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Samenvatting

De afstudeeropdracht betreft het ontwerp voor een retraitecentrum, een centrum dat de mogelijkheid 
biedt om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek die in de huidige samenleving een grote rol speelt 
en tot zichzelf te komen. Het centrum zal geplaatst worden in Stockholm, op een locatie net buiten het 
stedelijk weefsel waar men kan ontsnappen naar een groene en rustige omgeving. Hier zijn de juiste 
omstandigheden aanwezig voor een gebouw waar rust en stilte centraal staat. Bij deze ontwerpopdracht 
zal de volgende onderzoeksvraag centraal staan:

“Hoe kan het ontwerp van een retraitecentrum in Stockholm de mogelijkheid bieden 
aan een persoon zichzelf te vinden en tot zichzelf te komen en hoe kan het tevens 
meewerken aan de manier van leven binnen een retraitecentrum dat in het teken 
staat van bezinning en contemplatie?”  

Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in het ontwerp van retraitecentrum Andrum, 
een  naam die aansluit bij de functie van het gebouw. Het Zweedse woord andrum betekent room to 
breathe of breathing space en beschrijft daarmee precies waar het retraitecentrum voor staat: namelijk 
adempauze, rust, onderbreking en respijt.

Het ontwerp voor het retraitecentrum wordt gebaseerd op drie concepten, namelijk structuur door middel 
van een programma, sequentie en een cyclisch karakter van het programma. Deze drie concepten 
vormen samen het hoofdconcept voor het ontwerp. 

Het uitendelijke resultaat is een gebouw dat wordt gevormd door een dikke, betonnen muur die de 
functies - afkomstig uit het opgestelde programma voor de retraites die hier plaats zullen vinden - met 
elkaar verbindt. Tevens leidt deze muur de bezoekers op een cyclische wijze - gebaseerd op de oneindig 
achtvorm - door het gebouw heen. Op deze manier kunnen de gasten het programma van de retraite 
aanhouden en gedurende de dag alle functies bezoeken die het programma voorschrijft door de muur 
te volgen.

Het ontwerp dat gebaseerd is op het idee achter retraites, de locatie, de functies, de concepten en 
de  het gebruik van materiaal dragen allen bij aan een retraitecentrum dat de mogelijkheid biedt aan de 
gasten om tot zichzelf te komen en zichzelf te vinden en werkt mee aan de manier van leven binnen een 
retraitecentrum.
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Voorwoord

Dit afstudeerverslag is onderdeel van het afstudeerproject als onderdeel van de master Architecture, 
Building & Planning - mastertrack Architecture - aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het 
afstudeerproject is tot stand gekomen binnen het atelier ‘M for Divine Detail’ onder begeleiding van dr. 
Jacob Voorthuis, ir. Maarten Willems en prof. ir. Juliette Bekkering. 

Het afstudeerproject bestaat uit twee delen, te weten het M3 en het M4, waarbij het M3 het gezamenlijk 
onderzoek betreft en het M4 een individuele ontwerpopdracht. 

Binnen het M3 is er onderzoek gedaan naar verschillende architectuurtheorieën, met extra aandacht 
voor tektoniek en het detail. Het uiteindelijke gezamenlijke product is het boek ‘M for Divine Detail. Studie 
van de tektoniek.’ 

Binnen het M4 is een individuele ontwerpopdracht geformuleerd dat heeft geresulteerd in een 
ontwerp. Eén van de uiteindelijke producten van deze individuele opdracht is het boek ‘Andrum. Een 
retraitecentrum in Stockholm.’ dat nu voor u ligt. 

Deze beide boeken vormen gezamenlijk het afstudeerverslag van het afstudeerproject ‘M for Divine 
Detail’.
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1 Inleiding

Voor u ligt het afstudeerverslag ‘Andrum. Een retraitecentrum in Stockholm.’ dat een onderdeel is van 
mijn afstudeerproject binnen de master Architecture, Building & Planning - mastertrack Architecture 
- aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het afstudeerproject is tot stand gekomen binnen het 
atelier ‘M for Divine Detail’ onder begeleiding van dr. Jacob Voorthuis, ir. Maarten Willems en prof. ir. 
Juliette Bekkering. 

Binnen het zogenaamde M3 is er onderzoek gedaan met gehele atelier naar verschillende 
architectuurtheorieën, met extra aandacht voor tektoniek en het detail. Het uiteindelijke product hiervan 
is het boek ‘M for Divine Detail. Studie van de tektoniek.’ Na het gezamelijk onderzoek is er een individueel 
ontwerp gemaakt voor een functie en locatie naar eigen keuze. In dit verslag wordt eerst kort aandacht 
besteed aan het gezamenlijke onderzoek dat in het M3 met het eerder genoemde atelier verricht is en 
vorm gekregen heeft. Daarna wordt toegelicht hoe de individuele afstudeeropdracht voor het M4 uit het 
onderzoek is voortgekomen. 

De afstudeeropdracht betreft het ontwerp voor een retraitecentrum, een centrum dat de mogelijkheid 
biedt om te ontsnappen aan de dagelijkse hectiek die in de huidige samenleving een grote rol speelt. 
Het centrum zal geplaatst worden in Stockholm, op een locatie net buiten het stedelijk weefsel waar men 
kan ontsnappen naar een groene en rustige omgeving. Hier zijn de juiste omstandigheden aanwezig 
voor een gebouw waar rust en stilte centraal staat.

Vroeger was het heel gebruikelijk dat je jezelf eens in de zoveel tijd terug trok in een retraitecentrum, 
meestal een klooster, met als doel geestelijke verdieping en een sterkere verbinding met God. De 
afgelopen tijd is de belangstelling voor retraites weer gegroeid, al is de oorspronkelijke kerkelijke setting 
voor een groot deel verdwenen. Op retraite gaan is een kans om te ontsnappen aan de dagelijkse 
bezigheden en verantwoordelijkheden en biedt de mogelijkheid tot rust te komen met behulp van 
meditatie. Bij deze ontwerpopdracht zal de volgende onderzoeksvraag centraal staan:

“Hoe kan het ontwerp van een retraitecentrum in Stockholm de mogelijkheid bieden 
aan een persoon zichzelf te vinden en tot zichzelf te komen en hoe kan het tevens 
meewerken aan de manier van leven binnen een retraitecentrum dat in het teken 
staat van bezinning en contemplatie?”  

Het retraitecentrum dat tijdens het ontwerpproces tot stand is gekomen staat in het teken van bezinning 
en contemplatie, waar ook de naam ANDRUM bij aansluit. Het Zweedse woord andrum betekent room 
to breathe of breathing space en beschrijft daarmee precies waar het retraitecentrum voor staat: namelijk 
adempauze, rust, onderbreking en respijt.

Voordat het ontwerp wordt besproken, wordt eerst het onderzoek naar kloosters en retraitecentra 
toegelicht waaruit conclusies en ontwerpuitgangspunten volgen die de basis vormen voor de 
ontwerpopdracht. Het ontwerp dat hieruit voortvloeit wordt daarna uitgebreid besproken en uiteengezet. 
Er wordt in een apart hoofdstuk dieper ingegaan op het detail, het onderwerp van het atelier ‘M for 
Divine Detail’. 

Het verslag wordt afgesloten met een individuele reflectie waarin het onderzoek uit het M3 wordt gelinkt 
aan het ontwerp in het M4. Vanuit verschillende oogpunten wordt er kritisch gekeken naar de gemaakte 
ontwerpbeslissingen en het uiteindelijke resultaat, maar ook naar de onderzochte theorieën uit het 
onderzoek.
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2 M for Divine Detail

Het afstudeerproject is tot stand gekomen binnen het atelier ‘M for Divine Detail - Rich and poor detailing: 
addressing the ‘M shape’ phenomenon in detail design’. In dit hoofdstuk wordt het onderwerp van het 
atelier en de relevantie hiervan toegelicht. Ook zal de opbouw van het onderzoek dat verricht is binnen 
het atelier worden uiteengezet. Een korte samenvatting van de individuele bijdrage aan dit onderzoek 
vormt de afsluiting van dit hoofdstuk.

2.1 Onderwerp van het atelier
Het concept van een M-vormige samenleving werd bedacht door de Japanse econoom Kenichi Ohmae. 
In een M-vormige samenleving worden de rijken rijker en de armen armer, terwijl de middenklasse 
langzaam uiteen wordt gedreven. Het doel van dit atelier was het concept van de M-vormige samenleving 
binnen het domein van de architectuur te verkennen, met name in relatie tot het detail. Bouwen kost nu 
eenmaal geld, en in het detail komen de kosten tot uitdrukking, gewenst of ongewenst.

Het detail is wat de structuur en de constructie op een passende manier tot architectuur verbindt. Het 
detail maakt dat architectuur ervaren wordt als architectuur. Het detail kadert de ruimte in en geeft 
invulling in de waardering van de ruimte. Voor sommigen is het gemakkelijk om te genieten van de rauwe 
naaktheid van ruwe details, voor anderen gaat dit in tegen alle (morele) vezels in hun lichaam. Het detail 
is nauw verbonden met onze waardering van de wereld om ons heen.

2.2 Relevantie onderwerp
Deze studio is opgezet om de relatie te onderzoeken tussen materiaal en vorm, zodat beide ons helpen 
de architectuur tot in het detail vorm te kunnen geven. Het is een oefening in het Thinking about the 
making zoals the Smithsons het uitgedrukt zouden hebben. Het onderzoek vormt de basis voor het M4 
project waarbij ieder een individueel ontwerp zal maken.

2.3 Opbouw onderzoek
Voor dit onderzoek hebben we verschillende theorieën bestudeerd die wij relevant achten voor dit atelier, 
deze lopen wijd uiteen; van Vitruvius tot Rakatansky. Tijdens dit onderzoek hebben we een medium 
gevonden om de zeer uiteenlopende theorieën te inventariseren en te structuren ten opzichte van elkaar.

Allereerst heeft iedere student een theorie onderzocht. De belangrijke kernbegrippen aangaande 
dit atelier zijn uit deze theorieën geselecteerd en ieder begrip is omschreven en samengevat in een 
begrippenlijst. De omschrijving van het begrip komt voort uit de gelezen theorie en is een interpretatie 
van de theoreticus. Het kan voorkomen dat bij een begrip meerdere interpretaties gegeven zijn. Op deze 
manier wordt een breed beeld geschetst vanuit verschillende oogpunten.

Iedere theorie bevat een aantal kernbegrippen en deze zijn gestructureerd in een mind map om zo tot 
de kern van de theorie te komen. De kern van de theorie wordt gevormd door de relaties tussen de 
begrippen. Er is een uniforme legenda gemaakt die van toepassing is op iedere mind map. Tevens is 
er - om de mind map te verhelderen - een begeleidende tekst geschreven.
            
Waar de mind maps de theorieën duidelijk maken, wordt het blokkenschema ingezet als een overkoepelend 
medium. Het blokkenschema bestaat uit stellingen omtrent detailleren. De antwoorden hierop geven de 
standpunten van de theoretici in hun visie omtrent het bereiken van kwaliteit in architectuur weer. Op 
deze manier kunnen de visies van de theoretici globaal met elkaar vergeleken worden.

Het uiteindelijke gezamenlijke product is het boek ‘M for Divine Detail. Studie van de tektoniek.’ dat 
samen met het boek ‘Andrum. Een retraitecentrum in Stockholm.’ mijn afstudeerverslag vormt. De 
begrippenlijst, de mind maps en het blokkenschema vormen de inhoud van dit boek. Het boek is op 
verschillende manieren te doorlopen, om te dienen voor zowel breed als specifiek naslagwerk. De 
encyclopedische opbouw maakt het mogelijk om per begrip, per theoreticus of per verwijzing de tekst 
te doorlopen. Echter kan er ook voor gekozen worden om het boek te lezen op alfabetische volgorde.
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2.4 Individuele bijdrage
Als onderdeel van het gezamelijke onderzoek met het atelier in M3 heb ik me verdiept in de theorie van 
John Ruskin genaamd ‘The Seven Lamps of Architecture’. Hieronder is een samenvatting te lezen van 
de kern van de onderzochte theorie, voor specifieke en aanvullende informatie wordt verwezen naar het 
boek ‘M for Divine Detail. Studie van de tektoniek.’

John Ruskin
John Ruskin (1819-1900) publiceerde in 1849 het boek ‘The Seven Lamps of Architecture’, een essay 
over zijn visie op het bereiken van goede en nobele architectuur. De Seven Lamps, oftewel de zeven 
lampen, stellen eisen waar goede en nobele architectuur volgens Ruskin aan moet voldoen. De zeven 
lampen die hij categoriseert in zijn boek vertegenwoordigen de richtingen waar hij zijn ideeën voor goede 
architectuur in onderbrengt. 

Opoffering [Sacrifice], is de eerste lamp die Ruskin in zijn boek beschrijft. Architectuur moet in het 
teken staan van de toewijding aan God, het vormt het zichtbare bewijs van de liefde en gehoorzaamheid 
van de mens. De lamp van opoffering spoort ons aan om waardevolle dingen op te offeren, niet omdat 
deze nuttig of noodzakelijk zijn, maar enkel en alleen omdat ze waardevol zijn. Een voorwaarde voor de 
acceptatie van alles wat men opoffert aan God - en dit kan van alles zijn - is dat men het beste in zijn 
soort aan god opoffert. 
De twee voorwaarden die door de lamp van opoffering worden afgedwongen zijn:

- Dat men in alles wat men doet, zijn best doet
- Dat men een zichtbaar hogere arbeidsproductiviteit beschouwt als een hogere schoonheid van een 

gebouw

Waarheid [Truth], de tweede lamp, houdt in dat architectuur alleen maar goede architectuur kan zijn 
wanneer een gebouw eerlijk is en de volgende drie categorieën van bedrog vermijdt:

- Constructief bedrog: De suggestie van een bepaalde structuur die anders is dan de werkelijke 
structuur van een gebouw.

- Oppervlakte bedrog: Het beschilderen van oppervlaktes om een ander materiaal te suggereren dan 
waaruit ze eigenlijk bestaan of een misleidende weergave van gebeeldhouwde ornamenten.

- Operatief bedrog: Het gebruik van gegoten of machinaal vervaardigde ornamenten van welke aard 
dan ook

Kracht [Power] stelt dat architectuur die kracht bezit iets mysterieus en majestueus uitstraalt waarvoor 
men ontzag heeft en waarbij men een gevoel krijgt van een aanwezige spirituele kracht. Er zijn 
verschillende manieren om de kracht van architectuur te vergroten. Om een gebouw kracht te laten 
uitstralen moet er minimaal één groot en krachtig gebaar worden gemaakt om door het receptieve deel 
van de hersenen van de mens door te kunnen breken in de omvang, het gewicht of de aanwezigheid 
van schaduwen.

Schoonheid [Beauty], de vierde lamp van de Architectuur. Volgens Ruskin kan schoonheid in 
architectuur alleen bereikt worden door het gebruik van ornamenten en kleuren die gebaseerd zijn 
op het werk van God, namelijk de natuur. De mens kan geen vooruitgang boeken in uitvinding van de 
schoonheid, zonder direct natuurlijke vormen te imiteren, omdat alleen God in staat is om mooie dingen 
te maken. Hierbij zijn de meest frequente vormen in de natuur ook de meest mooie elementen.

Leven [Life], volgens deze vijfde lamp moeten gebouwen leven uitstralen om beschouwd te worden 
als nobele architectuur. Dit is volgens Ruskin te bereiken door de gebouwen met de hand te bouwen 
zodat het plezier van de metselaars en steenhouwers kan worden geuit in het werk en het gebouw 
leven uitstraalt. Wanneer architectuur levendig is, zit er gevoel in elke vierkante centimeter ervan. De 
ornamenten die toegepast worden op het gebouw moeten de expressie geven aan het gevoel van de 
maker ervan. Volgens Ruskin moeten de ornamenten met plezier gemaakt zijn en moet de maker ervan 
gelukkig zijn geweest wanneer hij het ornament maakte om leven uit te stralen.
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Herinnering [Memory], Ruskin vertelt hier over de twee belangrijkste punten waaraan een nobel gebouw 
moet voldoen:
- De  hedendaagse architectuur historisch maken
- De meest waardevolle erfenissen van de laatste eeuwen behouden

Daarnaast is restauratie voor hem uit den boze, het is volgens Ruskin namelijk onmogelijk om architectuur 
te herstellen die ooit geweldig of prachtig was. 

Gehoorzaamheid [Obedience], de zevende en laatste lamp van de architectuur. Ruskin pleit voor 
een universele stijl die door iedereen geaccepteerd en gehandhaafd wordt. Door imitatie moeten alle 
architecten kennis nemen van deze stijl en pas dan kunnen nieuwe stijlen ontstaan vanuit deze stijl. 
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3 Individuele ontwerpopgave

Na mijn onderzoek van drie maanden naar de theorie van John Ruskin - als onderdeel van het gezamelijke 
onderzoek - begon het M4 waarbij een individuele ontwerpopdracht geformuleerd diende te worden. 
Geïnspireerd door Ruskin’s theorie zou ik een één-persoonskapel ontwerpen in combinatie met een 
één-persoonswoning net buiten het centrum van Stockholm. Een plaats waar één persoon zich terug 
zou kunnen trekken uit het drukke stadsleven in een gebouw dat zich focust op de relatie met de natuur.

De vraag waar die persoon zich dan de hele dag mee bezig zou gaan houden rees echter al snel en 
mondde uit in het invoeren van een programma dat voorschrijft wat men daar doet tijdens zijn of haar 
verblijf. Onder invloed van een onderzoek naar een mogelijk programma veranderde de opdracht van 
het ontwerpen van een kapel in het ontwerpen van een gebouw dat een instelling vormt voor meer 
dan één persoon om zich aan het drukke leven te onttrekken, een gebouw dat veel weg heeft van een 
klooster. 

Alain de Botton, schrijver en filosoof, sprak op de TED-conferentie in 2011 in zijn ‘TED-talk’ genaamd 
Atheïsm 2.0 (zie “Intermezzo: Alain de Botton – Atheïsme 2.0” op pagina 23) over een nieuw soort 
atheïsme: Atheïsme 2.0. Op dit moment is het zo dat er altijd een verdeling plaatsvindt tussen gelovigen 
en niet-gelovigen, er is geen tussenweg. Óf je gelooft in God en beoefent het gehele geloof, óf je gelooft 
niet in God en kan dan ook niet deelnemen aan bepaalde tradities van het geloof die je wel aanspreken. 
Hij stelt voor om naar de religies van vandaag te kijken en delen van hun tradities over te nemen en door 
te voeren in het atheïstische leven. Voorbeelden daarvan zijn educatie, kunst, rituelen en samenwerking. 
Religies hebben hiervoor bepaalde tradities ontwikkeld die heel goed werken en die de niet-gelovigen 
zouden kunnen overnemen om ook in hun niet-religieuze leven toe te passen.

Geïnspireerd door Alain de Botton werd de ontwerpopdracht een gebouw dat gebaseerd is op een 
klooster, waar echter niet een bepaalde godheid centraal staat, maar de persoon zelf. In de nieuw 
te ontwerpen gebouw - een retraitecentrum - wordt het klooster, waar monniken en nonnen hun tijd 
doorbrengen om een geestelijk leven te leiden en God te vinden, als uitgangspunt genomen. Zij wijden 
hun leven aan bezinning en contemplatie en trekken zich terug in een klooster om dit doel te bereiken.

In het retraitecentrum wordt het verblijf gewijd aan bezinning en contemplatie om tot nieuwe inzichten 
te komen, zichzelf te vinden en tot rust te komen door zich tijdens het verblijf te onttrekken aan de 
samenleving. Dit alles wordt beoefend zonder dat een bepaalde godheid het centrale punt vormt van de 
retraites zoals in een klooster; met behulp van meditatie (en yoga) worden de beoogde doelen van het 
retraitecentrum bereikt.

In de individuele ontwerpopgave wordt er getracht een antwoord te vinden op de volgende 
onderzoeksvraag:

“Hoe kan het ontwerp van een retraitecentrum in Stockholm de mogelijkheid bieden 
aan een persoon zichzelf te vinden en tot zichzelf te komen en hoe kan het tevens 
meewerken aan de manier van leven binnen een retraitecentrum dat in het teken 
staat van bezinning en contemplatie?”  
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4 Kloosters

Het woord klooster is afkomstig van het Latijnse woord claustrum, dat letterlijk ‘beslotenheid’ betekent. 
Een klooster is meestal één gebouw of een combinatie van meerdere gebouwen waar een groep of 
gemeenschap van mannen of vrouwen - monniken of monialen genoemd - zich uit de wereld heeft 
teruggetrokken om een geestelijk leven te leiden en God te vinden.

4.1 Plattegrond
Een klooster is een combinatie van een aantal gebouwen, vertrekken en open ruimten, die in een 
bepaalde relatie tot elkaar staan, deze relatie kan zowel ruimtelijk als functioneel zijn. De verschillende 
gebouwen  zijn vormgegeven en ingericht naar deze relatie. Zij geven uiting aan een bijzondere manier 
van gemeenschappelijk wonen, werken en religieuze toewijding.  Er komen veel verschillende kloosters 
voor, elk verschillend in het type, de bouwstijl en de ligging van het klooster. De meeste kloosters zijn 
echter wel gebaseerd op een basisplattegrond, waarbij de volgende vertrekken aanwezig zijn:

- een poortgebouw
- een kerk of kapel
- een kapittelzaal
- een eetzaal en keuken
- een slaapzaal
- een gastenverblijf
- een ziekenzaal

De verschillende vertrekken en/of gebouwen liggen bij deze basisindeling rondom een vierkante, door 
een kloostergang omsloten, pandhof. Er bestaan tal van variaties op deze basisvorm, welke te zien is 
in  Figuur 1.

Figuur 1.  Basisvorm kloosterplattegrond

4.2 Inrichting en onderdelen
De vertrekken binnen het klooster kunnen worden onderverdeeld in vertrekken met een woonfuntie 
en vertrekken met een religieuze functie. Dit is terug te zien in de sfeer die de vertrekken uitstralen 
door middel van de inrichting. De vertrekken met een woonfunctie - kloostercellen, slaapzalen, eetzaal, 
studiezaal en dergelijke - hebben een uiterst sober karakter. De religieuze ruimtes - de kerk en de kapel 
- zijn duidelijk rijker ingericht. In deze ruimtes vind je allerlei vormen van edelsmeedkunst en liturgisch 
vaatwerk, vensters met gebrandschilderd glas, meubilair, schilderingen, beeldhouwwerk, bijbels en 
zangbundels welke allen getuigen van hoogwaardige ambachtelijkheid. Ze hebben in het algemeen een 
grote kunsthistorische waarde. 

4.3 Licht- en ruimtewerking
Niet alle aspecten van kunsthistorische waarde zijn terug te voeren op voorwerpen die te vinden zijn 
in de religieuze ruimtes. Juist bij kloosters manifesteert de immateriële kant van de architectuur zich: 
de ruimtewerking van de kapel, de openheid van de pandhof, het spel van licht en schaduw in de 
kloostergang en de lichtinval door gekleurd glas-in-lood. Ook deze aspecten van het klooster zorgen 
voor de religieuze sfeer in deze ruimtes.
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4.4 Pandhof
De pandhof, welke een centraal punt vormt in het klooster, wordt omgeven door de kloostergang. De 
kloostergang en de pandhof werden doorgaans gebruikt voor bezinning en processies. De binnentuin 
heeft voornamelijk een symbolische functie: Het herinnert aan het paradijs door de volmaakt vierkante 
vorm, door het water dat er stroomt (in een bron, put of fontein) of door de monumentale boom die 
er groeit. Het vierkant is tevens het grondpatroon van het hemelse Jeruzalem. In bijna elk klooster is 
daarom een pandhof met rondgang (of kloostergang) aanwezig als middelpunt van het complex.

4.5 Groenaanleg
Naast de gebouwen vervult het groen rondom het complex bijna altijd een belangrijke rol bij een klooster. 
Historisch gezien maken zij deel uit van het klooster, ook als de tuin en de landerijen niet onder de 
bescherming vallen. Kloostergemeenschappen mochten niet afgeleid worden door de buitenwereld 
of daarvan afhankelijk zijn. Het grondgebied direct rond het klooster was daarom nodig voor eigen 
levensonderhoud , daarnaast werden delen van de tuin ook gebruikt voor religieuze en recreatieve 
doeleinden. De aanleg, omvang en het gebruik van de kloostertuin kan sterk verschillen al naar gelang 
de orde waartoe het klooster behoort, de tuin vormt een afspiegeling van de gemeenschap binnen het 
klooster.

Maar er zijn ook overeenkomsten. De kloostertuin is vrijwel altijd afgesloten van de buitenwereld, door 
waterlopen, muren, hagen en/of boomsingels. In de kloostertuin binnen de muren werden vooral 
groenten en fruit verbouwd, sommige kloosters zijn beroemd geworden om hun landbouwactiviteiten 
en de producten die deze opleveren.

Een ander deel van de tuin is bestemd voor bezinning, als plaats voor gebed en meditatie. Hier bevinden 
zich meestal devotiebeelden van Maria en andere heiligen, een kapel, een Lourdesgrot, een reeks 
kruiswegstaties of een Calvarieberg. Sommige kloosters beschikken over een brevierlaantje of een 
aparte breviertuin,een tuin met vaak monumentale, oude bomen en heesters en meestal kronkelende 
paden, waar de kloosterling rustig en beschermd al lopend met zijn gebedenboek in de hand zijn vaste 
dagelijkse gebeden kan bidden (ook wel ‘brevieren’ genoemd). 

4.6 Klooster Sint Benedictusberg
Om het onderzoek naar klooster compleet te maken, heb ik het klooster Sint Benedictusberg bezocht 
en heb ik Pater Lambertus geïnterviewd om te onderzoeken hoe het leven in dit klooster eruit ziet. 

De abdij Sint-Benedictusberg ligt vlakbij Vaals in Zuidoost Limburg op een beboste heuvel langs de weg 
tussen Maastricht en Aken. Het kloostercomplex bestaat uit twee delen, welke beide ontworpen zijn 
door twee verschillende architecten. In Figuur 2 is een overzicht van het klooster te zien dat duidelijk uit 
twee delen bestaat. In 1922 werd er begonnen met het eerste deel van het klooster, ontworpen door 
Dominicus Böhm en Martin Weber. Dit gedeelte van het klooster bestaat uit vier vleugels die gelegen 
zijn rond een binnenhof. In dit oude gedeelte bevindt zich rondom de binnenhof op de begane grond de 
kloostergang met de refter en het gastenkwartier en op de eerste verdieping bevindt zich een tweede 
kloostergang met de kapittelzaal, het scriptorium en de monnikencellen. Twee monumentale trappen 
verbinden de kloostergang op de eerste verdieping met de refter beneden.

Tussen 1956 en 1987 werd hierop de uitbreiding, ontworpen door Dom Hans van der Laan, gerealiseerd. 
De uitbreiding van Dom Hans van der Laan bestaat uit een dubbele kerk met een atrium en klokkentoren, 
de sacristie, de spreekkamers en de bibliotheek.

Een stijgende oprijlaan leidt naar een ruim voorplein met een groot kruismonument dat erop wijst, dat 
het huis en zijn bewoners aan God gewijd zijn. Hier bevindt zich de ingang van het klooster, zoals te zien 
op Figuur 3. Wanneer men het klooster betreedt komt men terecht in een hal (Figuur 4) die rechtstreeks 
uitkomt op een atrium aan de ene kant en leidt naar een zijvleugel met gesprekskamers aan de andere 
kant. De gesprekskamers zijn minimalistisch ingericht. De deuren zijn bekleed met grof hout en de 
wanden en vloeren zijn van beton. Een groot vierkant raam biedt uitzicht op het boslandschap dat 
rondom de abdij ligt. 

Aan het atrium ligt de crypte (Figuur 5) van het klooster, onder de bovenkerk. De crypte is een donkere 
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ruimte met kleine zijramen dat zorgt voor strijklicht dat de ruimte binnenkomt en een dramatisch, sacraal 
effect teweegbrengt. Naast de crypte is de sacristie (Figuur 9) met de ladekasten waar de liturgische 
gewaden, eucharistiekelken en -schalen worden bewaard. Deze voorwerpen zijn tevens door van der 
Laan ontworpen en zijn even sterk geabstraheerd als het gebouw zelf.

De bovenkerk is te bereiken door de trap in het atrium die te zien is in Figuur 10. De kerk is een 
rechthoekige ruimte met aan weerzijden massieve, rechthoekige kolommen, zoals te zien in Figuur 
6. Alle wanden zijn opgetrokken uit baksteen en afgewerkt met een witte kalklaag. De vloer is van 
grijs beton en het plafond is bekleed met donkerbruin hout. Het licht komt binnen door rechthoekige 
raamopeningen vlak onder het dak. Achter in de ruimte, tussen de de twee kolommenrijen staat het 
altaar, dat enkel en alleen bestaat uit een blok natuursteen. Aan weerzijden van het altaar staan de 
koorbanken waar de  monniken plaats nemen tijdens een mis. 

In het klooster is alle aandacht gericht op de muren, de ruimtes die zij doen ontstaan en op de afwisseling 
tussen open en dichte elementen. Het gebouw is zo ontworpen dat elk element in een harmonische 
verhouding staat tot de andere elementen. Niets leidt de aandacht voor het geheel af, ieder element dat 
zich van het gebouw als geheel zou kunnen losmaken, en daardoor de aandacht zou kunnen opeisen, 
is vermeden. Er zijn geen kostbare materialen gebruikt, er zijn geen schitterende kleuren te vinden en 
geen rijke versieringen. De afmetingen van het gebouw in zijn geheel en de afmetingen van elk element 
zijn op elkaar afgestemd en in harmonische verhoudingen bijeengebracht. Het gebouw straalt hierdoor 
een bepaalde rust en vrede uit die bijdraagt aan de innerlijke harmonie van de bezoeker of bewoner.

Figuur 2.  Overzicht klooster Sint Benedictusberg
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Figuur 3.  De ingang

Figuur 5.  De crypte

Figuur 6.  De bovenkerk

Figuur 7. Stilte gewenst in het klooster

Figuur 4.  De hal
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4.6.1 Interview met Pater Lambertus
Pater Lambertus is een 71-jarige monnik die inmiddels al 50 jaar in klooster Sint Benedictusberg woont. 
Hij neemt tevens de taak van archivaris op zich.

De Orde

1. Wanneer hebt u zich bij deze kloosterorde aangesloten en hoe lang woont u hier al?

Ik heb mij in 1963 aangesloten bij deze kloosterorde, ik woon hier dus al 50 jaar.

2. Wat waren uw (belangrijkste) beweegredenen om u bij deze kloosterorde aan te sluiten?

Toen ik in mijn tienerjaren een groot godsdienstig verlangen voelde, besloot ik het seminarie te 
bezoeken en kwam ik uiteindelijk in de abdij Benedictusberg terecht.

3. Hoeveel paters wonen in de Sint Benedictusberg? 

Op dit moment wonen er 13 monniken in dit klooster, waarvan één monnik uit Senegal waarvan 
onbekend is hoe lang hij zal blijven. Een 14e inwonende is een leek die meedraait in het klooster.

4. Zijn er verschillende rollen binnen de kloosterorde en wat zijn deze rollen binnen de kloosterorde?

Elke monnik heeft een eigen taak in het klooster, voorbeelden hiervan zijn bibliothecaris, archivaris 
of portier. 

Programma

5. Gedurende de dag zijn er vaste gebedstijden, moet iedereen hieraan deelnemen/neemt iedereen 
hieraan deel? Luiden er bellen?

In principe neemt iedereen hieraan deel, werk of lichamelijke beperkingen zoals ziekte of ouderdom 
kunnen echter redenen zijn om niet overal bij aanwezig te zijn. De klokken luiden bij elke gebedstijd. 
Eerst 7 minuten van tevoren, daarna 3 en als laatste wanneer de mis begint. De belangrijkste 
gebedstijden zijn de Hoogmis en de Vespers. Per dag wordt er acht maal gebeden op de volgende 
tijden:

05.00u: Metten
06.30u: Lauden
07.45u: Priem
09.30u: Terts en Hoogmis
12.15u: Sext
14.00u: Noon
17.00u: Vespers
20.30u: Completen

6. Hoe wordt de tijd tussen deze vaste gebedstijden ingedeeld? 

Deze worden meestal pastoraal ingevuld door de monniken zelf, er wordt gelezen of gebeden. 
Elke monnik heeft een taak in het klooster, zoals bibliothecaris, archivaris en portier, dit werk wordt 
gedaan tussen de gebedstijden door. De monniken hebben naast jaarlijkse taken ook wisselende, 
tijdelijke taken.

7. Zijn er bepaalde activiteiten die alleen gebeuren of juist in groepsverband (zoals gebed)?

In de abdij beschikte iedere monnik over een eigen, besloten cel waar hij niet alleen slaapt maar ook 
verblijft om er gedurende de dag te bidden en zich aan lezing en studie te wijden. Het slaapvertrek is 
ieders eigen claustrum binnen het klooster. Het bewonen van deze cellen behoren tot de monastieke 
levenskunst, omdat een intensief gebedsleven, geestkracht en ascese nodig zijn om in de cel te 
verblijven. Het alleen-zijn kan zwaar vallen, omdat God zijn aangezicht schijnt te verbergen.
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De persoonlijne afzondering belemmert het gemeenschapskarakter van het leven binnen het klooster 
niet. In de kapittelzaal van het klooster komen de monniken bijeen voor de gemeenschappelijke 
beraadslagingen. De maaltijden worden in de refter gebruikt, deze hebben een waardig en 
godsdienstig karakter. Na afloop van de middag- en avondmaal blijven zij korte tijd bij elkaar voor 
de gezamenlijke recreatie.

8. Zijn er voorschriften voor het uitvoeren van activiteiten in stilte of juist niet?

Dit is sterk afhankelijk van de persoon, het doel van het leven in het klooster is echter om een 
geestelijk leven te lijden, hier moet zelf naar gezocht worden. Het gaat erom hoe de monnik zelf de 
terugtrekking van de wereld invult, er is echter een bepaalde mate van stilte nodig om dit te doen.
De maaltijden hebben echter wel een eerbiedig karakter, de monniken spreken tijdens het eten niet 
maar luisteren naar een lezing. 

9. Komt u wel eens buiten de muren van het klooster? Mag dit?

Donderdag middag is een vrije middag, vroeger was dit meestal een gezamenlijke wandeling. 
Tegenwoordig wordt dit wat meer privé ingevuld en kan er ook tijd buiten de muren van het klooster 
doorgebracht worden. Ook bepaalde taken van de monnik kunnen van hem verlangen dat hij zich 
buiten de kloostermuren begeeft. 

10. Wanneer er gasten verblijven in het klooster, doen zij dan mee in het totale programma en met welk 
doel komen zij hier? Hoeveel gasten kunnen jullie huisvesten?  Hoe lang blijven zij meestal?

In het klooster zijn 8 gastenkamers aanwezig, de gasten verblijven ongeveer 3 tot 4 dagen en 
vullen hun dagen met wandelen of werken. Over het algemeen houden ze zich aan het schema, ze 
bidden echter de metten en lauden meestal niet mee. Zij komen met allerlei verschillende doelen 
naar het klooster.

Het Klooster

11. Welke functies zijn er in het klooster gehuisvest?

1. Atrium
2. Bovenkerk
3. Crypte
4. Sacristie
5. Bibliotheek
6. Kapittelzaal
7. Refter
8. Torenkamer
9. Kruisgang – hal naar refter
10. Binnenhof
11. Kerkhof
12. Boekbinderij
13. Steenhouwerij
14. Tuin
15. Smederij
16. Bakkerij
17. Wasserij
18. Timmerij
19. Spreekkamers

12. Zijn de functies op een bepaalde manier gekoppeld/geplaatst?

Het klooster bestaat uit twee delen, met 2 binnenhoven. Het nieuwe deel betreft de kerk, de crypte 
en de sacristie. Het oude deel huisvest de rest van de functies, zoals de slaapvertrekken en de 
refter.
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13. Draagt het gebouw/de architectuur bij aan de manier van leven in het klooster? Zo ja, hoe dan?

Het gebruik van materialen van rustige, natuurlijke kleuren zorgt voor eenvoud binnen het gebouw 
en straal een bepaalde rust uit. De lichtinval in de verschillende ruimtes wekken een specifieke 
sfeer op en een gevoel dat daarbij hoort, dit is bijvoorbeeld goed te zien in de kerk en de crypte. 
De vormgeving van ruimtes zorgt voor een harmonisch geheel dat erg specifiek zo is ontworpen 
zoals bijvoorbeeld het ritme in de kerk.

14. Is er verschil in architectuur tussen de verschillende functies?

Vanwege het oude en nieuwe deel van het klooster is er een verschil in architectuur dat erg goed 
te zien is.

Figuur 8. De kloostergang

Figuur 9.  De sacristie Figuur 10.  De trap in het atrium
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5 Retraites

Waarschijnlijk is niet iedereen bekend met het fenomeen ‘retraite’, daarom wordt  in dit hoofdstuk eerst 
aandacht besteed aan de vraag: Wat is een retraite?

De oorsprong van retraites vinden we terug in de rooms-katholieke traditie, tot in de jaren ‘60 was 
het binnen de katholieke kerk heel gebruikelijk dat je eens in de zoveel tijd ‘op retraite’ ging. Meestal 
vond dat plaats in een klooster en verbleef je een korte tijd bij de monniken of monialen om je af te 
zonderen van je dagelijkse omgeving en bezigheden met het oog op geestelijke verdieping en sterkere 
verbondenheid met God onder begeleiding van iemand met ervaring. Tijdens het verblijf in het klooster 
bracht je tijd door in een kleine kamer, je verpoosde in de kloostertuin, je nam deel aan een gebedsdienst 
en voor je maaltijden schoof je aan bij de monniken of zusters van het klooster. De afgelopen tijd is de 
belangstelling voor retraites weer gegroeid, al is de oorspronkelijke kerkelijke setting voor een groot 
deel verloren. Het gaat dan niet om verdieping van je leven met God, maar binnen deze retraites staat 
bezinning op persoonlijke doelen centraal.

Wanneer je op retraite bent trek je je tijdelijk terug uit de wereld om een andere wereld te ontdekken, 
je laat daarbij alles uit je dagelijkse leven achter: je verantwoordelijkheden, je vaste gewoonten en je 
afleidingen. Door de afwezigheid van prikkels ontstaat er ruimte om stil te staan bij jezelf en tot rust 
te komen. Je laat de beslommeringen van het dagelijks leven achter je en staat stil bij het moment. 
Hierbij ervaar je jezelf, de anderen en de omgeving waarin je je bevindt. Doordat je jezelf terugtrekt uit 
de wereld zorg je voor minder afleiding en minder zorgen door het contact met de buitenwereld tijdelijk 
te verbreken. Op retraite zet je je gsm uit, vermijd  je zoveel mogelijk de winkels, lees je geen kranten, 
kijk je geen TV en luister je niet naar de radio. Je probeert zo aanwezig mogelijk te zijn bij wat je doet op 
elk moment: aanwezig bij de plek, jezelf en de andere deelnemers. Een retraite geeft je een kans om de 
bezorgdheden en eisen van je dagelijkse routine opzij te zetten. Door te ontsnappen aan het lawaai en 
de drukte van de stad, kun je beginnen met relaxen en jezelf open te stellen. Het geeft je de mogelijkheid 
om tijd en inspiratie te delen met gelijkgestemde mensen uit alle lagen van het leven.

Tijdens een retraite wordt door middel van meditatie, reflectie, periodes van stilte en gesprekken met 
gelijkgestemden meer duidelijkheid gezocht over wat je echt belangrijk vindt en hoe je echt wilt leven. Al 
deze activiteiten binnen een retraite zijn op eenvoud afgestemd. Ze vormen een stevige basis om een 
andere manier van zijn te verkennen waarin helderheid, energie en inspiratie, aandacht voor de dingen 
en vriendelijkheid belangrijk zijn. Met de ervaring die je opdoet tijdens een retraite vertrek je weer naar 
huis, terug naar de wereld en het leven van alledag. Na een retraite sta je steviger met de voeten op de 
grond, ben je rustiger en zit je vol energie. Door vaker op retraite te gaan versterk je die kwaliteiten in 
ons dagelijks leven.

Een retraite is echter geen vakantie, het is geen vermaak en geen cursus waar je trucjes leert. Ook 
is het geen tijd om een stapel boeken te lezen of andere vormen van afleiding te zoeken, het is geen 
gelegenheid om sociale contacten op te doen. Het is geen vlucht uit de wereld. Het is geen wondermiddel 
voor verlichting, geen weg naar succes en ook geen poort naar een continue staat van harmonie en 
gelukzaligheid. Een retraite is een gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen en met een frisse blik naar 
je leven te kijken. Ze zijn een kans om je bewustzijn van jezelf te verdiepen, als ook van andere mensen 
en de wereld om je heen. Ze geven je de mogelijkheid om duidelijk te krijgen wat het belangrijkste is in 
je leven. Een retraite kan een uitdagende en levensveranderende ervaring zijn. Het brengt je volledig in 
je mens zijn, inclusief alle gevoelde menselijke beperkingen die daarbij horen. 

Tijdens een retraite bepaalt een programma hoe de dag eruit zal zien, deze programma’s kunnen 
variëren, afhankelijk van wat voor soort retraite je volgt en het thema van de retraite. De meeste retraites 
omvatten meditatie, perioden van stilte, en andere activiteiten, zoals lezingen, workshops, studiegroepen, 
en soms yoga. Daarnaast worden er ook periodes van werk en vrije tijd opgenomen in het programma. 
Het programma voor de retraites wordt van tevoren vastgesteld door de begeleider(s) van de retraite, 
hierdoor hoef je niet na te denken over wat je nog moet doen; je volgt enkel het dagprogramma dat door 
een begeleider van de retraite is opgesteld en concentreert je daarop. 

Belangrijk bij een retraite is stilte. Dit kan betekenen dat er niet gesproken wordt, maar ook dat  er minder 
drukke gebaren worden gemaakt of dat deuren zachtjes geopend worden. Je leven vertragen, zodat 
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je aandachtiger kunt zijn. Stilte heeft een krachtig effect, je kunt in stilte toch aandacht hebben voor 
anderen, aanvoelen wat ze nodig hebben, samen zijn. Door het communiceren zonder woorden leer je 
oog hebben voor wat anderen nodig hebben. Stilte-retraite is de geleidelijke overgave aan het proces 
waarin je gewaar wordt van wat er in je innerlijk voortdurend verschijnt en weer verdwijnt in de vorm 
van gedachten, beelden, gevoel, lichamelijke sensaties, inspiratie en inzichten. Je zakt langzaam in een 
bewustzijn dat alle verschijnselen die - van binnenuit en van buitenaf - constant door ons heentrekken, 
omhult. Hierdoor ontdek je je ware identiteit, een stilte-retraite is daardoor de meest intieme ontmoeting 
met jezelf. In jouw overgave aan ‘niet-weten’, en de volledige aanvaarding van wat zich ook maar zal 
aandienen, wordt je je gewaar van wie je bent. Een stilte-retraite werkt als een reiniging die helemaal 
vanzelf op gang komt. Een georganiseerde retraite biedt de veiligheid en de verzorging waarin je, 
geholpen door de werking van de stilte, als vanzelf langzaam maar zeker in je ‘ware zelf’ zakt. Het is 
niet iets nieuws dat je bereikt, maar je keert terug naar dat wat er altijd al was, waaruit het nieuwe wil 
ontstaan. 

Iedereen kan zo nu en dan behoefte hebben aan een retraite doordat we ons soms geleidelijk, maar 
meestal schoksgewijs, bewegen naar nieuwe fasen in ons leven. Het kan zijn dat door gebeurtenissen 
van buitenaf een plotselinge breuklijn ontstaat waarbij het leven in een klap verandert; bijvoorbeeld door 
het plotseling verliezen van een baan, door ernstige ziekte of dood van een naaste. Dit initieert een 
proces waarin het besef van identiteit en de manier waarop je leefde in rap tempo afbrokkelt, kantelt, 
en de ‘oude vertrouwde huid‘ niet meer past. Het zijn dan niet alleen de uiterlijke omstandigheden 
die veranderen, maar ook de innerlijke identiteit ondergaat daarbij een diepe transformatie. Oude 
gedachtepatronen, onze betekenissen en verhalen, de diepe waarden van waaruit we leefden, 
gewoontes, kleine verslavingen die zo bij ons pasten, de sociale kringen waarin we bewogen; alles kan 
zomaar verschuiven naar een nieuwe ordening. Ons vertrouwde evenwicht waarin we leven vanuit een 
redelijk stabiel ‘ik’, omgeven door vertrouwde naasten, begint dan te kantelen doordat er een innerlijke 
onrust voelbaar wordt, waarin er ‘iets wil’ dat we nog niet kennen.

De periode daartussen is vaak moeilijk te verduren, uit te houden, doordat je je identiteit kwijt bent en 
het nieuwe er nog niet is. Je kunt weinig of niets doen, behalve geduld hebben en erop vertrouwen je 
nieuwe identiteit vorm en betekenis zal krijgen. In deze periodes verlang je vaak naar de stilte, trek je je 
terug om dat nieuwe in jezelf te ontdekken, te begrijpen en te verwelkomen.

Retraite is een mooie vorm van diepte bezinning voor mensen die inzien dat ze geleefd worden door 
gedachte- en levenspatronen die zich als variaties op een thema blijven herhalen. Bedoeld voor hen die 
oprecht willen weten wie ze zijn achter de dagelijkse hektiek van het leven en het beeld dat ze daarin 
van zichzelf hebben. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen vanuit het gevoel het leven niet 
ten volste te leven en die bereid zijn en de kracht hebben om zelfonderzoek te doen ongeacht wat zich 
aandient. Retraites zijn bedoeld voor hen die de stilte op zich willen laten inwerken.

Het retraite-proces is een proces waarin we alle verhalen die we over onszelf hebben gemaakt in de 
stilte van de retraite van ons af laten glijden. Voorafgaand aan elk verhaal dat we ooit maakten was er 
een ervaring of beleving, die ervaring is allang weg, maar het verhaal wordt onderdeel van wie we zijn, 
en vormt ons persoonlijkheid. Ons zelfbeeld vormt vaak de grootste gevangenis waarmee we onszelf 
beperken. 

Het leven is een constante stroom van beleving die we proberen te manipuleren of waarbij we denken 
dat het leven ons tegenwerkt, of waarmee we moeten vechten om succesvol te kunnen zijn. Door 
simpelweg getuige te zijn en in de beleving te blijven die zich op ieder moment aandient, glijden de 
sluiers die tussen ons en de beleving van eenheid van het leven, geleidelijk of schoksgewijs van ons af. 
Elke retraite ontvouwt zich op een unieke wijze; wat zich aandient valt niet te voorspellen.
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6 Referentiestudie

Om een lijst van ontwerpuitgangspunten en een Programma van Eisen op te stellen en een scenario te 
formuleren die de basis vormen voor het ontwerp is eerst een referentiestudie gedaan naar bestaande 
retraitecentra en andere vergelijkbare functies. Na het analyseren van de referentieprojecten kunnen de 
eisen voor het eigen ontwerp worden vastgesteld.  

6.1 Metta Vihara
Eén van de referentieprojecten is het boeddhistisch meditatiecentrum Metta Vihara dat in een klein 
dorpje in Zeeland is gevestigd. Ik ben op bezoek geweest bij Metta Vihara en heb een interview mogen 
houden met Parina, één van de begeleiders die bij Metta Vihara werkzaam is om te onderzoeken hoe 
een retraitecentrum werkt en hoe er wordt geleefd tijdens retraites. 

Het boeddhistisch meditatiecentrum Metta Vihara ligt in Hengstdijk, een klein dorpje in Zeeuws-
Vlaanderen. Het centrum is ontworpen door bureau SLA en is opgeleverd in 2013, het is het eerste 
nieuwgebouwde meditatiecentrum in Nederland. Het centrum huisvest 22 bedden in 13 één en 
tweepersoons slaapkamers waarvan er één te zien is in Figuur 14. Daarnaast is het gebouw voorzien 
van een meditatieruimte (Figuur 15), een bibliotheek/woonkamer (Figuur 11) en een keuken (Figuur 13). 

De vorm en het gebruikte materiaal van het nieuwe gebouw relateren aan de gebouwen in de omgeving, 
maar worden gebruikt op een nieuwe, frisse wijze. Architect Peter van Assche beargumenteert een 
gebouw te hebben ontworpen dat heel mooi is, maar niet per sé comfortabel. Dit is in lijn met de 
gedachte dat, wanneer je op retraite bent, je je niet hoeft te voelen als thuis.  Het resultaat is een gebouw 
met een sterke esthetiek, dat gemaakt is met robuuste en ruwe materialen die toegepast zijn op een 
nieuwe manier. 

De vorm van het meditatiecentrum is een interpretatie van het zogenaamde mansardedak, ook wel een 
Frans dak genoemd. Dit type dak wordt veel gebruikt bij de huizen en stallen in de omgeving van het 
centrum. De gevels en het dak van het meditatiecentrum zijn bedekt met stalen golfplaten, een materiaal 
dat bekend staat om de lage kosten, sterkte en duurzaamheid. Het materiaal dat gewoonlijk zorgt voor 
minder sierlijke overgangen met andere materialen is bij dit gebouw toegepast zonder verbindingen. 
Houten balken en kozijnen markeren de overgang van de ene stalen golfplaat naar de andere waarbij de 
horizontale lijnen van de balken het gebouw diepte en profiel geven. De golfplaten zijn in drie verschillende 
kleuren en lengtes uitgevoerd waardoor het op het eerste gezicht niet duidelijk is wat de schaal van het 
gebouw is en hoeveel verdiepingen het in werkelijkheid heeft.

Ook bij de ramen is dezelfde benadering toegepast bij het gebruik van ruwe materialen op een nieuwe 
manier. De ramen in de stalen huid van het gebouw – zowel in de gevel als in het dak – zijn standaard 
Velux ramen welke uitstekende technische eigenschappen hebben en niet duur zijn. De ramen zijn 
omkaderd door witgeverfde houten kaders zodat ze een opvallend uiterlijk krijgen. Het industriële uiterlijk 
van het staal vormt een contrast met de kopse gevels en het terras welke bekleed zijn met hout; een 
robuust maar warm materiaal. 

Het interieur van het meditatiecentrum kenmerkt zich door onafgewerkte bouwmaterialen die op een 
zorgzame – zelfs delicate - manier zijn toegepast. De dragende, structurele muren zijn opgebouwd 
uit ongepleisterd kalkzandsteen, de vloeren van ruw beton zijn gepolijst en onbedekt gelaten. De 
niet-dragende wanden  zijn gemaakt van ecologisch geproduceerde MDF platen en beschilderd met 
transparante kleuren zodat de structuur van het materiaal zichtbaar blijft. Een uitzondering vormt de 
meditatieruimte waar de vloeren zijn voorzien van zwarte bamboe. De grote deuren van de meditatieruimte 
openen naar buiten, waardoor ‘open lucht meditatie’ mogelijk wordt. In gesloten toestand filteren de 
deuren het zonlicht en zorgen voor een lichtspel doordat ze gemaakt zijn van geperforeerd gegolfd staal. 
Dit geeft de ruimte een intieme sfeer en zorgt voor de optimale omstandigheden voor meditatie. 

De medewerkers van Metta Vihara zijn allen leden van de Triatna gemeenschap, een boeddhistische 
beweging gericht op het ontwikkelen van een beoefening van het boeddhisme die past in het leven van 
de moderne samenleving. 
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Figuur 11.  De bibliotheek/woonkamer

Figuur 12.  Metta Vihara

Figuur 13.  De keuken

Figuur 14.  Een slaapvertrek Figuur 15.  De meditatieruimte
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6.1.1 Interview met Parina (Angeli van den Berg)
Parina is één van de begeleiders van Metta Vihara. Haar fascinatie is het volle dagelijkse leven te 
verbinden met de beoefening van ethiek en meditatie.

De Orde

1. Wat zijn de verschillende rollen/functies van de medewerkers binnen de orde?

Wij werken enkel met vrijwilligers waarbij we verschillende werkgroepen hebben. Zo hebben we 
bijvoorbeeld een beheergroep, een pr-groep, een kookgroep en een organisatiegroep. De ordeleden 
van Metta Vihara leiden de retraites inhoudelijk.

2. Waarom zijn jullie juist in Hengstdijk gevestigd? Maken jullie gebruik van de omgeving?

Wij zochten een goede locatie in Zeeland, Brabant of Limburg omdat wij samenwerken met België. 
Het liefste hadden we Brabant gekozen maar daar is de grond heel duur en het is daar vrij vol 
gebouwd. Toen stond er hier in Hengstdijk iets vrij, het was goedkope grond en ligt dicht bij België. 
De omgeving hier is rustig en heeft een mooie natuur, hier kunnen wij goed gebruik van maken. 

3. De Triatna Boeddhistische Beweging is de organisatie achter het retraitecentrum. De retraiteleiders 
die afkomstig zijn uit deze beweging - de kok en de organisator - leveren hun diensten op vrijwillige 
basis, is heel Metta Vihara vrijwillig?

Wij werken enkel en alleen met vrijwilligers, de kosten voor de retraites dekken de kosten van 
de retraite, maar donaties worden altijd op prijs gesteld. De retraitebegeleiders leven namelijk 
gedeeltelijk van giften. 

4. De retraites kosten geld om te bezoeken en eraan deel te nemen, er zijn twee kosten gedefinieerd 
per retraite welke aanpassen aan een hoog of een laag inkomen, waarom is dit?

Wij willen iedereen de kans geven om deel te nemen aan de retraites, niet iedereen kan zich dit 
anders veroorloven. 

5. Vinden de bezoekers het redelijk om deze prijzen te betalen en zijn zij dan nog altijd enthousiast in 
het strikt volgen van het programma?

Ja zeker, ze komen hier met een bepaald doel. We vragen minimale prijzen die iedereen bereid is 
te betalen.

6. Metta Vihara is in principe boeddhistisch, wat houdt dit in? Hoe zie je dat terug in de retraites? En 
wat als een bezoeker niet boeddhistisch is, hoe werkt dat?

De retraites hebben een boeddhistische grondslag maar staan open voor mannen en vrouwen 
van alle gezindten. Boeddhistische thema’s en meditatie welke verschillen per retraite. Ook zijn er 
retraites voor beginners en voor gevorderden. Wanneer je geen of weinig ervaring hebt met het 
mediteren kun je dus ook deelnemen aan bepaalde retraites. 

Het programma

7. Er zijn verschillende soorten retraites, zoals? Waarin zit het verschil in programma? Hoe lang duren 
retraites?

Er zijn gedurende het jaar allerlei soorten retraites, zo zijn er zomer- en winterretraites, werkretraites 
en studieretraites. Sommigen duren een weekend en sommigen een hele week. Bij werkretraites 
kun je zelf kiezen hoe lang je blijft. Het onderwerp en de focus verschilt per retraite, afhankelijk van 
het thema.
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8. Tijdens eens retraite is er een vaststaand programma, is dit elke dag hetzelfde?

Nee, dit is niet per dag precies hetzelfde. Degene die de retraite leidt, bepaalt ook het programma.  
Dit programma staat dan voor deze dag wel vast. globaal gezien ziet een programma er zo uit:

07.00u  Instructie en meditatie 
09.00u  Ontbijt
10.00u Ochtendprogramma (verdere instructie, beoefening van meditatie, een lezing,   
  discussiegroepen)
13.00u Lunch en vrije tijd
16.30u  Instructie en meditatie beoefening
18.30u  Avondmaaltijd
20.00u Meditatie, mantra zingen of ander ritueel
21.30u  Afsluiting van de dag

9. Moet iedereen overal aan deelnemen/neemt iedereen hieraan deel? Hoe worden de tijden 
aangegeven?

Nee dit hoeft niet, we gaan niemand dwingen om iets te doen. Meestal neemt iedereen deel aan 
alle onderdelen van het programma, maar gasten kunnen er ook voor kiezen om een dag(deel) niet 
mee te doen. Dit is geen probleem. We hebben een bel om iedereen bij elkaar te roepen of om 
iedereen te wekken.

10. Wat zijn de belangrijkste activiteiten die de dag structuur geven zoals het gebed in een klooster?

De maaltijden en de meditatie-activiteiten lopen door het gehele programma wat afgewisseld 
wordt met vrije tijd of werk.

11. Is er ook vrije tijd in het programma? Hoe wordt deze meestal ingedeeld?

Ja, meestal is deze na de lunch. Deze wordt ingevuld met fietsen of wandelen, lezen of iets 
dergelijks dat is aan de gasten zelf.

12. Zijn er bepaalde activiteiten die alleen gebeuren of juist in groepsverband plaatsvinden?

Ja, meditatie gebeurt altijd in groepsverband. De rest van de activiteiten kunnen alleen of met 
meerdere personen gedaan worden dat is afhankelijk van de aard van de activiteit.

13. Zijn er voorschriften voor het uitvoeren van activiteiten in stilte of juist niet? 

Sommige retraites zijn helemaal in stilte, andere retraites hebben momenten van stilte. Wanneer 
er bijvoorbeeld een grote groep aanwezig is zijn de maaltijden vaak in stilte, omdat het anders te 
rumoerig wordt.

14. Waarom komen gasten naar Metta Vihara?

De redenen hiervoor zijn zeer divers.

15. Komen gasten wel eens buiten het gebied van Metta Vihara wanneer ze hier zijn? Mag dat?

Ja, dat mag. Gasten gaan soms buiten wandelen of fietsen en dit mag gewoon.

16. Helpen de gasten ook mee met bijvoorbeeld afwassen/koken/opruimen of onderhoud van het 
gebouw? Zo ja, hoe wordt dit geregeld?

Ja, dat doen ze. Het is fijn om na een tijd van mediteren iets te kunnen doen met je handen. Het 
werken helpt ook mee om te integreren. Er worden taken toebedeeld aan de gasten voor de 
periodes dat hiervoor tijd is vrijgemaakt in het programma.
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Het retraitecentrum

17. Welke functies zijn er in het retraitecentrum gehuisvest?

1. Eén- en tweepersoonskamers met eigen badkamer
2. MIVA-kamer
3. Eetkamer
4. Zitkamer (Stiltekamer/Bibliotheek)
5. Meditatiezaal
6. Terras

18. Wat zou u bestempelen als de meest belangrijke functie/centrale functie van het retraitecentrum?

De meditatieruimte.

19. Zijn de functies op een bepaalde manier gekoppeld/geplaatst?

De slaapvertrekken zijn allen op de eerste verdieping geplaatst (afgezien van de MIVA-kamer). De 
rest van de functies zitten allemaal op de begane grond. Het liefste willen we de meditatieruimte 
in een apart gebouw naast het huidige gebouw zetten, zodat wanneer je gaat mediteren je echt 
ergens anders heen gaat. Dit helpt, maar helaas is daarvoor nu niet genoeg geld beschikbaar.

20. Is er verschil in architectuur tussen de verschillende functies?

De slaapvertrekken hebben allemaal een verschillende kleur op de muren, de muren van de 
meditatieruimte zijn expres wit gelaten. De meditatieruimte heeft ook grote glazen ramen waardoor 
er veel licht naar binnen kan en er uitzicht naar buiten is, de slaapvertrekken hebben kleinere 
ramen. De vloer van de meditatieruimte is voorzien van houten bamboe, de vloer van de rest van 
het gebouw bestaan uit onafgedekt, gepolijst beton. 

Figuur 16.  Plattegrond Begane Grond

Figuur 17.  Plattegrond Eerste verdieping
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6.2 Lijst van referenties
Naast Metta Vihara zijn er diverse andere referentieprojecten die onderdeel zijn van de referentiestudie 
welke om diverse redenen zijn opgenomen in deze studie:

Element House | Korea - Sami Rintala 
Het Element House markeert de grens van een natuurpark en het stedelijk weefsel van Seoul en is 
daarom ontworpen als een schuilplaats en een belevenis voor de zintuigen voor de mensen die op weg 
zijn naar de natuur of terugkeren naar de stad.

Buddhist retreat | Utah (USA) - Imbue Design
Dit huis is ontworpen als een heiligdom in de woestijn van Grover, Utah voor Tibetaanse boeddhisten. De 
bedoeling is om dagelijkse activiteiten te verweven met momenten die gereserveerd zijn voor spirituele 
gebruiken. Het gebouw helpt daarmee een rijk en gevarieerd leven te creëren.

Mountain Lodge | Noorwegen - Haptic Architects
De Mountain Lodge is vormgegeven als een collectie van vijf gebouwen rond een centrale ruimte, 
gebaseerd op de traditionele Noorse Tun. Elk gebouw heeft zijn eigen functie en is zo geplaatst dat ze  
georiënteerd zijn op een specifiek uitzicht passende bij de functie.

Therme Vals | Zwitserland - Peter Zumthor
Therme Vals is een hotel en spa in één en biedt een complete zintuiglijke belevenis. Het gebouw is 
ontworpen met een structuur die overeenkomt met een grot of een steengroeve en werkt samen met de 
natuurlijke omgeving van de thermen. 

Think Tank Retreat | India - RMA Architects
Dit gezonheidscentrum is vormgegeven als onafhankelijke dozen die elk een eigen functie hebben welke 
allen onder een groot dak geplaatst zijn. De plateaus gevormd door deze doosjes zijn bereikbaar en 
kunnen gebruikt worden als overdekte ruimtes voor informele bijeenkomsten, yoga en meditatie. 

Tucson Mountain Retreat | Arizona - DUST Architects
Deze vakantiewoning gelegen in Tuscon, Arizona,  is ontworpen als een langgerekt en smal gebouw 
dat is gesitueerd tussen de rotspartijen en cactussen van de Sonorawoestijn, één verdieping hoog met 
terrassen langs de noord- en zuidgevels en een smal terras op het dak. De woning is voornamelijk 
opgebouwd uit aangestampte aarde, een materiaal dat gebruik maakt van de op grote schaal 
beschikbare aarde uit de omgeving.

Won Dharma Center | New York (USA) - Hanrahan Meyers Architects
Het Won Dharma Center is een recreatief en spiritueel retraitecentrum voor een Koreaanse boeddhistische 
sekte die de nadruk legt op de balans in het dagelijks leven met de focus op de natuur. Het centrum 
bestaat uit vijf gebouwen met elk een eigen functie die als een open cirkel ten opzichte van elkaar 
geplaatst zijn en zijn op sommige plaatsen met ekaar verbonden afhankelijk van de functies. 

Yingst Retreat | Michigan (USA) - David Salmela 
De Yingst Retreat bestaat uit een cluster van verschillende gebouwen en is geörienteerd op de 
omringende bebossing en en het water van een meer. Het huis zelf vormt het belangrijkste gebouw met  
witgeschilderd metselwerk, en glazen gevels met zichtbare verticale houten kolommen die verwijzen 
naar de bomen in de omgeving.

6.3 Analyse van de referenties
Als onderdeel van de referentiestudie en analyse is ten eerste een overzicht opgesteld met goede en 
bruikbare punten per project (6.3.1 op pagina 41) die later kunnen worden opgenomen in het eigen 
kwalitatieve programma van eisen. Ook is er een matrix gemaakt die een overzicht geeft van het aantal 
gebouwen binnen project (6.3.2 op pagina 42) in combinatie met een conceptuele opzet van de 
plattegronden per project (6.3.3 op pagina 43).

Hieruit volgen de belangrijkste kenmerken per project die resulteren in een kwalitatief en kwantitatief 
programma van eisen voor het eigen project.
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6.3.1  Pluspunten

Element house

Yingst Retreat Therme Vals

Won Dharma Center

Mountain Lodge

Tucson Mountain Retreat Think Tank Retreat

Metta Vihara Buddhist Retreat

+
Open meditatieruimte
Scheiding van slaapgedeelte en overige functies
Aangepast aan de omgeving
Maakt gebruik van de omgeving
Simpele/rustige materialen en kleuren

+
Nagedacht over nadering/toegang van het gebouw
Aangepast aan de omgeving
Open naar de natuur
Functies los van elkaar
Gebruik van rustige kleuren

+
Maakt gebruik van de omgeving
Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren
Buitenruimte op het dak

+
Maakt gebruik van de omgeving
Aangepast op de omgeving
Scheiding van functies binnen één gebouw
Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren

+
Aangepast aan de omgeving
Maakt gebruik van de omgeving
Nagedacht over nadering/toegang van het gebouw
Gebruik van materiaal
Gebruik van zones binnen één gebouw

+
Functies los van elkaar
Gebruik van natuurlijke materialen
Gebruik gemaakt van omgeving
Nagedacht over nadering/toegang gebouw
Verbinding tussen de gebouwen
Binnenhoven

+
Gebruik van natuurlijke materialen en kleuren
Maakt gebruik van de omgeving
Verschillende ruimtes met een verschillende 
uitstraling

+
Gebouwen met verschillende functies
Ingebedde buitenruimte
Maakt gebruik van op de omgeving
Aangepast op de omgeving
Duidelijke plattegrond
Nagedacht over nadering van het gebouw

+
Verschillende functies als units onder één 
dak
Tussenruimtes op de units
Gebruik van natuurlijke materialen
Open naar omgeving toe
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6.3.2  Aantal gebouwen

Eén gebouw

Meerdere gebouwen

Anders

Element house

Yingst Retreat Mountain Lodge

Won Dharma Center

Tucson Mountain Retreat Think Tank Retreat

Metta Vihara Buddhist Retreat

Therme Vals



43

6.3.3  Plattegrond opzet

Eén gebouw

Meerdere gebouwen

Anders

Therme Vals Element house

Yingst Retreat Mountain Lodge

Won Dharma Center

Tucson Mountain Retreat Think Tank Retreat

Metta Vihara Buddhist Retreat
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7 Scenario

De retraites in het retraitecentrum zijn toegankelijk voor iedereen die behoefte heeft aan een periode van 
rust en zich korte tijd wil terugtrekken uit het alledaagse leven. Retraite is een mooie vorm van diepe 
bezinning bedoeld voor mensen die oprecht willen weten wie ze zijn achter de dagelijkse hektiek van het 
leven en het beeld dat ze daarin van zichzelf hebben. Voor iedereen die zichzelf beter wil leren kennen 
en die bereid zijn, en de kracht hebben, om zelfonderzoek te doen ongeacht wat zich aandient en de 
stilte die bij een retraite hoort op zich willen laten inwerken.  

Er zijn heel het jaar door verschillende retraites, waarbij de duur ervan varieert van een weekend tot 
een week. Alle retraites hebben een verschillend thema en zullen zich dan ook op andere onderwerpen 
concentreren. Zo worden er werkretraites georganiseerd, maar ook retraites die draaien om het 
desbetreffende seizoen. De retraites worden geleid door één persoon. Hij of zij bepaalt de inhoud en 
het programma van de desbetreffende retraite aansluitend aan het thema en leidt tevens de meditatie 
en yoga sessies. Er zijn retraites voor beginners - mensen die weinig of geen ervaring hebben met 
mediteren en retraites - en retraites voor gevorderden - mensen die vaker hebben deelgenomen aan 
meditatie sessies of retraites.

Tijdens de retraites worden er taken uitgevoerd door de gasten als onderdeel van het programma, 
zoals koken of schoonmaken. Hierdoor kunnen de kosten laag gehouden worden en kunnen de 
meditatiesessies afgewisseld worden met simpel handwerk dat op zichzelf een meditatie is voor de 
gasten.

De kosten voor deelname aan een retraite zijn de minimale kosten waarmee de retraite bekostigd kan 
worden, dat wil zeggen het verblijf en het eten. Er is een lager bedrag voor mensen met een laag inkomen 
(bijvoorbeeld studenten), het bedrag dat men moet betalen voor een retraite is hoger voor mensen met 
een hoger inkomen. Op deze manier krijgt iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan de retraites.
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8 Ontwerpuitgangspunten

Vanuit het onderzoek naar wat een retraite is en vanuit het referentieonderzoek volgt een lijst van 
kwalitatieve eisen waaraan het retraitecentrum moet voldoen. Ook een kwantitatief programma van 
eisen is opgesteld waarbij de benodigde ruimtes met de bijbehorende vierkante meters zijn opgesomd.

8.1 Ontwerpuitgangspunten
Gebaseerd op de analyse van de referentieprojecten is er een lijst opgesteld met ontwerpuitgangspunten 
die worden gebruikt bij het eigen ontwerp voor het retraitecentrum in Stockholm. Deze lijst van 
ontwerpuitgangspunten is de volgende: 

- Open naar de natuur
- Gebruik maken van rustige/natuurlijke kleuren 
- Aanpassen aan omgeving/locatie (hoogteverschillen/landschappen/oriëntatie)
- Buitenruimtes (verbonden met binnen)

- Nadering en toegang van het gebouw is belangrijk 
- Toegang moet de gasten mentaal voorbereiden
- Scheiden van functies (Zowel een mentale als een fysieke scheiding)
- Verschillende functies hebben een verschillende uitstraling aangepast aan de functie
- Verbinding tussen de functies is belangrijk 

- Het gebouw moet bijdragen aan de manier van leven (rust, stilte)
- Het gebouw straalt rust en eenvoud uit (zonder prikkels)
- Het gebouw voorziet in ruimtes die bijdragen aan reflectie en bezinning

- Programma en verschillende activiteiten bepalen de routing
- Routing is belangrijk bij het ontwerpen van de plattegronden
- Plaatsing van verschillende functies ten opzichte van elkaar is belangrijk

8.2 Programma van Eisen
Het retraitecentrum heeft tien eenpersoons slaapvertrekken met eigen badkamer die in geheel privé 
zijn en één slaapvertrek voor de begeleider van de retraite. Daarnaast is het gebouw voorzien van een 
gezamelijke keuken waar met de groep gegeten kan worden, een meditatie/yogaruimte, een ruimte die 
als bibliotheek of woonkamer kan worden gebruikt en een spa met sauna en een zwembad. Daarnaast 
is er een ruimte die dient voor aandacht aan de geest, de kapel genoemd. Hier kunnen de gasten zich 
terugtrekken voor rust en contemplatie. Ook zijn er drie ruimtes die ontworpen zijn voor aandacht aan de 
zintuigen, deze ruimtes bieden de mogelijkheid om je te onttrekken aan de groep en je terug te trekken 
voor persoonlijke bezinning. Ten slotte is het retraitecentrum voorzien van twee buitenruimtes met elk 
een verschillend karakter. 

10 Eenpersoons slaapvertrekken   15  m2

Eigen badkamers     5  m2

Begeleiderswoning    85 m2

Keuken met gezamenlijke eetzaal   300  m2

Ruimte voor yoga/meditatie    250  m2

Bibliotheek/woonkamer    150  m2

Spa      70 m2

Kapel       80  m2

Zintuiglijke ruimtes    3 x  40 m2

Buitenruimtes    2 x 500 m2

Totaal      2255  m2 
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Djurgården

Södermalm

Gamla Stan

Lidingö

Kungsholmen

Norrmalm

Östermalm

Ladugårdsgärdet

Norra Djurgården

Nacka

Hägersten - Liljeholmens

Vasastan

Solna

9 Locatie

Wanneer je op retraite gaat is het doel ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en tot rust komen, tot jezelf 
komen. Daarom heeft een retraitecentrum behoefte aan een rustige, natuurlijke omgeving die positief 
bijdraagt aan bezinning en stilte tijdens de retraites die hier plaats zullen vinden. 

9.1 Stockholm
Er is daarom gekozen voor een locatie net buiten het centrum van Stockholm, Zweden. Zweden beschikt 
over veel ruimte, en grote, open natuurgebieden die worden afgewisseld met stedelijke weefsels zoals 
Stockholm. Stockholm is een stad met een kleine 900.000 inwoners op een oppervlakte van circa 200 
vierkante kilometer. De stad wordt ook wel het ‘Venetië van het Noorden’ genoemd, het ligt namelijk 
midden in een scherenkust die bestaat uit zo’n 24.000 eilanden. 

Ook Stockholm zelf beschikt over veel natuur die verspreid ligt over de stad. Veel inwoners van Stockholm 
ervaren het land en de stad niet meer als het rustige en mooie gebied dat het is. Door de hectiek van hun 
dagelijkse leven zien ze de essentiële dingen van het leven niet meer. Het nieuwe retraitecentrum helpt 
hen om te ontsnappen aan de drukte van de stad en zich terug te trekken in het mooie natuurgebied 
Djurgården op een steenworp afstand van het drukke centrum van Stockholm. Hier kunnen zij weer tot 
rust komen om daarna met een frisse blik het retraitecentrum te verlaten.

 

Stockholm

Figuur 18. Stockholm
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Figuur 19. Locatie Stockholm



9.2 Locatie
Djurgården is één van de natuurgebieden van Stockholm, net buiten het centrum. Het is een schiereiland 
van Stockholm en is ingericht als een openbaar toegankelijk park. Vroeger waren dit de koninklijke 
jachtgebieden, vandaar de naam Djurgården dat ‘Diergaarde’ betekent. Op dit moment is het park 
eigendom van het Rijk en zijn hier veel musea gelegen, het park is een populaire bestemming voor 
toeristen en wordt door de lokale bevolking gebruikt als recreatiegebied. De locatie voor het nieuwe 
retraitecentrum is gekozen uit een serie van mogelijke locaties op basis van vier criteria:

- Een gevarieerde, natuurlijke omgeving
- Goede bereikbaarheid
- Weinig bebouwing of grote wegen in de nabije omgeving
- Ruime locatie
- Uitzicht

Na de analyse van zes locaties in de groene gebieden van Stockholm is uiteindelijk deze locatie in 
Djurgården gekozen als de best passende locatie voor het retraitecentrum. 

De locatie die ik heb gekozen is gelegen op een zeer rustige plaats in het park, het is goed bereikbaar 
en heeft een weids uitzicht. Het bevindt zich op de rand van de bebossing die grenst aan een open 
grasweide. De locatie is slechts tien minuten verwijderd van het centrum en heeft toch de kwaliteiten die 
belangrijk zijn voor een retraitecentrum.
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Figuur 20. Stockholm
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10 Concept

Het programma en de verschillende activiteiten bepalen de dagindeling en de beweging van de bezoekers 
door het gebouw. Hierdoor wordt de routing langs de verschillende activiteiten en de plaatsing van de 
verschillende functies belangrijk bij het ontwerpen. 

In het concept zijn daarom drie hoofdbegrippen te onderscheiden die elk leiden tot een essentieel 
onderdeel van het ontwerp, dit zijn Structuur, Sequentie en een Cyclisch karakter die allen worden 
opgenomen in het gebouw. 

10.1 Structuur
Belangrijk bij de retraites is de structuur die door middel van het programma gegeven wordt aan de dag. 
De begeleider van de retraite stelt vooraf aan een retraite een programma op waaraan de gasten zich 
moeten houden en bepaalt zo de dagindeling van de bezoekers. 

07.00u

07.30u

08.00u

Het dagprogramma ziet er als volgt uit en is ook te zien op de volgende pagina:

07.00u  Ontbijt
07.30u  Mediteren
09.30u  Ontspanning/Werk
13.00u  Lunch
13.30u  Mediteren
14.30u  Ontspanning/Werk
18.00u  Avondmaaltijd
19.00u  Mediteren
20.00u  Ontspanning/Werk
21.30u  Mediteren
22.00u  Slapen



56

In de sauna

Lezen in de bibliotheek

Werken

Werken

Mediteren

Opstaan

Praten in de woonkamer

Dagprogramma
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Ontbijten Mediteren

Ontspannen in de kapel

Zwemmen en relaxen in de spa

Yoga

YogaAvondeten

Lunchen

Slapen

Z z z...
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10.2 Sequentie
Doordat het dagprogramma van tevoren wordt vastgesteld, is er een routing te herkennen die gedurende 
de dag de verschillende functies aandoet. De volgorde waarin deze functies langsgegaan worden is 
vastgesteld door het programma, daardoor wordt sequentie een belangrijk thema. Deze sequentie wil 
wordt benadrukt door het concept van een dikke, zware muur. Een muur zal de functies aan elkaar 
verbinden, van elkaar scheiden en ook de volgorde tussen de functies aangeven. Door de muur te 
volgen, zou men het programma van de dag kunnen volgen en zo de verschillende activiteiten van de 
dag doorlopen. 

De dikke muur zal de verschillende ruimtes van het retraitecentrum vormen. Om de muur te benadrukken 
worden de overige afscheidingen uitgevoerd in glas. Hierdoor kan de muur ook een ruimte een gesloten 
karakter geven of juist een open karakter, dit hangt af van de functie van de ruimte.

Het toepassen van een muur die door het creëren van een route het gebouw zal vormen zal resulteren 
in een duidelijke route door het gebouw en daardoor een duidelijke en overzichtelijke plattegrond. 
Daarnaast kunnen ruimtes een eigen sfeer en karakter krijgen door het toepassen van open en gesloten 
gevels. De buitenruimtes die nodig zijn in het retraitecentrum zijn op deze manier in te bedden in het 
gebouw zodat alle functies in één gebouw aanwezig zijn.
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10.3 Cyclisch karakter
Het laatste thema is het cyclische karakter van het programma, men begint in de slaapkamers en eindigt 
aan het einde van de dag ook in de slaapkamers. De ruimtes waar de activiteiten van het programma 
uitgevoerd worden moeten daarom zo geplaatst worden dat het programma op een logische manier 
gevolgd wordt. Daarom worden de functies geordend volgens het figuur van een oneindig achtje die 
steeds weer op hetzelfde punt uitkomt als waar het begonnen is en weer opnieuw doorlopen kan 
worden. 

De muur wordt daarom geplaatst in de vorm van een abstractie van deze oneindige acht. De functies 
worden op zo’n manier aan de muur geplaatst zodat - wanneer het achtje gevolgd wordt - er een 
volgorde ontstaat die overeenkomt met het programma voor de retraites dat eerder besproken is.

10.4 Conclusie 
De drie hoofdbegrippen - structuur, sequentie en het cyclische karakter - worden als één compleet 
concept opgenomen in het ontwerp van het retraitecentrum. Het retraitecentrum wordt gevormd door 
het concept van de dikke, zware muur die de functies - afkomstig uit het opgestelde programma - 
met elkaar verbindt en de bezoekers het gebouw op een cyclische wijze - gebaseerd op de oneindig 
achtvorm - door het gebouw heen leidt om het programma te volgen en gedurende de dag alle functies 
te bezoeken die het programma voorschrijft.
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11 Ontwerp

Tijdens het individuele ontwerpproces is er een ontwerp gemaakt voor het retraitecentrum dat aansluit 
bij het concept, de locatie, het scenario, de ontwerpuitgangspunten en het programma van eisen. In dit 
hoofdstuk wordt dit ontwerp uiteengezet.

Aan de hand van het concept is er een plattegrond opgezet die te zien is op Figuur 21. De afmetingen 
van het retraitecentrum zijn 75 meter bij 55 meter, een groot gebouw voor slechts tien gasten. Tijdens 
een retraite is het echter de bedoeling dat de gasten het gebouw vrijwel niet verlaten. Het gebouw creëert 
een nieuwe wereld voor de bezoekers en kan vergeleken worden met een klooster voor monniken of 
monialen. De ruime dimensionering van het gebouw zorgt ervoor dat de gasten zich niet opgesloten 
voelen wanneer zij langere tijd in het retraitecentrum verblijven.

Het concept van de muur is doorgevoerd als een betonnen muur van twee meter dik welke het 
belangrijkste element van het gebouw vormt. De functies binnen het retraitecentrum zijn als volumes op 
een specifieke locatie geplaatst aan de muur die door het gehele gebouw loopt. Tussen deze volumes 
ontstaan twee inpandige buitenruimtes, beïnvloed door de functies die grenzen aan deze buitenruimtes 
krijgen  deze allebei een verschillend karakter. Zo grenst de ontspanningsbuitenruimte aan de keuken 
en de bezinningsbuitenruimte die aan de meditatieruimte. 
 
De verschillende ruimtes openen zich naar buiten toe of richten zich juist naar binnen door middel van 
glazen gevels. Deze oriëntatie hangt samen met de functie van de desbetreffende ruimte. Door het 
toepassen van de glazen gevels tegen de betonnen muur zorgt het contrast tussen de twee materialen 
ervoor dat de muur een opvallend en aanwezig element in de ruimte blijft. 

De verschillende ruimtes worden op twee manieren van elkaar gescheiden, óf door middel van de 
muur óf door middel van een buitenruimte. Op deze manier blijven de ruimtes duidelijk van elkaar 
gescheiden en benadrukken de overgangen tussen deze vertrekken een overgang in functie en activiteit 
die overeenkomt met het voorgeschreven programma voor de retraites. 

Spa

Kapel

Bibliotheek/woonkamer

Meditatie

Keuken
Slaapvertrekken

S
la
a
p
ve
rt
re
kk
e
n

Bezinningsbuitenruimte

Ontspanningsbuitenruimte

Figuur 21.  Conceptuele opzet plattegrond
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Gebaseerd op het concept van de oneindige acht-vorm en het programma (Figuur 22) zijn de functies 
op een specifieke locatie aan de muur geplaatst zoals te zien op Figuur 23. Het programma bestaat 
deels uit een reeks activiteiten die per dag een aantal keren wordt gerepeteerd.

Een dag in het retraitecentrum begint in de slaapvertrekken welke aan de oostzijde zijn gelegen, daar 
waar de zon ‘s morgens opkomt. Het ontbijt staat als eerste op het programma en de gasten vertrekken 
dan ook vanaf de slaapvertrekken richting de keuken, welke centraal in het gebouw gelegen is. Na het 
ontbijt volgt een meditatiesessie in de meditatieruimte die daarom is verbonden met de keuken en tevens 
een centrale ligging in het gebouw heeft. Na het mediteren is er tijd voor een periode van ontspanning 
en/of werk. Deze activiteiten kunnen inhouden dat de gasten een bezoek brengen aan de spa, de kapel, 
de bibliotheek of de ontspanningsbuitenruimte. Het werk kan uit verschillende taken bestaan, van de 
afwas doen tot de ramen wassen. Rond het middaguur is het tijd voor lunch in de keuken en vanaf dit 
moment wordt hetzelfde rondje nog twee keer op doorlopen. Aan het einde van de dag begeven de 
gasten zich nog een laaste keer naar de meditatieruimte waarna zij terugkeren naar de slaapvertrekken 
en zo de acht-vorm compleet maken.

Spa

Kapel

Bibliotheek/woonkamer

Meditatie

Keuken
Slaapvertrekken

S
la
a
p
ve
rt
re
kk
e
n

BezinningsbuitenruimteBezinningsbuitenruimte

OntspanningsbuitenruimteOntspanningsbuitenruimte

Figuur 22.  Het programma

Figuur 23.  Sequentie van de ruimtes
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Slaapkamer Meditatieruimte

Meditatieruimte

Meditatieruimte

Meditatieruimte Keuken: lunch

Keuken: diner

Ontspanning/
werk

Keuken: ontbijt Ontspanning/
werk

Ontspanning/
werk
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11.1 Ligging en oriëntatie
Het retraitecentrum wordt geplaatst op de eerder besproken locatie op de grens tussen de bebossing 
in de omgeving en het open veld. Op deze manier ligt het gebouw zo ver mogelijk van alle open wegen 
af en krijgt het de gewenste afzondering die passend is voor een retraitecentrum. Het centrum is 
bereikbaar voor iedereen, maar eist wel dat het reguliere pad moet worden verlaten om er te komen. 
Dit zorgt er voor dat er geen constante stroom van mensen lang het gebouw zal zijn, wat de privacy ten 
goede komt. Toch is het voor de bezoekers van het retraitecentrum makkelijk het gebouw te bereiken 
en te betreden. 

Door de twee verschillende oriëntaties is het ook mogelijk om de verschillende ruimtes af te stemmen 
op de omgeving. Zo is de keuken aan de noordkant van het gebouw gelegen, met uitzicht op het open 
veld. Een functie die geen volledige privacy eist en zodoende gecombineerd kan worden met zicht op 
het weidse groen en het water. De meditatieruimte ligt hier recht tegenover en is gericht op het zuiden 
waar ook de bebossing op de locatie staat. De natuur heeft een positieve invloed op de meditaties en 
kan helpen bij de sessies. Ook biedt het bos de nodige privacy en bescherming tegen de buitenwereld. 
De slaapkamers op het oosten zijn ook gericht op de omringende bebossing en verkrijgen hierdoor 
ook de nodige privacy die passend is voor de slaapvertrekken. Hier tegenover ligt de kapel, gericht op 
het westen waar ook zicht op de bomen is. Net als bij de meditatieruimte kan dit uitzicht een positieve 
invloed hebben op de activiteiten in de kapel, namelijk bezinning en contemplatie in stilte. 
 
De volumes zijn zo gerangschikt ten opzicht van de muur dat er per functie een specifiek en passend 
uitzicht wordt gecreëerd. Door het terugleggen van de volumes of juist het naar voren trekken ervan 
creëert respectievelijk een kader voor de omgeving of een weids uitzicht op de natuurlijke omgeving. 

Figuur 24. Ligging en oriëntatie retraitecentrum
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Figuur 25.  De opbouw van het retraitecentrum



65

11.2 De opbouw
Het retraitecentrum is opgebouwd uit vier elementen; de ondergrond, de ruimtes, de muur en de daken. 
Elk element heeft karakteristieke eigenschappen die onderdeel zijn van de manier van leven binnen het 
retraitecentrum. Op Figuur 25 is te zien hoe deze opbouw van het retraitecentrum eruit ziet.

De ondergrond
De verschillende ruimtes binnen het retraitecentrum hebben elk een eigen functie en worden daarom van 
elkaar gescheiden door hoogteverschillen toe te passen tussen de aanliggende ruimtes, deze ruimtes 
worden verbonden door middel van trappen. De overgangen tussen de verschillende functies en daarmee 
de verschillende activiteiten wordt hierdoor versterkt en bereidt de gasten voor op een verandering 
van omgeving. Ook verwijst de hoogteverschillen binnen het gebouw naar de hoogteverschillen in 
de omgeving van het retraitecentrum. De trappen zijn ieder verschillend van karakter, afhankelijk van 
waar ze zich bevinden. Op Figuur 26 is een doorsnede te zien over de keuken en de meditatieruimte, 
hier is te zien dat deze van elkaar gescheiden zijn door een lange, smalle trap. Ook heeft zowel de 
keuken als de meditatieruimte een trap die de ruimte in tweeën deelt, ieder deel met een eigen karakter, 
echter zijn dit brede, luie trappen. Zo heeft elke ruimte een eigen toegang en/of uitgang die specifiek 
is voor die bepaalde overgang en zo een specifiek gevoel teweegbrengt bij de gasten passend bij de 
desbetreffende overgang en functies.

De ruimtes
De ruimtes hebben ieder een specifieke plaats gekregen ten opzichte van de muur, gebaseerd op het 
programma voor de retraites en de positie die de ruimte moet krijgen ten opzichte van de muur. Elke 
ruimte heeft daardoor minimaal één zijde die aan de muur ligt. Aan de andere zijdes worden glazen puien 
toegepast welke contrasterend werken met de gesloten muur en elkaar hierdoor versterken. Daarnaast 
zorgen de hoge plafonds en de grote schaal van de muur en de ruimtes ervoor dat de gasten zich 
bewuster worden van zichzelf. Ook zorgen deze hoge plafonds ervoor dat de ruimtes een zekere echo 
produceren, dit stimuleert de gasten stil te zijn tijdens hun verblijf. Dit sluit aan bij één van de eisen van 
een retraite; stilte. Tot slot geven de grote vertrekken de gasten simpelweg ruimte en voelen zij zich niet 
alsof zij opgesloten zitten wanneer zij langere tijd verblijven in het retraitecentrum. 

De muur
De muur is het belangrijkste element van het retraitecentrum, dit element verbindt alle functies met 
elkaar en leidt de gasten gedurende de dag door het gebouw. De muur loopt langs alle functies, ervoor 
zorgend dat de ruimtes richting krijgen; naar buiten of naar binnen. De hoogte van de muur is zestien 
meter, deze hoogte is nodig zodat de muur ten alle tijde zichtbaar is wanneer men zich in het gebouw 
bevindt, ook als de muur achter een ruimte loopt - dat wil zeggen, aan de de buitenkant van het gebouw. 
Zo wordt het concept van de doorlopende muur zichtbaar voor de bezoekers van het retraitecentrum. 
De muur dient vanwege zijn belangrijke functie voor het gebouw en de bezoekers zo aanwezig mogelijk 
te zijn. Daarom is de muur uitgevoerd als een twee meter dikke, betonnen wand die hierdoor krachtig 
en zwaar oogt. Doordat de muur uit beton vervaardigd wordt, is het mogelijk grote oppervlakten te 
creëren - met zo weinig mogelijk naden - die de grote schaal van het gebouw benadrukken. Per ruimte 
manifesteert de muur zich op een andere manier en wordt deze gebruikt om nissen te creëren of om 
delen van de ruimte in de muur te schuiven.  

De daken
Elke ruimte heeft een eigen dak dat halfverwege de muur is opgelegd om de muur zowel binnen als 
buiten zichtbaar te maken. Hierdoor ontstaat er een hiërarchie waarbij de muur het belangrijkste element 
van het gebouw is. 

Figuur 26.  Doorsnede DD’over de keuken en meditatieruimte

D

D’



66

11.3 Gevelontwerp

De uitstraling van het ontworpen retraitecentrum is te zien op Figuur 27 waar de verschillende 
gevelaanzichten zijn afgebeeld.

De aanzichten van het retraitecentrum tonen hoe divers de uitstraling is van de verschillende gevels, 
echter zijn alle gevels opgebouwd uit dezelfde elementen die steeds terugkomen. Zo bestaan de gevels 
uit de gesloten, betonnen geveldelen met de rechthoekige ramen, en uit de open glazen geveldelen. 
Zo wordt er een afwisselend beeld van open en gesloten delen gecreëerd waaraan de achterliggende 
functies goed af te lezen zijn aan de mate van privacy die de gevel biedt. Ondanks de aanwezigheid van 
een aantal open, glazen geveldelen heeft het retraitecentrum een gesloten uiterlijk wat passend is bij de 
aard van de functie.

De open geveldelen bestaan uit grote glasoppervlakken met aluminium kozijnen. De aluminium kozijnen 
zorgen voor een ranke omlijsting van het glas en maken het mogelijk om deze geveldelen zo open 
mogelijk te houden. Deze open delen zorgen ervoor dat de achterliggende functie verbonden wordt met 
de natuurlijke omgeving van de locatie. De open gevels kunnen een uitzicht bieden op de omgeving, 
maar de natuur kan ook een positieve uitwerking hebben op bezinning, contemplatie en de meditatie, 
de activiteiten die centraal staan in het retraitecentrum.  
De gesloten geveldelen daarentegen hebben ramen die zich manifesteren als geponste gaten in de 

Noord-oost

Zuid-west
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zware, betonnen muur. De kozijnen vormen in combinatie met de ramen een los element dat in de muur 
geplaatst is zodat de muur het belangrijkste element blijft dat op zichzelf staat binnen het retraitecentrum. 
De aluminium kozijnen zijn niet zo rank dat ze wegvallen, maar creëeren kaders die van binnenuit werken 
als een omlijsting van de omgeving. Doordat de ramen smal en hoog zijn, is de lichtinval maximaal als 
gevolg van de grote glasoppervlakken, echter wordt de geslotenheid van de gevel niet aangetast.
De betonnen muur krijgt een ruwe uitstraling door het aanbrengen van een structuur op het beton ten 
tijde van het storten. Dit gebeurt door middel van het aanbrengen van structuurmatten in de bekisting 
die zijn voorzien van een reliëf. Na het storten is het beton voorzien van een afdruk van de structuur van 
de gebruikte matten. Deze matten hebben echter beperkte afmetingen, hierdoor zal een patroon van 
voegen en schijvoegen zichtbaar worden op de gevel. Deze lijnen op de gevel creëren vlakken waarvan 
de grootte sterk varieert. Als gevolg hiervan wordt de schaal van het gebouw niet meteen duidelijk voor 
de toeschouwer. Om ervoor te zorgen dat het patroon een sterke uitstraling krijgt en het patroon van 
wisselende oppervlakken niet resulteert in een chaos van lijnen, lopen de horizontale lijnen door over de 
gehele gevel. Deze lijnen lopen tevens door in de horizontale stijlen van de kozijnen zodat het patroon 
ervoor zorgt dat de verschillende elementen in de gevel één geheel vormen. 

Het retraitecentrum heeft afmetingen van 75 bij 55 meter met een muur van 16 meter hoog. In eerst instantie 
is de grote schaal van het gebouw niet meteen duidelijk doordat alle elementen overgedimensioneerd 
zijn. Wanneer je het gebouw nadert dringt de schaal van het gebouw tot je door en wordt je je bewust 
van jezelf. De gasten van het retraitecentrum worden meteen geconfronteerd met zichzelf en op deze 
manier helpt het gebouw de gasten om zichzelf te leren kennen wanneer zij hier op retraite zijn.

Zuid-oost

Noord-west

Figuur 27.  Gevelaanzichten
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11.4 De plattegrond
Op Figuur 28 en Figuur 29 zijn de plattegronden die voortkomen uit de conceptuele plattegrond van 
respectievelijk de begane grond en de eerste verdieping afgebeeld.

Op de plattegrond is te zien dat de muur niet op alle plaatsen twee meter dik is, enkel op de plaatsen waar 
de dikte te zien is. Bij de raamopeningen en doorgangen in de muur is de muur bijvoorbeeld twee meter 
dik uitgevoerd, rondom de spa heeft deze een minimale dikte. Wanneer men zich in het retraitecentrum 
bevindt manifesteert de muur zich dus overal als een dikke muur van twee meter, wanneer we echter de 
plattegrond bekijken zien we dat dat niet altijd het geval is. Deze oplossing bespaart echter veel ruimte 
die de muur anders nodig zou hebben.

In het vervolg van dit hoofdstuk worden de plattegronden gedetailleerd uitgelegd en verklaard aan de 
hand van de verschillende vertrekken. Per ruimte wordt de positie in het gebouw besproken, zowel de 
positie ten opzichte van de muur als de positie ten opzichte van de andere ruimtes. Ook de werking 
van de ruimtes wordt uiteengezet, de manier waarop de ruimte kan worden betreden en verschillende 
impressies worden getoond. De ruimtes worden besproken in dezelfde volgorde als waarin de gasten 
van het retraitecentrum de verschillende ruimtes langs gaan aan de hand van het programma. Zo wordt 
er begonnen met de ingang, de manier waarop de gasten het gebouw binnenkomen. Daarna volgen de 
ruimtes zoals besproken aan het begin van dit hoofdstuk.

Figuur 28.  Plattegrond begane grond in de omgeving
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Het hoofdstuk wordt afgesloten met de zogenaamde zintuiglijke ruimtes waarvan er drie te vinden zijn in 
het retraitecentrum. Deze ruimtes zijn niet opgenomen in het programma en staan daar dan ook los van 
met een geheel eigen functie. Wanneer de gasten het programma volgen tijdens een retraite doen ze dit 
als groep. Zo bewegen zij zich als groep door het gebouw en zullen de meeste activiteiten met meerdere 
personen of zelfs de hele groep uitgevoerd worden. 

Omdat het doel van een retraite is om tot jezelf te komen, kan dit wel eens moeilijk worden wanneer 
men zich de gehele tijd onder de mensen bevindt. Daarvoor dienen de zintuiglijke ruimtes; dit zijn 
drie éénpersoonsruimtes bedoeld om je even af te zonderen van de groep. Zo krijgen de gasten de 
mogelijkheid om zich terug te trekken in één van deze ruimtes om zich daarna weer in de groep te 
mengen.

Om de gasten te helpen tot zichzelf te komen is elke ruimte zo ontworpen om ervoor te zorgen dat 
de gasten zich in één van deze ruimtes op één enkel zintuig focussen. Deze zintuigen zijn het gehoor, 
het gezichtsvermogen en de tastzin. De bijbehorende ruimtes zijn respectievelijk de geluidsruimte, de 
lichtruimte en de gevoelsruimte. 

Figuur 29.  Plattegrond eerste verdieping in de omgeving
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11.4.1 De ingang
De ingang van het retraitecentrum bevindt zich aan de noord-west zijde van het retraitecentrum en komt 
uit in de keuken. Om de plaats van de ingang aan te geven is er een extra stuk muur geplaatst. Hierdoor 
krijgt de muur een startpunt op de plaats waar de ingang zich bevindt. Dit creëert bovendien een hoek, 
een soort oksel, welke een logische plek vormt voor een ingang. 

Om de deur binnen te kunnen moet er een hoogteverschil van ongeveer twee meter worden overbrugd.  
Door de muur steekt daarom een smalle trap die een klein stukje uitsteekt zodat er een hint wordt 
gegeven waar de ingang zit. De trap is een voorproefje op de hoogteverschillen en trappen die in het 
retraitecentrum zijn toegepast. 

De ingang, die 2,4 meter hoog is, is totaal uit verhouding met de zestien meter hoge muur. Daardoor 
werkt de kracht van de muur meteen in op de gasten wanneer ze het retraitecentrum betreden. Ze 
worden zich bewuster gemaakt van zichzelf, het karakter en de betekenis van de muur worden hier 
meteen duidelijk gemaakt.
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11.4.2 De slaapvertrekken
De slaapvertrekken zijn aan de oostzijde van het retraitecentrum geplaatst en bestaan uit twee clusters 
van slaapunits. Eén van de clusters is gericht naar binnen, naar de bezinningsbuitenruimte, en één van 
de clusters is gericht naar buiten. Zo kan men kiezen wat voor soort slaapvertrek hij of zij het liefste 
heeft tijdens het verblijf in het retraitecentrum. De begeleiderswoning is in de hoek geplaatst en maakt 
geen deel uit van de andere slaapvertrekken, deze woning heeft daarom ook geen glazen gevel, maar 
verschillende ramen in de muur die uitzicht bieden over de omgeving.

Er zijn twee types slaapvertrekken; de slaapvertrekken gericht op de inpandige buitenruimte en de 
slaapvertrekken gericht op de omgeving. Beide types hebben een eigen badkamer, een slaapgedeelte 
en een zithoek. De ruimte heeft minimale afmetingen in tegenstelling tot de rest van de ruimtes in het 
gebouw, aangezien dit ruimtes zijn die voor één persoon ontworpen zijn. De badkamers van beide types 
zijn in de muur geschoven en zijn open ontworpen zodat de slaapkamer één geheel wordt.

De slaapvertrekken die naar de bezinningsbuitenruimte gericht zijn worden buitenruimte gescheiden 
door middel van een brede, luie trap die bij de bezinningsbuitenruimte hoort. De slaapvertrekken die 
naar de omgeving gericht zijn worden van de inpandige buitenruimte gescheiden door de muur en zijn 
bereikbaar door middel van een smalle trap die door de muur heen gaat. 

Figuur 30. Richting en oriëntatie Figuur 31. Sequentie

Figuur 32. Plattegronden slaapvertrekken
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11.4.3 De keuken
De keuken is samen met de meditatieruimte centraal gelegen binnen het retraitecentrum. De west 
zijde van de keuken is met een glazen gevel verbonden aan de ontspanningsbuitenruimte, in de zomer 
kunnen delen van deze glazen gevel opengeschoven worden en kan men de keuken bij de buitenruimte 
betrekken. De noord kant van de keuken richt zich door middel van een glazen gevel naar het open veld 
en biedt daardoor een mooi op de omgeving uitzicht. Aan de westkant bevindt zich de ingang van het 
retraitecentrum. 

   

De keuken wordt opgedeeld in drie ruimtes die overeenkomen met de drie momenten waarop de 
maaltijden worden genuttigd per dag; ontbijt, lunch en de avondmaaltijd. Elk moment heeft een eigen 
gedeelte van de ruimte met een aanrecht en een eethoek. De inrichting van deze ruimte, zowel de 
aanrechten als de tafels en stoelen zijn van beton zodat ze één geheel vormen met de ruimte.
De ruimte is aan de oost zijde verbonden met de bezinningsbuitenruimte door middel van een smalle 
trap in de muur, deze wordt in de ochtend bestegen om de dag te beginnen met het ontbijt. Het 
ontbijtgedeelte bevindt zich dan ook direct naast deze ingang. Aan de west zijde is de ruimte door 
middel van een brede trap verbonden met de ontspanningsbuitenruimte die in de zomer bij de keuken 
getrokken kan worden. Hier bevindt zich ook het lunchgedeelte zodat de gasten op mooie dagen ook 
buiten de lunch kunnen nuttigen. Het gedeelte voor de avondmaaltijd bevindt zich aan de noordzijde van 
de keuken dat uitzicht biedt op het open veld. Het eetgedeelte wordt gescheiden van de rest door een 
brede, luie trap. Aan de zuidzijde is de keuken door middel van een smalle trap door de muur verbonden 
met de meditatieruimte. Ten slotte biedt de keuken toegang tot twee toiletten en de technische ruimte.

Figuur 33. Richting en oriëntatie Figuur 34. Sequentie

Figuur 35. Plattegrond keuken
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11.4.4 De meditatieruimte
De meditatieruimte is, samen met de keuken, centraal gelegen binnen het retraitecentrum. De ruimte 
opent zich aan de oost zijde naar de bezinningsbuitenruimte. De zuid gevel van de ruimte richt zich door 
middel van glazen gevels op het oosten, zuiden en westen op het beboste gedeelte van het gebied. 
Hierdoor wordt de natuur van de omgeving onderdeel van de ruimte en kan dit gebruikt worden bij de 
meditatie en yoga die plaats zullen vinden in deze ruimte.

    

De ruimte wordt opgedeeld in twee delen door middel van een brede, luie trap. Deze trap bevindt zich 
precies tussen de muur en markeert op deze manier een overgang zoals ook in de rest van het gebouw. 
Zo ontstaat er een meditatie/yogaruimte die zich richt op de inpandige bezinningsbuitenruimte van het 
gebouw en een meditatie/yogaruimte die zich richt op de natuur in de omgeving. Per sessie kan op deze 
manier de gewenste sfeer gecreëerd worden. 

De meditatieruimte is door middel van een smalle trap verbonden met de keuken en de 
ontspanningsbuitenruimte aan de noord zijde. Aan de oost zijde is de ruimte verbonden met de 
bezinningsbuitenruime door middel van de glazen gevel en een brede, lange trap. Op mooie dagen 
kunnen de meditatiesessies zich dan ook buiten voortzetten en aan het einde van de dag, na de laatste 
meditatiesessie, wordt deze trap afgedaald naar de slaapvertrekken.

Figuur 36. Richting en oriëntatie Figuur 37. Sequentie

Figuur 38. Plattegrond meditatieruimte
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11.4.5 De spa
De spa is gelegen aan de zuidkant van de ontspanningsbuitenruimte en opent zich door middel van een 
glazen gevel naar deze buitenruimte. Aan de andere zijden is de ruimte afgesloten van de omgeving, 
omdat dit een functie is die privacy vraagt.

De spa is van de buitenruimte gescheiden door een brede trap en een glazen gevel met een schuifpui 
waar de ingang van de spa zich bevindt.

De ruimte is voorzien van twee kleedkamers met douches en een toilet zodat de gasten zich voor- en 
nadien kunnen omkleden voordat ze zich naar de volgende activiteit begeven. De spa beschikt zowel 
over een sauna als een zwembad waar de gasten zich kunnen ontspannen. Het zwembad bevindt zich 
achter een muur en is door middel van een trap is te betreden. De rest van de ruimte is verwarmd en 
kan gebruikt worden om te relaxen na het zwemmen of na een sauna-sessie. Hier biedt de gevel uitzicht 
op de ontspanningsbuitenruimte.

Figuur 39. Richting en oriëntatie Figuur 40. Sequentie

Figuur 41. Plattegrond spa
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11.4.6 De kapel
De kapel is gelegen aan de ontspanningsbuitenruimte, maar sluit zich hiervan af door middel van de 
plaatsing ten opzichte van de muur. De ruimte opent zich aan de oost zijde met een glazen gevel naar 
de omgeving van de locatie. Deze gevel biedt uitzicht op het beboste gedeelte van de locatie, de natuur 
kan hierdoor meewerken met de activiteiten in de ruimte. Doordat de kapel verder terug ligt dan de twee 
naastgelegen ruimtes wordt er een kader gecreëerd voor de natuurlijke omgeving aan de west zijde van 
het retraitecentrum.

De kapel is een ruimte waar men zich afzonderlijk kan terugtrekken om zich te richten op zichzelf door 
middel van bezinning en contemplatie. Stilte is dan ook verplicht in deze ruimte. 

Men komt de kapel binnen door de smalle trap te bestijgen die door de muur loopt en de gasten op deze 
manier voorbereid op de ruimte die achter de muur ligt.

De ruimte beschikt over meerdere plaatsen waar men kan zitten om zich te concentreren op de omgeving 
en op zichzelf. Zo zijn er verschillende nissen, zowel smalle, éénpersoonsnissen als brede nissen waar 
meerdere gasten in kunnen zitten. In het midden van de ruimte is ook een betonnen zitmeubel geplaatst 
met verschillende hoogtes zodat men kan kiezen waar hij of zij wil zitten. Op deze manier is er voor 
iedereen een plaats waar hij of zij zich comfortabel voelt.

Figuur 42. Richting en oriëntatie Figuur 43. Sequentie

Figuur 44. Plattegrond kapel
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11.4.7 De bibliotheek/woonkamer
De bibliotheek, die ook gebruikt kan worden als woonkamer, is gelegen aan de ontspanningsbuitenruimte 
die tevens aan de keuken grenst. De bibliotheek is afgesloten van de omgeving en opent zich door 
middel van de glazen gevel naar de inpandige buitenruimte. De ruimte kan worden gebruikt om zich met 
de groep of een gedeelte van de groep terug te trekken waarbij gezamelijk gepraat kan worden met de 
andere gasten, ook kunnen zij zich juist afzonderen van de groep om bijvoorbeeld te lezen. 

  

De bibliotheek van het retraitecentrum is gescheiden van de inpandige buitenruimte door middel van een 
brede trap die grenst aan de glazen pui van de ruimte. Doordat het volume van de bibliotheek voor een 
deel in de buitenruimte geschoven is wordt deze ook bij de buitenruimte getrokken. In de zomer kan deze 
ruimte dan ook geopend worden en kan de ruimte doorgezet worden naar de ontspanningsbuitenruimte. 

In de ruimte zijn verschillende nissen aanwezig die dienst kunnen doen als kasten, maar ook als zitnissen, 
net zoals de ramen die zulke diepe neggen hebben dat het zitramen worden. Hierdoor kan men zich op 
verschillende plaatsen terugtrekken in de ruimte, zowel met een groep als alleen.  

De hoge ramen bieden uitzicht op de omgeving en creëren een kader voor het uitzicht. De ruimte krijgt 
hierdoor voldoende privacy, maar betrekt tegelijkertijd ook de natuurlijke omgeving bij de ruimte.

Figuur 45. Richting en oriëntatie Figuur 46. Sequentie

Figuur 47. Plattegrond 
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11.4.8 De ontspanningsbuitenruimte
De ontspanningsbuitenruimte is één van de twee inpandige buitenruimtes in het retraitecentrum. De 
ruimte is omgeven door de bibliotheek/woonkamer, de kapel, de spa,  de meditatieruimte en de keuken. 
Dit zijn de ruimtes die gedurende de dag worden bezocht zoals voorgeschreven door het programma en 
waar men zich dan ook overdag zal bevinden. De ontspanningsbuitenruimte is voorzien van betonnen 
meubilair om op mooie dagen buiten te kunnen eten en te kunnen ontspannen. Dan kunnen de puien 
van de keuken open gezet worden om deze bij de buitenruimte te betrekken. Ook de bibliotheek en 
de spa zijn gericht op deze buitenruimte. De kapel en de meditatieruimte sluiten zich juist af van de 
ontspanningsbuitenruimte en bevinden zich aan de andere kant van de muur. Deze ruimtes kunnen 
worden betreden door de smalle trappen te bestijgen die de gasten door de muur heen leiden.

Aan de noord zijde van de buitenruimte biedt één enkel raam uitzicht op het open veld en de groene 
omgeving van de locatie. Het hoge, smalle raam creëert een kader voor deze natuurlijke omgeving en 
benadrukt deze wanneer men zich in deze buitenruimte bevindt.

Figuur 48. Plattegrond ontspanningsbuitenruimte

1 3 5 m0 2 4



85



86

11.4.9 De bezinningsbuitenruimte
De bezinningsruimte is de tweede inpandige buitenruimte die zich aan de oost zijde van het retraitecentrum 
bevindt. Deze buitenruimte is omgeven door de slaapvertrekken, de keuken en de meditatieruimte. Een 
gedeelte van de slaapvertrekken keren zich af van de buitenruimte, terwijl het andere gedeelte gericht 
is op de buitenruimte door middel van de glazen puien. De meditatieruimte is door middel van een 
glazen pui en een brede, lange trap verbonden met de bezinningsbuitenruimte en richt zich naar deze 
buitenruimte toe.

De bezinningsbuitenruimte is opgedeeld in twee gedeeltes, een gedeelte bedoeld voor groepsmeditatie 
en een gedeelte bedoeld voor persoonlijke bezinning en contemplatie; beide zijn omkaderd door een 
betonnen rand om de twee gedeeltes van elkaar te scheiden. Het groepsgedeelte bevindt zich aan de 
noordzijde en bestaat uit de trap die naar de slaapvertrekken leidt en de drie grote betonnen blokken 
die hiervoor geplaatst zijn. Hier kunnen in de zomer meditaties gegeven worden waarbij de groep op de 
trappen kan zitten en de begeleider op de blokken plaats kan nemen. Het gedeelte voor persoonlijke 
meditatie bevindt zich aan de zuidzijde van de buitenruimte. Dit gedeelte bestaat uit verschillende 
betonnen blokken die verschillende mogelijkheden en plaatsen bieden om te zitten en te mediteren. Er 
zijn verschillende hoogtes waarop men kan zitten, zo kan ieder voor zich kiezen waar hij of zij zich het 
meest confortabel voelt. 

Aan de zuid zijde bieden de drie ramen uitzicht op de bomen in de omgeving, hierdoor krijgt de ruimte 
privacy en wordt de natuur bij de buitenruimte betrokken. De natuur kan bevorderend werken voor 
de meditatie die hier plaats kan vinden. Door de openingen in de muur wordt het omliggende bos 
ingekaderd en ook kan men in de ramen zitten om zich terug te trekken.

Figuur 49. Plattegrond bezinningsbuitenruimte
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11.4.10 De zintuiglijke ruimtes
Het retraitecentrum beschikt naast de ruimtes die een plaats bieden voor de activiteiten van het 
programma over drie ruimtes die afwijken van het programma. Deze ruimtes zijn bedoeld voor één 
persoon en geven hen de mogelijkheid zich een tijdje af te zonderen van de groep waarmee ze zich in 
het retraitecentrum bevinden. Ze beschikken niet over een glazen gevel zoals de rest van de ruimtes, 
ze bevinden zich in het geheel in de muur van het gebouw. Ze zijn verborgen en zijn te betreden door 
een doorgang door de muur die men kan ontdekken tijdens het verblijf in het retraitecentrum. De drie 
ruimtes zijn zo ontworpen dat d bezoeker zich op één zintuig focust om de beleving zo sterk mogelijk 
te maken. Zo is er een ruimte die zich richt op het gehoor, een ruimte die zich richt op het zicht en een 
ruimte die zich richt op de tast.

Geluidsruimte
De geluidsruimte is de zintuiglijke ruimte die zich richt op het gehoor en de beleving van geluid versterkt. 
Deze ruimte is gelegen aan de ontspanningsbuitenruimte aan de west zijde van het gebouw. Hier bevindt 
zich een smalle doorgang met een trap die door de muur naar beneden loopt. Door een deur kan de 
geluidsruimte worden betreden. Een ruimte met een smal pad waar men kan lopen met een ruimte 
daarboven met een elliptische doorsnede. Halfverwege bevindt zich een plafond dat aan de lange zijdes 
los ligt van de muur zodat te zien is dat de ruimte doorloopt. Boven in de ellips wordt zachtjes muziek 
of geluid afgespeeld dat via de elliptische vorm van de muur, langs het plafond, direct in het oor terecht 
komt. De ruimte is vrijwel helemaal donker, er is enkel wat licht om de vorm van de ruimte en het plafond 
zichtbaar te maken.

De focus in de ruimte ligt op het gehoor en muziek of geluid. Door een korte periode door te brengen in 
deze ruimte wordt men zich bewuster van geluid en de stilte in het retraitecentrum.

Figuur 50. Principedoorsnede geluidsruimte Figuur 51. Impressie geluidsruimte

Figuur 52. Plattegrond geluidsruimte
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Lichtruimte
De lichtruimte is de zintuiglijke ruimte die zich richt op het oog en op deze manier de beleving van licht 
versterkt. Deze ruimte is gelegen in het centrum van het gebouw en is te betreden via een doorgang die  
grenst aan de bezinningsbuitenruimte aan de oost zijde van het gebouw. Hier bevindt zich een deur met 
daarachter een lange, smalle trap door de muur die tot het hoogste punt van de muur leidt waar een 
tweede deur de toegang biedt aan de lichtruimte.

De ruimte is vormgegeven als een rechthoek die uitmondt in een punt in de verste hoek van de ruimte, 
zoals te zien op Figuur 55. Boven deze verste zijde bevindt zich een smal dakraam dat tevens in een 
hoek loopt en nadruk legt op de punt van de ruimte. Hier zal het licht gedurende de dag op verschillende 
manieren binnenkomen. Onder dit dakraam bevindt zich een betonnen zitmeubel in dezelfde vorm zodat 
men zich precies in het binnenkomende licht kan bevinden.

De focus in de ruimte ligt op het oog en het licht van buiten. Door een korte periode door te brengen in 
deze ruimte wordt men zich bewuster van dat wat men ziet in het retraitecentrum.

Figuur 54. Impressie lichtruimte

Figuur 55.  Plattegrond lichtruimte

Figuur 53. Principedoorsnede lichtruimte
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Gevoelsruimte
De gevoelsruimte De gevoelsruimte is de zintuiglijke ruimte die zich richt op de tast en op deze manier 
de beleving van dat wat je voelt versterkt. Deze ruimte is gelegen aan de bezinningsbuitenruimte aan 
de oost zijde van het gebouw. Daar ligt diep in de muur een deur verscholen die toegang geeft tot een 
gang die leidt naar de gevoelsruimte. Zowel de gang als de ruimte zijn bekleed wat ervoor zorgt dat er 
een zachte ruimte ontstaat. In de ruimte kan men helemaal in het materiaal zakken, in de muren en in de 
vloer. Zo komt het hele lichaam in aanraking met de zachte oppervlakken en is de beleving van de tast 
optimaal. De bezoeker bevindt zich zo een tijdje in een beschermde, zachte ruimte en kan hier helemaal 
tot zichzelf komen.

De focus in de ruimte ligt op de tast en het gevoel. Door een korte periode door te brengen in deze 
ruimte wordt men zich bewuster van zijn of haar eigen lichaam.

Figuur 56. Principedoorsnede gevoelsruimte Figuur 57. Impressie gevoelsruimte

Figuur 58. Plattegrond gevoelsruimte
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12 Detail

Zoals duidelijk geworden is bij de uiteenzetting van het ontwerp in het vorige hoofdstuk, is het belangrijkste 
element van het retraitecentrum de muur, deze wordt in dit hoofdstuk dan ook uitgedetailleerd qua 
functionaliteit en materialisatie. 

De functionaliteit van de muur wordt als eerste uiteengezet om de werking van de muur weer te geven, 
hierbij wordt het gebruik van de muur in de verschillende ruimtes toegelicht. De materialisatie van de 
muur wordt toegelicht aan de hand van doorsnedes en technische tekeningen om de opbouw van de 
muur duidelijk te maken.

12.1 Functionaliteit

De muur van het retraitecentrum manifesteert zich in elke ruimte op een andere manier en wordt per 
ruimte ook op een andere manier ingezet. Per functie krijgt de muur een nieuwe betekenis en wordt 
er interactie gezocht tussen de bezoeker en de muur. In Figuur 59 zijn de verschillende varianten van 
de functionaliteit van de muur aangegeven en genummerd. Deze nummering correspondeert met 
de nummering van de concepten voor het gebruik van de muur die op de volgende pagina worden 
weergegeven en toegelicht.

 

Figuur 59.  Plattegrond begane grond
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 1. De muur als kast

4. Koken in de muur

7. De muur als badkamer 8. Douchen in de muur

5. Doorgangen in de muur

 2. Zitraam in de muur  3. De muur als nis

6. De muur als nachtkastje

Figuur 60. Muurconcepten
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1. De muur als kast
Bij de eerste variant, de muur als kast, wordt een nis in een muur ingeruimd als open kast in de ruimte. 
Deze kasten komen op meerdere plaatsen voor in het retraitecentrum, bijvoorbeeld in de meditatieruimte, 
in de slaapvertrekken waar gasten hun kleding kunnen opbergen, maar ook in de keuken zodat het voor 
de bezoekers makkelijk wordt om iets te vinden in de open kasten.

2. Zitramen in de muur
De ramen in de muur zijn ontworpen als zitramen. Doordat het raam diep in de dikke muur is geplaatst 
wordt er een diepe negge gecreëerd die de dikte van de muur benadrukt. Hierdoor worden de ramen 
tevens zitramen en kunnen de gasten plaatsnemen op de diepe vensterbanken en de muur optimaal 
ervaren.

3. De muur als nis
De nis is een veel terugkomend element in het retraitecentrum; deze bevinden zich bijvoorbeeld in de 
bibliotheek en de kapel. De nis biedt een zitplaats in de muur passend bij de desbetreffende functie. Zo 
biedt de kapel nissen zowel voor één persoon als voor meer personen waar de gasten plaats kunnen 
nemen en zich kunnen richten op persoonlijke contemplatie en bezinning. De bibliotheek beschikt 
enkel over ruime nissen voor meer personen waar een grotere groep gasten bij elkaar kan zitten om 
gesprekken te voeren met elkaar.

4. Koken in de muur
De keuken is voorzien van verschillende kookgedeeltes; voor het ontbijt, de lunch en de avondmaaltijd 
is zijn er aparte aanrechten met een gootsteen en fornuis. De kookgedeeltes voor het ontbijt en de 
avondmaaltijd zijn onderdeel van de muur. De opbergruimtes en het aanrecht zijn in de muur geduwd 
zodat de gasten als het ware kunnen koken in de muur. Het betonnen aanrecht als verlenging van deze 
kookgedeeltes en als onderdeel van het lunchgedeelte lijkt voort te komen uit de muur waardoor de 
verschillende elementen één geheel vormen.

5. Doorgangen in de muur
De doorgangen tussen sommige van de ruimtes lopen door de muur heen en laten  hierdoor de dikte 
van de muur goed zien. Hier loopt met letterlijk door de muur heen en markeert een duidelijke overgang 
tussen twee functies, zoals de overgang naar de slaapvertrekken op het oosten, die te zien is in Figuur 
59. De leuning is vormgegeven als een sleuf in de muur en boven de deur is de doorgang voorzien van 
een lampje zodat de bezoekers ‘s avonds ook makkelijk hun kamer kunnen betreden. 

6. De muur als nachtkastje
In de slaapvertrekken zijn de bedden in een hoek tegen de muur geplaatst waar een kleine niks dienst 
doet als nachtkastje. Deze kleine niks biedt ruimte voor een boek, een wekker en is bovenin voorzien 
van een lampje.

7. De muur als badkamer en 8. Douchen in de muur
In de slaapvertrekken worden de badkamers gedeeltelijk in de muur geschoven, hierdoor ontstaat er 
een wasbak die onderdeel is van de muur. Ook de douche wordt onderdeel van de muur, doordat deze 
geheel uitgevoerd is in beton waardoor de gasten als het ware kunnen douchen in de muur.
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Dat de dikke, betonnen muur zich op verschillende locaties in het gebouw op een andere wijze 
manifesteert zal specifieker toegelicht worden aan de hand van enkele doorsnedes.

Doorsnede AA’
Deze doorsnede is genomen over de bibliotheek, de keuken en de slaapkamers. Er is veel verschil te 
zien in de functionaliteit van de muur in de afzonderlijke ruimtes. In de bibliotheek is te zien dat vanwege 
de privacy de muur wordt doorbroken door - in verhouding - smalle ramen die gebruikt kunnen worden 
als zitramen. Ook zijn hier verschillende nissen om in de zitten of om in te richten als kast. In de keuken 
is het aanrecht te zien dat in de muur geschoven is en de verlenging daarvan die recht de ruimte in komt. 
Bij de slaapkamers zijn de badkamers onderdeel van de muur en zijn er in de muur enkele kasten en het 
nisje bij het bed aangebracht.

16000

Doorsnede BB’
In doorsnede BB’, over de kapel, de lichtruimte en de technische ruimte en een slaapvertrek, is de muur 
met weer andere functies te zien. In de kapel is de muur voorzien van zowel smalle, éénpersoonsnissen 
als bredere nissen waar meer personen in kunnen zitten. De verbinding tussen de keuken en de 
meditatieruimte bestaat uit een trap in een smalle doorgang die parallel loopt met de omliggende delen 
van de muur. De lichtruimte en de technische ruimte liggen volledig besloten in de muur en worden dus 
ook betreden door doorgangen in de muur. Ook de slaapkamers hebben toegangen die de gasten met 
een trap door de muur de vertrekken in leiden. Hier is goed te zien dat de muur in de slaapvertrekken 
dikker is uitgevoerd dan erboven, omdat de dikte alleen noodzakelijk is op die plaatsen waar de muur 
ook als zodanig wordt ervaren doordat ze worden doorbroken door een raam of een deur.

16000

Doorsnede CC’
Deze doorsnede geeft een snede weer over de spa, de meditatieruimte en een slaapvertrek. In de spa 
is te zien dat de muur dun is uitgevoerd, aangezien hier geen ramen in de muur geplaatst zijn is hier de 
dikte van de muur niet zichtbaar. De kleedkamers die bij de spa horen zijn in de muur geschoven. In de 
meditatieruimte bevindt zich een kast waar attributen die gebruikt kunnen worden bij de meditatie- en 
yogasessies kunnen worden opgeborgen, zoals kussentjes of matjes. 

16000

A A’

B B’

C C’

Figuur 61. Doorsnede AA’

Figuur 62. Doorsnede BB’

Figuur 63. Doorsnede CC’
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12.2 Materialisatie
In het begin van dit hoofdstuk is toegelicht hoe de functionaliteit van de muur zich manifesteert in de 
verschillende ruimtes. In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe de muur wordt opgebouwd en hoe deze 
gedetailleerd wordt. 

De muur is uitgevoerd als een betonnen wand van zestien meter hoog en, op de meeste plaatsen, twee 
meter dik. Deze afmetingen maken het vrijwel onmogelijk, danwel heel erg duur, om een massieve muur 
te maken. Wanneer de muur massief uitgevoerd zou zijn, resulteert dit in hogere kosten, een langere 
bouwtijd en een verspilling van materiaal ten opzichte van het niet massief uitvoeren van de muur. 
Daarnaast voegt het massief bouwen van de muur niks toe aan de uitstraling van de muur. De oplossing 
is dan ook om de muur op te bouwen uit een binnenblad, die zorgt voor de krachtenafdracht, een 
spouw en een buitenblad. Het buiten- en binnenblad kunnen op deze manier beide uitgevoerd worden 
met een minimale dikte van 200 millimeter waartussen een isolatiepakket zit van 300 millimeter en een 
luchtspouw van 1300 millimeter. 

Het beton voor de muur wordt in het werk gestort en behoeft geen afwerking na het storten. In de 
bekisting worden namelijk structuurmatten gelijmd van fabrikant NOEplast. Dit zijn elastische, kunststof 
bekistingsmatten met een reliëfpatroon welke worden aangebracht in de steunbekisting om een 
afdruk in het betonoppervlak te creëren. De afdruk van het reliëf zorgt voor een robuust uiterlijk van de 
betonnen muur en geeft deze een krachtigere en grovere uitstraling. Deze matten hebben echter een 
beperkte afmeting van circa tien bij drie meter. Om grotere oppervlakken te kunnen realiseren worden 
er verschillende matten in de bekisting aangebracht en wordt er een schijnvoeg tussen te matten 
geconstrueerd. Deze dunne lijnen zullen een patroon op de gevel vormen dat van tevoren is ontworpen, 
zoals al eerder toegelicht. 

In Figuur 64 is een vergroting van een gedeelte van doorsnede AA’ te zien, waar de snede over de muur 
van de bibliotheek loopt. Hier is de muur twee meter dik uitgevoerd met de toevoeging van een raam dat 
ook als zitraam kan dienen. In deze doorsnede wordt de essentie van de muur zichtbaar.  In Figuur 65 is 
de technische doorsnede van hetzelfde gedeelte van doorsnede AA’ te zien. Hier is de opbouw van de 
muur zichtbaar met een buitenblad, een spouw, een isolatiepakket en een binnenblad. Deze doorsnede 
toont hoe het raam in deze twee meter dikke muur wordt gerealiseerd. In hoofdstuk 12.3 op pagina 
101 wordt een deel van deze doorsnede - het detail - uitgebreid besproken.
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Figuur 64.  Gedeelte van doorsnede AA’
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Figuur 65.  Technische doorsnede over een gedeelte van doorsnede AA’
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P=0

7500 + P

500 + P

8000 + P

Figuur 66.  Het detail



101

12.3  Het detail

Wanneer we verder inzoomen op de eerder besproken doorsnede komen we tot het detail dat te zien 
is in Figuur 66.

In het retraitecentrum is de muur het belangrijkste element en beton het belangrijkste materiaal. Het 
beton is overal in het detail doorgevoerd, zowel in de muur als in de vloer en de daken. Belangrijk was 
een zo naadloos mogelijk detail om een krachtige uitstraling van de muur te realiseren. 

Om het raam daadwerkelijk te construeren moet de spouw van 1300 millimeter worden overbrugd, dit 
gebeurt door middel van betonnen consoles die aan het buiten- en binnenblad worden gestort. Hierdoor 
wordt het mogelijk de overspanning te maken en de diepe negge van het raam te realiseren. Door 
deze diepe negge en de onderkant van het raam dat op 500 millimeter ligt wordt het raam naast een 
zichtraam ook een zitraam voor de gasten. 

Het raam is als een op zichzelf staand element in de muuropening geplaatst. Er zijn aluminium kozijnen 
toegepast die niet in de muur weggewerkt zijn maar juist in het zicht zijn gelaten. Hierdoor blijven de 
muur en het raam twee afzonderlijke elementen en wordt er een omlijsting van de uitzicht gecreëerd dat 
van binnenuit een kader vormt voor de omgeving. 

Het buitenblad heeft aan de onderkant een ingestorte goot voor de hemelwaterafvoer, deze loopt over 
de gehele breedte van het raam en wordt afgedekt met een rooster om verstopping te voorkomen. Het 
hemelwater wordt binnen in de spouw afgevoerd en zorgt zo voor een geheel geïntegreerde goot.

Het binnenblad heeft een betonnen geprefabriceerde ‘vensterbank’ om ervoor te zorgen dat dit een 
glad oppervlakte is met een strakke afwerking waarop gezeten kan worden. Onder deze plaat is een 
schaduwrand aangebracht om de strakke lijnen die belangrijk zijn in de vormgeving van het gebouw 
mogelijk te maken bij het in het werk storten van het beton. 

De betonnen vloer is afgewerkt om deze een glad en strak uiterlijk te geven. Op de aansluiting van vloer 
en muur is de ruimte voorzien van een plint die terug gelegd is in de muur om een strakke afwerking te 
creëeren. Het enige dat nu zichtbaar is, is een schaduwrandje, vergelijkbaar met het randje onder de 
vensterbank dat zorgt voor de strakke lijnen in de afwerking.

De ruimtes zijn voorzien van wand- en vloerverwarming, hierdoor voelt het beton niet koud aan en kan 
de opwarming van de ruimtes uit het zicht blijven doordat de deze vrij kunnen blijven van radiatoren of 
andere installaties. 

In dit detail zijn alle eigenschappen van de muur terug te vinden die belangrijk zijn om deze de uitstraling 
te geven die het moet hebben. Aangezien de muur het belangrijkste element van het retraitecentrum is, 
vertegenwoordigt dit detail de essentie van het retraitecentrum.
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13 Conclusie

In de individuele ontwerpopgave is er getracht een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

“Hoe kan het ontwerp van een retraitecentrum in Stockholm de mogelijkheid bieden 
aan een persoon zichzelf te vinden en tot zichzelf te komen en hoe kan het tevens 
meewerken aan de manier van leven binnen een retraitecentrum dat in het teken 
staat van bezinning en contemplatie?”  

Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in het ontwerp van retraitecentrum Andrum. 

Het retraitecentrum wordt gevormd door een dikke, betonnen muur die de functies - afkomstig uit het 
opgestelde programma voor de retraites die hier plaats zullen vinden - met elkaar verbindt. Tevens 
leidt deze muur de bezoekers op een cyclische wijze - gebaseerd op een oneindige acht-vorm - door 
het gebouw heen. Op deze manier kunnen de gasten het programma van de retraite aanhouden en 
gedurende de dag alle functies bezoeken die het programma voorschrijft.
De verschillende functies, overeenkomend met de activiteiten van het programma, zijn als afzonderlijke 
volumes op een specifieke locatie geplaatst ten opzichte van de andere volumes en de muur. Elke 
ruimte richt zich door middel van glazen puien naar een inpandige buitenruimte óf naar de natuurlijke 
omgeving van de locatie, afhankelijk van de functie van de ruimte en de eisen die de bijbehorende 
activiteit stelt aan privacy. 
Het resultaat is een variatie aan gevels die slechts uit twee elementen zijn opgebouwd die steeds 
terug komen. Dit zijn de gesloten, betonnen geveldelen met uitgeponste ramen, en uit de open, 
glazen geveldelen. Er wordt een afwisselend beeld van open en gesloten delen gecreëerd waaraan de 
achterliggende functies goed af te lezen zijn afgaande op de privacy die de gevel biedt. Ondanks de 
aanwezigheid van een aantal open, glazen geveldelen heeft het retraitecentrum een gesloten uiterlijk wat 
passend is bij de aard van de functie.

De functies die in het retraitecentrum zijn opgenomen werken allen samen om de bezoekers de 
mogelijkheid te bieden tot zichzelf te komen en zichzelf te vinden. Dit zijn functies zoals een kapel, 
bedoeld voor persoonlijke bezinning en contemplatie, een spa voor ontspanning en een meditatieruimte 
voor meditatie- en yogasessies. Tevens is het retraitecentrum voorzien van drie zintuiglijke ruimtes die de 
bezoekers de gelegenheid bieden zich af te zonderen van de groep om zich in één van de ruimtes terug 
te trekken om tot zichzelf te komen met behulp van de speciaal ontworpen ruimtes die zich richten op 
één zintuig om deze beleving te versterken.

De verschillende ruimtes binnen het retraitecentrum worden op twee manieren van elkaar gescheiden, 
óf door middel van de muur óf door middel van een buitenruimte. De overgangen tussen functies 
worden gemarkeerd door middel van hoogteverschillen welke met verschillende trappen verbonden 
worden. Deze scheiding tussen de verschillende ruimtes is belangrijk omdat deze een overgang in 
functie en activiteit aangeven die overeenkomt met het voorgeschreven programma voor de retraites. 
De overgangen bereiden de gasten voor op een verandering van functie.

De dikke muur van het retraitecentrum wordt vervaardigd uit beton, een zwaar materiaal dat de muur 
een krachtige uitstraling geeft. Door het aanbrengen van een structuur in de gevel krijgt de gevel ook 
een grove en robuuste uitstraling. In combinatie met de grote schaal van het gebouw - met de zestien 
meter hoge muren en groot gedimensioneerde ruimtes - zorgt het gebouw ervoor dat de gasten van 
het retraitecentrum bewust worden gemaakt van zichzelf. Dit proces begint meteen wanneer de gasten 
door de ingang het retraitecentrum betreden, door een deur in de muur die met minimale afmetingen die 
de schaal van het gebouw duidelijk maakt. 

Al deze elementen zorgen ervoor dat het retraitecentrum op het eiland Djurgården in Stockholm de 
mogelijkheid biedt aan de gasten zichzelf te vinden en tot zichzelf te komen en dat het gebouw tevens 
meewerkt aan de manier van leven binnen een retraitecentrum dat in het teken staat van bezinning 
en contemplatie.Het ontwerp van dit gebouw en de voorafgaande studie naar de eisen voor een 
retraitecentrum bieden bovendien een houvast voor retraitecentra die wellicht in de toekomst op andere 
locaties ontworpen dienen te worden. 
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14 Reflectie onderzoek & ontwerp

In het gezamenlijk onderzoek tijdens het M3 zijn verschillende theorieën bestudeerd en inzichtelijk 
gemaakt aan de hand van een begrippenlijst, een mindmap en een samenvatting van de theorieën. 
Vervolgens zijn deze theorieën met elkaar vergeleken, dit is visueel gemaakt door middel van het 
zogenaamde blokkenschema. Voor specifieke en gedetailleerde informatie verwijs ik naar het boek ‘M 
for Divine Detail. Studie van de tektoniek.’

Tijdens de individuele ontwerpopdracht in het M4 zijn er ontwerpbeslissingen gemaakt die hebben 
geleid tot het ontwerp van retraitecentrum Andrum. In dit hoofdstuk zal het onderzoek uit het M3 worden 
gekoppeld aan de individuele ontwerpopgave uit het M4. Het ontwerp zal vanuit verschillende oogpunten 
- namelijk vanuit de theorieën uit het M3 onderzoek - kritisch worden bekeken en besproken om de 
ontwerpbeslissingen die gemaakt zijn in relatie te brengen tot de theorieën van de eerder besproken 
theoretici. Hierbij worden ook de theorieën kritisch onder de loep genomen. De focus in dit essay zal 
vooral liggen op het belangrijkste element van het retraitecentrum, namelijk de muur. 

14.1 Gottfried Semper en de vier elementen van de architectuur
Gottfried Semper beschrijft in zijn boek ‘Die vier Elemente der Baukunst’ zijn visie op architectuur en in 
het bijzonder de minimale behoeften binnen de architectuur. Deze minimale behoeften baseert Semper 
op de zogenaamde Urzustände van de mens en noemt hij de vier elementen van de architectuur. Deze 
elementen zijn de volgende:

Figuur 67.  De vier elementen 

 
De haard is volgens Semper het eerste en belangrijkste element van de architectuur, het was het eerste 
teken van nederzettingen waar de mensen bij elkaar kwamen om uit te rusten, zichzelf te verwarmen 
en voedsel te bereiden. De haard vormde het heilige middelpunt van de samenleving waaromheen alles 
orde en vorm verkreeg. Rondom deze haard bevonden zich drie andere elementen om de haard te 
beschermen tegen de natuur; namelijk het terras, de omheining en het dak.

Elk element is gekoppeld aan een materiaal en een daarbij horende technische vaardigheid, te weten; de 
haard is gekoppeld aan keramiek en metaal en de daarbij horende bewerkingen,  het terras is gekoppeld 
aan het materiaal steen en daarbij behorend de steenbewerking, de omheining is gekoppeld aan textiel 
en de daarbij behorende weeftechniek en het dak is gekoppeld aan het materiaal hout en daarmee 
houtbewerking. 

Zijn deze elementen die Semper beschrijft ook aanwezig in het ontwerp voor het retraitecentrum? En 
vinden we daarbij ook de bijbehorende functies en materialen met hun bewerkingen?
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De omheining
Het ontwerp voor het retraitecentrum heeft als belangrijkste element de muur, of de omheining zoals 
Semper het noemt. Volgens Semper bestond deze muur uit textiel, een verticaal element dat diende 
als bescherming tegen hitte en koude en de scheiding vormde tussen verschillende ruimtes. De stenen 
muur ontstond volgens hem later vanuit het stenen terras als gevolg van verschillende omstandigheden.  
De originele muren om ruimtes van elkaar te scheiden bleven volgens hem matten van gevlochten riet 
en textiel, deze vormden de essentie van de muur; zelfs na de transformatie van de wanden in wanden 
van klei, baksteen of steen.  Het Duitse woord Wand verwijst volgens hem nog steeds naar dit principe, 
dit woord heeft namelijk dezelfde origine als het Duitse woord Gewand, dat gewaad of kleed betekent. 
De geweven kleden bleven de echte muren vormen, de zichtbare grenzen van een ruimte. De solide 
wanden die meestal achter deze wanden gebouwd waren, waren nodig voor redenen die niets te maken 
hadden met het creëren van ruimtes, maar waren enkel van nut voor veiligheid, het ondersteunen van 
de last van het dak of een vloer etcetera. De stenen muren waren alleen de binnenste, onzichtbare 
structuur achter de werkelijke en rechtmatige vertegenwoordigers van de muur; namelijk de kleurige 
gewoven kleden.   

In het retraitecentrum is de muur opgebouwd uit het materiaal beton, een kunstmatig steenachtig 
materiaal dat volgens Semper afkomstig zou zijn van het stenen terras dat door de tijd heen is versmolten 
met de omheining. De betonnen muur in het retraitecentrum zou volgens Semper door het steenachtige 
materiaal enkel de binnenste structuur van de muur vormen en niet de visuele afscheiding tussen 
ruimtes. In het retraitecentrum is echter iets anders het geval, het beton vormt hier de stevige structuur 
van de muur zelf en draagt de last van de daken van de verschillende ruimtes; het is hiermee in de eerste 
plaats een constructief element zoals Semper het ook zag. De muur is echter niet bekleed met een 
ander materiaal, zoals gevlochten textiel of riet zoals Semper voorschreef. Het beton vormt dus naast 
de constructieve structuur ook de visuele scheiding tussen de ruimtes. Naast deze twee functies vervult 
de muur een paar extra functies die Semper niet toeschrijft aan de functies van een muur of omheining. 
De muur in het retraitecentrum scheidt de verschillende ruimtes niet alleen van elkaar, maar verbindt ze 
ook met elkaar en geeft de volgorde aan waarin de verschillende functies bezocht moeten worden en 
de daarbij behorende activiteiten uitgevoerd dienen te worden, coherent met het programma van de 
desbetreffende retraite. Hiermee worden er bij het ontwerp van het retraitecentrum meerdere functies 
toegeschreven aan de muur, die Semper niet zag als eigenschappen van een muur. 

De haard
De haard zoals Semper deze bedoelt, het middelpunt van de eerste nederzetting waar mensen zich 
verzamelden om uit te rusten, zich te verwarmen en het voedsel te bereiden, bestaat niet meer in de 
huidige samenleving in deze letterlijke vorm. Deze heeft zich misschien wel getransformeerd naar een 
nieuwe vorm, maar behoudt daarbij wel een paar van de oorspronkelijke functies. Zowel binnen een 
nederzetting als binnen een gebouw op kleinere schaal. 

De vraag is of het retraitecentrum ook zo’n soort middelpunt heeft; de focus van het gebouw 
waaromheen alles vorm krijgt. In eerste instantie zou ik zeggen dat het retraitecentrum dit niet heeft, de 
verschillende functies en daarmee de verschillende ruimtes binnen het gebouw hebben elk hun eigen 
functie en worden in een bepaalde sequentie bezocht. Deze sequentie ligt vast, wordt beschreven in het 
programma en aangegeven door de plaatsing van de functie ten opzichte van de muur. Op deze manier 
staat elke activiteit op hetzelfde niveau binnen het programma en is enkel de volgorde van belang. 

Spa

Kapel

Bibliotheek/woonkamer

Meditatie

Keuken
Slaapvertrekken

S
la
a
p
ve
rt
re
kk
e
n

Bezinningsbuitenruimte

Ontspanningsbuitenruimte

Figuur 68. Conceptuele plattegrond
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Aan de andere kant is in het programma voor de retraites meteen te zien dat de meditatie/yogaruimte 
vier keer per dag bezocht wordt, dit is dan de plaats waar men tussen de individuele activiteiten van 
werk of ontspanning en slapen samenkomt en gezamenlijk yoga- en meditatiesessies bijwoont. Vormt 
deze ruimte dan misschien de haard van het gebouw? 

De keuken wordt echter ook drie keer per dag gezamenlijk bezocht om de drie maaltijden van de dag 
te bereiden en te nuttigen en heeft daarmee ook één van de functies die het haardvuur oorspronkelijk 
vervulde. Is de keuken dan misschien het middelpunt van het gebouw?  

Het zouden ook de yoga/meditatieruimte in combinatie met de keuken kunnen zijn, deze ruimtes zijn 
met elkaar verbonden en vormen ook letterlijk het middelpunt van gebouw. Tezamen vervullen zij de 
functies die het haardvuur ook in de Urzustände vervulde. 
Echter licht de focus binnen het gebouw de gehele tijd op de muur die door het gebouw heenloopt. De 
muur vormt de rode draad door het gebouw, de muur leidt de bezoekers van het retraitecentrum door 
het gebouw heen en brengt daarmee de bezoekers bij elkaar, ook zorgt het ervoor dat alle verschillende 
functies elke dag worden aangedaan en heeft zo alle functies van het haardvuur in zich. Betekent dit 
dat de muur het haardvuur vormt van het retraitecentrum? De muur is echter geen centraal punt in het 
gebouw zoals het haardvuur vroeger wel was voor een nederzetting. 

Het is duidelijk moeilijk om één element in het gebouw aan te wijzen als haardvuur, er zijn verschillende 
elementen in het ontwerp die dezelfde eigenschappen hebben als het haardvuur uit de Urzustände, de 
muur van het retraitecentrum komt in mijn opinie het dichtste in de buurt. Echter is dit een geheel andere 
verschijningsvorm van een haardvuur, maar misschien komt het haardvuur tegenwoordig niet meer voor 
op dezelfde manier als het vroeger deed. De muur is wel het middelpunt, de focus van het gebouw 
waaromheen alles vorm krijgt en komt daarom het dichtste in de buurt van de haard. 

Het terras
Het terras vormde volgens Semper de ondersteuning voor het haardvuur en beschermde daardoor het 
haardvuur tegen het water. Ook het retraitecentrum maakt gebruik van verhogingen, of terrassen, die 
de verschillende ruimtes in het gebouw ondersteunen. Echter, hebben deze verhogingen nog andere 
functies die bij het terras van Semper niet genoemd worden. De verhogingen binnen het retraitecentrum 
geven namelijk de scheiding aan tussen de verschillende ruimtes en markeren daarmee de overgangen 
tussen bijvoorbeeld een buitenruimte en de slaapkamers. Door de verhogingen die bereikbaar zijn 
gemaakt met enkele traptreden worden de bezoekers voorbereid op een verandering van functie en 
worden zij zich hiervan bewust. Zo kunnen zij zich mentaal voorbereiden op een andere activiteit die zij 
zullen gaan beoefenen. Daarmee heeft ook het terras een extra functie gekregen, één die Semper niet 
toeschreef aan het terras. Of het terras nog steeds het haardvuur beschermt hangt natuurlijk af van wat 
we beschouwen als het haardvuur en zoals eerder beschreven is hier niet een eenduidig antwoord op 
te geven
. 
Wanneer we uitgaan van de muur als haardvuur van het retraitecentrum krijgt juist de muur, of omheining,  
de functie van het terras. De muur beschermt juist alle functies binnen het gebouw en vervult op deze 
manier de functies van de omheining en het terras in één. 

Het dak
Het laatste element, het dak, heeft volgens Semper de functie om het haardvuur te beschermen tegen 
de regen en heeft daarmee dezelfde functie als het dak, of eigenlijk de daken, van het retraitecentrum. 
Semper verbindt in zijn theorie het dak aan het materiaal hout en de houtbewerking of de tektoniek, 
in het retraitecentrum is het dak echter vervaardigd uit beton, net zoals de muur en de vloeren in het 
gebouw. Hier zie je dan ook hetzelfde gebeuren als met de muur; de daken van het retraitecentrum 
zijn een verlenging van de muren en daarmee een verlenging van het terras en zijn versmolten tot één 
element.

Conclusie
De vier elementen van de architectuur van Gottfried Semper zijn allen op de een of andere manier terug te 
vinden in het ontwerp voor het retraitecentrum. De functies komen grotendeels overeen en soms zijn er 
juist extra functies toegeschreven aan een element zoals we bij de omheining of de muur hebben gezien. 
Sommige elementen manifesteren zich op een totaal andere manier, zoals het haardvuur, maar hebben 
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nog steeds dezelfde functies als in de Urzustände. De materialen en de bijbehorende bewerkingen zijn 
veelal niet ontworpen in overeekomst met de theorie van Semper, in het retraitecentrum is voornamelijk 
beton toegepast voor de verschillende elementen. Dit materiaal versterkt de uitstraling van het gebouw 
en zijn dus niet specifiek voor elk element. Door de toepassing van hetzelfde materiaal bij de verschillende 
elementen werken de elementen samen en zorgen voor een sterker beeld. 

14.2 John Ruskin en de zeven lampen van de architectuur
In zijn essay ‘The Seven Lamps of Architecture’ benoemt en beschrijft John Ruskin de zogenaamde 
lampen van de architectuur. Deze lampen die hij categoriseert in zijn boek vertegenwoordigen de 
richtingen waar hij zijn ideeën voor goede architectuur in onderbrengt. Binnen deze lampen beschrijft 
Ruskin de eisen waar goede en nobele architectuur volgens hem aan moet voldoen. 

14.2.1 Waarheid [Truth]
De tweede lamp van de architectuur volgens John Ruskin is Waarheid; architectuur kan alleen maar 
goede architectuur zijn wanneer er waarheid nagestreefd wordt in een ontwerp. Hij beschrijft hierbij de 
volgende drie categorieën van bedrog die vermeden moeten worden:

- Constructief bedrog: De suggestie van een bepaalde structuur die anders is dan de werkelijke 
structuur van een gebouw.

- Oppervlakte bedrog: Het beschilderen van oppervlaktes om een ander materiaal te suggereren dan 
waaruit ze eigenlijk bestaan of een misleidende weergave van gebeeldhouwde ornamenten.

- Operatief bedrog: Het gebruik van gegoten of machinaal vervaardigde ornamenten van welke aard 
dan ook. Dit geldt voornamelijk voor machinaal vervaardigde ornamenten die suggereren dat ze 
met de hand gemaakt zijn. 

Is er bij het ontwerp van het retraitecentrum sprake van bedrog? Het belangrijkste element van het 
ontwerp, de muur, zal worden beoordeeld op de lamp van de waarheid binnen de drie categorieën van 
bedrog volgens John Ruskin. 

Constructief bedrog
De muur in het retraitecentrum is vervaardigd uit beton en manifesteert zich als een massieve betonnen 
muur. Op die plaatsen waar de muur doorboord wordt vanwege een doorgang of een raam is de 
muur uitgevoerd als een twee meter dikke muur, een muur die (uiteraard) te dik is om massief uit te 
voeren. De impressie van een massieve muur die deze impliceert is een geval van constructief bedrog 
die Ruskin afkeurt. De muur is namelijk geen massieve muur, maar is opgebouwd uit een buiten- en 
een binnenblad met daartussen een spouw van meer dan een meter. De muur straalt echter precies 
dat uit wat de muur uit moet stralen, ondanks het feit dat de muur niet de ware constructie uitdraagt 
naar buiten. Het straalt zelfs precies hetzelfde uit als dat het zou doen als de muur wél massief zou zijn 
geweest. Dit bedrog is echter nergens zichtbaar en deze oplossing bespaart op materiaal, arbeid, tijd, 
kosten en het milieu en is daarmee vanuit veel oogpunten een betere oplossing dan een massieve muur. 
Waarom zou een massieve muur dan nog een betere oplossing zijn dan een holle muur? Dit is puur 
en alleen een morele kwestie, een gevoel dat Ruskin ertoe drijft om bedrog binnen een ontwerp geen 
nobele of goede architectuur te noemen. In mijn ogen is dit echter niet juist - vooral niet in het geval van 
het retraitecentrum - en heeft het feit dat de muur zich voordoet als een massieve muur geen invloed op 
de uitstraling ervan en daarmee op de kwaliteit van de architectuur ervan.

Oppervlakte bedrog
De betonnen muur van het retraitecentrum wordt in het werk gestort. Om de muur een robuust uiterlijk 
te geven worden er aan de binnenkant van de bekisting structuurmatten gelijmd. Na het verwijderen van 
de bekisting en de matten heeft de buitenkant van het beton een ruwe structuur die een negatief is van 
de structuurmat. De mat heeft een structuur die lijkt op de structuur van natuursteen en dit  zou hierdoor 
bestempeld kunnen worden als oppervlakte bedrog. Het beton suggereert door de structuur een ander 
materiaal dan waaruit de muur werkelijk bestaat, namelijk natuursteen in plaats van beton, echter niet 
door het beschilderen van het oppervlak maar door het maken van een afdruk in het materiaal. 
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Heeft beton eigenlijk wel een eigen uitstraling wanneer het gaat over de structuur van het oppervlak? 
Beton is geen materiaal dat aanwezig is in de natuur, maar wordt door de mens vervaardigd uit 
verschillende materialen. Wanneer beton wordt vervaardigd is het materiaal vloeibaar en moet het in een 
bekisting worden gegoten om het materiaal de gewenste vorm te geven. De structuur van het oppervlak 
is daarom altijd het negatief van de structuur van de bekisting en kan dus verschillend tot uiting komen. 
Wanneer het beton is uitgehard en de bekisting verwijderd is, kan het het oppervlak op verschillende 
manieren bewerkt worden om de gewenste uitstraling te verkrijgen. Hierdoor heeft beton mischien geen 
geheel ‘eigen’ structuur, maar meer een soort flexibele structuur die allerlei vormen aan kan nemen. 
Volgens Ruskin zou er oppervlakte bedrog hebben plaatsgevonden bij het vervaardigen van de muur, 
maar door de manier waarop betonnen elementen hun vorm verkrijgen is er iets anders het geval. De 
keuze om hier voor beton te kiezen en niet voor natuursteen met een zelfde structuur, zoals graniet, 
is gemaakt omdat met beton grotere oppervlaktes vervaardigd kunnen worden dan met natuursteen. 
Wanneer natuursteen toegepast zou worden, zouden de grote gevelelementen te veel naden hebben 
die afbreuk doen aan de grote schaal van de gevels van het retraitecentrum. Het feit dat het beton een 
andere materiaal suggereert doet niet af aan de uitstraling van de muur die een zwaar en robuust uiterlijk 
moest krijgen.

Operatief bedrog
De muur van het retraitecentrum krijgt zijn robuuste uiterlijk dus van de structuurmatten die in de 
bekisting zijn aangebracht. Doordat de deze structuurmatten beperkte afmetingen hebben (ongeveer 
10 bij 3 meter) onstaan er naden in de gevels. Hiervoor is een patroon ontworpen op de gevels dat 
bestaat uit voegen en schijnvoegen die zijn toegevoegd om het patroon compleet te maken. Het patroon 
heeft horizontale naden die over de gehele gevel doorlopen, welke ook worden doorgezet in de kozijnen 
van de glazen elementen. Deze naden liggen op verschillende afstand van elkaar, net zoals de verticale 
naden. Deze lopen van onder tot boven door en liggen ook op verschillende afstand van elkaar om de 
oppervlakken die hierdoor onstaan van grootte te laten variëren. Het effect hiervan zorgt ervoor dat 
de oppervlaktes van de gevels niet oneindig lijken maar het wel moeilijk maken om de schaal van het 
gebouw te bevatten. Dit patroon van voegen en schijnvoegen op de gevels zou gezien kunnen worden 
als ornamenten die op de gevel zijn aangebracht. Dit is niet precies wat Ruskin beschrijft in zijn boek, 
maar zou wel in de moderne tijd zo opgevat kunnen worden. Door het toevoegen van schijnvoegen 
wordt ook hier bedrog gepleegd volgens de richtlijnen van John Ruskin. Ook hier doet het in mijn opinie 
niks af aan de uitstraling van het gebouw, de schijnvoegen kunnen namelijk niet worden onderscheiden 
van de werkelijke voegen.

Conclusie 
Wanneer we uitgaan van de drie categorieën van bedrog die vermeden moeten worden volgens John 
Ruskin, kunnen we concluderen dat in het ontwerp van het retraitecentrum waarheid niet nagestreeefd 
is. In mijn ogen zorgt dit er echter niet voor dat het ontwerp niet nobel is, zoals Ruskin het noemt. 
Wanneer de verschillende categorieën van bedrog vermeden zouden zijn, zou het gebouw dezelfde 
eigenschappen en dezelfde uitstraling hebben, maar zouden hier ook nadelen aan verbonden  zijn; er 
zou bijvoorbeeld veel meer materiaal nodig zijn geweest voor een eerlijke massieve muur. Daarom zijn 
de ontwerpbeslissingen in mijn opinie zelfs beter dan wanneer er gekozen was voor een eerlijk gebouw 
zoals John Ruskin het graag zag.
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14.2.2 Kracht [Power]
De derde lamp, Kracht [Power], is volgens Ruskin een eigenschap die nobele architectuur behoort te 
bezitten. Wanneer architectuur kracht bezit straalt deze iets mysterieus en majestueus uit waarvoor men 
ontzag heeft en waarbij men een gevoel krijgt van een aanwezige spirituele kracht. In tegenstelling tot 
schoonheid is de kracht van architectuur niet afgeleid van natuurlijke vormen, maar hangt deze af van 
de ‘regie’ van het menselijke brein. De kracht van architectuur vormt de expressie van de kracht van het 
menselijk brein doordat deze kracht wordt overgedragen op de architectuur.

Volgens Ruskin zijn er verschillende manieren om de kracht van architectuur te vergroten. Om een 
gebouw kracht te laten uitstralen moet er minimaal één groot en krachtig gebaar worden gemaakt om 
het receptieve deel van de hersenen van de mens te kunnen bereiken. Dit kan volgens Ruskin binnen 
de volgende drie categorieën:

- Omvang: Om de omvang van een gebouw goed te laten zien, moet het gebouw in zijn geheel 
gezien kunnen worden. Of beter gezegd, het moet begrensd worden door ononderbroken lijnen en 
alle uiterste punten daarvan moeten in één keer te zien zijn. Wanneer deze lijn onderbroken is, is 
deze niet in zijn geheel te zien en kan de lengte van de lijn ook niet worden ingeschat. Hierdoor gaat 
volgens Ruskin alle grootsheid van een gebouw verloren.

- Gewicht: Dit is een onbeholpen maar erg effectieve manier om kracht uit te stralen, een voorbeeld 
hiervan is het gebruik van een dikke muur en diep gelegen neggen.

- Kwantiteit van schaduwen: De kracht van de architectuur hangt, naast omvang en gewicht, af van 
de kwantiteit van de aanwezige schaduwen. Dit kan zowel in intensiteit als in oppervlakte worden 
gemeten. De realiteit en de invloed die schaduw heeft op het dagelijkse leven van de mens vereist 
dat het een soort sympathie uitdrukt. Dit wordt bereikt door het aanbrengen van duisternis zo groot 
als het aanwezig is in het menselijk leven en door de grootsheid die de massa’s van schaduwen 
uitstraalt. De moeite en toorn van het leven moeten door de schaduwen weergegeven worden.

In het retraitecentrum zou je ook het aspect kracht kunnen onderzoeken, straalt dit gebouw de kracht 
uit passend bij een retraitecentrum? Het retraitecentrum creëert een nieuwe wereld voor de bezoekers, 
een tijdelijke wereld waarbinnen zij een bepaalde tijd al hun tijd doorbrengen. Een wereld die anders is 
dan de wereld waarin ze dagelijks leven en die ze zo goed kennen. 

Omvang
De grens tussen deze twee werelden wordt gevormd door een muur, en dit is niet zomaar een muur. 
Een zestien meter hoge en twee meter dikke muur. De muur die de bezoekers van het retraitecentrum 
afschermt van de buitenwereld. De muur is vervaardigd uit beton en geeft daarom de muur een zwaar 
uiterlijk, een idee van gewicht tussen de twee werelden. Door de grote vlakken van beton straalt de muur 
een bepaalde kracht uit die op meerdere manieren ervaren kan worden binnen het retraitecentrum. Door 
de diepe neggen die gecreëerd worden doordat de ramen diep in de dikke muur geplaatst zijn wordt de 
dikte van de muur zichtbaar en manifesteren de ramen zich als uitgeponste gaten in de betonnen muur. 
De ramen fungeren ook als zitramen doordat de neggen circa een meter diep zijn, het is mogelijk om in 
de ramen en nissen te zitten en letterlijk in de muur te zitten en de muur als element te ervaren.  

Doordat de muur ook de scheiding vormt tussen de verschillende ruimtes binnen het retraitecentrum 
moet deze doorbroken worden om van de ene ruimte naar de andere te kunnen. Op de plaats van deze 
doorgangen ervaart men letterlijk de dikte van de muur en zorgt de muur ervoor dat de overgang van 
ruimtes en functies ook wordt versterkt. 

Figuur 69. Doorsnede DD’ over de keuken en de meditatieruimte

D

D’
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Daarnaast krijgt de muur extra diepte door het inbouwen van open kasten, aanrechten en delen van de 
badkamers; het interieur wordt zo één met de muur en benadrukt daardoor de omvang van de muur.  

Gewicht
Met name de tweede categorie – gewicht – is hier van belang, een volgens Ruskin onbeholpen maar erg 
effectieve manier om kracht uit te stralen. Het gewicht van een grote en dikke muur met diep gelegen 
neggen heeft het vermogen om door te dringen door de dikke korst van het receptieve deel van het 
menselijk brein. Wanneer een architect kiest voor deze categorie, moet hij afzien van decoratie van het 
gebouw. De reden hiervoor is dat, behalve wanneer deze decoratie geconcentreerd is en zo talrijk om in 
het oog te springen, al de ornamenten samen een grote steen niet waard zouden zijn.   

Kwantiteit van schaduwen
Het ontwerp van het retraitecentrum, met name de plaatsing van de functies ten opzichte van de muur, 
zorgen voor een grote schaduwwerking. De hoge muur die door het gebouw heen loopt zorgt voor een 
spel van licht en schaduw door het gehele gebouw gedurende de dag. Doordat de functies niet op één 
lijn liggen, maar verspringen ten opzichte van elkaar en de muur, zorgt de zon voor een schaduwwerking 
die op elke plaats binnen het gebouw anders is. Er is daarom zowel een hoge intensiteit aan schaduwen 
te vinden, als ook grote oppervlakken die het mogelijk maken de kracht van het gebouw te ervaren.

Conclusie
Volgens John Ruskin moet een gebouw minimaal één groot en krachtig gebaar maken om ervoor te 
zorgen dat een gebouw kracht uitstraalt. Het retraitecentrum maakt in alle drie de categorieën - omvang, 
gewicht en schaduwen - een gebaar waardoor de kracht die het gebouw uitstraalt wordt vergroot. De 
grootste is echter de dikte van de muur die zowel onder het kopje omvang als gewicht valt. Daardoor 
straalt de muur - en daarmee het retraitecentrum - een kracht uit die gevoeld kan worden tijdens het 
verblijf in het retraitecentrum. 

14.3 Karl Bötticher en de Kernform & Kunstform
Karl Bötticher introceerde in zijn boek ‘Die Tektonik der Hellenen’ een theorie aangaande de tektoniek. 
Zijn belangrijkste theorie was die van de dialectische relatie tussen Kernform en Kunstform. Hierbij is de 
Kernform de statische structuur van een gebouw en betreft de Kunstform de artistieke omhulling hiervan. 
De Kernform is een uit eenvoudige geometrische lichamen samengestelde ruimtelijke constructie die 
op het bouwmateriaal is afgestemd. In wisselwerking met het materiaal en de gekozen constructie 
vervult de Kernform in zijn naaktheid de tektonische functie volkomen. De Kernform alleen bezit volgens 
Bötticher echter niet de vaardigheid om architectonische ideeën uit te drukken en zal daarom altijd 
moeten worden voorzien van een omhulling in de vorm van de Kunstform. Wanneer de statische 
structuur en de ornamentiek volledig overeenstemmen, dus wanneer de Kunstform een representatie is 
van de Kernform, zal een ideale architectuur ontstaan. 

Zijn de Kernform en Kunstform ook terug te vinden in het ontwerp van de muur? En komen deze twee 
begrippen volledig overeen waardoor er een ideale architectuur ontstaat?

Kernform en Kunstform
De muur van het retraitecentrum zou ook volgens de theorie van Karl Bötticher uiteen getrokken 
kunnen worden in een Kernform en een Kunstform. De Kernform - de statische structuur - betreft het 
betonnen binnenblad van de muur die de krachten van de daken opvangt en naar de fundering leidt. 
Deze ruimtelijke constructie is afgestemd op het bouwmateriaal, namelijk beton. Het materiaal en de 
constructie vervullen op deze manier de tektonische functie van het binnenblad. De Kunstform - de 
artistieke omhulling van de Kernform - is het betonnen buitenblad van de muur in combinatie met de 
aangebrachte structuur op zowel het binnen- als het buitenblad. De toevoeging van het buitenblad 
dat niet meewerkt in de statische structuur van het gebouw zorgt ervoor dat de muur een massieve 
uitstraling krijgt die wordt benadrukt door de dikte die op deze manier verkregen wordt en die zichtbaar 
gemaakt wordt op de plaats van de doorgangen en raamopeningen. 

Conclusie  
Volgens Bötticher ontstaat de ideale architectuur wanneer de statische structuur en de ornamentiek 
volledig overeenstemmen, dus wanneer de Kunstform een representatie is van de Kernform. Is dat bij 
het retraitecentrum het geval? De toevoeging van het buitenblad wekt de indruk op dat de muur een 
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massieve muur is die door het gehele gebouw loopt, dit is echter niet het geval. Tussen het buiten- 
en het binnenblad zit de ruime spouw die aan de buitenkant niet zichtbaar is.  Dit betekent dat de 
Kunstform niet overeenkomt met de Kernform en dat de Kunstform geen representatie is van de 
Kernform. Betekent dit dan dat dit resulteert in een architectuur die verre van ideaal is? Zoals eerder 
gezegd, doet de toevoeging van de spouw niet af aan de uitstraling van  het gebouw en daarmee aan 
de architectuur ervan zoals Bötticher wel beschrijft in zijn theorie over de tektoniek. De uitvoering van 
de betonnen muur is namelijk zo gedetailleerd dat de uitstraling wel een massieve muur suggereert en 
daardoor voor een zelfde ervaring zorgt als wanneer deze muur wel massief zou zijn.

14.4 Kenneth Frampton en de studie naar tektoniek
Kenneth Frampton introduceert en vergelijkt twee leidende begrippen in zijn theorie: figuratief versus 
ontologisch. Frampton relateert dit onderscheid aan de representatieve - of figuratieve - en de 
ontologische aspecten van tektonische vorm. Dit is het verschil tussen de huid dat het samengestelde 
karakter van de constructie vertegenwoordigt en de kern van het gebouw die de fundamentele structuur 
en zijn substantie of hoofdzaak is. 

Figuratie en ontologie zijn twee begrippen die complementair zijn aan elkaar. Frampton’s gedachtegoed 
over ontologie en figuratie is te koppelen aan Bötticher’s Kunstform & Kernform; de begrippen zijn een 
aanvulling op elkaar. Het begrip figuratie gaat over het weergeven van een boodschap en het vertellen 
van een verhaal. Het ontologische aspect beschrijft hoe een gebouw werkt en in elkaar zit. Wanneer de 
figuratie de werking van het gebouw weergeeft en het verhaal vertelt over hoe het gebouw in elkaar zit, 
dan spreekt Frampton van tektonische architectuur. Frampton pleit voor benadrukking van materiële en 
constructieve eigenschappen in de architectuur, wat betekent dat hij dus pleit voor een samenwerking 
tussen figuratie en ontologie. Volgens hem vertegenwoordigt de huid van de constructie (figuratief) de 
kern van het gebouw (ontologisch) door het inzetten van middelen om de constructie te benadrukken. 

Als het verhaal - de figuratie - ergens anders over gaat dan de ontologie van een gebouw, noemt 
Frampton de architectuur atektonisch. Wanneer het architectonische beeld een vorm van atektoniek 
vertoont ziet Frampton de begrippen figuratie en ontologie als tegenstellingen. Figuratie kan ervoor 
zorgen dat de ontologische aspecten van de tektonische vorm en de ontologische aspecten van de 
architectuur niet meer zichtbaar zijn; de manier van figureren levert dan een atektonisch beeld op. 

Wat is de figuratie en de ontologie binnen het ontwerp van de muur van het retraitecentrum? En zorgt dit 
voor een tektonisch of juist een atektonisch beeld volgens de theorie van Kenneth Frampton?

Figuratie en ontologie
Het retraitecentrum, en met name de muur, is zoals eerder gezegd voornamelijk vervaardigd uit beton. 
De dikke betonnen muur vertelt het verhaal over het gebouw en daarmee over de werking van het 
gebouw. Het vertelt het verhaal van de massa en het gewicht van de dikke muur die de scheiding vormt 
tussen de verschillende ruimtes, dit vormt de figuratie van het retraitecentrum. Dit verhaal sluit aan bij de 
materiaaleigenschappen van beton, een materiaal dat geen ranke constructies maakt maar omvangrijke 
structuren. Het beton van het retraitecentrum wordt - volgens de materiaaleigenschappen van beton - 
ingezet als constructie en daarmee komen we bij de ontologie van het retraitecentrum. 

De ontologie van het gebouw betreft de werking van het retraitecentrum, dat wat het gebouw echt is. 
Dit is de werkelijke opbouw van de muur, namelijk het buitenblad, het binnenblad en de spouw. Niet de 
massieve muur die het beeld suggereert. De massiviteit van de muur is namelijk niet het verhaal over 
hoe de muur werkelijk in elkaar zit. Het binnenblad vormt de constructie die de krachten afdraagt van de 
daken van de verschillende ruimtes. Het buitenblad werkt niet mee met de constructie en vertelt enkel 
het verhaal van de massieve muur.

Conclusie
Doordat de figuratie - een massieve muur - van het gebouw niet het verhaal van de ontologie - de 
constructie van binnen-, buitenblad en spouw - versterkt maar juist tegenspreekt, kan het gebouw 
volgens de theorie van Frampton atektonisch genoemd worden. Echter is aan de binnenzijde van het 
retraitecentrum heel duidelijk zichtbaar hoe de krachtenafdracht werkt. Het zichtbare binnenblad draagt 
het dak en door middel van de figuratie is de ontologie aan de binnenzijde dus wel zichtbaar. Door het 
toevoegen van het buitenblad wordt de figuratie echter overdreven en vertelt de muur aan de buitenzijde 
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een ander verhaal. De krachtenafdracht lijkt over een hele dikke muur verdeeld te zijn terwijl het in 
werkelijkheid een veel dunnere muur is met een spouw is. Toch zou Frampton het retraitecentrum  
atektonisch noemen omdat de figuratie niet geheel het ontologische thematiseert, echter het ontologische 
is wel zichtbaar.

Dit oordeel komt erg overeenkomt met dat van Karl Bötticher, echter lijkt er bij Bötticher een waardeoordeel 
aan vast te zitten; namelijk dat het resulteert in geen ideale architectuur. Frampton bestempelt het enkel 
en alleen als atektonisch, dat dit een negatief oordeel zou zijn, is hieruit eigenlijk niet op te maken. Naar 
mijn mening is dit echter geen negatief het oordeel, het feit dat de ontologie en figuratie van de muur 
niet met elkaar overeenkomen kun je atektonisch noemen, maar dit heeft verder geen gevolgen voor de 
kwaliteit van de architectuur.

14.5 Conclusie
Vanuit de verschillende theorieën van Gottfried Semper, John Ruskin, Karl Bötticher en Kenneth 
Frampton is er kritisch gekeken naar de beslissingen die gemaakt zijn tijdens het ontwerpproces van het 
retraitecentrum. Ook zijn tegelijkertijd deze theorieën kritisch onder de loep genomen.

Over het algemeen is er op een andere manier ontworpen dan beschreven wordt in de theorieën en is er 
met een andere blik gekeken naar de manier waarop een gebouw in elkaar zou moeten zitten of hoe een 
gebouw werkt. Op sommige punten is er enkel iets toegevoegd, zoals bij de theorie van de omheining 
van Gottfried Semper, en op sommige punten is er exact het tegenovergestelde gedaan, zoals bij de 
theorie over waarheid van John Ruskin. Desondanks sta ik achter de beslissingen die gemaakt zijn 
en ben ik van mening dat deze voor dit ontwerp van het retraitecentrum de juiste zijn geweest. De 
beslissingen die gemaakt zijn hebben geresulteerd in een architectuur passend bij het concept en de 
uitstraling die voor ogen lag voor het ontwerp van het retraitecentrum.
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