verschillende 
functies beïnvloeden elkaar op verschillende 

manieren. Binnen deze toevoeging kunnen deze 
losse delen zelfstandig functioneren qua gebruik 
en qua architectuur. Maar het geheel is ook 
afhankelijk van de delen, de delen samen maken 
het architectuur. Deel en geheel zijn puzzelstukjes 
van een architectonische taal, die verschillende 
uitgangspunten biedt om een ontwerp op te lossen. 

De bundeling van deze fascinaties heeft geleid 
tot een integraal herontwerp van een kerk en 
kinderopvang, waarbij de onderlinge relatie niet 
gescheiden blijft, maar juist door zijn complexiteit en 
tegenstrijdigheid zichtbaar wordt.

Bart Hellings
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Het thema van dit afstudeeronderzoek voor de 

master Architectuur vindt zijn grondslag in de 

theorie van Robert Venturi die behandeld wordt 

in het afstudeeratelier, vernoemd naar het boek 

van Venturi: “Complexiteit en Contradictie”. De 

theorie van Venturi is in het atelier beschouwd 

en een eigen interpretatie van de theorie wordt 

gebruikt als toetsingskader en ontwerpmiddel 

voor een architectonische opgave. Deze eigen 

interpretatie is ingezet tijdens het herontwerpen 

van een kerkgebouw met een combinatie van 

een kinderopvang voor de ‘Vergadering van 

gelovigen’ te Eindhoven.

Complexiteit en Contradictie

Venturi pleit voor het gebruik van complexiteit 

in de architectuur. Volgens Venturi kiest een 

architect aan het begin van een ontwerpproces 

een bepaalde houding. Er kan gekozen worden 

tussen ‘dit-of-dat’ architectuur en ‘dit-en-

dat’ architectuur. Bij ‘dit-of-dat’ architectuur 

gaat het om een eliminatieproces van 

tegenstrijdigheden die leidt tot een eenvoudige 

maar betekenisvolle vorm van helderheid, 

veelal gebruikt door de modernisten. Venturi 

pleit voor ‘dit-en-dat’ architectuur waarin 

tegenstrijdigheden niet worden uitgesloten 

en een toegevoegde ruimtelijke kwaliteit 

ontstaat. Door het behouden van verschillen 

en tegenstellingen wordt een ontwerp namelijk 

rijker. Complexiteit en contradictie vormen 

zo een onderdeel van de visie van Venturi 

op architectuur en bieden ruimte voor debat 

over architectuur. Venturi maakt onderscheid 

in twee manieren om ‘dit-en-dat’ architectuur 

te gebruiken, namelijk ingepaste complexiteit 

en gebonden complexiteit. Beide aanpakken 

streven naar eenheid waarbij chaos niet 

klakkeloos wordt geaccepteerd. Bij de houding 

‘ingepaste complexiteit’ wordt eerst een 

strenge orde gecreëerd, welke complexiteiten 

en tegenstellingen kan opvangen. Bij het 

opbouwen van deze orde wordt bijvoorbeeld 

gebruik gemaakt van compositie, ritme, 

structuur en geometrie. Hierna wordt deze 

orde afgebroken door de introductie van 

tegenstrijdige elementen. De tweede houding 

ii Resumé

is die van ‘gebonden complexiteit’. Dit is een 

verzameling van een veelheid en diversiteit 

van vaak tegenstrijdige delen die samen een 

eenheid vormen. 

Gebruik van complexiteit

Om de theorie van Venturi te doorgronden is 

deze theorie in relatie gebracht met een aantal 

gebouwen en is de werking van de theorie 

geanalyseerd. Hiervoor is ook het werk van 

de architect Aldo van Eyck beschouwd. Met 

name de rol van complexiteit in het werk van 

Van Eyck bracht een interesante nuance aan 

het licht over de toepassing van complexiteit. 

Venturi gebruikt complexiteit met name als 

een doel op zich terwijl Van Eyck complexiteit 

inzet om een variëteit aan ruimtelijke relaties 

te scheppen. De theorie van Van Eyck stoelt 

op zijn begrip van tweelingfenomenen, waarin 

contrasterende begrippen verenigd worden in 

een gebouw. Dit doet hij onder andere door het 

scheppen van tussenruimtes die een dubbele 

functie in zich dragen zoals: individualiteit 

en gemeenschappelijkheid, openheid en 

beslotenheid. Complexiteit wordt door Van 

Eyck niet gebruikt als een doel op zich maar 

met het doel om mogelijkheden voor ruimtelijke 

nuances tot stand te brengen. 

Na de analyse van de theorie van Venturi en 

het gebruik van complexiteit in het werk van 

Van Eyck is een eigen houding bepaald ten 

opzichte van het gebruik van complexiteit 

in de ontwerpopgave. Complexiteit zal 

gebruikt worden vanwege de toegevoegde 

kwaliteit die tegenstrijdigheden geven aan 

het gebouw en zal niet ingezet worden als 

een doel op zich maar met het doel om 

ruimtelijke mogelijkheden te vergroten door 

contrasterende begrippen te verenigen. 

Complexiteit in een ontwerpopgave

Enkele bijzondere aspecten die gepaard 

gaan met het ontwerp van een kerk, zoals 

symboliek, structuur, programma en ruimtelijke 

kwaliteit, dragen mogelijkheden in zich om 

complexiteit toe te passen. Het ontwerp van 

een kerk is daarom uitermate geschikt als case 

study om de eigen houding in het gebruik van 

complexiteit te gebruiken en te evalueren. 

De ‘kerk’ is momenteel in Nederland minder 

prominent aanwezig in de maatschappij. 

Geloofsgemeenschappen denken na over 

nieuwe manieren om zich staande te houden 

en zich opnieuw te positioneren binnen de 

maatschappij. Het traditionele kerkgebouw 

blijkt steeds vaker niet te passen bij nieuwe 

vormen van samenkomst die zijn ontstaan. Dit 

betekent echter niet dat het geloof geheel uit 

de samenleving is verdwenen. Integendeel, 

er is een levendige samenkomstvorm voor 

teruggekomen. Dit biedt aanleiding om 

een architectonisch ontwerp te maken dat 

vorm geeft aan de hedendaagse rol van het 

christelijke geloof. 
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In deze ontwerpopgave wordt een bestaande 

kerkzaal waaraan een kinderopvang is 

gekoppeld herontworpen. Programmatisch 

draagt dit gebouw reeds een complexiteit 

in zich. In de huidige situatie blijft de relatie 

tussen kerkzaal en kinderopvang echter 

oppervlakkig en slechts verbonden door een 

afgeschermde deur. Dit specifieke gebouw 

biedt veel potentie voor een herontwerp waarbij 

complexiteit een grote toegevoegde waarde 

kan spelen in de programmatische, structurele 

en ruimtelijke verbinding waarbij zowel de kerk 

als de kinderopvang gebaat zijn. 

Resultaat

Het gebruik van complexiteit resulteert in een 

gebouw waarbinnen de kerk gemakkelijker 

gebruik kan maken van de kinderopvang 

tijdens de kerkdienst en de kinderopvang 

de kerk eenvoudiger kan betrekken bij de 

opvoeding. De samenkomst die momenteel 

in de kerk plaatsvindt en is ingericht als een 

huiselijke samenkomst wint aan kracht door 

het introduceren van meer sacraliteit. Het 

gebouw draagt vanuit functionele criteria 

een aantal tegenstrijdigheden in zich. Om 

deze tegenstrijdigheden tot een balans te 

laten komen worden dualiteiten zoals sacraal 

en normaal gebruik van de ruimte, open en 

gesloten, licht en donker architectonisch 

vorm gegeven door het gebruik van 

tweelingfenomenen zoals gebruikt door Van 

Eyck. Door het doorbreken van een deel van 

de gevel onstaat een openheid naar buiten 

die gelijktijdig een beslotenheid in zich draagt. 

Het openbreken van een deel van de gevel 

resulteert hiernaast in een variëteit aan lichte 

en donkere ruimtes die richting geven aan 

de ruimte en de sacraliteit van de ruimte 

versterken. Er wordt naast deze doorbreking 

een spel van hoog en laag gevormd dat een 

accent legt in de ruimte en een sacraliteit 

stimuleert. Door het toepassen van deze 

dualiteiten ontstaat een ruimte met een variëteit 

aan mogelijkheden waarin gradaties van 

sacraliteit en dagelijks gebruik voelbaar zijn. 

De kinderopvang zou door een open relatie 

met de dienstruimte de kerk eenvoudiger 

kunnen betrekken bij de opvoeding. Deze 

relatie komt tot stand door ruimtelijk de 

structuur van deze twee functies over 

elkaar heen te leggen. Deze vervlechting 

is geïnspireerd op de wijze waarop Venturi 

complexiteit creëert door het combineren van 

structuren. Venturi noemt het naast en/of op 

elkaar plaatsen van elementen ‘juxtaposities’. 

Binnen het principe van juxtaposities wordt 

een viertal middelen aangedragen om deze 

aanpassingen te bewerkstelligen; belending, 

contrasterende belending, superpositie en 

contrasterende superpositie. Deze middelen 

van Venturi zijn gebruikt in de vormgeving 

van de ontwerpopgave. De orde wordt 

doorbroken door een gelaagdheid van 

elementen aan te brengen. Deze ‘juxtapositie’ 

kan volgens Venturi zowel contrasterend als 

overeenstemmend zijn in bijvoorbeeld structuur 

en vorm. In dit gebouw wordt het over elkaar 

plaatsen van de functie van de kinderopvang 

vorm gegeven door een afwijking in 

structuur. De kinderopvang bestaat uit een 

kolomstructuur van hout en de kerk bestaat uit 

een spantstructuur. Beide delen hebben een 

overeenstemmende vorm maar dus een andere 

maat. In de kerk treedt een schaalvergroting 

op terwijl er in de kinderopvang juist sprake is 

van een schaalverkleining. De structuur en de 

schaal zijn dus contrasterend. Er ontstaat in de 

overlap van deze twee delen een nieuw gebied 

dat niet zozeer een tussenruimte is maar een 

vereniging van twee delen die beide voelbaar 

zijn in deze zone. Deze verbinding wordt 

versterkt doordat er sprake is van inflectie. De 

verschillende onderdelen zijn te onderscheiden 

en tegelijkertijd wordt er een continuïteit 

gesuggereerd. Deze continuïteit is gebaseerd 

op de karakteristieken van de delen, in dit 

geval een overeenkomst in materiaalgebruik 

van de twee afzonderlijke delen.

Een ander aspect van het ontwerp is de open 

structuur van de kinderopvang. Er is voor 

deze open structuur gekozen vanwege de 

variëteit aan mogelijkheden die het de kinderen 

geeft in ruimtegebruik. Deze onderzoekende 

houding wordt gestimuleerd door kinderen 

gradaties in ruimtegebruik te bieden. Door 

deze variëteit kunnen de kinderen zelf keuzes 

maken. Het zelf keuzes maken is volgens de 

gerenomeerde pedagoog Regio Emilia goed 

voor de ontwikkeling van het kind. 

Reflectie

De interpretatie van complexiteit die is 

toegepast in deze opgave resulteert in 

een weloverwogen vereniging van twee 

op het oog contrasterende functies waarin 

tegenstrijdigheden aanwezig zijn ter 

versterking van elkaar. Deze vereniging 

heeft geresulteerd in een gebouw waar 

een kinderopvang wordt verenigd met een 

hedendaags kerkgebruik met inachtneming 

van een pedagogische insteek en sacrale 

kwaliteit. Deze interpretatie is relevant gebleken 

voor het ontwerp van een hedendaagse 

kerk in de Nederlandse context waarbij 

multifunctionaliteit wordt nagestreefd. Dit 

onderzoek heeft meer inzicht opgeleverd voor 

de mogelijkheden van het aanpakken en vooral 

gebruiken van tegenstrijdigheden. Complexiteit 

is in soortgelijke ontwerpopgaven in te zetten 

ter bevordering van sfeer, organisatie en 

relatie.
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This thesis is part of the graduation for my 

Architecture Master’s degree at the graduation 

studio of the faculty of Architecture of the 

Eindhoven University of Technology. The 

graduation work consisted of two parts, a 

theoretical part carried out in a group with 

other graduates and an individual part. For 

the theoretical part, the book “Complexity and 

Contradiction” by Robert Venturi was studied 

and analysed. The results of these theoretical 

investigations are presented in a separate 

thesis.

Here, the second part of my graduation thesis 

is presented. It is my personal interpretation 

of the theory by Venturi used as a testing 

framework and design tool. This theory is 

applied to an architectural design study 

of a church combined with a daycare for 

the ‘Assembly of Believers’ community in 

Eindhoven. 

Complexity and Contradiction

Venturi advocates the use of complexity and 

contradiction in architecture. According to 

Venturi, an architect chooses a certain attitude 

at the beginning of any design process. It 

is possible to choose between ‘either-or’ 

architecture and ‘both-and’ architecture. 

‘Either-or’ architecture involves a process of 

eliminating contradictions leading to a simple 

but meaningful form of clarity. It is mostly used 

by modernists. Venturi argues for ‘both-and’ 

architecture in which contradictions cannot 

be excluded and thereby an added spatial 

quality arises. He states that by maintaining 

differences and contradictions a design 

becomes richer. Complexity and contradiction 

form a part of the vision of Venturi on 

architecture and provide room for debate about 

architecture. Venturi distinguishes two ways to 

use ‘both-and’ architecture, being contradiction 

accommodated and contradiction of the 

difficult whole. Both approaches seek a unity 

in design where chaos is not blindly accepted. 

 English summary

In the attitude ‘contradiction accommodated’, 

first a strict order is created, which can 

accommodate complexities and contradictions. 

While creating this order a designer can 

use tools like composition, rhythm, structure 

and geometry. This order is broken by the 

introduction of contradictory elements. The 

second attitude which Venturi introduces is 

that of a ‘contradiction of the difficult whole’. 

This is a collection of a large number of often 

conflicting parts with great diversity, which 

together can form order.

In order to understand this complexity and 

contradiction, first the theory was analyzed and 

structured. Thereafter, a number of buildings 

were analyzed. This included the work of Aldo 

van Eyck. The role of complexity in the work 

of Van Eyck brought an interesting nuance to 

light on the application of complexity. Venturi 

uses complexity especially as an end in itself, 

while Van Eyck uses complexity to create a 

variety of spatial relations. The theory of Van 

Eyck is based on his understanding of ‘twin 

phenomena’ in which contrasting concepts 

are united in one building. He applies these 

phenomena by creating spaces that have 

a duality in them such as: individuality 

and community, openness and seclusion. 

Complexity is not used as an end in itself but in 

order create a better spatial experience.

Complexity in a design task

Some special aspects associated with the 

design of a church such as symbolism, 

structure, program and spatial qualities 

contribute to complexity. The design of a 

church is therefore suitable as a case-study to 

determine and evaluate my personal attitude 

towards the use of complexity.

The ‘church’ as an institute plays a less 

prominent role in today’s society. Church 

communities are constantly thinking about new 

ways to survive and to reposition themselves 

within society. The traditional church is 

disappearing and new forms of worship are 

popping up. This does not mean that faith has 

disappeared completely from our society. On 

the contrary, this change results in a lively 

new gathering. This change gives justice to a 

new attitude, an architecture that shapes this 

contemporary role of modern faith.

For the practical part of my graduation study, 

I chose to combine a church and a daycare. 

Complexity is used to address conflicts 

created by this combination and to add 

spatial quality. Complexity discrepancies were 

not used as an end in itself, but were used 

to increase spatial possibilities by putting 

contrasting concepts together. This combined 

function results in a complex program. In the 

existing situation, the relationship between 

church and daycare remains superficial. 



-14- -15-

These functions are only connected through 

a small door. The community can gain a lot 

by improving and increasing this relationship. 

Redesigning with complexity and contradiction 

as a guideline adds a significant added value 

to the programmatic, structural and spatial 

connection between the church and the 

daycare.

Results

The use of complexity results in better 

communication between functions. The church 

can make easy use of the daycare during the 

service and the daycare can involve the church 

in their educational program. The meetings 

currently taking place in the church gain in 

strength by introducing more sacral elements. 

The building houses a number of dualities. 

To bring these contradictions to balance, 

contradictions such as sacred and normal use 

of space, open and closed, light and dark are 

an integrate part of the new design. These 

architectural solutions are influenced by the 

use of twin phenomena as applied by Van 

Eyck. Openness is created by breaking open 

a part of the facade which simultaneously 

results in seclusion. The breaking of the rhythm 

results in a variety of light and dark spaces 

that give direction and reinforce the secluded 

sacred feel. A game of high and low formed 

by the construction emphasis the space and 

stimulates the sacral. By applying dualities, a 

space is created where a variety of sacredness 

and everyday life collide.

A daycare will flourish by a direct relationship 

with the church because of the chance to 

introduce faith into the education plan. This 

relationship is established by projecting these 

two functions on top off each other. This 

process is inspired by the way Venturi creates 

complexity by combining structures. Venturi 

calls this ‘juxtaposition’. Within the principle 

of juxtaposition there are some suggested 

adjustments; (contrasting) adjacency, and 

(contrasting) superposition. This layering 

of elements breaks the individual order. 

‘Juxtaposition’, according to Venturi can be 

both contrasting and similar in structure as well 

as form. In the new building design presented 

in this thesis, the overlay of functions results 

in a deviation in structure. The daycare part 

consists of a column structure made of wood, 

whereas the church part consists of a truss 

structure. Both parts have similar materiality 

but a different scale. The construction in 

the church results in an upscaling, whereas 

the construction in the daycare part results 

in a downscaling. These structures and 

scales contribute to the contrast. There is an 

overlapping area that has its own atmosphere. 

This is not so much a gap but a union of the 

two parts. The different functions are both 

felt in this in-between area. The connection is 

strengthened by inflection. The various parts 

are distinguishable and at the same time there 

is continuity suggested. This continuity is 

based on the characteristics of the parts, e.g. 

the use of similar materials.

Another aspect of the design is the open 

structure of the daycare. An open structure is 

chosen to stimulate a freedom of choice for 

the children. This choice encourages children 

to explore the different spaces. Because of a 

variety in design, the children can make their 

own choices. These choices are, according to 

recent pedagogic studies,   beneficial to the 

development of children. 

Reflection

The interpretation of Venturi‘s complexity 

results in a deliberate union of two seemingly 

contrasting functions. Here, inconsistencies 

are used to reinforce individual functions. 

Association results in a building where a 

daycare is united with a contemporary church 

community. This results in a building where a 

pedagogical approach coexists with sacred 

qualities. This union has proven relevant for 

a contemporary church in the Dutch context 

where multifunctional use is pursued. The 

research in this thesis has resulted in a 

better understanding of the possibilities for 

complexity and contradiction. Especially when 

addressing dualities, complexity can be used 

in similar design tasks in order to increase the 

atmosphere, organization and relationship of 

different functionalities.
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Figuur 1.1
Complexity and contradiction, Robert Venturi

Dit afstuderen is begonnen met een theoretisch 

onderzoek naar ‘Complexity and Contradiction 

in Architecture’1 , waarbij werd gestart met een 

herdefinitie van de theorie, tentoongespreid 

door Robert Venturi. Hierna heeft een toetsing 

plaatsgevonden van deze theorie op een 

aantal gebouwen tijdens welke het werk van de 

architect Van Eyck interessant is gebleken als 

nuancering op Venturi’s theoriën.

Volgens Venturi zijn er twee houdingen te 

onderscheiden in de architectuur, dit-of-

dat architectuur en dit-en-dat architectuur. 

Bij dit-of-dat-architectuur gaat het om een 

eliminatieproces van tegenstrijdigheden die 

leidt tot een eenvoudige maar betekenisvolle 

vorm van helderheid en eenvoud. Dit-en-dat 

architectuur gaat over het zichtbaar maken van 

complexiteiten en contradicties in het ontwerp. 

Het doel van Venturi zijn de verschillen en 

1 Een studie naar het gelijknamige boek dat in 1966 
geschreven is door de architect Robert Venturi. In dit boek wordt 
gesteld dat architectuur welke complexiteit probeert op te lossen 
of uit te sluiten, als simplificatie van de werkelijkheid saai en 
oppervlakkig is. Juist architectuur waarin  complexiteit een plaats 
krijgt en niet weggecijferd wordt, is interessant en biedt extra 
kwaliteiten volgens Venturi.

01  Inleiding

tegenstrijdigheden zelf. In dit onderzoek ligt 

het doel echter niet alleen in de verschillen. 

In navolging van Van Eyck wordt het doel 

ook een prettige ruimte te creëren, waarbij 

de waardering van degenen die er dagelijks 

gebruik van maken voorop staat. Er wordt 

gestreefd met deze inslag te komen tot een 

grotere eenheid. Een gebouw mag volgens 

Van Eyck best een statement maken, maar 

een gebouw dat bewust negatieve gevoelens 

opwekt, ten gevolge van complexiteit, mag 

geen architectuur heten. Binnen Venturi’s dit-

en-dat architectuur zijn er twee aanpakken 

te herkennen die te maken hebben met de 

volgordelijkheid van het ontwerp. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen starten vanuit een 

orde, waar uiteindelijk complexiteit ingepast 

wordt, of starten met een veelheid van delen 

die gebonden worden tot een ordelijk geheel. 

Het onderzoek naar Venturi is voortgezet in 

een ontwerpopgave. Het uitgangspunt voor de 

opgave is de toetsing van de toepasbaarheid 

van de theorie. Als case study voor deze 
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toetsing is gekozen voor een ‘moderne kerk’. 

Venturi zegt hier het volgende over:

“Juxtapositions and ambiguous dualities can 

be accommodated in churches, which are 

both-and, in answer to spatial, structural, 

programmatic, and symbolic needs.”2 

Door complexiteiten die gepaard gaan met 

het ontwerpen van een dergelijke juxtapostie 

lijkt deze opgave bij uitstek geschikt als case 

study. Dit type gebouw is tevens relevant 

door de complexiteit ten gevolge van de extra 

functionaliteit die veel kerken, gedwongen 

door de secularisatie, adopteren. Een kerk 

wil multifunctioneel en toegankelijk zijn, maar 

tegelijkertijd herkenbaar blijven als kerk, dit 

resulteert vaak vrijwel direct in een contradictie.

De secularisatie heeft veel gevolgen voor 

kerken. Het is echter niet zo dat het geloof 

geheel uit de samenleving is verdwenen. 

De paradigmashift binnen de samenleving 

vergt een nieuwe houding van kerken; een 

actiever naar buiten treden, een grotere 

zichtbaarheid en een openheid naar gasten 

en bezoekers. Hierbij zijn toegankelijkheid, 

laagdrempeligheid, exploiteerbaarheid 

en multifunctionaliteit vaak kernwoorden. 

Opvallend is dat identiteit en beleving een 

grote rol blijven spelen. Dit blijkt uit de 

hernieuwde interesse voor sacraliteit en 

herkenbaarheid in moderne kerken. De 

2 Venturi. R. 1966:56

maatschappelijke betekenis van religie 

verandert. Kerken denken na over manieren 

om te vernieuwen, om zich staande te houden 

en zich opnieuw te positioneren binnen de 

maatschappij. Het doel is vaak om weer 

een levendige en financieel gezonde kerk 

te worden. Feit blijft dat kerkgebouwen 

die enkel voor een zondagse eredienst 

worden gebruikt moeilijk te financieren 

zijn. De kansen voor het behoud van een 

kerkgebouw nemen toe wanneer het op een 

‘passende’ manier actief wordt gebruikt voor 

meerdere activiteiten. Actief medegebruik 

van een kerkgebouw vergroot in de regel de 

maatschappelijke betrokkenheid bij en van de 

omgeving. Het levert ook inkomsten op voor de 

instandhouding van het gebouw. 

Bij het ontwerp van een kerkgebouw met 

een meervoudige functionaliteit dient de 

oorspronkelijke functie echter niet uit het oog 

verloren te worden; het gebouw als plek om 

God te aanbidden, het Woord te horen en om 

samen te komen. Om deze samenkomst te 

faciliteren is een zekere mate van afzondering 

nodig. De opgave voor het ontwerpen 

van een kerk bevindt zich dus midden in 

het spanningsveld tussen afzondering en 

openheid. 



-24- -25-

II



-27--26-

Figuur 2.1 
Locatie gebouw in Eindhoven

Na een aantal bezoeken aan kerken in de 

omgeving van Eindhoven kwam ik uiteindelijk 

terecht bij de Bron. De Bron is als ‘Vergadering 

van Gelovigen in Eindhoven’ (Vvg-E) in 1916 

ontstaan als samenkomst van glasblazers 

die uit verschillende streken van het land bij 

Philips kwamen werken. Deze ‘Vergadering’ is 

in de loop der jaren gegroeid van een kleine 

begingroep tot een volwassen gemeente van 

zo’n 400 leden. De Vergadering kenmerkt 

zich doordat er geen overkoepelende 

gezagsstructuur is; er is geen predikant of 

voorganger. De nadruk ligt op de inbreng 

vanuit de gemeenschap. De wisselwerking 

tussen kerkganger en voordrager neemt 

daarbij in deze kerk een bijzondere plaats in 

doordat de kerkganger actief wordt betrokken 

in de dienst en zelf als voorganger kan 

optreden. Dit vergroot de betrokkenheid van de 

bezoeker bij de kerk. 

Het gebouw waarin de Vergadering voorheen 

samenkwam is in de nacht van 31 mei 

2011 grotendeels in een brand verloren 

gegaan. Hoewel er de wens was om het 

gebouw volledig te herbouwen waren daar 

niet voldoende financiële middelen voor 

beschikbaar en is er uiteindelijk gekozen voor 

een renovatie van het verwoeste gedeelte. 

Om het stijgende bezoekersaantal te kunnen 

accommoderen is daarbij de hoofdzaal 

vergroot. Door deze uitbreiding kwam er ruimte 

vrij in het gedeelte van het oorspronkelijke 

gebouw dat van de brand was gered. De 

voorkeur ontstond om deze vrijgekomen ruimte 

in te vullen met een andere functie, waarna 

besloten werd om er een kinderopvang in 

onder te brengen. Het gebouw dient dus niet 

langer uitsluitend als kerk maar functioneert 

daarnaast tegenwoordig op werkdagen 

bovendien als (buitenschoolse) opvang voor 

kinderen tot 4 jaar. Hierdoor genereert de kerk 

extra inkomsten hetgeen het voortbestaan in 

financiële zin ondersteunt.

Het gebouw ligt in een rustig deel van 

Eindhoven, omsloten door landgoed de 

Wielewaal aan de noord- en westzijde, 

sportvereniging ’t Schoot aan de zuidkant en 

02 De opgave
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het Drents dorp aan de oostkant. Het gebouw 

ligt net buiten het hart van Eindhoven en is 

omgeven door veel groen, waardoor er een 

serene atmosfeer rond het gebouw hangt; een 

ideale plaats om te vluchten uit de dagelijkse 

sleur van het stedelijke leven. 

De woonwijk in het Drents dorp ligt op 

een strak grid. Dit resulteert in een helder 

stratenplan dat doorgetrokken wordt richting 

het kavel van de Bron. De enige uitzondering 

hierop wordt gevormd door een fiets- en 

wandelroute die tussen de Wielewaal en 

het kavel door loopt.  Dit pad ligt 7 graden 

gedraaid ten opzichte van het grid van de wijk. 

Programmatisch heeft deze functiemenging 

reeds een complexiteit en in zekere mate een 

contradictie voor het gebouw geïntroduceerd. 

In de huidige situatie blijft de relatie tussen 

kerkzaal en kinderdagverblijf echter 

oppervlakkig en slechts verbonden door een 

achteraf gelegen deur. Deze specifieke casus 

biedt dus veel potentie voor een herontwerp 

waarbij complexiteit een toegevoegde 

waarde kan spelen in de programmatische, 

structurele en ruimtelijke verbinding van kerk 

en kinderopvang. 

De kinderopvang opereert vanuit een 

christelijke inslag en de kerkzaal zou door 

een actievere relatie eenvoudiger betrokken 

kunnen worden in de dagelijkse routine. 

De Vergadering, op haar beurt, gebruikt de 

kinderopvang reeds als opvang tijdens de 

serieuzere delen van de dienst. Ook zij kunnen 

dus gebaat zijn bij een sterkere relatie met de 

kinderopvang. Hierdoor ontstaat bovendien de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld een kinderdienst 

te organiseren in het voor de kinderen 

vertrouwde gedeelte van het gebouw, zonder 

daarbij de relatie tot de kerkzaal uit het oog te 

verliezen.

De identiteit van het gebouw is ook zeer 

belangrijk. Het gebouw dient te communiceren 

met zijn omgeving. Dit gebeurt vooral middels 

de gevel waarbij een belangrijke plaats is 

weggelegd voor de mate van transparantie. 

Het raam is in de bestaande situatie echter 

veranderd in een loutere afwezigheid van 

Figuur 2.2 en 2.3
Boven: Huidige gebouw de Bron 
Onder: De verwoestende brand

de wand. De wand is volledig transparant 

uitgevoerd. Dit is gedaan omdat er de wens 

was om een openheid naar de directe 

omgeving te communiceren. Deze letterlijke 

vertaling betekent echter een vernietiging 

van enige balans tussen zichtbaarheid en 

afzondering. Er is doorgeslagen naar absolute 

transparantie. Dit beïnvloedt niet alleen de 

relatie tussen binnen en buiten maar heeft ook 

een impact op de balans tussen sacraliteit en 

bescheidenheid. Het lijkt in deze opgave dan 

ook bevorderlijk te zijn om het raam weer een 

duidelijke betekenis te geven naast het zijn van 

een opening in de muur.

02.1   Doelstelling

Het uitgangspunt voor deze opgave is het 

ontwerpen van een volledig nieuw gebouw, 

waarin kerk en kinderopvang een sterkere 

relatie met elkaar aangaan. Deze vervlechting 

brengt daarbij, zoals reeds is aangetoond door 

de huidige situatie, een mate van complexiteit 

Figuur 2.4
Sportpark ‘t Schoot

Figuur 2.5 en 2.6
Boven: Drents dorp
Onder: Wandelroute naar de Bron

met zich mee. Een complexiteit die niet uit de 

weg wordt gegaan maar juist wordt uitgebuit 

om tot een beter ontwerp van deze relatie te 

komen. De koppeling van functies kan het 

gebouw meer maken dan slechts een optelsom 

van twee afzonderlijke delen. De adoptie van 

Venturi’s ‘dit-en-dat’ architectuur om tot een 

architectuur van complexiteit en contradictie te 

komen, is relevant voor deze opgave doordat 

ze ruimte biedt voor een rijkere vormentaal 

en strategie waarmee tegenstrijdigheden, 

die onder andere optreden door juxtapositie, 

gegrond kunnen worden.
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Figuur 3.1
Vooronderzoek naar complexity and 
contradiction

Venturi pleit dus voor het toelaten van 

complexiteit en contradictie. Hij schept geen 

behagen in meerduidige eenvoud maar in 

de tweespalt tussen tegendelen. Een goed 

voorbeeld hierin is de manier waarop hij de 

relatie tussen binnen en buiten ziet. Venturi 

ziet de buitenwand niet als een element dat 

de inwendige structuur van het gebouw tot 

uitdrukking brengt of dat tegelijkertijd van 

betekenis is voor binnen en buiten, maar als 

een autonome façade die het binnen afschermt 

en waarvan de vorm zich in hoofdzaak tot de 

buitenwereld richt. Venturi maakt onderscheid 

in twee manieren om complexiteit in de 

architectuur toe te passen, namelijk ingepaste 

complexiteit en gebonden complexiteit. Beide 

houdingen streven naar eenheid waarbij 

chaos niet klakkeloos wordt geaccepteerd. 

Bij de houding ‘ingepaste complexiteit’ 

wordt eerst een strenge orde gecreëerd, 

welke complexiteiten en tegenstellingen kan 

opvangen. Bij het opbouwen van deze orde 

wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 

compositie, ritme, structuur en geometrie. 

Hierna wordt deze orde afgebroken door 

de introductie van tegenstrijdige elementen. 

De tweede houding is die van ‘gebonden 

complexiteit’. Dit is een verzameling van een 

veelheid en diversiteit van vaak tegenstrijdige 

delen die samen een eenheid vormen. Binnen 

ingepaste contradictie zijn er een tweetal 

principes die toegepast kunnen worden: 

accommodaties en juxtaposities. Binnen 

gebonden complexiteit zijn de principes 

inflectie, dominante binder en gelijke- en 

hiërarchische combinaties te onderscheiden.  

Het begrip ‘principe’ is hierin eigenlijk een 

samenvattende term voor ‘verzameling 

van middelen’ en er kunnen ook meerdere 

principes naast elkaar gehanteerd worden 

binnen een ontwerp. Om de theorie van 

Venturi te doorgronden is de theorie tijdens 

het vooronderzoek in relatie gebracht met een 

aantal gebouwen en is de werking van de 

theorie geanalyseerd.3 Hiervoor is ook het werk 

van de architect Aldo van Eyck beschouwd. 

Met name de rol van complexiteit in het werk 

3 Voor meer informatie zie vooronderzoek

03 Strategie t.a.v complexiteit & contradictie
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Eenheid
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Inconsistentie toegelaten binnen een ordeInconsistentie in de orde als geheel

Contradictie in het moeilijk geheel
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Orde

(Monumentaliteit)

“Kid Glove treatment”
Tolerant
Staat improvisatie toe
flexibel

“Whole, perhaps impure”

“Shock Treatment”
Niet flexiebel
Geen compromis
Sterk contrast

“Whole, perhaps unresolved”

Associatief/
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Structuur
Compositie
Symmetrie
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Pragmatisch
Expressie
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Vervorming door 
omstandigheid

Vervorming van het 
basissysteem om aan 
afwijkende 
omstandigheden te 
voldoen.

Doelmatige toevoeging

Een voor het systeem 
uitzonderlijk element dat 
wordt toegevoegd om een 
door het systeem 
onopgelost probleem op 
te lossen. 

Belangrijke uitzondering

Uitzonderlijke aanpassing 
van het basissysteem om 
aan afwijkende 
omstandigheden te voldoen.

CONTRASTERENDE 
BELENDING
Naastliggende 
elementen die 
contrastrerend of 
tegenstellend zijn.
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BELENDING
Naastliggende 
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SUPERPOSITIE 
(SUPERBELENDING)
Over elkaar heen 
liggende elementen.

Figuur 3.2
Schema, ingepaste contradictie, uit 
vooronderzoek
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Figuur 3.3
Schema, gebonden complexiteit, uit 
vooronderzoek
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van Van Eyck bracht een interessante nuance 

aan het licht over het nut van complexiteit. 

Venturi gebruikt complexiteit met name als 

een doel op zich terwijl Van Eyck complexiteit 

inzet om een variëteit aan ruimtelijke relaties te 

scheppen. Complexiteit wordt door Van Eyck 

niet gebruikt als een doel op zich maar met 

het doel om mogelijkheden voor ruimtelijke 

nuances te creëren. In Venturi’s ogen mag 

goede architectuur best schokkend of lelijk 

zijn, zolang het maar communiceert, met 

andere woorden als er maar een boodschap 

in zit. Dat gaat helemaal in tegen de kijk van 

Van Eyck op de gebouwde omgeving. Volgens 

hem moet deze prettig zijn, de waardering van 

degenen die er dagelijks gebruik van maken 

moet voorop staan. Een gebouw mag dus best 

een statement maken, maar een gebouw dat 

bewust negatieve gevoelens opwekt mag geen 

architectuur heten.

Na de analyse van de theorie van Venturi en 

het gebruik van complexiteit in het werk van 

Van Eyck is een eigen houding bepaald ten 

opzichte van het gebruik van complexiteit 

in de ontwerpopgave. Complexiteit zal 

gebruikt worden vanwege de toegevoegde 

kwaliteit die tegenstrijdigheden geven aan 

het gebouw en zal niet ingezet worden als 

een doel op zich maar met het doel om 

ruimtelijke mogelijkheden te vergroten door 

contrasterende begrippen te verenigen. Binnen 

een gebouw zijn verschillende combinaties 

van doel, ruimtelijke eigenschappen en 

constructieve eigenschappen mogelijk, evenals 

het hebben van meerdere doelen tegelijk. Deze 

fenomenen zijn belangrijk op verschillende 

momenten:

“In equivocal relationships one contradictory 

meaning usually dominates another, but in 

complex compositions the relationship is not 

always constant. This is especially true as the 

observer moves through or around a building, 

and by extension through a city: at one moment 

one meaning can be perceived as dominant; 

at another moment a different meaning seems 

paramount.”4

Een van de belangrijkste uitgangspunten in 

het ontwerpen is de weging tussen lokale en 

overkoepelende lagen. Binnen het spel van 

‘dit-en dat’ kan een gebouwdeel irrationeel 

opgezet worden om juist de rationaliteit van het 

geheel uit te laten komen. Karakteristieken van 

een deel kunnen worden opgeëist ten behoeve 

van de eenheid van het geheel. Zo kan een 

lokale tegenstelling ontstaan die vanuit een 

groter perspectief goed binnen de rationaliteit 

past. Er ontstaat een overkoepelende eenheid 

door orde en complexiteit in elkaar over te 

laten lopen tussen de losse gebouwdelen 

en op de schaal van het gehele gebouw. 

De balans tussen orde en wanorde staat 

hierin centraal. Het begrip eenheid speelt 

hierin een grote rol. Op de schaal van het 

gebouw is een belangrijke rol weggelegd voor 

juxtapositie. Hier zal de theorie van Venturi 

4 Venturi, 1977: 76

Figuur 3.4
Schema, strategie t.o.v dualiteiten, uit 
vooronderzoek
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leidend zijn. Identiteit speelt een grote rol 

binnen het vervlechten van twee functies. 

Het is belangrijk dat de afzonderlijke volumes 

hun eigen identiteit behouden, maar ook dat 

zij samen een geheel vormen. Identiteit is 

volgens Venturi te creëren met architectuur. 

Voor Venturi is identiteit iets van een gebruiker 

of bewoner dat communiceerbaar is via de 

architectuur. Identiteit is echter niet alleen een 

‘communicatie’ van identiteit maar ook een 

verzameling van relaties tussen een persoon 

of een groep en een plaats. Een gebouw 

bezit een eigenschap die ontstaat in relaties 

die mensen ermee aangaan. Dit is zeker aan 

de orde binnen een vervlechting van een 

geloofsgemeenschap met een kinderopvang, 

waar een relatie tussen mensen, en tussen 

mens en gebouw, voor beiden een grote rol 

speelt. Binnen de afzonderlijke volumes zorgen 

een aantal dualiteiten voor complexiteit. Deze 

contrasterende begrippen worden verenigd 

door het scheppen van een ambivalent beeld 

waarin tegendelen gelijktijdig aanwezig zijn en 

vanuit elkaars standpunt een ruimere betekenis 

krijgen.  ‘Groot’ is eigenlijk ‘groter dan’ en er is 

geen besef van groot zonder besef van klein. 

Zo is er ook geen binnen zonder buiten, geen 

open zonder gesloten, enzovoorts.5 Van Eyck 

benadrukt dat, om hier succesvol in te zijn, 

elementen van beiden aanwezig moeten zijn.

5 Vrij naar: F. Strauven, 1994: 365

Venturi stelt een aantal kanttekeningen ten 

aanzien van het behouden van de eenheid van 

het geheel en de validiteit van complexiteit.  

Met het toelaten van complexiteiten en 

contradicties doelt Venturi niet op het laten 

ontstaan van chaos. Er moet gestreefd 

worden naar een eenheid in het ontwerp. Er 

moet dus in de gaten gehouden worden of 

de complexiteit voldoet en valide is. Het gaat 

om ‘valide’ complexiteit wanneer de interne 

complexiteiten en tegenstellingen van het 

ontwerp zichtbaar worden. Wanneer een 

toegevoegde complexiteit geen deel uitmaakt 

van de waarden van gebruik of stabiliteit maar 

enkel wordt toegepast ter wille van schoonheid 

is er sprake van ‘ondoelmatige’ complexiteit. 

In de ogen van Venturi is er echter nog een 

tweede vorm van een verkeerde toepassing 

van complexiteit. Wanneer complexiteiten 

onbewust zijn ontstaan, gemaakt door een 

ontwerper die de complexiteit van de materie 

nog niet eigen heeft gemaakt, spreekt Venturi 

over ‘ondoordachte’ complexiteit. 
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Figuur 4.1
Overzicht gebouwlocatie in Eindhoven

Het vraagstuk over complexiteit is getoetst 

aan de hand van een ontwerpopgave. Deze 

ontwerpopgave beschrijft het nader tot elkaar 

komen van een kerk en kinderdagverblijf door 

deze functies over elkaar heen te projecteren.

Het over elkaar plaatsen van kerk en 

kinderopvang resulteert in een gebouw waarin 

er een sterke relatie ontstaat tusse de twee 

functies. Op de schaal van het gebouw is er 

sprake van een juxtapositie van twee delen. 

De kerk en kinderopvang hebben beide 

profijt bij de juxtapositie. De kinderopvang, 

die vanuit een christelijke inslag opereert, 

kan hierdoor de kerk eenvoudiger betrekken 

bij de opvoeding en de kerk gebruikt de 

kinderopvang makkelijker tijdens de serieuze 

delen van de dienst. De tussenruimte die 

ontstaat vormt zowel de belangerijkste ruimte 

als verbinding van beide functies, maar doet 

ook dienst als poche. Tijdens het gebruik van 

de kindeopvang doet hij dienst als garderobe 

en secundaire ontsluiting naar buiten. Voor de 

kerk vormt de tussen ruimte tijdens de dienst 

als niets meer dan restruimte, hoewel na een 

dienst deze tussenruimte gebruikt kan wordten 

als borrelruimte. De tussenruimte treed in 

beide gevallen op als als dubbel functionerend 

element. De kinderopvang maakt gebruik van 

het tussengebied als garderobe gang. De 

muren vanuit deze gang kunnen open gezet 

wordten zodat er een open karakter ontstaat, 

maar kunnen ook gesloten wordten ten 

behoeven van de veiligheid.  Op momenten dat 

er een dienst gehouden wordt kan er zo ook 

voor gekozen wordten om de scheiding tussen 

kerk en kinderopvang  te vergroten.

De vervlechting van functionaliteit levert 

een complexiteit op die wordt vertaald in 

een ruimtelijke kwaliteit. In dit gebouw wordt 

het over elkaar plaatsen van de functie van 

de kinderopvang vorm gegeven door een 

overeenstemming in materiaalgebruik van 

de twee delen. De houten structuur waaruit 

de twee delen bestaan is echter afwijkend. 

Het resultaat is een tussengebied dat vorm 

krijgt door deze afwijking. Er is een verschil 

in identiteit, zowel kinderdagverblijf als kerk 

heeft een eigen identiteit. Er is naar een balans 

04   Ontwerp van kerk en kinderopvang
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gezocht tussen de twee verschillende delen 

van het gebouw.  Hoewel beide identiteiten 

voelbaar zijn in de tussenruimte zorgt de 

letterlijke overlap van deze identiteiten voor 

een nieuwe identiteit. Een derde identiteit met 

eigen spelregels, die zich niet conformeert 

naar slechts kerk of kinderdagverblijf maar 

juist atonoom is. Het gebouw krijgt door 

de samenkomst van functies een grotere 

ambiguïteit, nieuwe lagen en betekenissen. 

Om deze juxtapositie in goede banen te leiden 

is er gekeken naar de middelen die Venturi 

aandraagt. Er wordt een viertal middelen 

aangedragen om deze aanpassingen te 

bewerkstelligen; belending, contrasterende 

belending, superpositie en contrasterende 

superpositie.

Doordat er hier sprake is van elementen die 

over elkaar zijn geplaatst kunnen we spreken 

van een superpositie. Volgens Venturi leidt 

“superpositie van elementen tot een werkelijke 

rijkdom ten opzichte van de schijven die 

typerend zijn voor serene architectuur.”6  

Richting speelt een belangrijke rol binnen 

6 Vrij naar: Venturi, 1977:61

Figuur 4.2
Hoekverdraaiing tussen grid Drents dorp en 
wandelroute Wielewaal

juxtapositie. Op het kavel is sprake van een 

afwijking van het basisgrid. Er ontstaat een 

hoekverdraaiing van zeven graden doordat de 

de langslopende wandelroute de Wielewaal 

volgt. Door de kerk op deze hoekverdraaiing 

te richten ontstaat er binnen het gebouw een 

extra complexiteit. De ordende werking van 

beide structuren wordt hierdoor namelijk verder 

aangetast. Deze verdraaiing legt extra nadruk 

op het spanningsveld tussen de twee functies. 

Er ontstaat  hierdoor een ‘contrasterende’ 

superpositie. Door de afwijkende richting van 

de delen worden de basisvorm en ritmiek 

doorbroken. Deze doorbreking van de orde 

zorgt voor een interessantere ruimtelijkheid. 

De complexiteit komt echter niet alleen voort 

uit deze verdraaiing maar wordt extra versterkt 

door een verschil in schaal.

Wie het gebouw betreedt valt meteen het 

contrast op tussen de hoge ruimte van de 

kerkzaal en de kleinere maat die ontstaat 

door de kinderopvang. Dit resulteert in 

een spanning tussen hoog en laag die 

een accent legt op de tussenruimte. Dit 

schaalverschil volgt uit de noodzaak voor 

Figuur 4.3
Hoekverdraaiing zichtbaar in het gebouw
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Figuur 4.4 
Zicht op westmuur, 
doopdienst

Figuur 4.5 
Zicht op oostmuur, normale dienst

een grote overspanning in de kerk die een 

schaalvergroting veroorzaakt, terwijl de 

kolomstructuur in de kinderopvang juist voor 

een schaalverkleining zorgt. Repetitie en ritme 

zorgen hierin voor een orde. De spanten, 

die naar een kant afdragen, steken door de 

tussenruimte en vormen de ruggegraat van 

zowel kerk als tussenruimte. Deze juxtapositie 

van verschillende delen heeft tot gevolg dat de 

ruimte zich niet in een oogopslag laat lezen, 

maar een onderzoekende houding stimuleert. 

De gecreëerde orde wordt doorbroken door 

een gelaagdheid die ontstaan binnen de kerk 

en kinderopvang. Er is echter ook sprake van 

een gebonden complexiteit. Het combineren 

van elementen in de tussenruimte zorgt 

namelijk voor een eenheid. Deze eenheid is het 

gevolg van een hiërarchische combinatie en is 

gebaseerd op de dominantie en hiërarchie van 

beide volumes. Als derde identiteit, die zich te 

midden van de twee orginele volumes bevindt 

wordt dit volume een dominante koppelaar.7 

7 Binnen een hiërarchische combinatie is het gebruik van 
een dominante koppelaar een specifiek principe. Het bevindt zich 
in de hoek van minder complexe en sterk hiërarchische principes.
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Hierdoor wordt de tussenruimte een volume 

dat zich voegt in het grotere geheel, maar 

tegelijkertijd ook het dominerende element 

is. Het is een relatief eenvoudig principe 

voor het binden van de complexiteit die 

ontstaat door de juxtapositie.8  Er treedt niet 

alleen complexiteit op, op de schaal van het 

gebouw. Ook op andere schaalniveaus is er 

sprake van complexiteit. Bij de beschouwing 

van de afzonderlijke delen is een belangrijke 

rol weggelegd voor symboliek, structuur, 

programma en ruimtelijke uitgangspunten. 

Deze eigenschappen brengen op gebouwdeel 

niveau elk hun eigen dualiteiten voort. 

04.1   Kerk

In de kerk speelt de dualiteit tussen sacraal en 

bescheiden een grote rol. Bescheiden heeft 

hier vooral betrekking op de relatie die de 

leden van de Vergadering onderling aangaan 

en is gericht op de samenkomst. Sacraal staat 

hier voor de relatie van de gemeenschap 

8 Vrij naar: Venturi, 1977:100

tot God. De optimale balans voor deze 

Vergadering ligt tussen deze uitersten. De 

originele functie van de kerk als gebedshuis 

voldoet niet voor deze Vergadering en de 

nadruk ligt vooral op de samenkomst. Het 

profane deel van het gebouw moet een open 

karakter hebben met het gezicht naar de 

wereld gekeerd. Het sacrale deel moet echter 

een gesloten karakter kunnen hebben, gericht 

op de samenkomst.

Met de tegenstrijdigheid tussen sacraal 

en bescheiden kunnen een aantal andere 

dualiteiten verbonden worden. Zoals 

individualiteit en gemeenschappelijkheid, 

openheid en beslotenheid, hoog en laag, licht 

en donker. Van Eyck benadrukt hier dat, om 

een succesvolle dualiteit mogelijk te maken, 

elementen van beiden aanwezig moeten zijn: 

het is geen neutrale ruimte, maar een ruimte 

dat bij beide sferen hoort. Contradictie, of 

althans contrast tussen het inwendige en 

het uitwendige, is belangrijk voor de balans 

tussen sacraliteit en bescheidenheid. Er 

Figuur 4.6
Relatie tussen kerke en kindergopvang

wordt architectonisch vorm gegeven aan 

deze dualiteit door een deel van de gevel 

te doorbreken. Uit gesprekken met de 

Vergadering blijkt dat er te veel transparantie 

is in het huidige gebouw. De gevel neemt 

dus een bijzondere plek in het ontwerp 

in. Het gebouw dient tegelijkertijd intiem 

en uitnodigend te zijn. Het gebouw moet 

transparant zijn maar moet ook plaats bieden 

aan bijeenkomsten gericht op het samenzijn. 

Door de gevel subtiel te doorbreken ter hoogte 

van het podium ontstaat er een variëteit aan 

lichte en donkere plekken die richting geven 

aan de ruimte. Door een lagere mate van 

openheid, met weinig licht, kan er een hogere 

mate van sacraliteit gecreëerd worden. Maar 

deze lichtintensiteit is niet allesbepalend. Het 

is het gevoel van geborgenheid dat samenvalt 

met deze subtiele lichtverandering die van 

invloed kan zijn op het gemeenschapsgevoel. 

De aanwezigheid van zowel licht als schaduw 

zorgt hier voor een passende beleving van  de 

ruimte.

“I think, are the two justifications for breaking 

order: the recognition of variety and 

confusion inside and outside, in program 

and environment, indeed, at all levels of 

Figuur 4.7
Zicht vanaf balkon richting doopvont
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Figuur 4.8
Zicht vanuit kinderopvang richting kerkzaal
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experience; and the ultimate limitation of all 

orders composed by man.”9

Waar buiten hout de boventoon voert en het 

gebouw zo in zijn omgeving laat opgaan, zorgt 

de afwerking binnen voor een sereen karakter 

die aansluit bij het samenkomen van de 

Vergadering. De muur is hierin te zien als een 

keerpunt, een architectonische gebeurtenis. 

“Architectuur ontstaat waar in- en uitwendige 

krachten, bepaald door gebruik en ruimte, 

elkaar ontmoeten.”10  De geveldoorbreking 

staat op het snijvlak van deze overgang en 

vormt een openheid naar buiten die gelijktijdig 

een beslotenheid in zich draagt. De westelijke 

buitengevel bepaalt in grote mate de aanblik 

van het gebouw. Hier is de verdraaiing dan 

ook het best merkbaar. Er ontstaat een spel 

tussen de twee verschillende volumes, die 

veranderen van slechts een gebouw naar twee 

verschillende gebouwdelen. Dit effect wordt 

versterkt door een schijnbare symmetrie die uit 

elkaar lijkt te vallen als men rond het gebouw 

loopt. De kromming in de westgevel begeleidt 

de bezoeker het gebouw binnen. Door deze 

kromming ontstaat er een poché ruimte 

die de spanning tussen binnen en buiten 

blootlegt. Het volume dat door de kromming 

ontstaat binnen de kerkzaal biedt ruimte voor 

het doopvont. De muur treedt hier op als 

dubbelfunctionerend element. De muur wordt 

ingesneden ter hoogte van dit doopvont, die 

tijdens een doop zorgt voor een letterlijk baden 
9 Venturi, 1977: 45
10 Venturi, 1977:56

in licht. 

Een andere toepassing van dit keerpunt is te 

zien in het openbreken van een deel van de 

noordgevel. Hier ontstaat een subtiele relatie 

met de langslopende wandelroute terwijl de 

samenkomst niet verstoord wordt. De kerk 

behoudt zijn uitstraling als transparante 

gemeenschap zonder de mogelijkheid 

tot afzondering en sacraliteit te verliezen. 

De zaal is georiënteerd op het oosten, de 

geveldoorbrekingen worden in deze gevel 

achter het podium doorgezet. Hiernaast zit een 

knik in de oostgevel ter hoogte van de nok. 

Door deze knik valt er een subtiel licht achter 

de spreker dat zorgt voor een breken van het 

grote oppervlak van de achterliggende muur. 

Het gebruik van licht richt de aandacht van de 

Vergadering op het gesproken woord. 

De zaal is zo ingericht dat er overzicht blijft 

bestaan. De spreker is duidelijk zichtbaar en 

hoorbaar. De kerkruimte is 30 meter diep en, 

zonder de tussenruimte, 10 meter breed. Op 

het podium is plaats voor zowel de preekstoel 

als voor de band die de dienst begeleidt.

Van fundamenteel belang voor de 

Vergadering is dat de zaal zo is ingericht 

dat de aanwezigen elkaar kunnen zien en 

samen, zonder al te grote inspanning, de 

spreker kunnen zien en horen. Een dergelijke 

aandacht voor het oog, in tegenstelling tot 

uitsluitend het gehoor, is een logisch gevolg 

van de nadruk die er ligt op het samenzijn. Het 

gemeenschapsaspect wordt opnieuw zichtbaar 

in de inrichting van de kerkzaal. Banken 

moeten op veel plaatsen wijken voor stoelen 

die ook vaak diagonaal naar het centrum 

worden geplaatst. De kerkganger krijgt dan 

zicht op de andere bezoekers. De kerkzaal 

krijgt dan zowel een verkondigend karakter als 

het karakter van een ontmoeting. 

Spirituele gebouwen zijn vaak een pauze in 

hun omgeving door hun omvang en relatie 

tot hun omgeving. Vaak wordt er een gebouw 

gecreëerd dat de identiteit van het geloof 

uitdraagt. De grote schaal van een dergelijk 

gebouw onderscheidt het van alledaagse 

gebouwen. Er ontstaat een herkenbare 

identiteit. Vaak dragen de entree en de 

zichtbaarheid van beuken hieraan mee. 

 “Because of its metafysical value, religious 

architecture frees itself from a strict adherence 

to utility to achieve a mystical and poetic 

dimension. In this regard it corresponds 

generally to a real demand of architecture.”11

De sfeer en beleving van de kerkelijke, 

liturgische ruimte is belangrijk. Lichtinval, vorm, 

maat, constructie en materialisatie bepalen 

deze ruimtes. Een juiste symbolische zingeving 

zal aan het kerkgebouw een meerwaarde 

geven in vergelijking met de utiliteitsgebouwen, 

waardoor een kerkgebouw zijn eigen karakter 

blijft behouden. De relaties die er bestaan 

tussen vorm en materiaal zijn belangrijk voor 

een kerk. De plattegrond moet vorm geven 

aan saamhorigheid. In de materiaalkeuze 

dient een herkenbaarheid opgesloten te 

liggen. Hier zijn materialen toegepast met 

een warme, natuurlijke uitstraling, zoals 

baksteen en hout. Het doopelement bestaat, 

net als de oostgevel van de kerk, uit baksteen. 

De baksteen wordt gekeimt. Keimen is het 

afwerken van metselwerk met een mineraalverf 

(silicaatverf) die dampopen is waardoor de 

11 Bernard Desmoulin, 2004:15

Figuur 4.9
Gekeimde wand textuur

Figuur 4.10
Langszijde kerk
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Figuur 4.11 t/m 4.22
Routing door gebouwdelen
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verf niet gaat bladderen. Keimverf heeft een 

matte kalkachtige uitstraling. Het breken 

van licht op de voeg is hierbij nog steeds 

zichtbaar. Hierdoor vormen zich subtiele lijnen 

van schaduw op de muur. die het oppervlak 

breken. Deze muren vormen een doelmatige 

toevoeging op de schaal van het gebouw. Het 

is namelijk een voor het systeem uitzonderlijk 

element dat wordt toegevoegd om een door 

het systeem onopgelost probleem op te 

lossen. Het wordt hier gebruikt als contradictie 

ten opzichte van de houten constructie van 

zowel de kinderopvang als het spant. Het 

doopvont tast de bestaande orde echter 

niet aan. Het dak aan de noordzijde van de 

kerk wordt opgehangen aan de nok van de 

spanten en steunt zowel af op de noordgevel 

als op een deel van de oost- en westgevel 

achter het podium. Het dak is bewust slank 

gehouden om het hangen te benadrukken en 

vormt een contrast met de dikke spanten. Om 

dit contrast te benadrukken is er een smalle 

lichtstrook tussen het spant en dak geplaatst. 

De dragende gevel vangt een deel van het 

hangende dak op en is overgedimensioneerd. 

Hierdoor ontstaan er diepe nissen op de 

plaatsen waar de gevel doorbroken wordt. Er 

ontstaat hierdoor een poché ruimte, tussen 

binnen en buiten. De mogelijkheid bestaat om 

voor deze ramen een houten wand te schuiven. 

Hierdoor kan de intensiteit van transparantie 

door de Vergadering zelf bepaald worden. 

De gevel is zo gedetailleerd dat het dak 

vloeiend overloopt in de muur, zowel binnen als 

buiten. Muur en dak lijken samen een volume 

te vormen. om dit te benadrukken loopt de 

gevel beplating door op het dak. Er is hier 

gekozen voor een houten latten. De afwatering 

is opgenomen in de dikte van de muur zodat 

de overgang van dak naar muur hierdoor  niet 

wordt doorbroken. 

04.2   Kinderopvang

Voor de kinderopvang is de pedagogische 

waarde van het ontwerp belangrijk. De 

nadruk ligt hier op de indeling van het 

gebouw, de toegankelijkheid voor kinderen 

en andere gebruikers, de lichtinval, de 

kleuren en materialen en de uitstraling. Een 

kinderdagverblijf kan benaderd worden 

vanuit de inrichting en de vormgeving. 

Ontwerpbeslissingen op deze schaalniveaus 

spelen een rol binnen het creëren van een 

goed gebouw voor kinderopvang. Er zijn 

een aantal voorbeelden voor keuzes in 

de inrichting te geven die volgen uit een 

pedagogische gedachte: warme en zachte 

of koele en efficiënte materialen en kleuren, 

deurkrukken die juist wel of juist niet voor 

kinderen bereikbaar zijn, de indeling van 

de ruimte als één grote open speelruimte 

of als verzameling van afgebakende kleine 

speelplekken. De klassieke kinderopvang is 

groepsgericht: kinderen worden gehuisvest in 

een groepsruimte en delen hun leven met ‘de 

groep’. Daar is de laatste jaren verandering 

in gekomen. Steeds vaker zie je dat de 

groepsstructuur wordt opengegooid en er 

wordt gewerkt volgens een opendeuren beleid. 

Het minder benadrukken van het groepsbelang 

geeft meer individuele vrijheid. Als kinderen 

te weinig ruimte hebben worden ze gestoord 

in hun spel. Een gebouw moet kinderen 

de gelegenheid geven om persoonlijke 

competenties te ontwikkelen. Een kind moet 

zich in het gebouw ook vertrouwd en rustig 

kunnen bewegen en dat betekent dat de relatie 

tussen de omgeving en de beleving van die 

omgeving niet te veel spanning mag geven. Te 

veel prikkels zijn niet goed. Te weinig prikkels 

ook niet. Het antwoord op de vraag ‘wat is 

een goed gebouw voor kinderopvang?’ kan 

vanuit verschillende perspectieven gegeven 

worden: het perspectief van de pedagoog, 

de medewerker en de architect. Maar er kan 

simpelweg geconstateerd worden dat een 

gebouw voldoet als het aansluit bij de visie 

van de gebruikers. De gebruikers zijn in de 

eerste plaats kinderen. Daarnaast zijn het de 

volwassenen die met kinderen werken en als 

laatste ook de ouders. Het gebouw moet hen 

allen ondersteunen. Ondersteunen betekent 

dat het gebouw mogelijkheden moet bieden 

om volwassenen en kinderen zich zo breed 

mogelijk te laten ontwikkelen. Het zelf keuzes 

maken is volgens de gerenomeerde pedagoog 

Regio Emilia goed voor de ontwikkeling van het 

Figuur 4.23
Kinderopvang, zicht op de speeltrap
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Figuur 4.24 en 4.25
Flexibele speel muren, in verschillende 
opstellingen

kind. 

De keuze voor bijvoorbeeld zoiets 

vanzelfsprekends als lage speelgoedkasten 

waaruit kinderen zelf iets kunnen pakken heeft 

al consequenties: kinderen kunnen zelf kiezen 

waarmee zij spelen en zij zijn niet afhankelijk 

van een volwassene die vooraf geselecteerd 

speelgoed aanbiedt. Daarmee stimuleert de 

omgeving hun zelfstandigheid. Ze leren te 

voelen wat zij zelf interessant vinden, leren 

hun aandacht daarop te richten en leren 

initiatief te nemen. Met deze constatering komt 

de vraag naar de relatie tussen architectuur 

Figuur 4.26
Muurdoorbreking kinderopvang, binnen

en kinderopvangpedagogiek als vanzelf 

bovendrijven.

Naast de inrichting speelt de vormgeving van 

het gebouw ook een belangrijke rol. Binnen de 

kinderopvang moet voldoende vrijheid zijn. Er 

moet een uitdaging zijn en kinderen moeten 

zich er vrij en veilig tegelijk kunnen voelen om 

dingen uit te proberen en contacten aan te 

gaan. Er is hier gekozen om de structuur van 

de kinderopvang zo overzichtelijk mogelijk 

te houden.  Hierdoor ontstaat er een gevoel 

over veiligheid en geborgenheid voor zowel 

kind als begeleider. Vrijheid en veiligheid 

zijn ogenschijnlijk tegenstrijdige wensen. 

Ogenschijnlijk, omdat zij elkaar niet uitsluiten. 

De kinderopvang is opgedeeld in zones. 

Vrijheid wordt gestimuleerd door besloten 

speelplekken te creëren waar de kinderen 

zich kunnen terugtrekken. De veiligheid wordt 

gewaarborgd door goede zichtlijnen door 

het gebouw te trekken. Door deze zichtlijnen 

kunnen kinderen zich goed oriënteren en 

begeleiders behouden hierdoor gemakkelijker 

het overzicht. De verschillende zones kunnen 

worden geopend of afgesloten in verschillende 

richtingen door een aantal verstelbare muren.  

Deze muren kunnen tevens als speelelement 

worden gebruikt. Ze kunnen worden gedraaid 

Figuur 4.27
Muurdoorbreking kinderopvang, buiten
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rond een as en creëren zo leeshoekjes en 

andere ruimtes voor afzondering. Meubels 

en speelgoed zijn deels geïntegreerd in de 

muur, zodat het vloeroppervlak zo vrij mogelijk 

gebruikt kan worden. Lange tekentafels, 

klimwanden en een poppentheater zijn 

onderdelen van de muur. Met zeer eenvoudige 

bewegingen kan men een open ruimte 

veranderen naar een totaal andere grootte 

en functie. Ten gronslag aan deze flexibiliteit 

ligt het simpele gegeven dat als kinderen 

voldoende ruimte hebben om te spelen ze 

zelf hun activiteiten gaan ordenen. Wanneer 

de ruimte te krap is en kinderen geen eigen 

gebied kunnen claimen, storen ze elkaar en dat 

vraagt van de leiding een voortdurend ingrijpen 

en sturen. Voldoende ruimte stimuleert dus 

zelfstandigheid. 

Naast deze mogelijkheid tot afzondering 

door de tussenruimte de kinderopvang in. Het 

resultaat hiervan is dat de constructie van de 

kerk een uitzondering vormt op het grid van 

de kinderopvang. Het spant geeft de ruimte 

schaal en articuleert haar van plek tot plek. Het 

spant wordt een dubbel functionerend element 

doordat het dienst doet als constructie voor 

de kerk en als tribune voor de kinderopvang. 

Tijdens bijeenkomsten van de Vergadering 

kan deze trap/tribune dienst doen als een klein 

auditorium waar kinderen, die te jong zijn voor 

de gewone dienst, een kinderdienst kunnen 

krijgen. Tevens ontstaat er onder de trap een 

extra ruimte die door de afscherming dienst 

doet als slaapzaal. Het doorlopen van het 

spant boven aan de trap geeft op de eerste 

verdieping een functioneel probleem. Door 

de hoekverdraaiing is het spant hier niet hoog 

genoeg voor een volwassene om onderdoor 

te lopen. Een kind heeft daar echter geen last 

van. Er is hier gekozen om de vloer van de 

kinderopvang een meter de kerk in te laten 

steken. Er is hier sprake van een functionele 

is er ook een gezamenlijke speelhal in het 

‘centrum’ van het gebouw met een podium 

en een tribune. Deze tribune wordt gevormd 

door het spant van de kerk. Het spant steekt 

Figuur 4.28
Speelmuur, kan versteld worden

Figuur 4.29
Gevel opbouw kinderopvang

Figuur 4.30
Zicht op de gevel van de kinderopvang

afwijking. Dit is een vervorming van het 

basissysteem, als gevolg van functionele eisen, 

die de basisorde niet op kan vangen. 

Buiten bevindt zich eenzelfde trap als 

binnen. Deze trap geeft toegang tot een 

buitenspeelgebied. Dit gebied ligt gedeeltelijk 

verscholen tussen de kerk en een gedeelte 

van de kinderopvang op de eerste verdieping. 

Hierdoor krijgt dit gebied een geborgen 

karakter waar kinderen veilig kunnen spelen. 

Er is hier nog steeds een directe verbinding 

met de kerkzaal. De spanten vormen ook 

hier een uitzondering op de structuur van 

de kinderopvang. De spanten delen de 

speelplaats in verschillende gebieden op. 

Hierdoor wordt de onderzoekende houding 

ook buiten doorgezet. Kinderen kunnen onder 
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deze spanten door spelen en zich verstoppen 

in de kleine ruimtes die ontstaan door het 

botsen van de twee structuren. Complexiteit 

zorgt hier voor een functionele toevoeging. 

De buitenspeelruimte op de eerste verdieping 

is dus zowel vanuit de kinderopvang te 

betreden als via de trap. Dit gebied grenst 

aan een grotere buitenruimte die met de trap 

te bereiken is. Dit gebied is ingericht met veel 

speelmateriaal waarbij de kinderen volop 

mogelijkheden hebben om te spelen en te 

leren. 

Direct aan de speelhal grenst de keuken. Hier 

ontstaat een rustige hoek waar met de oudere 

kinderen iets lekkers gemaakt kan worden. 

De ruimte wordt gedefinieerd door een lange 

tafel die het samen eten benadrukt. Door deze 

tafel wordt de keuken ook gescheiden van de 

speelhal. Naast de keuken bevindt zich het 

sanitaire blok voor zowel de kinderopvang als 

de kerk. Dit blok is voor de kerk toegankelijk 

door het tussengebied. De kinderopvang kan 

door een open relatie met de dienstruimte de 

kerk eenvoudiger betrekken bij de opvoeding. 

Figuur 4.31
Eerste verdieping van de kinderopvang

De onderzoekende houding van kinderen 

wordt niet alleen door een verschil in 

ruimtelijkheid gestimuleerd. De gevel speelt 

hier ook een rol in. De gevel wordt doorbroken 

door een aantal elementen. Deze ‘volumes’, 

steken door de gevel heen en vormen zo 

afzonderlijke ruimtes. Deze ruimtes kunnen 

ook worden gebruikt als een speelplek 

of afzonderplek. De introductie van deze 

elementen zorgt voor een verstoring van het 

ritme in de gevel. Het ritme wordt bepaald 

door een aantal gedraaide houten panelen 

van 250mm bij 60mm die strategisch geplaatst 

zijn om een optimale lichtconditionering te 

waarborgen. Deze panelen zijn bevestigd door 

middel van een voorzetgevel die een 300mm 

van de hoofdconstructie is geplaatst ten 

behoeve van de schoonmaak. De voorzetgevel 

bestaat uit een schuco profiel waar het glas 

tussen geklemd zit geklemd. Van twee kanten 

worden op dit profiel houten latten van 60mm 

x 125mm geschoven. Er ontstaat een uniforme 

gevelbekleding.

Zonder een breken van het ritme in de 

gevel zou deze echter plat blijven. Door 

de doorbrekende volumes in verschillende 

groottes en met verschillende mate van 

doorbreking naar buiten te laten steken wordt 

de gevel een gebruikt voorwerp en ontstijgt 

het zijn tweedimensionale vlak. Er is hier 

sprake van zowel juxtapositie als van een 

dubbel functionerende rol. De elementen 

blijven door overeenkomstige vormentaal toch 

gelijkwaardig en verstoren het gevelbeeld niet 

op een gewelddadige manier De kinderopvang 

vormt een rustige, natuurlijke en veilige 

omgeving, de ideale combinatie voor een 

kind om zich te ontwikkelen en de wereld te 

ontdekken.

Figuur 4.32
Speel element 
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Figuur 4.32
Zicht vanuit de keuken in kinderopvang
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V
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Figuur 5.1
Begane grond 1/200
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Figuur 5.2
Eerste verdieping 1/200
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Figuur 5.3
Begane grond kinderopvang 1/100
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Figuur 5.4
Verdieping kinderopvang 1/100
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Figuur 5.5
Begane grond kerk 1/100
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Figuur 5.6
Aanzichten
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Figuur 5.7
Zuid gevel
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Figuur 5.8
Oost gevel
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Figuur 5.9
Noord gevel
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Figuur 5.10
West gevel
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Figuur 5.11
Doorsneden 1/200 A
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Figuur 5.12
doorsnede 1/100
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Figuur 5.13
Doorsnede 1/50
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Figuur 5.14
Detail wandopbouw kerk 1/20

Figuur 5.15
Detail trap kinderopvang 1/20
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Als laatste onderdeel van deze scriptie kan de 

retrospectieve reflectie worden opgevat als een

commentaar vanuit het perspectief van de 

behandelde theorie. In hoeverre is er sprake 

van valide complexiteit? De tussentijdse 

terugkoppeling naar Venturi is vooral tussen de 

regels door een instrument geweest. De focus 

binnen dit afstudeerproces heeft vooral op het 

ontwerp gelegen. Door de afwisseling tussen 

ontwerp en theoretisch lezen en schrijven is er 

uiteindelijk een grondslag voor het ontwerp te 

vinden in ‘complexity and contradiction’. 

De interpretatie van complexiteit die is 

toegepast in deze opgave resulteert in 

een weloverwogen vereniging van twee 

op het oog contrasterende functies waarin 

tegenstrijdigheden aanwezig zijn ter 

versterking van elkaar. Dit heeft geresulteerd 

in een gebouw waar een kinderopvang 

wordt verenigd met een hedendaagse kerk 

met inachtneming van een pedagogische 

insteek en sacrale kwaliteit. Deze interpretatie 

is relevant gebleken voor het ontwerp van 

een kerk in de Nederlandse context waarbij, 

door secularisatie, multifunctionaliteit wordt 

nagestreefd. Dit onderzoek heeft meer 

inzicht opgeleverd voor de mogelijkheden 

van het aanpakken en vooral gebruiken 

van tegenstrijdigheden. Complexiteit is in 

soortgelijke ontwerpopgaven in te zetten ter 

bevordering van sfeer, organisatie en relatie. 

Er ontstaat een gebouw dat complex is in haar 

programma en vorm maar sterk is als geheel, 

waarbinnen de esthetische eenvoud volgt uit 

innerlijke complexiteiten door het overlappen 

van twee plattegronden. Er is hier dus 

inderdaad sprake van valide complexiteit. Door 

de theorie van Venturi zelf toe te passen is 

een waardering ontstaan voor de complexiteit 

en contradictie die Venturi nastreeft. De 

technieken die Venturi aandraagt hebben 

specifieke betekenis gekregen. De theorie is 

gemakkelijker te begrijpen wanneer deze zelf 

in de praktijk is toegepast. 

06 Retrospectieve reflectie

06.1   Validide complexiteit

De validiteit van complexiteit in deze opgave 

volgt verder uit de programatische voordelen 

voor beide functies. Complexiteit wordt hier 

niet gezien als een probleem maar is ingezet 

als een bewust gekozen toevoeging. Door 

de problemen niet specifiek op te lossen 

maar naar een balans te zoeken tussen 

tegenstrijdigheden ontstaan er nieuwe 

kwaliteiten. Er ontstaan mogelijkheden voor 

de uitbating van schijnbaar onoplosbare 

problemen. Twee ordes tasten elkaar aan 

door juxtapositie. Het is echter niet zo dat al 

deze afwijkingen en toevoegingen gedaan 

zijn ten behoeve van complexiteit, maar juist 

om eenduidige oplossingen te creëren die het 

ontwerp ondersteunen. 
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