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COVER

Uitsnedes uit het ongebleekte karton laten de onderliggende naoorlogse kranten zien. De oude laag nieuws 
is een stukje cultuurhistorie, de nieuwe laag een stuk simpel papier met gaten. Samen vormen ze het nieuwe 
Mariënhage. 

Oud Mariënhage is het historische hart in de moderne stad Eindhoven. Het is al eeuwen de ziel van 
Eindhoven. Maar wat is oud? Nieuws is al oud als het van de perssen rolt. Oud nieuws wordt historie. 
Nieuw Mariënhage staat voor nieuw leven, voor nieuwe levendigheid en begeestering in Eindhoven. Zoals 
het oude Mariënhage krijgt het oude nieuws samen met een nieuwe laag een nieuwe functie.
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VOORWOORD

Hoewel de historie van Mariënhage terug gaat tot in het jaar 1100 
gaat mijn eerste herinnering terug naar het jaar 2007, mijn introductie 
week op de Technische Universiteit Eindhoven. Fietsend door de 
Kanaalstraat draaien we een smal pad op langs de Dommel en daar 
plots, om de hoek, dat bijzondere ensemble van baksteenarchitectuur 
aan een groot schoolplein. 
Naast het confronterende beeld wanneer je vanaf de Studentenkapel 
de hoek om komt herinner ik me weinig beelden. Maar wel een gevoel. 
Zoals Sytze de Vries (voorin dit verslag) het in zijn lied verwoord, zijn 
de gebouwen meer dan een schil; de historie is voelbaar als een 
geest in het gebouw. 

Toen het duidelijk werd dat ik mijn eigen opdracht mocht kiezen om 
me tijdens mijn afstuderen een jaar lang in te verdiepen was het voor 
mij meteen duidelijk: Mariënhage! Herbestemming van (cultureel) 
erfgoed is iets waar ik sinds mijn master steeds meer affiniteit mee 
heb gekregen.  
Het gevoel bleek niet alleen een gevoel, het is een bijzondere plek in 
Eindhoven en ook nog de oudste plek van Eindhoven. Mijn wens om 
nog eens onderzoek te doen naar de historie van Eindhoven, de stad 
waar ik al enige tijd studeer en woon, ging hiermee ook in vervulling. 
De binnenstedelijke setting waar de gebouwen in staan maakte de 
opgave voor mij nog interessanter. Het verbinden en openen met 
de stad lijkt haaks te staan op het behoud van de monumentale 
gebouwen; een echte uitdaging. 

Dat was nog niet alles, ik kreeg ook de kans om bij de Gemeente 
Eindhoven mijn opdracht uit te voeren. Ik ben Sandra Janssen-
Poelman dan ook erg dankbaar dat zij mij deze kans heeft gegeven. 
Door me mee te nemen in het proces van de marktconsultatie van 
Mariënhage heb ik veel vaardigheden op gedaan die je niet leert in 
de collegebanken van de TU/e. Ook had ik hierdoor de kans om 
naast Mariënhage ook nog andere interessante ontwikkelingen 

binnen Eindhoven op de voet te volgen zoals de ontwikkeling van het 
Van der Meulen Ansems terrein. Daarbij heb ik een ongelofelijk leuk 
jaar gehad mede door alle leuke en geïnteresseerde collega’s die me 
altijd gesteund en gemotiveerd hebben. Ik ben alle collega’s van de 
afdeling Stedelijk dan ook erg dankbaar, met in het bijzonder Brigitte, 
Fred en Joep voor al hun steun en adviezen. 

Natuurlijk heb ik ook vanuit mijn persoonlijke kring de nodige steun 
ontvangen. Uitgerekend dit jaar met een aantal persoonlijke dalen 
heb ik deze steun hard nodig gehad. Daarom wil ik hierbij Mèranne, 
Anika, Suzanne, Pieter, Dennis, Yentl, Adrianne en Marinus bedanken. 
Maar daarbij heb ik ook geleerd dat ik zelf in staat ben tot zo veel 
meer dan ik had gedacht. 
De personen die het dichtste bij me staan verdienen hier uiteraard een 
dankwoord voor hun trouwe steun en hulp waar nodig. Mijn ouders, 
met in het bijzonder mijn vader die met zijn ervaring en nuchtere blik 
op de bouw als constructeur altijd heeft proberen mee te denken bij 
bouwkundige problemen waar ik niet alleen uit kwam. 

Naast de begeleiding van Sandra heb ik het geluk gehad ook 
vanuit de TU/e goede ondersteuning te hebben. Ik dank mijn 
afstudeercommissie bestaande uit: prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, André 
Walraven arch. AvB  prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp, maar ook ir. 
Marloes Kursten die me periodiek begeleidt heeft, voor alle goede 
feedback tijdens de begeleidingsmomenten. 

Tenslotte bedank ik de paters Augustijnen voor de gastvrijheid tijdens 
de vele bezoeken in het klooster. Met als kers op de taart geven ze 
me de mogelijkheid mijn afstudeerjaar bijzonder te kunnen afsluiten 
door mijn bevindingen en ontwerp in de kerk te mogen presenteren. 
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EEN PARADOXALE OPGAVE

Van oudsher is Mariënhage een plek waar het draait om de innerlijke 
mens; om wetenschap en scholing, om zorg voor elkaar en minder 
bedeelden in de maatschappij. De plek is hierdoor verbonden met de 
geest van Augustinus; met bezieling, ontplooiing en zorg voor elkaar. 
Die geest bepaalt de identiteit en het onderscheidend vermogen 
van deze plek ten opzichte van al die andere mooie plekken van 
Eindhoven. Het is daarom belangrijk deze geest voort te zetten.

Mariënhage is toe aan een volgende stap. De functie van de 
gebouwen is vervallen. Hoe kan deze in zichzelf gekeerde plek weer 
verbonden worden met de stad Eindhoven? Het gebied, in de loop 
der tijd ingekapseld door de groeiende stad, vraagt om een fysieke en 
functionele verbinding met de stad en heeft met zijn unieke identiteit 
een grote potentie te bieden aan de stad.
Het ‘openen’ is een logische volgende stap in de lange historie. Het 
gebied staat dan weer in contact met de bewoners van Eindhoven en 
faciliteert als het ware het ‘ontklonteren’. Zoals van Klingeren (bekend 
van wijkcentrum ’t Karregat in Eindhoven) het verwoordde: 

“Een klont is een institutie, een stukje gevestigde orde, dat een eigen, 
vaak onherkenbaar en moeilijk te begrijpen leven leidt. Ontklonteren 
is het doorbreken van dit systeem met de bedoeling mensen weer in 
contact te brengen met mensen en niet met systemen.” Frank van 
Klingeren, 1967. 35

Het ontklonteren was voor hem een reactie op de vervreemding 
van de maatschappij, ontstaan tijdens de industrialisatie. Door het 
mengen van functies wilde van Klingeren de dialoog prikkelen en 
contact stimuleren om zo een vruchtbare gemeenschap te creëren 
die elkaar opmerkt en in elkaar geïnteresseerd is.

Belangrijk is het gebied niet te laten versnipperen door het openen. 
Het gebied,  nu nog als een eiland in de stedelijke omgeving, is 
gebouwd als samenhangend geheel door haar verbondenheid 
met het klooster Mariënhage. Vanuit de geest van het klooster, zal 
verbondenheid gecreëerd worden rondom het thema ‘ontplooiing 
en inspiratie’. Dit is al voelbaar in de interessante routes en 
activiteiten  die elkaar overlappen. In de geest van de Augustijnen, 
de grondleggers van de gebouwen, zal het een plek worden waar 
iedereen welkom, is, waar je je ontwikkelt, kennis uitwisselt, werkt, 
debatteert, ontmoet en verwondert. Ontmoeting en kruisbestuiving 
staan centraal. Het succes van de herbestemming van het gebied 
komt voort uit de geest, uit de potentie van de plek, via het openen 
en vervolgens verbinden met deze specifieke behoefte van de stad 
en haar gebruikers.

Trof aan: ‘Verborgen en gesloten’ gebied Marienhage met een rijke 
geschiedenis, midden in het centrum van Eindhoven.

Uitdaging is: Hoe kan dit gebied met haar rijke geschiedenis 
behouden blijven en tegelijk weer betrokken worden bij en waardevol 
worden voor de stad Eindhoven?
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Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

ONDERZOEKSVRAAG
Hoe kan het ‘verborgen en gesloten’ gebied Mariënhage, met 
inachtneming van de cultuurhistorische en monumentale waarden, 
via transformatie weer een ‘transparante en open plek’ worden met 
een eigentijdse identiteit en functie binnen Eindhoven?
 
ONDERZOEKSAANPAK
Wat is de historie van het gebied, zowel fysiek-ruimtelijk als 
functioneel?
Dit kan handvaten geven voor een logisch vervolg in de transformatie 
van het gebied.

Wat is de monumentale achtergrond van de gebouwen?
Het antwoord zal inzicht geven in de waarde en bijzonderheden van 
de gebouwen en architecten. Wat is cultuurhistorisch van waarde en 
moet blijven staan en wat laat verandering toe?

Hoe past het gebied in de huidige context?
Inzicht in de huidige context (zie inleiding) zal kwaliteiten en kansen 
laten zienen en doen opporren. 

De transformatie:
Welke van deze kwaliteiten kunnen worden gebruikt voor de (her-)
bestemming/de toekomst(en)van het gebied en hoe kan het gebied 
haar aansluiting op de stad hervinden?

Hoe kan het gebied helder geopend worden?
Vanuit de omgevingspsychologie kan de aansluiting met de stad 
op een logische manier gelegd worden, waarbij het gebruik en de 
beleving  centraal staat.

ONDERZOEK



13xx

1560

1890
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OUD, OUDER, OUDSTE

Mariënhage haar historie gaat terug tot in het jaar 1100  en is  
daarmee dé oudste plek van Eindhoven.  Op de plek waar nu het 
imposante klooster, kerk en het voormalige internaat staan begon het 
ooit met een Donjon (toren)  op een natuurlijk ontstane zandheuvel in 
de Dommel als de oudste plek van Eindhoven.  In 1422 werd de toren 
vervangen en de stenen gebruikt voor het nieuw gestichte klooster “Die 
Haghe”   als onderdeel van het kapittel van Windesheim. Het klooster 
overleefde de grootschalige plunderingen en stadsbrand in 1486 en 
werd daarmee toen al het oudste gebouw van Eindhoven. Tijdens 
de tachtig jarige oorlog werd de grote kloosterkerk geruïneerd en de 
kloosterlingen werden verdreven. In 1890 keerden de kloosterlingen  
terug wanneer kapelaan Bernardus van Eert het kloostercomplex 
koopt. De paters Augustijnen breiden in 1898 het klooster uit met 
de eerste openbare kerk van Eindhoven: de Paterskerk. Het gebied 
- tot nu toe een enclave in de stad - opent zich daarmee naar de 
stad. Kort daarop wordt het Internaat gebouwd: het Augustinianum, 
bestaande uit de verschillende vleugels: Internaatsgebouw (1913), 
de Sigarendoos (1916), de Vleugel Kanaalstraat (1924) en de 
Studentenkapel (1925).

Door de jaren werd het gebied ingekapseld in de groeiende stad. 
In 1960 moest het Augustinianum op een andere locatie voortgezet 
worden wegens gebrek aan uitbreidingsmoglijkheden. Ook de kerk 
verliest zijn functie, immers door ontkerkelijking loopt het aantal 
kerkgangers terug.
 
Mariënhage is toe aan een volgende stap.

SAMENVATTING
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Creëren van een drempelwereld - toevoegen van semi-openbare 
tussenruimte en overgangen vervagen

 
VERBONDENHEID DOOR ROUTING EN PROGRAMMERING

Hoe kan deze in zichzelf gekeerde plek weer verbonden worden met 
de stad Eindhoven? Het gebied, in de loop der tijd ingekapseld door 
de groeiende stad, vraagt om een fysieke en functionele verbinding 
met de stad en heeft met zijn unieke identiteit veel te bieden aan de 
stad.
Het ‘openen’ is een logische volgende stap in de lange historie.  
Belangrijk is het gebied niet te laten versnipperen door het openen.
Een extra laag routes creëert samenhang door verbindingen 
te leggen in de overlap tussen individueel en collectief. Deze 
verbondenheid creeert de drempelwereld, een half private, half 
openbare wereld waarin individu en collectief een wisselwerking met 
elkaar kunnen aangaan. 31 Deze verbondenheid wordt versterkt door 
het mengen van functies, naar inspiratie van architect Van Klingeren  
35 , de dialoog te prikkelen en contact te stimuleren om zo een 
vruchtbare gemeenschap te creëren die elkaar opmerkt en in elkaar 
geïnteresseerd is.
 
De routes zijn gericht op het stimuleren van delen en beleven. Aan de 
openbare routes die het gebied ontsluiten liggen de verleidingsroutes 
die de drempelwereld vormen tussen openbaar en privé ruimte. Deze 
routes zijn gericht op de zogenoemde ‘ontdekkers’.  Afhankelijk van 
je avontuurlijke instinct durf je, al na een enkele keer of na meerdere 
malen de openbare routes te hebben verkent, de zogenoemde 
‘verleidingsroutes’ te nemen. Van een bezoeker van het gebied 
evolueer je dan tot ontdekker. Raak je tijdens de verleidingsroute 
door het laagdrempelige contact geïnspireerd door de aan de route 
gelegen functies, neem je wellicht wel de volgende stap en ga je 
actief deelnemen aan activiteiten in het gebied. Op deze manier 
zorgen de routes samen met de programmering van functies voor 
samenhang door ontmoeting in het gebied
 
De geprogrammeerde functies kunnen afzonderlijk functioneren 
maar versterken elkaar door samenwerking: 1+1=3

SAMENVATTING



Zwarte routes: openbare routes
Roze routes: verleidingsroutes (drempelwereld)
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INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL
 
Het Internaatsgebouw heeft vanwege zijn positie een belangrijke 
functie als schakel tussen de stad en het gebied. Door het volume, 
welke nu de natuurlijke weg voor een doorgang blokkeert, te openen 
als een filter waar je doorheen kan lopen, wordt de verbinding tussen 
de kerk en het voormalig schoolcomplex sterker.
 
Aangrenzend aan de passage (filter) die zo ontstaat bevinden 
zich de entrees van een shop (gebiedsgerelateerde producten) 
en de Seats2meet (S2M). Deze laatste functie beslaat ook de 
verdiepingsvloeren van het gebouw en past daar goed bij gezien de 
Augustijnse historie van het delen van kennis en specifiek op deze 
plek waar vroeger de studiezalen en bibliotheek gesitueerd waren.

Door het gebouw fysiek te openen ontstaat een nieuwe route door het 
gebouw. Het gevoel van openbaarheid voor de gebruiker is belangrijk 
in het slagen van de route. 38 De stappen die gebruikelijk zijn voor 
het betreden van een gebouw; leesbaarheid, poort, verhogingen, 
doorsteken van de gevel en deur worden nu los van elkaar gezet 
waardoor het gevoel van het gebouw betreden vervaagd. 
Langzaam word je gedurende de route naar het gebouw voorbereid 
op het nemen van de passage als ruimtelijke ervaring door het 
gebouw.

SAMENVATTING

Gebied tussen het internaatsgebouw en 
de kerk wordt geopend, waarbij dwars 
door het Internaatsgebouw een nieuwe 
route aangelegd wordt 



huidig + noodzakelijke isolatie en spouw + comfort + gebruiksfunctie en beleving
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INTERNAATSGEBOUW IN DEZE TIJD

Om het Internaatsgebouw bruikbaar te maken voor de nieuwe 
Seats2Meet functie zijn er toevoegingen nodig.

Hoewel het huidige gebouw ruim voldoet aan de constructieve eisen 
van het huidige bouwbesluit voldoet de schil niet aan de huidige 
comfort eisen. Bovendien is het gebouw niet energiezuinig , waar 
in deze tijd veel waarde aan wordt gehecht. In de gedachte van 
Slimbouwen wordt er gezocht naar een integrale oplossing die het 
monumentale gebouw in waarde laat.

Het nieuwe plintconcept vangt alle problemen in één oplossing. In 
de brede plint krijgen de leidingen een eigen plek waardoor deze 
bereikbaar en aanpasbaar blijven. De achterzetwand die het gebouw 
isoleert staat los van de gevel en laat daardoor een spouw over. De 
geventileerde spouw samen met de verder naar binnen gelegde 
isolatie lijn verminderen de condensvorming. 45, 46 Bovendien kan men 
door de glazen nissen bij de bestaande ramen in de ruimte tussen de 
oude en nieuwe gevel kijken.  De karakteristieke balkomkledingen en 
penanten blijven onderdeel van de beleving. De hele plintconstructie 
is reversibel wat zorgt voor toekomstige flexibiliteit, waardoor het 
gebouw langer behouden kan worden.
 
 

SAMENVATTING

= totaalconcept waarmee het gebouw voldoet aan de huidige 
bouwbesluit eisen, geen afbreuk doet aan de karakteristieke 
plafondelementen en als meubel een verblijfsfunctie toevoegd. 



nissen om te verblijven

karakteristieke balkomkledingen en penanten blijven 
zichtbaar ondanks de achterzetwand met nissen

portalen bieden geborgenheid
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gang op de verdieping is nu ook een 
verblijfsruimte; hier kan rustig gewerkt 
worden met prachtig zicht op de tuin

SAMENVATTING

INTERNAATSGEBOUW ALS FIJNE WERKPLEK

Het permeabele karakter van het Internaatsgebouw wordt op de 
verdiepingen doorgezet. Met losstaande portalen wordt de driebeukige 
structuur, die op de begane grond in de passage belangrijk is voor 
de beleving van de routing, doorgezet op de verdiepingen. Dit zonder 
de ruimtelijkheid van de vloeren en met behoud van de zichtbaarheid 
van de  karakteristieke balkomkledingen

Er ontstaan drie zones die zorgen voor een verscheidenheid aan 
werkplekken en  differentiatie in geborgenheid. Een grote afstand 
tussen de portalen onderling zorgt voor veel contact met de 
aangrenzende zones, terwijl de ruimte ingesloten door een dichte rij 
portalen zich afzondert van de naastliggende zones. 



HIS
TO

RIE



25



0
1100 Kasteel “Die Haege “gebouwd op 
plek van latere Mariënhage

1232 Eindhoven krijgt 
stadsrechten

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

13xx

| 1. Gebied Mariënhage rond 13xx, met huidig Eindhoven als onderlegger   | 2. Maquette van de donjon die er gestaan heeft. (RHE) | 3. Reconstructie schets van 
het middeleeuwse klooster rond 1420 (RCHE)

1

2 3
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1415

OORSPRONG
De oorsprong van het gebied Mariënhage ligt bij 
een van nature ontstaan eiland (ook wel ‘zandkop’ 
genoemd) in de Dommel. 1  Dit eiland is opgehoogd 
en wellicht ook vergroot tot een motte. Op deze motte 
is rond 1100 een rechthoekige donjon gebouwd. 
Tijdens archeologisch onderzoek zijn onder meer 
potscherven gevonden uit de periode 1075 en 1125 
die een aanwijzing geven over deze donjon. Later is 
de houten toren vervangen door een stenen variant. 
Dit kasteel fungeerde als woning van de Heren van 
Cranendonck en Eindhoven (sinds 1368 vernoemden 
ze zich ook naar Eindhoven). Jan van Schoonvorst 
was de laatste heer die het kasteel bewoonde. Hij liet 
vermoedelijk tussen 1413 en 1420 een nieuw kasteel 
bouwen, op de plek waar nu Ravensdonck ligt (ca 200 
meter van ten Hage). In de eerste helft van de vijftiende 
eeuw is de motte heuvel gedeeltelijk vereffend, maar 
de verhoging (ca 360cm tov de Dommel) ter plaatse 
van het binnenterrein van het klooster is nog steeds 
zichtbaar. De vleugel aan de dommel is rond 1420 
gebouwd, in 1628 is deze gerestaureerd, waaraan de 
muurankers nog herinneren. 
Op het huidige binnenterrein staat een gereconstrueerd 
geveldeel van de oorspronkelijke kloosterpandgang. 7

0 - 1415 

tot 1387 eigenaar: de Heer 
van Cranendonck – tevens 
heer van Eindhoven

1387-1413 Willem van Milberg 
heer van Eindhoven en eigenaar

1389 Tweede kasteel, ter 
verdediging gebouwd

1413 eigenaar Jan van 
Schoonvorst, heer van Eindhoven

Die Haghe: 
Was een veel voorkomende 
naam voor kastelen uit die 
tijd en heeft de betekenis 
‘omhagen’ of ‘omheinen’ 
7

Motte:
Kunstmatig aangelegde 
aarden heuvel. 2

Mottekasteel:
Hoogmiddeleeuws 
burchttype meestal uit hout 
opgetrokken. Torenvormig 
gebouw, gebouwd op een 
motte. 2

Donjon: 
Middeleeuwse woontoren 
van een burgt 5



1415 1420 Klooster gesticht

| 1. Gebied Mariënhage rond 1560, met huidig Eindhoven als onderlegger | 2. Eindhoven door Jacob van Deventer 1559 (EIB)  | 3. Schets Eindhoven 1538, prent 
Frans Hogenberg (EF)

1422 Kloosterlingen sloten zich aan 
bij kapittel van Windesheim 

1433 Nieuwe kloosterkerk 
werd voltooid 

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1560

1

2
3
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1485

1415 - 1485

VAN KASTEEL NAAR KLOOSTER
Het kasteel “Die Haeghe” werd in 1420 geschonken 
aan vijf Eindhovense lieden (Covart Wijnans, Claes 
Wijnans, Teunis Cuypers, Michiel Constantijns en 
Wouter Willemsz) die daar een klooster wilden stichten 
6. In 1422 sloten de kloosterlingen zich aan bij kapittel 
van Windesheim en zes kanunniken verhuisden naar 
Eindhoven. Het klooster werd aangeduid met de naam 
“Ons Lieve Vrouwe op die Haghe” of “Die Haghe”. 

Ten behoeve van het nieuwe gestichtte klooster zijn 
vanaf 1430 de bouwactiviteiten gestart. Er werd een 
typisch carré-vormig middeleeuws kloostercomplex 
gebouwd, met kloostervleugels en een grote 
kloosterkerk om een open cour 7. Het is nog niet 
duidelijk of daarbij het oorspronkelijke kasteel geheel 
of gedeeltelijk is gesloopt. Bijzonder is dat bij de 
bouw van het nieuwe klooster rode bakstenen zijn 
gebruikt afkomstig van de stenen donjon. In 1433 is 
de kloosterkerk gewijd door de wijbisschop van Luik.
Mariënhage was een belangrijk klooster, het rijkste 
van Nederlandse, wat onder andere te zien was aan 
de grootsheid van de kloosterkerk. De kannuniken 
die in het klooster woonden wijdden zich naast het 
gebed aan wetenschap. Het klooster beschikte over 
een omvangrijke bibliotheek in een tijd dat boeken nog 
handgeschreven, en dus erg kostbaar waren. 
In klooster Marënhage schreef priester Nicolaas 
Clopper het Florarium Temporum (‘Bloemhof der 
tijden’) wat werd voltooid in 1471. Deze latijnse 
kroniek behandelt de geschiedenis van de schepping 
tot 1468 en is een oerbron voor de Zuid-Nederlandse 
geschiedsschrijving. 4

Kanunnikken:
Geestelijken van een 
grote kerk die als een 
gemeenschap onder 
bepaalde voorschriften 
samenleven 3

Kapittel van Windesheim:
Kloostervereniging op-
gericht in 1387 
gehoorzamende aan de 
regels van de Heilige 
Augustinus, maar niet 
behorende tot de orde der 
Augustijnen. 
Begin negentiende eeuw is 
het kapittel verdwenen. 4

Kroniek:  
Oorspronkelijk de 
optekening van historische 
gebeurtenissen in een strikt 
chronologische volgorde. 5



1629 Kloosterlingen 
keren terug

1636 Kloosterlingen 
verbannen door Meijerij1581 Klooster bezet Spanje

1581 Spaanse soldaten 
steken klooster in brand

1486
1486 Stadsplunderingen

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

| 1. Gebied Mariënhage rond 1832, met huidig Eindhoven als onderlegger   2.1800 klooster vanuit de stadskant (RHCE)  | 3. 1486 verwoestingen Eindhoven door 
de Geldersen (RHCE)  | 4. 1738 kopergravure klooster “den haag” te Eindhoven (EIB) | 

1832

1

2

3

4
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1830

KLOOSTERLOZE PERIODE
In 1486 brak er een rumoerige periode aan voor het 
klooster. Het begon met plundering en stadsbrand 
in 1486 waarbij Eindhoven vrijwel geheel (onder 
andere de Catharinakerk en het nieuwe Kasteel van 
Eindhoven) verwoest werden. Klooster Mariënhage is 
daarop een uitzondering en is, als een van de weinige 
over geblevene, het oudste gebouw van Eindhoven 
geworden. 10
Het klooster voorkwam plundering in 1543 door een 
brandschatting aan Maarten van Rossum te betalen. 
Aan de beeldenstorm in 1566 ontkwam het klooster 
niet en werd alweer geplunderd en beschadigd. 
Tenslotte tijdens de tachtig jarige oorlog werd 
het klooster in brand gestoken door de Spaanse 
soldaten. De kloosterkerk bleef achter als ruïne. 4 De 
kloosterlingen vluchten maar kunnen in 1629 weer 
terugkeren. Ondertussen word het klooster voor 
militaire doeleinden gebruikt zoals lazaret in 1603 en 
voor de legering van Spaanse troepen in 1609. 7 Het 
klooster werd hersteld, (te zien aan de muurankers 
van 1633) maar de kloosterlingen moesten in 1636 
alweer vertrekken. Ditmaal werden ze verbannen door 
de Staten Generaal uit de Meierij van Den Bosch. 
Vanaf 1638 is besloten dat de paters mochten blijven 
mits ze geen nieuwe kloosterlingen zouden laten 
intreden,  zodat de kloosterorde zou uitsterven.
Toch vertrok de kloostergemeenschap in 1638 
naar Weert.  Korte tijd later keerde een deel van de 
kloosterlingen terug. Na de vrede van Munster in 1648 
kwam het klooster vrij uit handen van de Spanjaarden 
en werden de kloostergoederen toegewezen aan de 
prins van Oranje (ook heer van Eindhoven en Woensel). 
Prinses Amalia gaf de bewoners toestemming om op 
Mariënhage te blijven wonen tot er in 1688 nog maar 

Meierij van Den Bosch: 
Een van de vier delen van 
het Hertogdom Brabant, de 
bestuurlijke verdeling van 
het huidige Oost-brabant. Tot 
circa 1810  4

Lazaret: 
(militair) Veldhospitaal 5

1688 Kloostergebouwen geconfisqueerd 
door Landsdomeinen 

Begin 19e eeuw katoen-
drukkerij Rovers en Lelyveld 

1815 Bijgebouw ingericht als 
wollen- en katoenenfabriek

Complex in gebruik als 
wollen - en katoenfabriek1648 Vrede van Münster

1486 - 1830

3 monniken over waren. De gebouwen kwamen toen 
in bezit van de Oranjes (Landsdomeinen).  De periode 
daarna diende het als huisvesting van de rentmeester 
van de prins van Oranje. Het deel wat niet als woning 
werd gebruikt werd verhuurd.  

WOONHUIS EN INDUSTRIELE ACTIVITEITEN
De laatste bewoner was Jacob Spoor, zijn zoon woonde 
er tot de Franse troepen naderden in 1794. Daarna 
werd het klooster (deels) gebruikt als: graanschuur, 
bakovens, katoendrukkerij en textielfabriek. 
In 1880 werd de ruïne  van de voormalige kloosterkerk 
grotendeels gesloopt en daarvoor in de plaats 
kwam een garenmagazijn.  De laatste resten van 
de kloosterkerk zijn gebruikt tijdens de uitbreiding 
(Sigarendoos) van het Augustinianum. De nieuwbouw 
rust gedeeltelijk op de middeleeuwse fundering en een 
restant van de kloosterkerk gevel is ingebouwd tussen 
de Sigarendoos en de kloostervleugel. 7



1874 Grenscorrectie, klooster gaat over 
van Woensel naar Eindhoven

1874 Klooster bewoond door nazaten van, 
van Gennip en van der Velden

1830

1846  Aanleg 
Eindhovens Kanaal

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1892

| 1. Gebied Mariënhage rond 1892, met huidig Eindhoven als onderlegger | 2.  1870 Klooster Mariënhage (EIB) |  3. 1901, zicht Kloosterdreef (nu ten Hage straat) 
richting Paterskerk (EIB)  | 4. 1910 Inrichting Paterskerk (EIB)  | 5. 1909 zicht op de Paterskerk vanuit de tramstraat (EIB)  | 6. circa 1900 Paterskerk vanuit de 
Kloosterdreef (EIB)

1 2

3 4 5
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1900

1830 -1900

1898 Gymnasium Augustinianum, eerste 
middelbare school Eindhoven, opgericht

1898 Paterskerk in gebruik genomen1891 Garenmagazijn 
omgevormd tot noodkerk

1891 Eerste drie paters vestigen zich in 
het oude klooster in Eindhoven

1890 Kapelaan Bernardus van Eert 
koopt het kloostercomplex

Kapelaan Bernardus van 
Eert: 
Werd door priorgeneraal 
Belluomini benoemd tot 
hoofd van de Hollandse 
Missie met de opdracht 
kloosters op te richten om 
een Nederlandse Provincie 
van de Augustijnen mogelijk 
te maken. 7

Priorgeneraal: 
Bestuurder van de 
kloosterorde. 7

1898 Onderwijsfunctie toegevoegd1890 Kloosterfunctie

1896 Aanleg tramlijn 
kanaalstraat

1858 Mignot en de Block 
fabriek in bedrijf

TERUGKEER VAN EEN KLOOSTER
Na het overlijden van de erfgenamen werd in 
1890 besloten het voormalige kloostercomplex te 
verkopen, kapelaan Bernardus van Eert kocht het 
kloostercomplex om de Augustijnse gemeenschap 
in Nederland te vergroten. 8 Paters vestigden zich in 
1891 in het klooster en er werden plannen gemaakt 
voor een nieuw te bouwen bijbehorende openbare 
kerk. Er werd een ontwerp gemaakt door P.J. Beckers 
en J.P.I Hegener leerlingen van P.J.H Cuypers welke in 
1896 goedgekeurd werd en de Paterskerk in 1898 in 
gebruik genomen werd.
De Paterskerk was het eerste gebouw in Eindhoven 
waarvoor de gemeente een bouvergunning verstrekte. 
De kerk is met zijn rijke roomse erediensten een grote 
concurrent voor de vlakbij gelegen Catherinakerk. 
Alleen al op zondag vonden er 5 missen plaats. Het 
biechthoren groeit uit tot een van de belangrijkste 
taken van de paters, omdat ze als ruimdenkend en 
onafhankelijke worden beschouwd. De Paterskerk 
heeft maar liefst 8 biechtstoelen.

6



1900
mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1901

| 1. Gebied Mariënhage rond 1901, met huidig Eindhoven als onderlegger | 2.  1906 Tramremise in de Tramstraat met zicht op de Paterskerk (EIB)  | 3. 1952 
Luchtfoto Mignot en de Block fabriek tegenover Mariënhage, met aan de Noordzijde het kanaal en NRE terrein (EIB) | 4. 1917 aanzicht Internaatsgebouw (EIB) | 5. 
Internaatsgebouw gezien vanaf de speelplaats (EIB)

1 2

3 4 5
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1920

1900 - 1920

1912 Oplevering internaatsgebouw, 
kanaalstraat ontworpen door Hegener

1916 Oplevering “Sigarendoos”; 
uitbreiding school door Hegener

EINDHOVEN INDUSTRIESTAD
De textielfabriek van J.Th. Smits aan de Dommel gebouwd in 1816 
is typerend voor de opkomst van de industrie. Voornamelijk de 
textielstoffen en tijk (bekleding van matrassen) werden gemaakt in 
fabrieken geconcentreerd rond de Dommelstraat en Paradijslaan, 
waar in het midden het Mariënhage complex zich bevindt. Met de 
aanleg van het Eindhovensch Kanaal in 1846 en de uitbreiding van 
het wegennet (verbindingsweg Den Bosch – Luik, via Boschdijk) 
en de Geldropseweg (1855) en Tongelresestraat (1872). De aanleg 
van het spoorwegstation in 1866 zorgde voor een impuls van de 
groeiende industrie. In 1896 werd er een tramremise gebouwd in de 
tramstraat, vlak langs de Paterskerk en Augustinianum wordt in 1906 
een tramlijn voor goederen richting het Eindhovens Kanaal geopend. 
Deze goederentramlijn wordt in 1924 opgeheven en in 1934 wordt 
het hele tramstation in de tramstraat opgeheven door de grote 
concurrentie met het wegenvervoer.12, 13 Niet alleen grote industrieën 
(textiel) vestigden zich aan de randen van de stad, ook kleine 
bedrijfjes zoals sigaren- hoedenmakerijen en brouwerijen vestigden 
zich in Eindhoven.  In 1891 opende Philips de gloeilampenfabriek 
aan de Emmasingel. 10  Omstreeks 1850 kwam de sigarenindustrie 
in opkomst, waar Mariënhage het nodige van merkte. Tegenover het 
complex verrees in 1858 de sigarenfabriek van Mignot en de Block. 
In 1873 volgde een grootschalige uitbreiding waarna de fabriek maar 
liefst 50 miljoen sigaren per jaar produceerde. Pas in 1982 is de 
Mignot en de Block fabriek verplaatst en verdwenen (als 1 van de 2 
laatste sigarenfabrieken in Eindhoven) tegenover Mariënhage. 
Waar tot 1846 de Eindhovense industrie zich nog beperkte aan de 
stadskant van de Dommel vanaf 1850 verrijst er aan het havenhoofd 
van het Eindhovens Kanaal enige bebouwing. Tussen 1870 en 
1887 verrezen in die omgeving verschillende fabrieken (Picus, 
Bierbrouwerij ‘De Valk’ en houtzakerij van Dijck). In 1899 verrijst er het 
eerste deel van het huidige NRE terrein met de bouw van een nieuwe 
gemeentelijke gasfabriek nabij het havenhoofd. In 1907 wordt de 
Nachtegaallaan aangelegd waarmee het terrein nu ook met een weg 
van Mariënhage ontsloten wordt. In 1909 wordt begonnen met de 

bouw van de voormalige elektriciteitscentrale, uitbreidingen volgen in 
1930, 1950 en 1970. 14

TOEVOEGING VAN EEN KLOOSTERSCHOOL
In de in onbruik geraakte noodkerk werd in 1898 door de paters 
een school opgericht. 9 De eerste middelbare school in Eindhoven. 
Paters doceerde de jongeren en de school startte als gymnasium 
voor jongens met een afdeling voor opleiding tot de geestelijke 
stand en een afdeling voor de rooms-katholieke jongeling die niet 
het voornemen had zich tot de geestelijke stand toe te wijden. Ook 
werd er een afdeling voor de culturele vereniging van Geloof en 
Wetenschap opgericht. 8 De eerste internen werden ondergebracht 
bij kosthuizen in de stad, maar al snel werden er plannen gemaakt 
voor een internaatsgebouw.



1921 Nood gymnastieklokaal opgeleverd, 
ontwerp door Jos Huibregts

1924 Nieuwe vleugel 
Kanaalstraat door Bellot

1925 Studentenkapel 
door Bellot

1920 annexatie rand gemeenten Strijp, Gestel en 
Blaarthem, Stratum, Tongelre en Woensel

1920
mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1924

| 1. Gebied Mariënhage rond 1924, met huidig Eindhoven als onderlegger | 2.  1923 Aazicht Gymnasium Augustinianum vanaf de Kanaalstraat (EIB)  | 3. 1916 
Wand als restant van de middeleeuwse kloosterkerk gezien vanaf de speelplaats  | 4. 1923 Luchtfoto gebied (EIB)  | 5. 1929 Zicht op vleugels van Bellot met op de 
voorgrond het dommelbruggetje (EIB)  | 6. 1916 De middeleeuwse kloosterkerk-wand is nu bijna ingebouwd ten behoeve van de nieuwe vleugel: de ‘Sigarendoos’

1 2

4 5
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1935

1920 - 1935

ONDERWIJS
Waar de school bij opening in 1898 slechts 10 leerlingen telde, 
groeide het leerlingenaantal gestaag. In de eerste Wereld oorlog steeg 
het leerlingenaantal nog extra door vluchtelingen uit België. Daarom 
werd besloten Hegener te vragen om een uitbreiding, welke werd 
voltooid in 1913 (de zogenoemde “Sigarendoos”). Uit bouwhistorisch 
onderzoek blijkt dat de achtergevel van het pand, fundament en 
wellicht delen muurwerk bevat van de voormalige kloosterkerk. 
In 1917 wordt het Augustinianum gelijkgesteld aan de openbare 
gymnasia. Het leerlingenaantal groeide door met 143 leerlingen in 
1923. Een tweede uitbreiding kan niet uitblijven. Dom Paul Bellot 
wordt gevraagd een ontwerp te maken voor de Kanaalstraat, welke in 
1924 gerealiseerd werd. Dezelfde architect maakte ook het ontwerp 
voor de studentenkapel die in 1925 gebouwd werd. 

1934 Tramremise tramstraat verdwijnt 
daarmee ook tramlijn Kanaalstraat

3

6



1935

4

1940 Eindhoven bezet Duitsers

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1944

HISTORIE
| 1. Gebied Mariënhage rond 1944, met huidig Eindhoven als onderlegger | 2. 1940 Luchtfoto (GG)  | 3. 1950 Paterskerk vanuit de tramstraat (EIB)  | 4. 1936 
Tramstraat (EIB)  | 5. 1948 Luchtfoto (GG) 

1 2

4 53



39

1950

1935- 1950

BIBLIOTHEEK
Eind 19e eeuw kocht de Nederlandse Provincie van de Orde der 
Augustijnen het Mariënhage klooster. Er werden twee aanbouwen 
gerealiseerd, waaronder een bibliotheek vleugel voor de middelbare 
school Augustinianum. Nadat het klooster in de WOII bezet was door 
de Duitsers en de collectie vernietigd werd, bouwden de Augustijnen 
langzaam een nieuwe collectie op. 
In samenwerking met de R.K. Openbare Leeszaal functioneerde de 
bibliotheek als tegenhanger van de betagerichte boekencollectie 
van de Technische Universiteit. In 1952 werd de Stichting 
Wetenschappelijke Bibliotheek Eindhoven gevestigd in Mariënhage. 
Dit samenwerkingsverband was van korte duur met de opkomst van 
openbare bibliotheken in de jaren zestig. De stichting werd daarom 
op 1 mei 1967 opgeheven. Het niet theologische deel van de collectie 
is verhuisd naar de openbare bibliotheek. 
De Wetenschappelijke bibliotheek Mariënhage groeide uit tot 
een grote collectie van ca. 80.000 banden en functioneerde als 
gemeenschappelijke bibliotheek voor de Nederlandse augustijnse 
provincie. In 1993 verandert de bibliotheek in Bibliotheek Augustijns 
Instituut. 11

WEDEROPBOUW
In 1940 werd Eindhoven bezet door de Duitsers. 
Eindhoven werd gebombardeerd (Philipsfabrieken, Demer en 
Fellenoord) en vele Eindhovenaren zijn afgevoerd en vermoord tot 18 
September toen Eindhoven werd bevrijd. Dit duurde niet lang want 
op 19 september bombardeerde de Duitsers de stad. Als laatste 
oorlogsdaad werd in januari 1945 Mierlo gebombardeerd. Het 
bureau van Kuiper, Verhagen en Gouwetor stelde een wederopbouw 
plan op. Uitgangspunt was; Eindhoven als moderne stad met 
winkelen, uitgaan en als zakencentrum. In het centrum zou werken 
en winkelen de hoofdfunctie worden en wonen verdwijnen. Door de 
bombardementen op de gloeilampenfabriek was er ruimte om het 
centrum opnieuw in te delen.Vanwege de globale aard van het plan 

1946 wederopbouwplan J.A. 
van der Laan gepresenteerd

1944 Eindhoven bevrijd

voor de wederopbouw werd er voor het gebied Fellenoord architect 
J.A. van der Laan aangesteld. In 1946 presenteerde van der Laan 
zijn wederopbouwplan. De Demer werd herbouwd en de Hermanus 
Boexstraat aangelegd. Ook ontwerpt van der Laan het nieuwe 
stadhuis. De grootste ingreep van van der Laan is het verleggen van 
het spoor in noordelijke richting. Het plan kreeg wisselende reacties: 
er was kritiek op de plannen voor het verkeer in de binnenstad. Toen 
door een herziening van het plan het verkeer een leidende rol in het 
centrum zou krijgen heeft van der Laan zijn functie als supervisor 
neergelegd. 
Door de sterke economische groei en inwonersgroei die daarmee 
gepaard ging, verrees er stedelijke hoogbouw. 
 10

HISTORIE



| 1. 1948 Luchtfoto Paterskerk hier nog zonder voorplein (EIB)  | 2. 1965 Luchtfoto (GG)| 3. 1968 Paterskerk (EIB)  | 4. 1962 Paterskerk (EIB)  | 5. Overblijfselen 
motte (GE) | 6. Archeologisch onderzoek kloosterfundamenten 2008 | 7. Archeologisch onderzoek 1995  

1960 Onderwijsfunctie Kanaalstraat verhuisd

1952 Stichting Wetenschappelijke 
Bibliotheek Eindhoven opgericht

1950

1

mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

1 2

35 64
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1970

1950 - 1970

EINDE KLOOSTERSCHOOL KANAALSTRAAT
Rond 1960 was het leerlingenaantal gestegen tot circa 450. 
Uitbreidingsplannen van de gemeente Eindhoven maakten een 
vergroting van de school op de kloosterlocatie onmogelijk. Paters 
stonden daarom de schoolgebouwen en kapel af aan de gemeente 
en er werd op een andere locatie een nieuw klooster met school en 
kapel gebouwd. 
Na 1960 hebben er verschillende onderwijsinstellingen gebruik 
gemaakt van de schoolpanden. 

1967 Cityplan Eindhoven Broek 
en Bakema

1960 Augustinianum school verhuist
Hogeschool Eindhoven trekt in

1960 leerlingenaantal 450

7



1988 Augustijns Instituut 
opgericht

1970
mariënhage 

gebouwdelen

eindhoven

2013

| 1. Gebied Mariënhage rond 2013 met huidig Eindhoven als onderlegger | 2.  1976 Aanzicht Augustinianum vanaf het Dommelbruggetje (EIB)  | 3. 2006 Overzicht 
foto Mariënhage  | 4. 1978 Ingang Internaatsgebouw ten tijde van het ‘HTS’ (RHCE)  | 5. 1977 Speelplaats nu gebruikt als parkeerterrein (RHCE)  | 6. 1999 
Sigarendoos (G)

1 2

3 5 64
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2013

1970 - 2013

HUIDIG GEBRUIK
Op dit moment worden de ruimtes in het Augustinianum verhuurd 
door Stichting ruimte aan creatievelingen zoals vormgevers en 
architecten.
Het kloostercomplex vormt een spil voor de Augustijnen. Het archief 
van de Orde der Augustijnen, een klein museum en het Augustijns 
instituut is er gehuisvest. De bibliotheek speelt al lang een belangrijke 
rol voor het klooster en is vanwege zijn omvang en inhoud van ca. 
40.000 titels uniek in Nederland. 
In 2007 is de vleugel uit 1935 grootscheeps verbouwd. Er zijn 23 
zelfstandige appartementen gerealiseerd met nieuwe entreepartij aan 
de voorzijde. 
De diensten in de Paterskerk zijn vanwege de hoge leeftijd van het 
kleine aantal paters in 2006 teruggebracht naar 1 dienst per week. 
De studentenkapel wordt al meer dan 30 jaar gebruikt door de 
Eindhovense Studentenkerk. Sinds 1999 wordt de begane grond 
van de studentenkapel (voormalige recreatieruimte) gebruikt als 
dansschool. 

AUGUSTIJNER GEDACHTEGOED
Augustijnen volgen de regel van Augustinus die aanstuurt op het 
verbreden van de individuele relatie van de mens met God tot de 
aandacht voor de verhouding van mensen onderling. Dit beschrijft 
de zowel intellectuele als menselijke houding van de Augustijnen. De 
gematigde strengheid in de Regel van Augustinus. Samenvattend is 
de kern van de Augustijnen; probeer gemeenschap te stichten en 
geef iedereen daarbinnen de ruimte om zichzelf te zijn.  De kern is de 
zorg voor de medemens. 
Dolf van der Linden, lid van de Augustijnen beschrijft het Augustijn 
zijn als: ‘Menselijkheid, kiezen voor de persoonlijke aandacht, God 
in jou de ruimte geven om tot ontplooiing te komen, vriendschap, 
gastvrijheid’. 
De Augustijnen waren progressief en vernieuwend, naast het 
oprichten van een bibliotheek en middelbare school hebben ze een 
belangrijke en progressieve rol gespeeld bij de vernieuwingen in de 

1995 Nieuwbouw vleugel klooster 
Mariënhage geopend

1993 Fontys hogescholen    (afd. drama) + stuenten 
cultuurverenigingen gebruiken gebouwen

2005  Fontys vertrekt, 
cultuurverenigingen blijven

2008 stichting ruimte 
trekt in

liturgie in de Nederlandse kerkprovincie. In de jaren zestig wanneer 
de ontkerkelijking startte, werd de houding van de Nederlandsers 
democratisch en individualistisch. De gesloten kerk veranderde in 
een open kerk. 
De Augustijnen zijn onder meer bekend geworden door hun 
maatschappelijk werk onder andere voor de woonwagenbewoners 
en de stichting van Labrehuizen (in Eindhoven, Nijmegen en Utrecht) 
voor thuisloze mannen. Later stichtten zij het Ritahuis (opvang voor 
vrouwen) en de Kabouterberg (kinderopvang) en werkten ze mee aan 
de totstandkoming van de Kornier (begeleid wonen). Ook namen zij 
initiatief voor een seniorentehuis (Gagelbosch). De Labrehuizen zijn 
de basis voor stichting Thomas van Villanova, die nog steeds actief 
is voor maatschappelijke opvang en kansarme jeugd. 15,16



13xx 1560

• Entree voorzijde
• Aan de rand van Eindhoven
• Enclave, omringd water
• Toren
• Kasteel tot 1420

• 1420 – 1581 kloosterfunctie
• Entree voor de kloosterlingen aan Dommelkant
• Entree ‘volk / personeel’ aan stadszijde
• Personeelsverblijven, stallen etc aan noordzijde van de gracht om 

het klooster
• 1581  klooster bezet door Spanjaarden
• 1638-1686 klooster
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ONTWIKKELING GEBIED

18921832

• Entree via brug aan dommelzijde
• Entree voor personeel aan de stadszijde
• Ruïne kloosterkerk staat haaks op het rechthoekige klooster
• 1834-1890 wollen katoenenfabriek en woonhuis

• Entree terug naar orginele plek, aan de Dommelzijde
• 1846 aanleg kanaal
• 1890 klooster verkocht, kloosterfunctie



1901 1913

• 1906 aanleg tramlijn door Kanaalstraat
• Entree dommelzijde
• Kerk gebouwd 1898
• Kerk gericht op centrum; rug naar buitengebied Eindhoven 

kruispunt belangrijke wegen tramstraat en ten hagestraat

• 1913 voltooiing internaatsgebouw met entree aan Kanaalstraat
• Tussenruimte die ontstond met de kerk diende voor bevoorrading 

van de school en kerk 
• Een muur sluit deze tussenruimte af
• Afgesloten speelplaats
• Sportveld aan noordzijde



47

19241916

• 1916 voltooiing sigarendoos
• Niet aan kanaalstraat; gevolg WOI geen geld voor 

indrukwekkend front representatief voor de school. 

• 1924 voltooiing vleugel Kanaalstraat
• Indrukwekkend front aan de Kanaalstraat
• U-vormige bebouwing creeërt afgesloten binnenplein
• 1924 opheffing tramlijn door Kanaalstraat
• 1925 voltooiing studentenkapel

ONTWIKKELING GEBIED



19851944

• 1935 uitbreiding vleugel noord klooster A.J. Prinsenberg
• parkeren op binnenplein geeft plein ander karakter en entreefunctie

• 1961- 1965 herinrichting openbare ruimte voor de kerk, kerk heeft 
nu een klein voorplein
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2013

• Entree Kanaalstraat wordt nauwlijks meer gebruikt
• Met de nieuwe aanbouw van het klooster ontstaat er een 

nieuwe entree, oorspronkelijke entree wordt minder gebruikt 

ONTWIKKELING GEBIED

Het overzicht aan kaarten laat de ontwikkeling van Mariënhage zien 
van een eiland in de Dommel tot een gebouwensemble ingebouwd 
door de groeiende stad. Ondanks dat het gebied zich sinds 1890 
met de stichting van het klooster en de stichting van de Paterskerk en 
Internaatsgebouw meer naar de stad is gaan openen blijft het gebied 
als een eiland in de stad liggen. Vooral veel verschuivingen zijn te zien 
in de entrees. Waar bij het klooster de entree is verschoven naar de 
rand van het gebied is bij het Augustinianum de entreezijde van de 
rand naar de binnenzijde van het gebied verschoven. 



1075

2013

Kasteel (1075 - 1420)

Klooster (1420 – 1581) 

 Militaire doeleinden; oa. lazaret (Spaanse bezetters 1581 – 1629)

 Klooster (1629 – 1636)  
  ?  (verbannen door Meijerij Den Bosch  (1636 -1638)

 Klooster (1638 – 1686) 

 Huisvesting (rentmeesters) (eigendom landsdomeinen 1686 - 1794)

 Industriële functies; graan, bakovens, katoen & textiel (1794 – 1890)

 Klooster Augustijnen (1890 – 1898) 

Augustinianum middelbare school intern (1898 – 1960) 

Hogeschool extern (1960 - 2005) 

Cultuurverenigingen (1993 - 2007) 

Stichting ruimte (2008 - heden) 
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OUDSTE GEBOUW
Het al sinds het vroege Eindhoven een belangrijk onderdeel van de 
stadsstructuur. 
Bijzonder dat dit gebouw (deels) is blijven staan ondanks plunderingen, 
branden en oorlogen. 
Naast Catharinakerk en de Markt is Mariënhage een belangrijk icoon 
voor de periode tot 1555. 9

CONTEXT & INDUSTRIE
In de directe omgeving kwam tijdens de industrialisatie veel 
bedrijvigheid rondom Mariënhage. Ook in het complex Mariënhage 
hebben verschillende industriële bezigheden plaatsgevonden. 
Recht tegenover het Augustinianum verrees de bekende Mignot & de 
Block sigarenfabriek, aan de andere kant van de Dommel verscheen 
het Eindhovens Kanaal met daaraan verschillende fabriekjes en in 
1899 verrees daar de nieuwe gasfabriek op het terrein wat uitgroeide 
tot het huidige NRE terrein. 

FUNCTIEWISSELING
Gebouw is onderhevig geweest aan vele functiewisselingen. Van 
het klooster tot katoendrukkerij, textielfabriek, bakovens en militaire 
doeleinden. Het gedraagt zich als een kameleon; het gebouw past 
zich aan binnen de context en blijft hierdoor behouden. 
Als de rust wederkeert, keert het gebouw terug naar de kloosterfunctie 
die de rode draad is door de geschiedenis.

INTELLECTUEEL
Mariënhage is belangrijk geweest voor de intellectuele ontwikkeling 
van Eindhoven. Het was de eerste middelbare school. De bibliotheek, 
opgebouwd sinds de WOII, had met zijn openbare wetenschappelijke 
leeszaal een belangrijke functie voor de stad. Nog steeds heeft 
Mariënhage een belangrijke theologische boeken collectie. 

KLOOSTERKERK
Cultuurhistorisch is het belang van de Paterskerk de uitdrukking 
van de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden. Het is een 
voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de kloosterkerk. 

PROGRESSIEF, MEDEMENS
De zorg voor de kwetsbare of minder bedeelden in de samenleving 
kenmerkt de Augustijnen. Vernieuwing en progressie zijn twee andere 
kenmerken. De eerste middelbare school, een belangrijke bibliotheek 
en de progressieve houding in de liturghische verandering in de jaren 
zestig maken de Augustijnen vooruitstrevend. 

HISTORIE CONCLUSIES
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TEC



| 1. 2012 Internaatsgebouw  | 2. 2012 “Sigarendoos”  | 3. Haarlemmerstraat 83 Amsterdam (1906)  | 4. Utrechtsestraat 19 Amsterdam jaartal onbekend | 5. 
Cinema Parisien, Nieuwendijk Amsterdam (1909)  | 6. Sint Antonia Kweekschool, Amsterdam (1910)  | 

INTERNAATSGEBOUW SIGARENDOOS
1 2

3 5 64
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OEUVRE
  | Rijksmuseum, meewerking (1885)
  | Paterskerk ism Bekkers (1898)
  | Brouwersgracht 51 (1901) 7
  | Winkelpand, Haarlemmerstraat 83 (1906) 23
  | Winkelpand, Utrechtsestraat 19 (onbekend)
  | Cinema Parisien (Amsterdam) (1909 gesloopt 1988)
  | R.K. Sint Antonia M.U.L.O annex kweekschool, Korte   
    Prinsengracht 15-17 (1910) 23

Jos Hegener (1964-1933) werd opgeleid bij 
architect Pierre Cuypers. De historiserende stijl 
van Cuypers is de basis geweest voor Hegener zijn 
architectuuropleiding. Cuypers had een voorliefde 
voor neogotiek, overgenomen van zijn voorganger 
Viollet-le-Duc. Cuypers was van mening dat de gotiek 
de enige architectuurstijl was die aan het rationalistisch 
denkbeeld voldeed. 24 Het is dan ook niet vreemd dat 
in de ontwerpen van Hegener ook veel historiserende 
kenmerken gevonden kunnen worden. Jos Hegener  
is bekend om zijn gebruik van de gele bricorna-
steen. 17 Hegener kwam in aanraking met deze steen 
via zijn leraar Cuypers. “Geen vocht kan die kleuren 
verteren, geen stof kan ze vaal doen worden, doch 
haar oorspronkelijke frisheid zal blijven, zolang het 
metselwerk duurt dat zij versieren”.  Zo omschreef 
P.J.H. Cuypers de bricorna steen. Cuypers gebruikt 
in al zijn ontwerpen de combinatie gele en rode steen 
zoals te zien bij het Rijksmuseum, Posthoornkerk en 
het Centraal station. 29  Wellicht is Cuypers in contact 
gekomen met deze baksteen door architecten van 
de Art Nouveau zoals Victor Horta, die deze gele 
steen gebruikte in combinatie met natuusteen. Deze 
combinatie is veelvuldig terug te vinden bij Hegener die 
de liefde voor deze steen via Cuypers heeft opgedaan. 

PANDEN VAN HEGENER
Een aantal panden bekend uit het ouvre van Hegener 
zijn drie panden in de drukke binnenstad, waaronder 
twee winkels (Haarlemmerstraat 83 en Utrechtsestraat 
19) en een bioscoop (Nieuwendijk). Deze panden zijn 
in overeenstemming met hun gedetailleerde gevel 
op de begane grond. Hegener maakte een duidelijk 
verschil tussen het openbare begane grond en de 

PATERSKERK (1898), INTERNAATSGEBOUW (1912), SIGARENDOOS (1916)

Bricorna-steen:
Sinds 1905 werd door de dhr. 
Fr. van de Loo in Bemmel de 
zogenaamde bricorna-steen 
geïntroduceerd. De term 
is een samenvoeging van 
‘brique en ornament’.
Deze stenen waren voorzien 
van patroonschilderwerk. 
Dit werd in ruitvormige- 
en driehoekige vormen 
uitgevoerd in kleiverf 
(engobe) van verschillende 
kleuren zoals geel, lichtrood, 
geelroze enz. Ze waren 
zowel in ongeglazuurde- 
als geglazuurde uitvoering 
te verkrijgen. Vooral door 
de jugendstilarchitectuur, 
kort na 1900, was er een 
toenemende behoefte 
ontstaan aan kleuriger 
baksteen. 29 

private bovenliggende verdiepingen. 
Gaan we in detail kijken zien we overeenkomsten; 
versierde kroonlijsten die het gebouw eindigen en 
het gebruik van frontons om bijzondere elementen te 
benadrukken. 

INTERNAATSGEBOUW (1912) VS SINT ANTONIA 
KWEEKSCHOOL (1910)
De voorgevel van de  R.K Sint Antonia kweekschool 
is het beste te vergelijken met de voorgevel van het 
internaatsgebouw aan de Kanaalstraat. Beide gevels 
zijn representatief voor een schoolinstelling (door de 
Augustijnen) in een binnenstad. In de basis zijn de 
twee panden architectonisch, rationeel te noemen 
door het gebruik van sober, schoonmetselwerk en de 
indeling die is afgeleid van de rationele indeling van 
het interieur. 7
Verschillen in de twee panden zijn direct te herkennen, 
hoewel beide een afgeknot schilddak als basis 
hebben is in Amsterdam een deel van het pand 
afgemaakt met een geveldak, passend bij een 
Amsterdams grachtenpand en wellicht om verschillen 
in achterliggende functies aan te geven. Opvallend aan 
het pand in Amsterdam is het verschil in gevelmateriaal 
van de begane grond die een duidelijke plint vormt. 
Ook dit past in de architectuur van de Amsterdamse 
binnenstad. 
De opvallendste overeenkomst tussen de twee 
gebouwen zijn de siertegels met een grafisch 
patroon, afgeleid uit de Art Nouveau. Enig verschil zit 
in de plaatsing van deze banden met siertegels. De 
sierband in Amsterdam loopt onder de onderdorpel 
en is niet doorlopend. 
Gelijkenissen zitten ook in de vormentaal van de 
ramen. Beide voorgevels bestaan voornamelijk 
uit zesdelige kruisramen onder een gemetselde 
segmentboog en licht gekleurde latei en strakke 
natuurstenen onderdorpel. 7 
Naast de rationele architectuur die in beide gebouwen 
te herkennen is, zijn er ook elementen gebruikt uit de, 
toen populaire stijl, Art Nouveau en de in opkomst 
zijnde nieuwe historiserende stijl. 7

JOS HEGENER



| 1. detail Internaatsgebouw met gemetselde sierrand  | 2. detail gemetselde sierrand  | 3. detail Sint Antonia Kweekschool (1910) met vergelijkbare sierrand 
| 4. Entree met plint en kelderramen Internaatsgebouw  | 5. Entree met vergelijkbare plint en kelderramen, kweekschool (1910)  | 6. Sigarenfabriek Mignot & de Block  
| 7. “Sigarendoos”  | 8. Detail metselwerk “Sigarendoos”  2012  |
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SIGARENDOOS (1916)
Opvallend aan het tweede bouwdeel is dat het niet zo indrukwekkend 
en versierd is als het internaatsgebouw. De periode waarin het 
gebouwd is verklaard het verschil. Beperkingen in middelen ten 
gevolge van de Eerste Wereldoorlog heeft er mogelijk toe geleid dat 
dit gebouw puur functioneel is neergezet. Deze periode leende zich 
niet voor overdaad in beeld- en vormentaal. 7 De sobere vormentaal 
past bij de functie de verscholen locatie en de moeizame periode 
rondom de Eerste Wereldoorlog. Het internaatsgebouw diende 
al als representatief front van de school. De architectuur van de 
gevel aan de binnenplaats kan geïnterpreteerd worden als een 
eigentijdse invulling van de architectuur van de voorgevel van de 
zeventiende-eeuwse kloostervleugel. Dit duid op een gelaagdheid 
van kloosterinterpretaties, verschillende kloostergerelateerde gevels 
uit verschillende periodes bevinden zich in het gebied. 

Dit bouwdeel wordt in de volksmond de Sigarendoos genoemd. Dit 
heeft te maken met de architectuur, die in verschillende opzichten 
doet denken aan de fabrieksarchitectuur van het eerste kwart van 
de twintigste eeuw. Niet geheel toevallig was aan de overkant van 
de Kanaalstraat de bekende sigarenfabriek Mignot & de Block 
gevestigd. Die toont overeenkomsten in architectuur met de 
sigarendoos. In het algemeen zijn er overeenkomsten tussen fabriek- 
en onderwijsarchitectuur waarbij er groot belang gehecht werd aan 
functionaliteit. 
Overeenkomsten met de Mignot & de Block sigarenfabriek zitten in 
de opzet; de door pilasters in traveeën verdeelde gevel. Typerende 
repeterende en vormentaal van de ramen in de gevel. En typerend 
voor de rationele architectuur, de leesbaarheid van de gevel. De 
travee-indeling die ontstaat door de pilasters duiden op verschillende 
ruimten of lokalen in het geval van de sigarendoos, de trappenhuizen 
zijn door de andere hoogte van de ramen duidelijk te herkennen. 
Opvallend aan het aanzicht is het verschil tussen de 3e verdieping en 
de onderliggende verdiepingen. 
De verdiepingen hebben verschillende soorten baksteen, en andere 
ingemetselde ramen en friezen. De zware kordonlijst zondert de 3e 
verdieping af van de rest. 
De begane grond en eerste verdieping hebben een karakteristieke 
indeling met de gang aan de gevel en daarnaast grote lokalen. De 
gang is aan de achterzijde van het binnenplein gesitueerd op deze 
twee verdiepingen vanwege de gesloten gevels daar door de oude 
kloosterkerk-wand. 7

PATERSKERK (1898)

P.J. BEKKERS

OEUVRE
  | O.L.Vr. Tenhemelopneming, Reusel, i.s.m. A. Bruning (1895)
  | Paterskerk, Eindhoven, i.s.m. Jos Hegener (1898)
  | Sint Annakerk met pastorie, Amsterdam (1900-1978) 17
  | Klooster en scholencomplex bij St Annakerk, Amsterdam (1903-1974) 17  
| Kapel “Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad” behorende bij Sint 
    Augustinuskerk, Amsterdam (1907) 17
  | Schoolgebouw, Nieuwe Looiersstraat Amsterdam, (1907 -    ) 17
  | Nieuwe Boomkerk, Amsterdam (1910 -   ) 17
  | Mariaschool, bij Nieuwe Boomkerk, Amsterdam (1910 -  ) 17
  | Hoofdaltaar in de Duif, Prinsengracht 756 Amsterdam (1905 -   ) 17
  | St. Bavo-complex (Klooster, psychiatrische problemen),   
    Langevelderweg 27 Noordwijkerhout (1939), laatste werk van Bekkers,
    zijn zoon voltooide dit pand nadat Bekkers in 1918 overleed) 18

ARCHITECT BEKKERS
Bekkers was net zoals Hegener een leerling bij architect Pierre 
Cuypers. 7 
Hij was geen groot talent en na zijn vertrek bij het bureau van 
Cuypers verdiende hij eerst de kost als makelaar-taxateur en daarna 
als aannemer. “De eerste serieuze opdracht was de kerk van Onze 
Lieve Vrouw Hemelvaart in Reusel in 1894, die Bekkers samen met 
Arnold Bruning ontwierp, een studiegenoot uit Amsterdam.” 17 De 
Paterskerk was Bekkers tweede opdracht. “Dit markante en rijk 
gedetailleerde neogotische kerkgebouw markeerde een doorbraak in 
zijn loopbaan als kerkenbouwer. Meer opdrachten volgden.” 17   
Bekkers was een echte religieuze architect, hij bouwde kerken, een 
kapel, een pastorie, klooster en een altaar. Maar ook een gesticht, 
schoolgebouwen en een woon-winkelhuis.

STIJL PATERSKERK
De paterskerk is een neogotische stijl ontworpen door P.J. Bekkers 
en Hegener, zij wonnen de prijsvraag voor het ontwerp van de kerk. 
29 Niet verrassend is deze bouwstijl voor de twee leerlingen van 
Pierre Cuypers, een belangrijke vertegenwoordiger van de neogotiek 
in Nederland. 26 Cuypers kopieerde de middeleeuwse stijl niet, maar 
herschiep de stijl door het gebruik van kenmerkende oorspronkelijke 
maar schroomde niet om moderne en rationele elementen toe 
te voegen. De Paterskerk is het enige project waar deze twee 
architecten samen werkten. 

De neogotische stijl is geïnspireerd op de middeleeuwse gotiek, 
waarvan kenmerken duidelijk te herkennen zijn in de Paterskerk. Al 
vanaf een afstand is de kerk zichtbaar door zijn hoogte en verschillende 



PATERSKERK

| 1. Paterskerk 2013  | 2. Interieur Paterskerk 2013 | 3. Interieur Sint Anna kerk in Amsterdam, ook door Bekkers vertoont gelijkenissen (Beeldbank Amsterdam)  | 4. 
Cathédrale Notre-Dame de Laon als voorbeeld van gotische kathedraal  | 5. De archivolt boven de entreedeur van de Paterskerk vertoont gelijkenissen.   | 6. 2013 
Middenaltaar Paterskerk

1

4 5 6

6

2

2

3



59

torens. De torens, met naaldspitsen in dit geval, markeren de 
aanwezigheid van een kerk en daarmee een verbinding met de 
hemel. Hier maakt het grote (circa 5 meter hoog, 800 kg zware) 
Heilig Hart beeld (ook wel ‘Jezus Waaghals’ genoemd) van verguld 
koper (uniek in Nederland) een zichtbare verbinding met de hemel. 
Ook benadrukken ze samen met de hoge spitsbogen met glas-in-
lood-ramen, steunberen en pinakels  de verticaliteit die in de gotische 
stijl een belangrijke rol speelt. Het ‘verticalisme’ is het streven naar 
zo hoog mogelijke ruimtes waardoor er veel licht binnenstroomt. De 
portalen en vensters worden omlijst door een gemetselde versierde 
arcadeboog; archivolt, typisch gotisch al waren deze gewoonlijk 
meer versierd met beeldhouwwerk.  Boven de toegangsdeuren in de 
kerk bevind zich boven de archivolt een frontaal bekroond met een 
kruisbloem, kenmerkend voor de gotiek. 
Het metselwerk is verlevendigd met horizontale banden van gele 
stenen en natuursteen. In het betrekkelijk sobere interieur speelt de 
gele baksteen een belangrijke rol. De typisch gotische gemetselde 
kruisgewelven zijn ook uitgevoerd in de gele steen. De gebroken 
boog met spits toelopende segmenten zijn ontstaan na invloed 
van islamitische architectuur op de romeinse rondboog. 28 Deze 
kruisbogen en de hoge spitsboog ramen achter het hoogaltaar 
versterken de verticaliteit. Een stergewelf, kenmerkend voor de late 
gotiek siert de viering. 

PANDEN DOOR BEKKERS
De sint Annakerk is ook een neogotische kerk ontworpen door 
Bekkers. In tegenstelling tot de Paterskerk was deze kerk vanaf de 
straat niet zichtbaar en is het exterieur van deze hallenkerk sober 
ontworpen. Het ontbreken van de gele stenen is een groot verschil met 
de Paterskerk die hierdoor een zachtere uitstraling krijgt. Het interieur 
met een vergelijkbare preekstoel lijkt wel veel overeenkomsten te 
hebben met de Paterskerk, deze preekstoelen zijn waarschijnlijk van 
dezelfde interieurmaker (Jan Custers) zijn. 
Vlak naast Eindhoven in het dorpje Reusel staat ook een neo-
gotische kerk waaraan Bekkers heeft meegewerkt. Samen met A. 
Brüning (beide leerlingen van Cuypers) ontwierp hij deze neogotische 
kruisbasiliek. In 1950 is de toren van de kerk herbouwd nadat deze 
was gebombardeerd in de WOII. Ook bij deze kerk zorgt het ontbreken 
van de gele stenen voor een soberdere uitstraling en kan er gesteld 
worden dat het gebruik van de gele stenen bij de Paterskerk duidelijk 
een inbreng is van Hegener.

MONUMENTALE WAARDE: RIJKSMONUMENT
De Paterskerk is als monument aangewezen vanwege zijn 
architectonische belang vanwege zijn gedetailleerde neo-gotische 
stijl en cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van 
de ontwikkeling van het katholicisme in het zuiden. De kerk heeft 
ensemblewaarde vanwege de bijzondere situering, verbonden met 
de ontwikkeling/uitbreiding van de stad. Ook het interieur is onderdeel 
van het monument; hoofd- en zijaltaren, preekstoel, communiebank, 
koorbanken, 8 biechtstoelen, kerkbanken, orgel, glas-in-loodramen 
en beelden. 30



	  

| 1.Gevel vleugel van Bellot (2013)  | 2. + 3. Cordoba als stijlvoorbeeld van Moorse architectuur | 4. Ander ontwerp van Bellot laat zijn duidelijke stijlkenmerken 
zien (Prieuré St. Bathilde in Vanves)  | 5. kerk St.Chrysole te Comines door Bellot en Storez  | 6. De zijgang in de studentenkapel lijkt op de : | 7. Zijgang in de St. 
Jozefkerk in Noordhoek 
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OEUVRE

1. Paulusabdij, Oosterhout, Nederland (1906-1920).
2. Quarr Abbey, Ryde - Isle of Wight, Engeland (1907-1914).
3. St. Jozefkerk, Noordhoek, Nederland (1921-1923)
4. Vleugel en kapel voor de paters Augustijnen, Eindhoven, Nederland 
(1922-1925).
5. St. Chrysole, Comines, Frankrijk (1922-1933).
6. Adalbertkapel, Bloemendaal, Nederland (1922-1924).
7. St. Gertrudiskerk, Heerle, Nederland (1923-1924).
8. OLV Onbevlekt Ontvangen, Besoyen, Nederland (1925-1927).
9. Theresiakerk, Nijmegen, Nederland (1927-1929), gesloopt 1993. 
10. Klooster te Kraainem, Brussel, België (1928-1930). 
11. Mariakerk, Leerdam, Nederland (1928-1929).
12. Eglise de L’Immaculée Conception, Audincourt, Frankrijk (1928-1933). 
13. Abbaye St. Paul, Wisques, Frankrijk (1928-1931). 
14. Heilig Hartkerk, Eindhoven, Nederland (1929-1930). 
15. Eglise St. Martin, Hardecourt-aux-bois, Frankrijk (1929-1932). 
16. Klooster Tourelles, Montpellier, Frankrijk (1931-1939). 
17. Klooster benedictijnen, uitbreiding (eetzaal), Affligem, België (1929). 
18. Eglise Notre Dame des Trévois, Troyes, Frankrijk (1931-1934). 
19. Eglise Notre Dame de la Paix, Suresnes/Parijs, Frankrijk (1931-1934). 
20. Kathedraal Nuestra Señora de los Angeles, Clorinda, Argentinië (1929-
1934).
21. Prieuré St. Bathilde, Vanves/Parijs, Frankrijk (1933-1936). 
22. Kapel Hospitalières Sacré Coeur de Jésus, Parijs, Frankrijk (1935-1936). 
23. Klein seminarie St. Louis, Neuvy-sur-Barangeon, Frankrijk (1935-1937). 
24. Abbaye St. Pierre, Solesmes, Frankrijk (1935-1939). 
25. Basilique St. Joseph des Fins, Annecy, Frankrijk (1936-1942). 
26. Eglise St. Joseph, Annemasse, Frankrijk (1939-1947). 
27. Eglise de L’Immaculée Conception, Porto, Portugal (1938-1947). 
28. Oratorium St. Jozef, Montreal, Canada (1937-1941). 
29. Abbaye St. Benoît du Lac, Lac Memphrémagog, Canada (1939-1941).

ARCHITECT BELLOT
Paul Bellot (1876-1944) was een Franse monnik en architect die 
voornamelijk abdijen en kerken bouwde. 19
Hij behaalde in 1900 zijn diploma architectuur aan de  École des 
Beaux Arts. Hij bouwde in 1901 een kerk maar besloot in 1902 
monnik te worden. Hij werd lid van de orde der Benedictijnen, waar 
hij de titel dom verkreeg. In 1906 rolde Belliot (onder druk?) toch weer 
in zijn rol als architect toen er voor de Benedictijnen een nieuwe abdij 
gebouwd moest worden en er geen geld was voor een Nederlandse 
architect. Zijn ontwerpen zijn altijd gerelateerd aan de omgeving 

waarin het zich bevond, het diende er in te passen. 19 Bellot maakte 
zichzelf bekend met de Nederlandse baksteenarchitectuur door een 
studie bij oa. Berlage, Stuyt en Pierre Cuypers. 19 
Met gekleurde of geglazuurde bakstenen bracht hij in de gevel, 
maar vooral in het interieur versiering aan. Hij was wel ‘eerlijk’ in zijn 
materiaalgebruik, geen nep-gewelven of het wegstoppen achter 
pleisterwerk. 19

Bellot werd als monnik-architect bekend met zijn ontwerpen en werd 
veelvuldig gevraagd voor nieuwe kerkontwerpen. Met toestemming 
van de abdij van Oosterhout richtte Bellot een architectenbureau 
op. In 1992 nam hij architect Hendrik van de Leur in dienst, later 
betrokken bij de uitvoer van de vleugel en kapel.  
Paul Bellot keert in 1928 terug naar Frankrijk en zet zijn bureau 
voort in Wisques. Hij sluit zich aan bij L’Arche een beweging die 
op eigentijdse wijze met moderne materialen kerkelijke kunst 
ontwierpen. Deze beweging werd aangevoerd door de Belgische 
architect Maurice Storez. 19 L’Arche was niet gebonden aan een 
bestaande stijl vanuit de historie. Imiteren is uit den bozen, de historie 
word slechts gebruikt als inspiratie waar op een eigentijdse manier op 
voortgeborduurd wordt. 20
Een goed voorbeeld van deze stijl is de Chrysole kerk in Comines. 
“Moorse, Romaanse en Byzantijnse invloeden zijn samengesmolten 
in een typisch vroege 20e eeuws gebouw van beton en baksteen. In 
het interieur is een contrast te zien tussen het skelet, uitgevoerd in 
beton, en de tussenliggende muren van donkere baksteen. 21

VLEUGEL KANAASLTRAAT
In de gevels valt het ritme direct op. Er is geen symmetrie, maar door 
herhaling en ritme ontstaat er een evenwichtig beeld. De gevel is 
aangepast voor de verschillende functies, de detaillering, plaatsing 
van vensters en het verschil in metselwerk laten het onderscheid 
in functies zien. Bijvoorbeeld waar de lichte metselwerk plint voor 
de leerlingenruimtes niet is doorgezet in de gevel waarachter zich 
de kamer van de rector bevind. Ook de vensters wijken in detail af 
waardoor het onderscheid in gebruiksfunctie duidelijk gemaakt wordt.
Het kleurige baksteengebruik en patronen doen denken aan de 
Moorse architectuur. Rood, gele en zandkleurige bakstenen refereren 
qua kleurgebruik aan deze architectuur stijl. Maar ook de ramen lijken 
een referentie naar Corobada, afwisselend rechthoekige, brede en 
smalle spitse ramen. 
De smalle spitse ramen doen ook denken aan lancetvensters, veelal 
gebruikt in religieuze architectuur. 
Gebruikelijk was het in de schooltypologie dat gangen boven elkaar 

VLEUGEL KANAALSTRAAT (1924), STUDENTENKAPEL (1925)

DOM PAUL BELLOT



STUDENTENKAPEL

| 1. + 2. + 3. Gevel vleugel van Bellot (2013)  | 4.+ 5. + 6. + 7. Studentenkapel door Bellot (2013) 
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Lancetvenster:
smal hoog spits-boogvenster, 
van één glasvlak breed. Vaak 
verdeeld door horizontale 
brugstaven. 22

keperboog:
Een keperboog is een 
boog of overwelving in de 
vorm van een gelijkbenige 
driehoeksvorm. 3

kroonlijst:
Een kroonlijst is een 
vooruitspringende lijst of het 
bovenste deel van een gevel, 
van een muur of van een kast. 
Bij gebouwen is de kroonlijst 
de horizontale uitspringende 
en meestal geprofileerde 
band, die de bekroning 
vormt van een muur onder 
het dak of boven een ander 
belangrijk bouwonderdeel 
zoals vensters een portiek of 
dakkapel. 3

liggen. De losstaande gang onder het lessenaarsdak, 
aan de andere zijde dan de gang op de verdieping 
is daarom opvallend. In de kenmerkende 
kloostertypologie liggen de kloostergangen 
(ambulatorium) aan de kant van het binnenhof. De 
gang onder het lessenaarsdak lijkt dus vanuit de 
kloostertypologie beredeneerd. De gang op de 
eerste verdieping is verplaatst naar de straatzijde, 
hoogstwaarschijnlijk om een geluidsbuffer te creëren 
tussen de drukke straat, met daaraan de voormalige 
Mignot en de Block fabriek en de klaslokalen waar 
rustig gewerkt moest kunnen worden. Dit laat zien dat 
Bellot zich liet leiden maar niet liet beperken door de 
bestaande typologieën en architectuur. 

STUDENTENKAPEL
Met de studentenkapel is het laatste bouwdeel wat 
de karakteristieke geschakelde opzet van religieuze 
complexen volbracht. Deze historische ruimtelijke 
situatie refereert aan vroeger gebruik en is herkenbaar 
en daardoor belangrijk. 
De studentenkapel is aan de voorzijde wat teruggezet 
ten opzichte van de Kanaalstraatvleugel om zo een 
eigen voorplein te creëren. De kapel bestaat uit twee 
gekoppelde volumes; het entreevolume met de 
trappenhalen plat dak bevindt zich aan de voorzijde 
en is een stuk lager dan de kapel met zadeldak. 
Hoewel het in het begin van de twintigste eeuw niet 
ongebruikelijk was dat een kapel zich op de eerste 
verdieping bevond 7 is het voor veel bezoekers 
verwonderlijk. 

De studentenkapel is in details vergelijkbaar met 
het Kanaalstraat volume. Gemetselde klimmende 
keperbogen ingevuld met siermetselwerk benadrukken 
de vorm van de ramen en zijn karakteristiek voor het 
werk van Bellot. Bijzonder is dat Bellot niet alleen 
gekleurd metselwerk maar ook verschillende kleuren 
mortel gebruikt, vlakwerking en diepte worden 
hierdoor versterkt.
In opzet gebruikt Bellot doorgaans een gebruikelijke 
religieuze indeling met een ruim middenschip en 
smalle zijbeuken. Doordat hij deze zijbeuken zo smal 
mogelijk construeerde is er in de kerk een vrij zicht 
richting het altaar. 25 Dezelfde opzet is te vinden in 

andere ontwerpen van Bellot zoals de St Jozefkerk 
in Noordhoek en de Theresiakerk in Nijmegen (1993 
gesloopt). 
Constructief worden de gebouwen overspannen door 
een paraboolboog (bij metselwerk) of een keperboog 
(betonbouw). In tegenstelling tot de omgekeerde 
kettingvorm van Gaudi ontwierp Bellot met de gulden 
snede. 

Bellot paste in Eindhoven voor het eerst een gewapend 
betonnen vloerconstructie toe, er is dus sprake 
van een innovatief, constructief ontwerp. (Hoewel 
Joseph-Louis Lambot in 1867 al een octooi kreeg 
voor met ijzerdraad versterkte cementmortel werd in 
Nederland pas in 1912 voorschriften gepubliceerd 
over gewapend beton, het gebruik van het versterkte 
beton kwam toen langzamerhand op gang) 7, 25 Aan 
de onderzijde van de verdiepingsvloer (de vroegere 
recreatieruimte) valt de vlakverdeling op die bij de 
kolommen doet denken aan een paddestoelvloer, 
populair in die tijd. 

De kapel samen met de aangrenzende vleugel worden 
gezien als het hoogtepunt van het relatief kleine, maar 
internationale oeuvre van de architect Bellot. 



| Vleugel Kanaalstraat 2011 (G)
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in opkomst was door de industrialisering. Deze architectuurstijl is 
karakteristiek voor deze periode te noemen. De architectuur van dit 
bouwdeel laat de veranderlijkheid van het gebied in de veranderende 
context, onderhevig aan de tijd. 
Waardering van het bouwdeel zit voornamelijk in het ritme door de 
herhalende ramen en traveën die de klaslokalen verdeling zichtbaar 
maken en de tweedelige opbouw van het bouwblok.

SIGARENDOOS – Bouwhistorisch
Bouwhistorisch is het ingemetselde restant van de voormalige 
kloosterkerk waardevol te noemen. 

KANAALSTRAAT & KAPEL – Stijl & tijd
De architectuur van het gebouw wordt gezien als een van de 
hoogtepunten in het bijzonder niet grote oeuvre van Bellot. In 
Nederland is een ontwerp van Bellot uniek. 
Het gebruik van de baksteen door Bellot, met archivolten, gekleurde 
stenen en mortel zijn bijzonder aan zijn architectuur. De keuze van 
baksteen was voor Bellot voor de hand liggend, hij werkte graag met 
materialen uit het betreffende land. In Nederland leerde hij werken 
met baksteen.  

KANAALSTRAAT – Indeling
De indeling van het pand is gerefereerd aan de klooster- en school-
typologie echter is daar toch vanaf geweken vanwege functionele 
afwegingen. Dit maakt de opzet interessant maar ook het gegeven 
dat Bellot zich niet puur liet lijden door vaste typologieën. Deze 
ruimdenkendheid maakt aanpassingen naar de nieuwe functie in het 
interieur niet ondenkbaar. 

De gangen die, afgeleid van de kloostertypologie, aangrenzend 
aan het binnenhof liggen zijn karakteristiek voor de oorspronkelijke 
bestemming van het complex en om deze reden waardevol. 

DOM PAUL BELLOT 
Bellot onderscheidde zich als religieuze bouwer door zijn 
vernieuwende ontwerpen. Vanuit de beweging L’Arche, ontwierp 
Bellot op eigentijdse wijze doch voortbouwend op vroeger, met 
moderne materialen religieuze gebouwen. 

ENSEMBLE
Het ensemble vertelt het verhaal van de ontwikkeling van de 
Augustijnen en het middelbaar onderwijs in Eindhoven (het eerste in 
Eindhoven). 
De gebouwen van verschillende architecten laten de natuurlijke groei 
door de tijd zien. 
Deze transformatie van het gebied door de jaren heen maakt het 
toegankelijk en logisch om nieuwe transformaties toe te laten. 

PATERSKERK
- De neogotische kerk is een van de weinig bekende werken (welke 
behouden is) van architect Bekkers. 
- Uniek voor Nederland; Jezus (Waaghals) beeld op de top
- Metselwerk, gele stenen verlevendigen het ex- en interieur en geven 
de kerk een eigen karakter. Dit is een belangrijk stijlkenmerk van Jos 
Hegener. 

INTERNAATSGEBOUW - Voorgevel
De voorgevel bevat veel stijlkenmerken van Hegener, maar is door 
verandering van de bouwplannen niet zo evenwichtig als deze 
oorspronkelijk ontworpen was. De Sint Antonia Kweekschool in 
Amsterdam lijkt puurder in Hegeners architectuur. De elementen, 
siermetselwerk, plint, vormentaal ramen en de entree zijn 
architectonisch belangrijker dan het totaal beeld en verhoudingen 
van de gevel. 

INTERNAATSGEBOUW - Religieuze verwijzing
De ornamentiek boven de entreedeur verwijst naar de religieuze 
betekenis van het pand en is daarom waardevol. 

INTERNAATSGEBOUW – Stijl & tijd
De rationele opzet, gecombineerd met symbolische ornamentiek 
en Art Nouveau decoratie is karakteristiek voor de bouwtijd. De 
rationele indeling waarin gevel de achterliggende functie volgt, kan 
doorgetrokken worden naar het heden. Dit geeft mogelijkheden om 
aanpassingen in de indeling en gevel aan te brengen. 

SIGARENDOOS – Stijl & tijd
De sigarendoos refereert aan de fabrieksarchitectuur die in de bouwtijd 
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EINDHOVEN

EINDHOVEN DE GROOTSTE… 
Eindhoven is de vijfde grootste gemeente van Nederland naar 
inwonertal. De stad Eindhoven bestaat oorspronkelijk uit een 
gemeente niet groter dan het huidige centrum van Eindhoven. In 
1920 is deze gemeente geannexeerd met de buurtgemeente. De 
structuur van Eindhoven, bestaande uit samengevoegde dorpen, is 
te herkennen aan alle stadsdelen met veelal nog hun eigen centrum 
met kerk. 

EINDHOVEN DE GROENSTE…
Eindhoven is de groenste stad van de vijf grootste steden van 
Nederland.  Vlak langs het gebied loopt één van de groene aders 
van Eindhoven in het beekdal van de Dommel. Deze groene ader 
heeft veel verbredingen zoals in het zuiden de stadsparken en de 
Genneper parken en richting het noorden over het groene TU/e 
terrein en de Karpendonkse plas. In het centrum is deze groene ader 
relatief smal en is er weinig te merken van het groene karakter van 
EIndhoven.

EINDHOVEN DE SLIMSTE…
In 2012 werd Eindhoven uitgeroepen tot de slimste regio van 
de wereld. Dit is vooral te danken aan de ambities van Brainport. 
Eindhoven zet zich op de kaart als een innovatieve regio waar 
bedrijfsleven (zoals ASML, NXP, Philips, VDL), kennisinstellingen 
(zoals TU/e en TNO) en overheid samen werken om een gunstig 
klimaat te realiseren voor innovatie. 

EINDHOVEN DE CREATIEFSTE…
Als design stad zet Eindhoven zich de laatste jaar op de kaart. Met 
evenementen als Glow en de Dutch Design Week en een unieke 
onderwijsinstelling als de Design Academy laat Eindhoven zich zien 
als een stad vol creatieve industrie.  Het Strijp-s terrein is helemaal 
toegewijd aan deze creatieve tak van Eindhoven. 



MORFOLOGIE
Het ensemble ligt op de scheiding van de verdichte centrum structuur en de ruim opgezette structuur van 
de voormalige industriegebieden (zoals NRE) en villapark. 
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GROEN
Mariënhage heeft een unieke hoeveelheid groen voor deze stedelijke locatie. De postie naast de Dommel 
maakt het gebied nog meer bijzonder natuurlijk gelegen. 
Natuurmonument de Dommel, is cultuurhistorisch van waarde.
“Tussen Eindhoven en Boxtel heeft de Dommel nog zijn oorspronkelijke bochtig karakter.” (natuurmonumenten.
nl)

STEDENBOUW



VERKEER
De Kanaalstraat (zuidelijk tov het gebied) is een belangrijke, drukke verkeersas en loopt vlak langs de kerk 
en Augustinianum aan de Kanaalstraat. 
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HOOGTE
De kerktoren is een herkenningspunt: stedebouwkundig als oriëntatiepunt, als religieus icoon maar ook 
omdat deze emotionele en historische waarde heeft voor de lokale gemeenschap.
Tijdens de tweede wereld oorlog wisten de Engelsen dat ze nog niet in Duitsland waren en het beeld is 
tijdelijk bedekt om herkenningspunt te verdoezelen. 



FUNCTIES

Mariënhage ligt ook hier op een grens. Aan de noord- en oostzijde bevinden zich vooral woonfuncties. Terwijl 
aan de zuid- westzijde; de binnenstad van Eindhoven, gekenmerkt wordt door retail en horeca functies. 
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DICHTHEID
Het ensemble ligt op de scheiding van de verdichte centrum structuur 
en de ruimtelijke structuur van de voormalige industriegebieden 
(zoals NRE). 

GESLOTENHEID
- Vanaf de Kanaalstraat maken de panden van het Augustinianum een 
gesloten indruk. De ramen zitten hoog, de activiteit in het gebouw is 
niet gemakkelijk zichtbaar.

DOMMEL
Natuurmonument de Dommel is cultuurhistorisch van waarde.
“Tussen Eindhoven en Boxtel heeft de Dommel nog zijn oorspronkelijke 
bochtig karakter.” (natuurmonumenten.nl)

TOREN
Kerktoren is een herkenningspunt. Stedebouwkundig als 
oriëntatiepunt, als religieus icoon maar ook heeft het emotionele 
waarde voor de lokale gemeenschap.
Historisch, oorlog wisten de Engelsen dat ze nog niet in Duitsland 
waren, en het beeld is tijdelijk bedekt om herkenningspunt te 
verdoezelen. 

BOUWBLOK
Het bouwblok omringd het bijna gesloten binnenhof, wat doet 
denken aan een typische school- en kloostertypologie. 
+ De binnentuin ligt in de stedelijke luwte en profiteert van het 
ecologisch monument de Dommel. 
- Om het gebied meer openbaar te maken zullen er wellicht ingrepen 
nodig zijn om een routing door het gebied aan te brengen. 

LOCATIE
+ Er overheerst rust in het gebied, ondanks dat het direct tegen het 
drukke stadscentrum aan ligt. 
- Het gebied vormt een eigen eiland, omringd door wegen en de 
dommel is het een heel eigen, afgezonderd gebied. Nieuwe gebruikers 
van het complex moeten op een bepaalde manier verbondenheid 
hebben om het als geheel te laten werken. 

OBSTAKELS
- Parkeren, er wordt nu geparkeerd in het binnenhof van het 
Augustinianum. Deze plek heeft veel potentie dan enkel als 
parkeerplaats gebruikt te worden, er zal dan gezocht moeten worden 
naar een andere plek op het terrein voor parkeerruimte. 

STEDENBOUW



ZICHTLIJNEN

Mariënhage heeft een aanal belangrijke zichtlijnen; de hoge toren is vanuit veel plekken in het centrum 
zichtbaar, de studentenkapel en kerk hebben met hun ligging aan de rand van het gebied een belangrijke 
zichtpositie die nu niet volledig benut wordt. De studentenkapel valt nu weg in de omgeving verborgen 
achter de bomen en onverlicht. 
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ZICHTLIJNEN

1 2 3
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Huidige situatie | 2013

Situatie bij voltooiing van de bouw | 1925



81

De bewegingen die plaats vinden om de gebouwen zijn in de loop 
der jaren veranderd. Wanneer de tramroute door de Kanaalstraat 
verdwijnt is het niet lang rustig, de auto verschijnt in het straatbeeld 
en de straat word een belangrijke verkeersroute. De Kanaalstraat en 
de aangrenzende gevels zijn gelukkig al berekend op een drukke 
route door de voormalige tram. Echter de auto’s moeten wel ergens 
geparkeerd worden; het binnenplein wordt sindsdien gebruikt als 
parkeerplaats. Waar dit schoolplein eerst diende voor beschermde 
ontmoeting voor alleen ‘internen’ en alleen via het gebouw bereikt 
kon worden, is het nu de entreezijde van de gebouwen geworden en 
is het plein voor iedereen toegankelijk. 
Waar bij het Augustinanum de bewegingen verschoven zijn naar het 
privé binnenplein zijn de bewegingen bij het klooster juist naar de 
rand van het bied verschoven. De entreezijde was al sinds oorsprong 
aan de Dommelzijde, bij de laatste uitbreiding is er en extra entree 
toegevoegd aan de stadszijde waardoor veel gasten en bewoners nu 
via de voormalige achterzijde het klooster betreden. 

Ondanks dat er nu meer beweging om de gebouwen plaats vinden 
wordt de cultuurhistorie nauwelijks ervaren. Menig fietser die dagelijks 
door de Kanaalstraat fietst zijn de mooie metselwerk gevels van Bellot 
nog niet opgevallen, door het gesloten karakter wat het gebouw aan 
deze zijde heeft. Ook de Dommelroute langs de studentenkapel 
zou een toevoeging van cultuurhistorie kunnen gebruiken, door de 
bebouwing, hekken en volle begroeiing aan de kloosterzijde ervaar je 
weinig van de mooie gevels met historie. 

WAAROM IS DE ENTREEZIJDE VERSCHOVEN?
De vleugels zijn gebouwd voor een internaat. Deze functie had een 
24 uurs bezetting, leerlingen en docenten gingen niet dagelijks naar 
huis. Na de sluiting van het internaat zijn er dagfuncties gebruik gaan 
maken van de gebouwen. Gebruikers betreden het gebouw in de 
ochtend en verlaten het in de avond, de stroming van en naar het 
gebouw vind intensiever en periodieker plaats.De gebruikers hebben 
de behoefte om hun fiets of auto te parkeren, het schoolplein is de 
enige geschikte ruimte hiervoor. 

BEWEGING OM DE GEBOUWEN

entree kanaalstraat entree aan binnenplein

speelplaats ca 1923  RHCE

Auto’s rondom en in het gebied |  1978
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Overzicht van de ruimtelijke knelpunten in het gebied
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UITGANGSPUNTEN

UITGANGSPUNTEN ANALYSE
Hoe kan er vanuit de historie van het gebied voort gedacht worden in 
een ontwerp voor het gebied?
Vanuit de ontwikkeling en lange historie van het gebied zijn er twee 
lijnen te ontdekken waarop logischerwijs doorgeborduurd kan 
worden. Namelijk het doorzetten van het proces van het openen van 
het gebied en het toegankelijk te maken voor de stad Eindhoven en 
ten tweede het daarmee zichtbaar maken van de lange geschiedenis 
van het gebied en de sporen die deze heeft achtergelaten.
Daarnaast heeft het gebied in zijn ruime opzet grote potentie om aan 
te sluiten aan de Dommel als groene ader door Eindhoven. 
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OPENEN

OPENEN
Uit de knelpuntenkaart word duidelijk dat de aansluitingen tussen de 
gebouwen uit verschillende perioden zorgen voor onduidelijkheid. Nu 
de functie als internaat is vervallen is het niet meer vanzelfsprekend 
één functie te plaatsen in de aan elkaar gebreide gebouwen. 
De verbindingen verliezen hun waarde die paste bij de mono-
functie. Een logische stap is het loszetten van de gebouwdelen 
die de verschillende historische lagen representeren. Er ontstaan 
doorgangen waardoor het gebied zich fysiek opent en nieuwe routes 
hun weg kunnen vinden en de opdeling zorgt ervoor dat het gebied 
meer multifunctioneel ingericht kan worden. 

Door het verwijderen van de onduidelijke aansluitingen word het 
gebied tussen de kerk en internaatsgebouw ontsloten (zie afbeelding 
rechts). Dit gebied heeft nooit functie gehad behalve toevoer van 
brandstoffen. 

CONCEPT
Er word helderheid gecreëerd door het loszetten van de historische 
lagen waarin in de loop der tijd een verstrengeling is ontstaan. 



Zicht vanuit de voormalige kapel in de tussenruimte.
Ondanks de beschutting van de kerk valt er in de middag 
een zonnetje in het gebied

Zicht vanuit de voormalige kapel. Op korte afstand staat 
het internaatsgebouw, welke door het grote raam een 
overweldigende indruk maakt. 

Tussenruimte gezien vanaf de poort, de 
verschillende bouwdelen benadrukken door 
het gelaagde beeld nog meer hun identiteit. 
Historische gelaagdheid is optimaal zichtbaar. 
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ONTWERP VANUIT DE BELEVING

Het, door het openen, nieuw ontsloten stuk ruimte tussen de kerk en 
het Internaatgebouw heeft bijzondere kwaliteiten. Doordat de hoge 
kerk vrij dicht tegen het relatief hoge internaatsgebouw staat, welke 
beide zeer grote en hoge ramen hebben, voel je je klein. Daarnaast 
komen er in deze ruimte verschillende gebouwdelen die verschillende 
historische lagen representeren samen; de voormalige kapel (uit ca 
1890), Paterskerk (1898), Internaatsgebouw (1913) Sigarendoos 
(1916). 

Deze plek is voor mij de meest inspirerende ruimte. De binnenstedelijke 
ruimte herinnert aan nostalgie van de intimiteit van de negentiende-
eeuwse stadscentra. Een karakteristiek binnenstadmilieu met 
verborgen hoekjes en een ongeorganiseerde opzet. Het samenkomen 
van alle bouwdelen laat letterlijk de verschillende lagen uit de historie 
tegen elkaar zien. Het is een, voor Eindhoven, unieke plek die het 
gevoel geeft van een binnenstedelijk straatleven, het struinen door 
kronkelende karakteristieke straatjes, die je nieuwsgierig maakt wat 
er zich om de hoek zal bevinden.  

De fysieke omgeving beïnvloed ons altijd. In dit geval zorgen de 
verhoudingen ervoor dat je je klein voelt tussen de gebouwen wat 
een overweldigend gevoel kan oproepen. Momenteel is de ruimte 
ongebruikt en zorgt onder andere het woekerende onkruid voor een 
onveilig gevoel. Dit zorgt ervoor dat de ruimte momenteel (zou deze 
toegankelijk zijn) niet aantrekkelijk is om te betreden. De architectuur  
laat hier zien dat deze niet alleen functioneel is maar dat deze een 
grote impact kan hebben op de beleving en daaruit volgend gedrag 
en gevoelens van de mens.
In het ontwerp zal daarom de invloed van de fysieke omgeving 
worden meegenomen én aan de andere kant, hoe je als architect 
deze omgeving kan beinvloeden.

Karakteristiek binnenstadsmilieu (Valetta, Malta, 2012). 
Smalle steegjes, al  een glimp van een gebouw aan 

het einde, nieuwsgierigheid wat bevind er zich om de 
hoek, een groots plein? nog een steegje? 



Creeëren van een drempelwereld - toevoegen van semi-openbare tussenruimte en overgangen vervagen

Publieke ruimte:
Deze ruimte is voor iedereen vrij 
toegankelijk. Ruimtes zijn open en 
zichtbaar. Geen of weinig barrières 
die het binnengaan van deze ruimte 
belemmeren.

Semipublieke ruimte:
Overloop tussen publieke en 
private ruimte. De ruimte is in 
principe openbaar toegankelijk 
en heeft een publieke sfeer.  Er is 
echter wel sprake van particulier 
eigendom. Voor gebruikers 
geldt vaak een lidmaatschap of 
een voorgeschreven activiteit 
(winkelcentrum, bieb). 

Private ruimte:
Ruimte speciaal ontworpen voor 
de eigenaar of gebruiker. Er zijn 
barrières om ongenodigde gasten 
buiten te houden. Voor onbevoegde 
mensen geeft de ruimte een 
onwelkom gevoel. 

CONCEPT
Routes van gebruikers en bezoekers kruisen waardoor deze op een 
vrijblijvende manier worden gestimuleerd te ontmoeten.
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DREMPELWERELD: KRACHT VAN STEDELIJKHEID

In de tussenruimte heerst er een gevoel van een binnenstedelijk 
straatleven. Maar welke functies en beleving hoort nou bij het succes 
van een karakteristiek binnenstadmilieu? 

Kracht van de stedelijkheid is juist de wisselwerking tussen 
individuele identiteit en deze tegelijkertijd inbedden in een open 
collectieve betekenis, samenhang en leefwijze.  René Boomkes 
ziet mogelijkheden om de intimisering en hyperindividualisering te 
‘counteren’ door zogenaamde drempelwerelden in te zetten; plaatsen 
waar het private en het publieke domein met elkaar verweven 
zijn, waar we leren thuis te zijn in een omgeving van vreemden. 32 
De samenhang is niet transparant en besloten,  maar bestaat als 
een labyrintische en dynamisme wisselwerking tussen individu en 
collectief. Als de drempel tussen de collectieve sfeer en private sfeer 
vervaagt kan worden kunnen de omgangsvormen in de stad worden 
verbeterd. De tussenruimte vormt de half private, half openbare 
drempelwereld waarin individu en collectief een wisselwerking 
met elkaar kunnen aangaan. Zonder die drempelwereld blijven 
individualiteit en collectief van elkaar gescheiden en vervallen ze tot 
respectievelijk individualisme en anonieme massaliteit, of verdringen ze 
elkaar juist. 32 Een drempelwereld kan bewerkstelligt worden door de 
zoneringen en functiescheidingen los te laten, en juist overlappingen, 
confrontaties en botsingen te stimuleren en lokaliseren. 31

Verschuivingen van privé en openbaar én het ontstaan van 
tussenvormen zorgen voor een collectieve sfeer. Het gebruik van het 
gebied zal bijdragen aan samenhang en door deze samenhang zal 
meer waarde van het gebied gecreëerd kunnen worden. 

ROUTING ALS INSTRUMENT
Door een keten te ontwikkelen met daaraan afwisselend openbare, 
semipublieke  en private ruimtes te schakelen, wordt er ruimte voor 
toevallige ontmoetingen gecreëerd om mensen met andere culturen, 
historie of kennis te confronteren en ze zo verrijken. 
Personen die het gebied betreden zijn ingedeeld in drie categorieën; 
de bezoeker, de ontdekker en de gebruiker. Waar de bezoeker voor 
de eerste keer het gebied bezoekt ervaart deze het gebied totaal 
anders dan een gebruiker (huurder, werknemer of vaste gebruiker 
van functies) die dagelijks het gebied betreedt. Ook hebben deze 
beide andere eisen en wensen aan hun routes, waar een bezoeker 
duidelijke begeleiding nodig heeft en visueel geprikkeld wil worden, 
heeft een gebruiker behoefte aan een korte functionele route. 
Functies en georganiseerde activiteiten in het gebied zullen bezoekers 
naar het gebied trekken. Ambitie is deze bezoekers te evolueren 
via ontdekkers tot betrokken gebruikers van het gebied. Dit door 

verleidingsroutes in te zetten om bezoekers letterlijk te verleiden het 
gebied verder te betreden. Na een aantal keer het gebied te doorkruist 
hebben en de lonkende verleidingsroutes gezien te hebben durf je de 
stap te nemen om het gebied verder te verkennen. Laagdrempelig 
contact met andere functies en de beleving van de cultuurhistorie 
van het gebied staat je te wachten. Wellicht raak je geïnteresseerd of 
geïnspireerd om gebruik te maken van de functies, waardoor je bent 
geëvalueerd tot gebruiker van het gebied. 

BEZOEKER | volgt  | publieke toegankelijkheid routes
Deze functionele routes zorgen voor laagdrempelig contact met 
het gebied en zijn kwaliteiten. De routes zijn gemakkelijk te volgen, 
toegankelijk en openbaar. De groenstructuur versterkt het openbare 
karakter en werkt als rode draad door het gebied.  Belangrijk is de 
zichtbaarheid van de optionele routes: de ‘verleidingsroutes’.

ONTDEKKER | verkent | aantrekkelijke verleidingsroutes
Wanneer je al een aantal keer als bezoeker het gebied doorkruist of 
bezocht hebt raak je steeds meer op je gemak in het gebied. Je durft 
de stap te nemen voor deze optionele routes en zo het gebied verder 
te verkennen. 
De semi openbare ‘verleidingsroutes’ werken als transitie tussen het 
openbare en privé gebied. Hiervoor word de voormalige schoolgang 
ingezet welke van nature al werkt als transitie gebied (van het ene 
naar het andere lokaal). In deze routes wordt het zichtbaar wat er in 
het gebied werkelijk gebeurd, in de vorm van ontwikkelingen (kennis, 
kunst en cultuur) én een kijkje ‘achter de schermen’ in het proces. 

GEBRUIKER | neemt deel | functionele gebruikers routes
De gebruikers van het gebied zijn de personen die deelnemen aan de 
processen in het gebied. 
Geëvolueerde bezoeker | bezoeker die zich als ontdekker 
transformeert en vervolgens gebruiker wordt. Vanaf de 
verleidingsroutes moet een gemakkelijke transitie zijn tot het 
deelnemen aan een proces in het gebied. Het moet laagdrempelig 
zijn contact te zoeken of een functie binnen te gaan. 
Doelgerichte bezoeker | die komt voor een functie (niet op zoek 
naar kruisbestuiving). Bijvoorbeeld iemand die komt lunchen in de 
studentenkapel of komt werken bij S2M. Ambitie is het om deze 
bezoeker ook met andere functies in het gebied te laten kennismaken. 
Huurder/eigenaar, vaste gebruikers van het gebied | 
Bijvoorbeeld een huurder van een atelier of een medewerker van 
de erfgoedwerkplaats. De programmering van het gebied stimuleert 
samenwerking. Routes moeten vooral functioneel zijn: afsluitbaar 
tegen ongewenste gasten, verbinden van noodzakelijke ruimtes.



AANKONDIGING EN AANKOMST
Nog voor tussengebied aankondiging dat er een 
gebeurtenis staat te wachten, glimp van nieuwe 
aanpassing binnen de historische context
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TRECHTER
Tussenruimte werkt als een leidende trechter die zich 
opent naar het voormalige speelplein en de kloostertuin 
(stadskant). 

FYSIEKE EIGENSCHAPPEN VAN DE RUIMTE

Wat treffen we aan in de fysieke ruimte? 
De kerk wanden bieden een leidende ruimte die je geleid naar 
de tussenruimte (afb. 1). Belangrijk is de aankondiging van een 
verandering en mogelijkheid het gebied te betreden (afb. 2). 
Deze aankondiging triggert mensen zich te laten leiden naar de 
tussenruimte. 33
Vervolgens werken de verbredingen en versmallingen in de 
tussenruimte als trechters. Deze leiden je naar de volgende ruimte.  
(afb. 3)

 



ZICHTHOOGTE BEPERKING
We ervaren een muur als muur tot op de 
afstand van 2x hoogte. 34

1. moeite om de lucht te ervaren               2. Zicht zonder tillen van hoofd             3. Verspringende kerkgevels geven  lucht
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INGESLOTEN WANDEN
plattegrond, ingesloten pleinwanden, ervaring als 
gesloten ruimte. 33

De tussenruimte kenmerkt zich door zijn geslotenheid, de gevels 
staan dicht op elkaar maar zijn ook hoog waardoor de ruimte als 
gesloten ervaren wordt. De muurvlakken ontmoeten elkaar op 
de hoeken en overlappen elkaar waardoor er vanuit deze zijde 
geen uitweg lijkt, of slechts een smalle snede in de pleinwanden. 
Regelmaat en symmetrie in de gevel draagt bij aan het afgesloten 
gevoel van de ruimte.  Door de hoogte en de beperkte zichthoek 
van een persoon ervaar je het einde van de gevel niet. De gevels zijn 
daar, in verhouding tot de ruimte waar je je bevind, zo hoog dat je de 
lucht niet ervaart. 
Dit maakt dat de openbare ruimte welke zich buiten bevind zich toch 
als een ‘binnen’ ruimte in de openbare ruimte wordt ervaren. 33

Positief is het gevoel van ‘binnen’  zijn in de openbare ruimte. Dit 
geeft een geborgenheid en kan gebruikt worden in de beleving van 
het betreden van het gebied. 
Daar tegenover staat dat deze ruimte door zijn geborgenheid als 
benauwd ervaren kan worden. De gevels staan in, tot verhouding 
van de hoogte, in dit geval wel erg dicht op elkaar. Iets meer lucht in 
dit tussengebied zou de plek aangenamer maken.
Dit is een van de redenen om het internaatsgebouw in te zetten als 
filter, wat in de volgende paragraaf word toegelicht. 

 



Campo San Fransesca, Venetie als voorbeeld van een architectonisch filter | binnengang afgebakend door een rij kolommen werkt als een filter tussen de twee 
pleinen | De rij kolommen zorgt fysiek voor een vergroting van het ‘binnen’ gebied en vertraagt het moment van de daadwerkelijke entree. 33

Regionaal historisch centrum Limburg, Maastricht | voormalig klooster en kerk | één vleugel van het carrévormige klooster is opgeofferd als filter en entree van de 
nieuwe functie | de overgang van materialen geeft ook een verandering van de ruimte aan, de bestaande borstwerng vormt een barriere. 
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FILTER

Belangrijke elementen voor een stedelijk interieur is de routing, het 
moet een ruimte zijn waar je zomaar even langs wipt of ‘toevallig’ 
doorheen loopt, zoals een passage waar je kan flaneren. Het moet 
genereus zijn, aansluiten op het wandel netwerk en liefst via meerdere 
toegangen toegankelijk zijn, om een extra welkom gevoel uit te 
stralen. Het gebruik moet informeel zijn, meerdere functies kunnen 
het openbare karakter versterken, daglicht is een pre, en de grenzen 
moeten goed aangegeven zijn. 

Het Internaatsgebouw blokkeert als volume de natuurlijke weg voor een 
doorgang die aansluit op de stad. Om de kerk en het Augustinianum 
samen als een gebied te laten werken zijn een tweetal ingrepen 
nodig. De kerk, welke zich nu met zijn rug naar het Augustininum richt 
zal geopend worden aan deze zijde, zodat deze ook vanaf deze zijde 
bereikbaar is, en het gebied multifunctioneler gebruikt kan worden. 
Daarnaast zal de begane grond van het Augustininanum zich meer 
moeten openen en tonen naar het tussengebied. 
Het Internaatsgebouw zal op begane grond niveau werken als een 
filter. “Een filter is permeabel maar werkt ook als een barrière. In de 
architectuur markeren ze een ruimtelijke verandering zonder een 
scheiding te vormen: de twee gebieden lopen in elkaar over via 
het filter.” 33 Het filter vormt een overgang en is op zichzelf al een 
ruimtelijke ervaring. Je vangt al een glimp op van het eindpunt van de 
filter maar eerst moet je de ervaring aangaan en overwinnen om de 
stap te nemen het filter door te steken. 

‘flexible boudaries in the form of transitional zones that are neither 
completely private nor completely public, on the other hand, will 
often be able to function as connecting links, making it easier, both 
physically and psychologically, for residents and activities to move 
back and forth between private and public spaces, between in and 
out.’ 34

De permeabiliteit van de filter is afhankelijk van de mate van 
openbaarheid van de ruimtes. Een ruimtelijke verandering zonder een 
harde scheiding te vormen kan alleen als de ruimte om en in het filter 
hetzelfde openbare karakter hebben. 
Met de gegeven karakteristieken van de tussenruimte en de 
ontwerprichtlijnen om contact te stimuleren wordt geprobeerd het 
doorsteken van de filter aantrekkelijk te maken, en kruisbestuiving 
tussen de functies en gebruikers te stimuleren.
De tussenruimte heeft als kwaliteit dat het voelt als een ‘binnen’ 

ruimte, deze kwaliteit wordt gebruikt als onderdeel van de entree 
van het filter. Door de grenzen van een entree te vervagen wordt het 
betreden van het gebouw gemakkelijker. 

‘Permeabiliteit: ook wel doorlatendheid of doorlaatbaarheid; 
materiaaleigenschap die beschrijft in welke mate een vaste stof 
(gebouw) een andere stof (personen) doorlaat. 
De permeabiliteit verschilt per door te laten stof (bezoeker, ontdekker, 
gebruiker). ‘ 

FILTER

filter in het internaatsgebouw



Routes door openen

Extra laag routes
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Ondanks dat het Internaatgebouw en vleugel Kanaalstraat losgezet 
worden zal hier geen route mogelijkheid zijn. De hoge gevel blijft 

behouden als bescherming naar de drukke Kanaalstraat. 

ROUTES DOOR OPENEN
Door het verwijderen van onduidelijke aansluitingen komen de 
verschillende bouwdelen los te staan en ontstaan er mogelijke 
doorgangen. 
Deze routes bevinden zich in de openbare ruimte. 

EXTRA LAAG ROUTES: DREMPELWERELD
Een extra laag routes creëert samenhang door routes te leggen 
in de overlap tussen individueel en collectief; de drempelwereld. 
Geïnspireerd op het ‘ontklonteren’ van Frank van Klingeren (zie 
inleiding) word door het mengen van functies de dialoog geprikkeld 
en contact gestimuleerd om de gemeenschap weer tot elkaar te laten 
komen. De routes zijn gericht op het stimuleren van delen en beleven. 
Mensen ontmoeten hier laagdrempelig; elkaar, maar ook kennis, 
cultuur en kunst. 
Het gebruiken van deze routes is niet zo vanzelfsprekend als de 
openbare routes. Het semi-openbare karakter is voelbaar, de routes 
liggen vlak naast het individuele domein en liggen in de gebouwen. 
Deze routes zijn gericht op de zogenoemde ‘ontdekkers’  afhankelijk 
van je avontuurlijke instinct durf je, al na een enkele keer of na 
meerdere malen deze routes te hebben ontdekt, de zogenoemde 
‘verleidingsroutes’ te nemen.  Van een bezoeker van het gebied 
evolueer je dan tot ontdekker. Raak je tijdens de verleidingsroute 
door het laagdrempelige contact geïnspireerd door de aan de route 
gelegen functies, neem je wellicht wel de volgende stap en ga je actief 
deelnemen aan activiteiten in het gebied. Op deze manier zorgen de 
routes samen met de programmering van functies voor samenhang 
door ontmoeting in het gebied. 

CONCEPT
Routes van gebruikers en bezoekers kruisen waardoor deze op een 
vrijblijvende manier worden gestimuleerd te ontmoeten.

Schematische weergave van verschillende routes 



Alle functies kunnen door samenwerking elkaar versterken.
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Zoals eerder vernoemd is het uitgangspunt van de programmering 
van het gebied het zoeken naar samenhang om versnippering van 
het gebied te voorkomen en mensen, culturen en geschiedenis te 
laten ontmoeten. Buiten dat de functies zorgen voor samenhang, is 
de combinatie zo samengesteld dat deze functies samen voor een 
beter geheel zorgen (1+1 = 3).  Alleen samen creëren ze waarde voor 
Mariënhage. 

Het creëren van waarde door functies samen te plaatsen is ook de 
basis van de visie van architect Van Klingeren. Hij introduceerde in de 
jaren zestig het begrip ‘ontklonteren’. 

“Een klont is een institutie, een stukje gevestigde orde, dat een eigen, 
vaak onherkenbaar en moeilijk te begrijpen leven leidt. Ontklonteren 
is het doorbreken van dit systeem met de bedoeling mensen weer in 
contact te brengen met mensen en niet met systemen.” Frank van 
Klingeren, 1967. 35

Van Klingeren zag het samenbrengen van de maatschappij in 
een multifunctionele ruimte en hierdoor de vervreemding van de 
maatschappij opheffen als ‘ontklontering’. Het ontklonteren was voor 
hem een gevolg op de groepen ontstaan tijdens de industrialisatie. 
In de praktijk betekende dit het weghalen van wanden en het 
mengen van functies. Dit zou de dialoog moeten prikkelen, tot op het 
niveau van confrontaties. Alle vormen van contact, dus ook negatieve 
zoals hinder, zouden volgens hem meewerken aan een vruchtbare 
gemeenschap die elkaar opmerkt en in elkaar geïnteresseerd is. 
Met als belangrijk voorbeeld wijkcentrum ’t Karregat in Eindhoven. 
Slechts 4 jaar na de oplevering werd al besloten het centrum ingrijpend 
te verbouwen. De voornaamste  reden was het geluidsoverlast in het 
open  schoollandschap. Functies werden alsnog gescheiden door 
muren en kregen een eigen ingang. 

Het visie van het mengen en in contact brengen van functies van Van 
Klingeren lijkt in essentie op de voorgestelde gebiedsontwikkeling 
van Mariënhage. Waar Van Klingeren functies letterlijk onder één dak 
plaatst en functies zonder grenzen laat botsen faciliteert Mariënhage 
kruisbestuiving tussen de functies zonder verbinding te dwingen. 
Overlap wordt gezocht binnen functies en ruimtes waardoor partijen 
elkaar vanzelf opzoeken. Maar ook toevallige, laagdrempelige, 
ontmoetingen stimuleren door routing, zonder daarbij inbreuk te 
maken op de privacy van gebruikers. Het is belangrijk dat de functies 
een eigen plek hebben om zich terug te trekken; het bewaken van de 
introverte en extroverte eigenschappen van de mens. 

WAARDE CREATIE: 1+1=3

VERSPREIDING VAN ACTIVITEIT
Doordat de functies van elkaar verschillen in de periode waarin ze 
actief zijn is er een verspreiding van levendigheid. Overdag leeft 
het gebied, ’s avonds keert de rust in het gebied, maar zorgen de 
aanwezigheid van het hotel en woningen voor sociale controle. 
Omdat het filter (seats2meet)  in de avond sluit is een doorloop door 
het gebied niet meer mogelijk. De tuin blijft bereikbaar via 2 ingangen, 
echter ongewenste gasten zullen zich hier door de gesloten u-vorm 
niet welkom voelen. Verspreiding van activiteit zorgt hier voor 
leefbaarheid. 

Tijdsschema van de activiteit van de verschillende functies



Nieuwe functies en routes.
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PROGRAMMERING

CONCEPT

Er word helderheid gecreëerd door het loszetten van de historische 
lagen waarin in de loop der tijd een verstrengeling is ontstaan. 
De aanwezigheid van het vele groen wordt gezien als een belangrijke 
kwaliteit van dit stedelijke gebied. Dit groene karakter wordt doorgezet 
in een groenstructuur die de cultuurhistorische bouwdelen, nu losse 
elementen, verbindt. 
Routes van gebruikers en bezoekers kruisen waardoor deze op een 
vrijblijvende manier worden gestimuleerd te ontmoeten.

klooster 
tuin

Middel eeuws klooster
Rondgang, centrale kloostertuin, 
bescherming door de Dommel

19e eeuwse school
Gangstructuur met daaraan lokalen
Centrale ontmoetingsplek en 
speelterrein

CONCEPT
Verbindende gangstructuur
Loszetten van de historische lagen
De kwaliteit groen inzetten als verbindend 
element
Aansluiting op stedelijk weefsel

Het fysiek loszetten van de historische lagen (bouwdelen uit 
verschillende perioden) zorgt voor de mogelijkheid het gebied meer 
multifunctioneel in te richten. 
Het is niet meer vanzelfsprekend één functie te plaatsen in het 
voormalige internaat. Toch is het niet de bedoeling het gebied 
te versnipperen. Samenhang zit in de aard van het complex, 
vanuit de voormalige verbondenheid van de delen als internaat en 
verbondenheid van de gaebouwen van het totale gebied. Deze 
samenhang wordt gezocht in de gezamenlijkheid van de verschillende 
functies. Het gebied zal geprogrammeerd worden met functies die 
zelfstandig functioneren maar tegelijkertijd iets kunnen bieden aan 
de andere gebruikers uit het totaal. Ze versterken en ondersteunen 
(1+1=3) elkaar en zorgen zo binnen het gebied voor samenhang. 
Binnen de functies is zowel gezamenlijkheid als zelfstandigheid 
belangrijk. Gebruikers zijn gericht op het delen van kennis en cultuur 
maar hebben tegelijkertijd een plek nodig om zich af en toe te kunnen 
terug te trekken. Er wordt gezocht naar een goede balans tussen 
introversie en extraversie die aansluit bij de natuurlijke behoefte van 
de mens.  
Ontmoeting wordt gestimuleerd door gezamenlijkheid te creëren in 
het koppelen van de individuele bouwdelen aan het gezamenlijke 
groen (park). Door het creëren van kruisende routes, ontmoeten 
gebruikers en bezoekers elkaar op een vrijblijvende manier en kan 
gewenst meer contact aangegaan worden. 
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MASTERPLAN

Het totale concept is vertaald in een masterplan. Met verschillende 
routes word het gebied ontsloten. De vergroening voegt kwaliteit toe 
aan de routes en versterkt het loszetten van de gebouwvleugels. 
Het Internaatsgebouw heeft als schakel een bijzondere functie in het 
geheel. 
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KADERS GEMEENTE EINDHOVEN

HERONTDEKKEN 900 JAAR HISTORIE
De ontwikkeling van Mariënhage en de herbestemming van de panden 
draagt bij aan het herontdekken van middeleeuws Eindhoven.

UITBOUWEN GROENE OASE
Ontwikkeling van marienhage biedt de kans om het groen van de 
Dommelzone het centrum in te trekken (visie openbare ruimte 
centrum en de strategiche visie Dommelzone)

RESTAURATIE DOOR GEBIEDSONTWIKKELING 
De Paterskerk is eigendom van de Orde der Augustijnen, het 
voormalig Augustinianum en de Studentenkapel van de Gemeente 
Eindhoven. Al deze panden kennen een grote restauratiebehoefte. 
Door een integrale gebiedsontwikkeling aan te gaan moet het mogelijk 
te zijn om een gezonde exploitatie rond te krijgen met restauratie en 
herbestemming van het gebied.

GEBIED OPENEN EN TOEGANKELIJK MAKEN
Het gebied Mariënhage is vanuit de historie een in zichzelf gekeerd 
gebied. Het heeft weinig tot geen verbinding met het aangrenzend 
stadsdeel Tongelre en het centrum. In navolging van de visie openbare 
ruimte  wordt Mariënhage doorkruist met fijnmazige routes en 
doorsteken. Ook wordt gedacht aan een bruggetje over de Dommel 
richting NRE-terrein waardoor een meer fijnmazige verbinding van 
Tongelre, Villapark en NRE-terrein met het centrum ontstaat. 

MULTIFUNCTIONEEL PROGRAMMA
Basisgedachte voor de toekomstige invulling van Mariënhage is 
meer intensief, publieksgericht en multifunctioneel gebruik van het 
cultuurhistorische erfgoed, zodat de gebouwen en openbare ruimten 
breder bekend en meer openbaar toegankelijk worden. Commerciële 
functies zijn de basis, aanvullend wordt ruimte geboden voor 
maatschappelijke en culturele functies. Het streven is daarbij gericht 
op herbestemmingen die recht doen aan verleden en heden. 

HART & ZIEL 
Mariënhage heeft met zijn lange historie en gebruikers een unieke 
geest. De ambitie is het gebied een uniek en onderscheidend gebied 
te laten zijn voortbordurend op de historische context. Deze ambitie is 
gevat in het thema ‘Hart en ziel’ een plek voor ontmoeting, verbinding 

en verdieping. 
Kernwoorden zijn: bezieling, ontplooiing, zorg voor elkaar, 
mensgerichte plek, kennis uitwisselen, ontmoeten, bewonderen, 
genieten, ontspannen. 

PARKEREN
De algemene parkeereis is dat de parkeercapaciteit op eigen terrein 
gereealiseerd moet wroden tussen de minimum en maximum norm. 
In het centrum hoeft het bezoekersdeel niet noodzakelijk op eigen 
terrein worden gerealiseerd. Er kan een beroep gedaan worden 
op beschikbare publieke (betaalde) parkeerplaatsen. Voor een 
hoogwaardige ontwikkeling van Mariënhage zouden de buitenruimtes 
vooral voor groen en verblijven ingezet moeten worden. Het heeft 
daarom de voorkeur de parkeervraag beperkt te houden en voor 
de resterende vraag grotendeels uit te wijken naar alternatieve 
parkeerlocaties in de omgeving. Omdat het gebied al jarenlang 
in gebruik is mag er een mindering van 73 parkeerplaatsen in de 
parkeerbehoefteberekening aangebracht worden. Er wordt geacht 
dat deze al in de openbare parkeerfaciliteiten zijn voorzien. 



Visualisatie nieuwe doorgangen naast het hoofdaltaar, waardoor 
de ‘rug’ van de kerk zich opend naar de rest van het gebied en 
een doorgang door de kerk mogelijk is. 

De twee spitsbogen voelen als een logische plek voor nieuwe doorgangen in de bestaande 
situatie in de kerk. 
Het aanzicht en ruimteiljkheid van dit beeld, inclusief het orginele interieur (te zien: preekstoel, 
hoofaltaar) zijn bijzonder en daarom belangrijk voor het behoud van de Paterskerk. 
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PATERSKERK – SCHAKEL TUSSEN STAD EN GEBIED

Vertrekpunt is de Paterskerk welke als schakel tussen de stad en 
het gebied zal werken. De openbare kerk heeft zich altijd gericht 
op de stad en iedereen is welkom. Een multifunctionele invulling 
waarbij veel verschillende personen gebruik kunnen maken van het 
pand past daarom goed bij dit rijksmonument. Overdag kunnen er 
congressen of seminars plaatsvinden terwijl de ruimte ’s avonds 
omgevormd kan worden tot een grote diner- of concertruimte. Zowel 
inwoners van Eindhoven kunnen gebruik maken, door bijvoorbeeld 
een stadslezing bij te wonen maar ook bewoners van buiten de stad, 
voor bijvoorbeeld een bijzondere uitvaart in de kerk. 
Het gebouw is zowel van binnen als van buiten als rijksmonument 
beschermt. De ruimtelijkheid en de gaafheid van het interieur 
maken deze kerk uniek en worden daarom gezien als waardevol. 
De ruimtelijkheid die je ervaart als je het middenschip betreed is 
kenmerkend, het uitzicht op het nog orginele preekstoel, hoofdaltaar 
en glas-in-lood beglazing is bijzonder. Deze kenmerken zijn 
uitgangspunten voor het ontwerp. 

Om de grote ruimte van de kerk meer multifunctioneel in te kunnen 
zetten is in het zijschip, doorlopend naar de zijbeuk, een tussenvloer 
aangebracht. Op deze vloer bevind zich een bar, die gebruikt kan 
worden na bijvoorbeeld een conferentie of presentatie in de grote 
kerkzaal. Onder de vloer is het zijschip afgesloten van de grote zaal, 
deze heeft tevens een eigen ingang en toegang tot een pantry en 
kan daardoor tegelijkertijd gebruikt worden. De ruimte onder de 
vloer in de zijbeuk is open en kan gebruikt worden als garderobe en 
ontvangst. De geopende biechtstoelen zorgen voor daglicht onder 
de tussenvloer. 
In de andere zijbeuk en zijschip is geen tussenvloer aangebracht, deze 
ruimtes kunnen gebruikt worden als ontsluiting voor de grote zaal, 
het zijschip kan ook ingezet worden als ‘coulisse’ bij bijvoorbeeld een 
concert maar ook kan er een verrijdbare keuken geplaatst worden 
tijdens een kookworkshop. 

In de kapellen zijn trappen en toiletten aangebracht. Ook hier is de 
ruimtelijk zoveel mogelijk behouden door de functies los te zetten van 
de monumentale schil. Vanuit de toiletten is zicht op de kerkwand 
met het glas-in-lood glas, zonder privacy te verliezen. De open trap 
laat je cirkelend de kapelruimte ervaren. 

Na een bijeenkomst kan je door de nieuwe doorgangen ‘achter’ in de 
kerk de route nemen naar andere functies in het gebied. 

De biechtstoelen openen zich richting de stad, de oudste 
geheimen van Eindhoven tonen zich in deze archeologische 
etalage. De openbare ruimte krijgt hier een museum functie 
en is aantrekkelijk om voorbij te wandelen



VIsualisatie van het nieuwe 
interieur van de Paterskerk. 
Rechts een nieuw glazen 
volume welke gesloten 
kan worden met gordijnen, 
daarboven het balkon met 
bar. Ondanks deze ingreep 
blijft het belangrijkste 
doorzicht naar het altaar 
behouden. 
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Wanneer de kerk in gebruik is en er geen doorgang mogelijk is kan 
men via de twee zijden van de kerk het gebied bereiken. De bestaande 
kerkwand krijgt een geleidende functie. De biechtstoelen van de 
Paterskerk (maar liefst 8 stuks) zullen geopend worden. De daarvoor 
gesloten biechtstoelen onthullen de geheimen van Eindhoven in 
de vorm van een archeologische etalage. De oudste schatten van 
Eindhoven, hiervoor verstopt in de grond, zullen worden getoond. 
De openbare ruimte tussen de kerk en de kerkwand veranderd in 
een openbaar museum. Kijk je tussen de getoonde collectie door de 
voormalige biechtstoelen, dan zie je wat er in de kerk gebeurd. Dit 
versterkt de relatie tussen binnen en buiten. 
  



Sant Fransesc Conversion

Schetsmatige doorsnede nieuwe 
functies en ingreep sigarendoos

Verleidingsroute door de schoolgang, de middeleeuwse wand als pronkstuk. Aan de 
andere zijde zicht in de erfgoedwerkplaats. 

Principe van de indeling op de verdieping. De bestaande lokaalstructuur kan gebruikt 
worden voor onzelfstandige zorgwoningen. De middeleeuwse wand blijft een belangrijk 
zichtelement.
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Om de middeleeuwse wand als oudste historische laag zichtbaar 
te maken zal er een ingreep gedaan worden. Er word een insnede 
gemaakt aan de achterzijde (grenzend aan het Augustijns instituut) 
waardoor er een vide ontstaat. Deze vide zorgt naast zichtbaarheid 
van de wand voor meer lichtinval in het gebouw. De oorspronkelijke 
gang wordt iets verbreed voor een ruimtelijker gevoel. en een betere 
ervaring van de hoge middeleeuwse muur. 

ERFGOEDWERKPLAATS | SIGARENDOOS

In de erfgoedwerkplaats kunnen de archeologen van Eindhoven hun 
vondsten herstellen. Dit stukje historie wordt openbaar gemaakt 
door de archeologen zelf in een vitrine te plaatsen tegenover de 
middeleeuwse wand; het oudste plekje van Eindhoven.

ZORGWONINGEN  | SIGARENDOOS

De bovenste verdiepingen van de sigarendoos zullen gebruikt 
worden als zorgwoningen. De bewoners van deze woningen kunnen 
een werk-leerplek vinden in het gebied (bijvoorbeeld in de horeca 
functie en het onderhoud van de tuin) en worden zo klaar gestoomd 
voor een plek in de maatschappij. 

Middeleeuwse klooster kerk wand Mariënhage

De wonne - Enschede
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HEMELSE KOFFIE | VOORMALIGE KAPEL
Tussen de kerk en het Augustinianum staat nog een restant van de 
voormalige kapel (uit ca 1890). Deze zal herbestemd worden tot een 
een kleinschalig koffietentje. Gebruikers van oa. S2M kunnen hier 
samen een kopje koffie drinken. Deze moderne ontmoetingsplek 
past als logisch gevolg in de voormalige kapel die destijds ook als 
ontmoetingsplek werkte. Van de grote vediepingshoogte wordt 
gebruikt gemaakt door een extra vloer aan te brengen, niet over de 
gehele breedte waardoor de hoogte nog wel ervaren wordt. Via deze 
tussen vloer kan je het dak bereiken waar een terras is gesitueerd en 
welke levendigheid geeft in de ruimte tussen de gebouwen. 

keuken / opslag 52 m2

multifunctioneel 250 m2

terras 250 m2

koeling / opslag 12 m2

atelier 58 m2
+ vloer 21 m2

atelier 75 m2
+ vloer 21 m2

atelier 91 m2
+ vloer 26 m2

atelier 62 m2
+ vloer 17,5 m2

binnentuin / 
receptie hotel 
107 m2

bagageopslag
14 m2

seats2meet entree
57 m2

doorloop / filter
65 m2

shop
23 m2

opslag /
toegang kelder
15 m2

zaal / opslag
24 m2

koffie
76 m2

opslag / pantry
24 m2

vergaderruimte
22 m2

pantry / 
toegang oplsag kelder

erfgoedwerkplaats
119 m2

1 5 10

PLATTEGROND BEGANE GROND
datum: 15-10-2013

1 5 10

BEGANE GROND SIGARENDOOS
datum: 01-11-2013

1 5 10

PLATTEGROND 1E VERDIEPING
datum: 15-10-2013

1 5

BEGANE GROND SIGARENDOOS
datum: 01-11-2013

1 5

1E VERDIEPING SIGARENDOOS
datum: 01-11-2013

gezamelijke 
keuken 17m2

onzelfstandige
zorgwoning
ca. 19-23m2

binnentuin / vide
80 m2

vergaderen / 
workshop
32 m2

werkplekken s2m
238 m2

dakterras koffie
75 m2

ontmoeting
17 m2

kamer
19 m2

kamer
23 m2

kamer
23 m2

kamer
23 m2

chambrettes hotel
279 m2

1 5 10

PLATTEGROND TWEEDE VERDIEPING
datum: 15-10-2013

Voormalige kapel, circa 1923  (RHCE)
Contour van de voormalige kloosterkerk (links) wordt in het 
ontwerp geopend en daardoor meer zichtbaar. 

eerste verdieping , extra vloer

terras op het dak

begane grond vloer



HORECA | STUDENTENKAPEL
SCHAKEL TUSSEN GEBIED EN WIJK

Spil binnen de functies is de horeca functie in de voormalige 
studentenkapel. Deze zal dienst doen als ontmoetingsplek voor 
zowel ‘externen’ als ‘internen’ uit het gebied en gaat daarmee de 
relatie aan met zowel het gebied als de wijk. Hotelgasten kunnen hier 
ontbijten, samen met de Seats2Meet gasten lunchen en in de avond 
kan een er een diner als afsluiting van een conferentie plaatsvinden. 
Tegelijkertijd kan er in de kapelruimte op de eerste verdieping een 
klein evenement zijn plek vinden en is er ‘s avonds afwisselend ruimte 
voor kookworkshops. 
Zoveel mogelijk producten komen uit de naastgelegen eetbare tuin. 

1

2

3
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HOTEL | VLEUGEL KANAALSTRAAT

De hotelfunctie grijpt terug naar de voormalige internaatfunctie. 
De slaapzaal boven in de vleugel Kanaalstraat zal nu moderne 
chambrettes (slaapeenheden karakteristiek voor een internaat) het 
mogelijk maken in de karakteristieke vleugel te slapen. 
In de verdieping hier onder zullen de lokalen met weinig ingrepen 
veranderd worden tot hotelkamers. Juist de lokalen die zo 
karakteristiek zijn voor het oude internaat en nog zo in tact zijn zullen 
spreken. 
Een hotelfunctie versterkt het gebied; de mogelijkheid tot overnachten 
maakt de multifunctionele kerk nog functioneler en geeft ook andere 
mogelijkheden aan de horeca locatie. De hotelfunctie kan op zijn 
beurt gebruik maken van bijvoorbeeld de vergaderruimtes in de S2M 
vleugel.  
De aanwezigheid van hotelgasten in de avond zorgt voor sociale 
controle in en rondom de gebouwen. 

ATELIERS | VLEUGEL KANAALSTRAAT
In de vleugel Kanaalstraat zal de voormalige aula / gymzaal 
omgetoverd worden tot creatieve ateliers. De hangcapaciteit van 
de verdiepingsvloer (met daaraan nog originele plafondhaken ten 
behoeve van de gymzaal) wordt ingezet om een vloer in deze hoge 
ruimte te hangen en zo het vloeroppervlak te vergroten. Ook heb je 
vanaf deze extra vloer uitzicht door de hoge ramen. 
De aansluitende karakteristieke gang zal dienen als expositieruimte 
gekoppeld aan de ateliers. 

PROGRAMMERING

Capsule Inn - Tokyo Micro-Living  (Apartment in a Box)Voormalige chambrettes op de slaapzolder,  circa 1923



Studiezalen in het Internaat, circa 1923Nieuwe moderne werkplekken passend bij de Seats2Meet functie
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S2M | INTERNAATSGEBOUW
FILTER IN HET GEBIED

Seats2Meet (S2M) is een modern flexwerk concept gelinkt aan sociale 
media. Openbare werkruimtes zijn gratis toegankelijk mits je je kennis 
deelt met de andere bezoekers. Via sociale media maak je kenbaar 
aanwezig te zijn en geef je je vakgebied aan, andere bezoekers die 
vragen over jou vakgebied hebben kunnen zien wanneer je aanwezig 
bent en je opzoeken. Om het S2M concept rendabel te maken 
worden de vergaderzalen verhuurd. 
De Augustijnen hebben zich altijd ingezet voor het delen van kennis, 
doormiddel van een (openbare) bibliotheek en een middelbare school. 
De moderne variant van kennis delen past daarom binnen het thema 
‘Hart & Ziel’. In de lijn van de voormalige bibliotheek en studiezaal, 
die zich bevonden in dit gebouw past deze functie vanuit de historie 
gezien, specifiek op deze plek. 

Via het ontworpen filter is de S2M te bereiken. Dit filter heeft zo’n 
openbaar karakter dat het mogelijk is via deze doorsteek het gebouw 
te doorkruisen naar het binnenterrein. ’s Avonds sluit deze functie 
en is de route door het gebied geblokkeerd wat zorgt voor betere 
sociale controle.
In de voormalige rectorkamers zijn nu vergaderruimtes 
geprogrammeerd, die naast de S2M bezoekers ook door de 
hotelfunctie gebruikt kunnen worden.

SHOP | INTERNAATSGEBOUW

Ook aangrenzend aan het filter, of doorloop, bevind zich een 
kleinschalige winkel. Deze winkel bied producten die uit het gebied 
komen (zelfgemaakte jam uit de eetbare tuin, design objecten uit de 
ateliers etc.) of die gerelateerd zijn aan het gebied (design Eindhoven 
ansichtkaarten voor hotelgasten etc.). 

PROGRAMMERING

Internaatsgebouw wordt geopend als filter
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TUIN

GROENSTRUCTUUR

De routes in het gebied worden ondersteund door een groenstructuur. 
In de plattegrond wordt het groen ingezet als rode draad van het 
gebied welke de verschillende gebouwdelen van elkaar scheidt.
In de routing naar het gebouw toe speelt het groen een belangrijke 
ondersteunende rol. Vanuit de stad veranderd het lage stedelijke 
groen naar steeds meer aanwezig en hoger groen. Het helpt je 
vertragen vanuit de stedelijke drukte richting de binnentuin  in de 
stedelijke luwte waar ruimte is voor ontspanning en bezinning. 
Door het voormalige speelplein in te delen met verschillende vlakken 
met beplanting of gras blijft flexibel gebruik mogelijk maar is de grote 
vlakte opgebroken en het geheel vergroend. De grasvlakken en de 
verharding zijn in totaal te gebruiken bij evenementen zoals een 
concert of markt. 

Begroeiing kan een leidende functie hebben maar ook zorgen voor 
een bepaalde sfeer van een gebied, daarnaast hebben planten en 
groen ook psychologische en sociale voordelen. Psychologische 
voordelen bestaan o.a. uit de reductie van stress en de mogelijkheid 
voor mensen om te ontspannen en nieuwe energie op te doen 
voor het dagelijkse bestaan.1 Het brengt mensen samen en nodigt 
mensen uit om activiteiten te ontplooien binnen de openbare ruimte. 
Zonder goed onderhoud kan een verwaarlozing van het groen juist 
zorgen voor een onveilig gevoel. Despard beschrijft twee soorten 
instrumenten waarmee het groen kan ingericht worden tot een 
veilige, comfortabele plek:

Zichtbaarheid zorgt voor een gevoel van veiligheid, het is belangrijk 
het overzicht te hebben. Daarvoor is het belangrijk het zicht tussen 
1,10m en 2,50m vanaf het maaiveld vrij te houden van begroeiing. 
Dit houdt een middenkader vrij waardoor gebruikers van het groen 
overzicht hebben (natural surveillance). 
De zichtbaarheid zorgt voor een ‘defensible space’ waarbij mensen 
zich kunnen verdedigen tegen indringers. Te veel dichte struiken 
of muurtjes waarachter een indringer zich zou kunnen verstoppen 
zorgen voor een onveilig gevoel. Door het goede overzicht zie je een 
vijand al van verre aankomen. 

Leesbaarheid zorgt voor duidelijkheid over activiteiten die kunnen 
plaatsvinden in het groen. Planten communiceren waar toegang 
wordt getolereerd en waar het niet gewenst is. Planten markeren 
grenzen en tonen paden voor beweging. 

Schoolplein Augustinianum, 1923



2. STEDELIJK KLOOSTERHOF1. ENTREEPLEIN KERK: stedelijk groen

Copijn hotelschool, pleingroen

bloembedden
bomen
radialen
plein
verharding

laag groen
enkele bomen
rechte paden
terras

Strakke paden, het contrast tussen laag en hoog groen zorgt voor doorzicht en 
helderheid

Kloosterhof Mariënhage huidig, omlijnd met strakke paden in het midden de 
begraafplaats en rondom enkele zitjes

Vergroening binnerotte Rotterdam, laag pleingroen met hoge bomen
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TUIN

3. LAAN

peel up

copijn inktpot redd zorggrope

recht pad
bomenrij
laag groen (enkelhoogte)

Paterskerk rond 1900
met oorspronkelijke bomenrij

4. TUSSENGEBIED VERTRAGING

richting gevende paden, recht
groenstructuur komt omhoog
middelhoog groen (kniehoogte)



Schoolplein gedachte blijft herkenbaar; ruimte voor 
ontmoeting en verblijven. De inrichting van het plein is 
groener maar laat door het grote oppervlak verharding ruimte 
voor evenementen. 
Bewegen kan vrij over het plein, vlakken groen, gras en terras 
zijn gedefinieerd, wat overblijft in de ruimte is ‘pad’. 

randen geven de mogelijkheid te verblijven  
| turenscape | 

cultuurhistorische gevels vs natuurlijke binnentuin  | REDD kantoortuin | Velden met beplanting zorgen voor 
onderbreking van het grote oppervlak maar 
laten veel wandelruimte over | Daktuin 
Cuijk |

6. SCHOOLPLEIN PARKGROEN
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TUIN

6. DOMMEL: ONGEREPT GROEN 7. NATUURLIJKE  EN EETBARE KLOOSTERTUIN

begroeiing kloostertuin
| copijn inktpot |

dommel met haar natuurlijke randen en hoge bomen

bewegen en verblijven aan het water

rust
verwilderd groen
stromend water
monumentale bomen

heemtuin: begroeiing uit de streek
eetbare tuin: uitwisseling met de horeca
beschutting monumentale bomen
middelhoge begroeiing : veldbloemen

bomen zorgen voor beschutting 

eetbare tuin

begijnhofconstructie met mooie poort

TUIN



Verschillende historische lagen losgeknipt, op een 
gefragmenteerde manier

Carlo Scarpa’s Castelvecchio | voormalig klooster

Interventies met chirurgische karkakter: 
substracties en toevoegingen
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HELDERHEID DOOR EXTRACTIE

Nieuw en oud loszetten
routes door materiaalverschil

INTERVENTIES | CARLO SCARPA

Inspiratie is Carlo Scarpa met in het bijzonder zijn ontwerp (1958) 
voor de veertiende eeuwse vesting Castelvecchio. Het voormalige 
klooster bestaat uit verschillende Castelvecchio herbestemd tot 
museum. Klooster bestond toen al uit verschillende historische 
fragmenten,(12e eeuws muur, fortificatie uit de 13e en 14e eeuw, 19e 
eeuwse  Napoliontische werken en restauratie van Avena in 1920) 
aangepast door de tijd. 
Zijn doel voor dit ontwerp was het zichtbaar maken van de 
gelaagdheid én een eigen laag toevoegen. Hij onthult de geschiedenis 
maar probeert deze ook te verhelderen. Hij start met het verwijderen 
van sporen die niet authentiek waren. Tussen de verschillende 
bouwdelen zorgt de leegte die hij creëert juist voor een verbindend 
medium en maakt hij hierdoor juist de verschillen tussen de twee 
duidelijk.  Scarpa maakte de gelaagdheid van het complex zichtbaar 
door letterlijk sommige delen van het gebouw af te breken waardoor 
er een andere laag zichtbaar wordt. Het gebouw, wat nu dient als 
museum, wordt zelf een tentoonstelling die de geschiedenis laat zien 
van het voormalige klooster.  40, 41

De precisie waarmee Scarpa het gebouw openknipt waardeer ik. Hij 
gebruikt het oude en weet dit vaak met kleine ingrepen weer geschikt 
te maken voor de nieuwe functie. De nieuwe wand in de entree van 
het museum is hier een goed voorbeeld van. Met het plaatsen van een 
kleine nieuwe wand, een vrij simpele ingreep die het oude nauwelijks 
aantast, maakt de entree een passend, ontvangend gebaar. 
Zijn manier van openwerken van de verschillende vleugels is erg vrij 
theatraal en zó gelaagd dat het alle aandacht vraagt. Het steekt af 
bij de rustige, geordende en gepleisterde gevels van het voormalige 
klooster. Ondanks de chirurgische precisie die hij gebruikt heeft, 
geeft de ingreep een ongeordend gevoel. 
De lagen zijn zeker zichtbaar, maar is er een evenwicht tussen de 
historische lagen en de nieuwe laag? 
Hoe ver kan je gaan als architect met het aanbrengen van een nieuwe 
laag en een eigen signatuur?



 Doorgang tussen de twee gebouwdelenAansluiting kerk op route Verbinden en verleggen gangstructuur, het 
loszetten van de twee gebouwen is vanaf de 
kanaalstraat zichtbaar
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HELDERHEID DOOR EXTRACTIE

Verbinden en verleggen 
gangstructuur sigarendoos

INTERVENTIES | MARIËNHAGE

Waar het loskoppelen van de historische lagen in eerste instantie 
lijkt op de aanpak van Scarpa bij Castelvecchio zijn er toch 
belangrijke verschillen die de ingreep anders maakt. Waar Scarpa de 
gelaagdheid in een ingreep laat zien door op een gefragmenteerde 
manier lagen te verwijderen en toe te voegen, laten in Mariënhage de 
historische lagen zich zien in bouwdelen. De gelaagdheid is hier dus 
vooral zichtbaar in het loszetten van de vleugels in plaats van in de 
ingreep zelf. Verschil ook is dat de vleugels niet meer fysiek of met 
functie verbonden zijn maar zoeken ze in routing en kruisbestuiving 
samenhang.  Terwijl het Italiaanse klooster bestemd werd met de 
eenduidige museum functie voor het complex als geheel. 

Waar de gebouwen worden losgekoppeld ontstaan er littekens waar 
zich de vroegere aansluitingen tussen de gebouwen bevonden. 

Waar de littekens als beschadigingen en ‘ongewenst’ zouden 
kunnen worden gezien staan deze littekens juist voor de samenhang 
die kenmerkend is vanuit de historie van dit gebied. De littekens en 
gaten die ontstaan worden daarom gewaardeerd en worden niet 
‘verdoezeld’ maar juist uitvergroot.
Op de plek van de vroegere aansluitingen openen de gebouwen zich 
letterlijk, ze stellen zich fysiek open en nodigen je uit in het gebouw 
(verleidingsroutes) maar laten maken ook de processen in het 
gebied zichtbaar. Functie van de routes is juist het creëren van een 
drempelwereld (tussen individueel en collectief), het zichtbaar maken 
en het samenbrengen van mensen door routes. 
Wandel je door het gebied dan ervaar je in eerste instantie de 
bestaande monumentale gevels van Hegener en Bellot met hun 
tijdloze architectuur. De route volgend loop je vanzelf door de nieuwe 
gemaakte openingen en hier is de vernieuwing het meest zichtbaar. 



Nieuwe route naast de kerk door een latere aanbouw 
aan de kapel te verwijderen. Ook de luchtbrug tussen 
het klooster en de kerk vervalt. Bestaande openingen  
van de kapel zijn gebruikt, maar vergroot om een 
zichtlijn richting de tuin te creëren. 
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HELDERHEID DOOR EXTRACTIE

Nieuwe route naast de studentenkapel door het 
verbindingsdeel (wat vervalt bij een separate functie) open 
te snijden. 



WARMTE KOUDE OPSLAG
Hierin wordt water opgepompt 
waarmee de winterkou gebruikt wordt 
om in de zomer ruimtes te koelen. 
De zonnewarmte wordt opgeslagen 
in de bodem. In de winter kan de 
opgeslagen zonnewarmte weer 
worden gebruikt voor verwarming.
Dit systeem kan zowel op 
gebouwniveau als op gebiedsniveau 
(meerdere gebouwen) warmte en 
koude uitbalanceren. 

energiebalans
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DUURZAAMHEID

DUURZAAMHEID VOLGENS ‘THE NATURAL STEP’

De gemeente Eindhoven stimuleert duurzame ontwikkelingen 
en gebruiken hiervoor het model van The Natural Step. Dit is een 
denkmodel ontwikkeld in zweden wat zich richt op een duurzame 
samenleving. Het is model is het enige echte wetenschappelijke 
onderbouwde ‘whole system’ benadering over duurzaamheid die er 
is. Het verschil met trias energetica is het totaalbeeld wat the Natural 
step heeft. Niet alleen richten op klimaatverandering maar op het 
totale aspect van duurzaam leven om een gewenste toekomst te 
realiseren waar mensen het goed hebben in hun omgeving. Planeet 
kan blijven doen wat oorspronkelijk de bedoeling was. Het aanbieden 
van lucht, vers water, produceren van voedsel en zorgen dat iedereen 
op aarde een hoge kwaliteit van leven kan ervaren, voor nu en voor 
altijd. 
Het model gaat uit van vier basisprincipes: 36

1. bodem niet uitputten
spaarzaam met fossiele brandstoffen, schaarse metalen en 
mineralen. Kiezen voor hernieuwbare materialen, hergebruik en 
recycling.

2. geen schadelijke chemische stoffen gebruiken
gebruik van niet-afbreekbare toxische stoffen zo veel mogelijk 
mijden.

3. het natuurlijk systeem in stand houden, herstellen en 
versterken waar mogelijk. 
Zuinig omgaan met onze natuur en beschermen de biodiversiteit.

4. aandacht voor mensen en hun behoeften
Zorgen dat mensen niet verhinderd worden om in hun 
basisbehoeftes te voorzien. 

1.DE BODEM NIET UITPUTTEN 

Om uitputting van de bodem te voorkomen is het belangrijk te kijken 
naar de energievraag van het gebied. Een groot aandeel van de 
energievraag is het verwarmen en koelen van de gebouwen. 
De behoeftes verschillen per gebouwdeel, de kerk en kapel met 
een grote massa zullen meer warmte dan koude vragen, gemiddeld 
gezien op jaarbasis (in een kerk wordt het zelfs in de zomer immers 
nooit warmer dan zo’n 18 graden). De schoolvleugels zullen juist 
meer warmte vragen, de warmte verdwijnt gemakkelijk door de 
ongeïsoleerde en relatief dunne schil (in deze panden warmen de 
ruimtes op tot onaangename temperaturen in de zomer).  
Zou je deze ‘koude’ en ‘warme’ gebouwen koppelen met een 
warmtekoudeopslag zou je de warmte en koude tussen de gebouwen 
kunnen uitwisselen. Kijken we naar het totaal van gebouwen en 
tel je de warmte en koudevraag op dan zal dit totaal op jaarbasis 
waarschijnlijk een warmtevraag hebben. 
Deze warmtebehoefte kan je oplossen door het aanvoeren van 
(fossiele) brandstoffen, maar beter is te kijken naar de omgeving. 
Kantoorfuncties, zoals nabijgelegen Lage Landen kantoor of het 
gemeente kantoor op het NRE terrein, zullen door vele computers 
veelal een warmteoverschot produceren. Door ook zo’n functie 
vanuit de directe omgeving te betrekken zou restwarmte (of –koude) 
uitgewisseld kunnen worden via de WKO. 
Daarbij is het uiteraard belangrijk de energie die gevraagd wordt te 
beperken en zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Door de ongeisoleerde 
monumentale gevels, vloeren en daken zoveel mogelijk te isoleren 
kan de warmtevraag gereduceerd worden. 
Ook is het belangrijk te kijken naar de andere energievragen van 
de gebouwen zoals de lichtvraag. Door zoveel mogelijk gebruik te 
maken van het bestaande daglichtopeningen bij het plaatsen van 
functies en het strategisch toevoegen van lichttoetreding kan ook hier 
energie op bespaard worden. 
De resterende elektrische energievraag kan wellicht op een duurzame 
manier aangeleverd worden zoals zonne-energie of windenergie

Is een WKO mogelijk op archeologisch grondgebied? 
Voor het ingraven van een WKO installatie is slechts 4 vierkante 
meter nodig de buizen die de grond in gaan hebben een diameter 
van slechts 20 centimeter. Een strategie kan zijn: de stadsarcheoloog 
kan de minst verwachtingsvolle plek aanwijzen en deze vooraf 
verkennen met radiologisch onderzoek om zo een plek te bepalen 
voor de installatie. 



Biodiversiteit versterken aan de natuurlijke oevers van de Dommel

Piramide van Maslow
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2. GEEN SCHADELIJKE CHEMISCHE STOFFEN

Het zwaartepunt van het vermijden van schadelijke en niet-afbreekbare 
stoffen ligt bij de materiaalkeuze bij het herbestemmingsontwerp. 
Zo kan in plaats van een chemische isolatievariant zoals PUR de 
afweging gemaakt worden te kiezen voor een biologisch afbreekbaar 
isolatiemateriaal. De cradle to cradle visie past goed bij dit principe; 
alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het ene product, 
nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Zo ontstaat er 
een kringloop met zo min mogelijk kwaliteitsverlies en restproducten.
Echter blijft in dit geval het behoud van de rijksmonumenten 
voorop staan. In de keuze van bijvoorbeeld een isolatiemateriaal, 
zal behoud van de schil de daarmee gepaarde vocht, isolatie 
en ventilatiehuishouding belangrijker te zijn dan een biologisch 
afbreekbare variant.  

3. NATUURLIJK SYSTEEM

Luchtkwaliteit: Eindhoven heeft slechte luchtkwaliteit: 
zeker rondom de centrumring worden de grenswaarden van 
stikstofdioxiden jaarlijks overschreden. 
Maatregelen die genomen worden:

a. Het stimuleren fietsen in plaats van de auto om uitstoot van 
vervuilende stoffen te reduceren. Meerdere fietskelders zijn in het plan 
opgenomen. 

b. Meer stedelijk groen, dit filtert koolstofdioxide en stikstofoxiden uit 
de lucht. Afname van stedelijk groen in het centrum is een probleem. 
Er zal daarom gestart worden met een startnotitie die zal leiden 
tot het uitwerkingsplan “Groenimpuls Centrum”. Door het gebied 
Mariënhage te vergroenen draagt het bij aan de verbetering van de 
luchtkwaliteit van Eindhoven. 37

Biodiversiteit:   Door de grote hoeveelheid verharding 
die is ontstaan door de groei van de stad hebben steeds minder 
dieren een kans van leven in Eindhoven. 
Mariënhage heeft met zijn locatie aan de Dommel welke een 
natuurlijke slinger door het stadslandschap van Eindhoven vormt, 
een goede kans aan te sluiten dit ecologiesysteem. De dommelroute 
trekt met zijn natuurlijke randen en begroeiing niet alleen verschillende 
diersoorten, maar dient ook als verbindingszone waardoor dieren 
kunnen paren en genen uitwisselen. Naast een aansluiting op dit 

ecologisch systeem en vergroting van de bepaalde soorten kan het 
gebied ook nog ingericht worden op vergroting van specifieke insect- 
en vogelsoorten die nu niet de juiste leef condities vinden aan de 
Dommelroute. 
Met het toevoegen van een eetbare tuin kan daarbij ingezet worden 
op educatie en bewustwording van groen in de stad. 

Waterafvoer:
Door de grote hoeveelheid verharding in de huidige situatie van zowel 
gebied Mariënhage en het aangrenzende Lage Landen gebied is er 
mogelijk kans op wateroverlast. Mariënhage zou kunnen bijdragen 
aan de doelstellingen vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan op het 
gebied van enerzijds het gebied afkoppelen van het hemelwaterriool 
en het water lozen in de Dommel. Daarbij kan het verminderen van 
de verharding er voor zorgen dat het water de bodem in zakt en de 
wateroverlast verminderd.

a. Verminderen van de verharding.
b. Vergroenen van het gebied, inzetten op insecten- en vogelsoorten
c. Bewustwording en enducatie door eetbare tuin

4. AANDACHT VOOR MENSEN

De ambitie voor het gebied Mariënhage is het thema Hart & Ziel 
een plek die inzet op meer dan basisbehoeften. Zo wordt het een 
plek waar je niet alleen deelneemt maar je ook kan ontwikkelen 
en bijdragen, en zo jezelf kan ontwikkelen binnen de piramide van 
Maslow. 
Veiligheid en zekerheid zijn belangrijk in het ontwerp; voldoende 
verlichting en voldoende zicht. Sociaal contact wordt gestimuleerd 
door routing. Waardering en erkenning kunnen worden vervuld door 
routing langs verschillende, normaal gesloten, functies te leiden en zo 
waardering en erkenning op te roepen bij de passant en de gebruiker. 
Betrekken van tijdelijke zorgwoningen en deze bewoners werkervaring 
laten opdoen binnen de functies van het gebied zorgt voor dat 
deze bewoners deelnemen, zich ontwikkelen en bijdragen en hun 
behoeften steeds hoger in de piramide van Maslow vervullen.  

a. ruimte voor ontwikkeling en bijdrage door stimulerende routes en 
ruimte voor bezinning
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1917 | statige voorgevel internaatsgebouw 2013 | huidig aanzicht internaatsgebouw, gevel is nog goed in tact, het gebouw word nu van de 
zijkant benaderd, niet meer frontaal
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HET INTERNAATSGBOUW

2010 | later toegevoegde entree
tussen voormalige kapel en

 internaatsgebouw

Het eerste gebouw van het Augustinianum is in 1913 opgeleverd 
naar ontwerp van Jos Hegener. Het rationele gebouw met horizontale 
lijsten van siertegels afgeleid uit de Art Nouveau is het representatieve 
front en entreegebouw van de school. 
Samen met de kerk en de voormalige kapel sluit het internaatsgebouw 
een ‘tussenruimte’ in. Deze ruimte is sinds zijn bestaan afgesloten 
geweest, en slechts toegankelijk voor toevoer van brandstoffen en 
andere goederen. 

Bij binnenkomst in het gebouw word je ontvangen in een portaalruimte 
waarbij deuren versierd zijn met glasinlood.  Vervolgens betreed je de 
gang gelegen aan het schoolplein. Daarnaast bevinden zich veelal 
grote ruimtes waar zich vroeger de eetzaal, recreatiezaal, studiezaal 
en bibliotheek bevonden. Achter de voorgevel bevinden zich op 
elke verdiepingen wat kleinere ruimtes; vroegere rectorkamers. Op 
de ruime zolder waren chambrettes ingebouwd en hier sliepen de 
‘internen’. 
De trap, in de oksel van de vleugel Kanaalstraat en het 
Internaatsgebouw, was van origine alleen voor het Internaatsgebouw 
maar bediend nu ook de vleugel van Bellot. 
Bijzonder aan het gebouw is de afwerking van de stalen balken. Deze 
plafondelementen definiëren de ruimte en maken het stramien van 
het gebouw voelbaar. 



2013 | aansluiting met de vleugel 
kanaalstraat laat een vreemde opening 
achter 

1923 | aanzicht internaatsgebouw vanaf het voormalige schoolplein
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2013 | aansluiting sigarendoos, verschil in metselwerk 
laat de scheidingslijn zien

1923 | aansluiting sigarendoos, hoe groot de ramen zijn word 
duidelijk nu er kinderen in de versterbank staan. 



2013 | trap nog in orginele staat2013 | karakteristiek glas in lood ramen die 
de trapgang verlichten

1923 | trap vanaf de begane grond
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1923 | gang verdieping, zicht richting 2013 | gang verdieping, zicht richting 2013 | detail afwerking stalen balken



2013 | deuren in het internaatsgebouw

1923 | eetzaal begane grond, door de 
ramen is de achterkant van de kerk 

1923 | studiezaal, 1e verdieping 2013 | karakteristiek glas 
in lood tpv de trapgang

2013 | karakteristiek 
ondoorzichtig glas om 
afleiding van de kinderen 
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1923 | zolder was destijds ingericht met slaapkabines 2013 | zolder heeft nu een meer open karakter, opvallend zijn de kolommen 
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NIEUW INTERNAATSGEBOUW

Kort samengevat vanuit het masterplan zal het Internaatsgebouw 
als schakel werken tussen de stad en het gebied. Door het volume, 
welke nu de natuurlijke weg voor een doorgang blokkeert, te openen 
als een filter waar je doorheen kan lopen word de verbinding tussen 
de kerk en voormalig schoolcomplex sterker. 
Een filter werd gedefinieerd als: 

 “Een filter is permeabel maar werkt ook als een barrière...”  33

‘flexible boudaries in the form of transitional zones that are neither 
completely private nor completely public, on the other hand, will 
often be able to function as connecting links, making it easier, both 
physically and psychologically, for residents and activities to move 
back and forth between private and public spaces, between in and 
out.’  34

Het Internaatsgebouw word geprogrammeerd met het moderne 
flexwerk concept Seats2Meet (S2M) en een kleine shop met lokale 
producten uit, of gerelateerd aan het gebied (zelfgemaakte jam uit 
de eetbare tuin, design objecten uit de ateliers en design Eindhoven 
ansichtkaarten voor hotelgasten etc.).
 
De begane grond wordt ingezet als filter waardoor het mogelijk is het 
gebouw te doorsteken. Aan deze passage bevinden zich de shop en 
S2M ingang. Op de twee verdiepingen daarboven zijn werkvloeren 
met verschillende soorten werkplekken en vergaderruimten. 

De Seats2Meet functie past bij de filterfunctie door zijn openbare 
karakter; het is voor iedereen toegankelijk. De shop maakt de 
doorsteek aantrekkelijk maar ook andersom zal de shop zorgen 
voor extra gebruikers van de passage.  Door de ruimtelijkheid van 
de passage is het mogelijk dat het naast een doorsteek-route (‘path’) 
ook een plek om te zijn (‘place’)  kan zijn. Kleine exposities kunnen er 
neerstrijken, en bij goed weer kan de shop en de S2M zich ‘uitdijen’ 
en kan er in de passage met een koffie neergestreken worden of een 
informeel overleg plaatsvinden. 
De passage zal zich in de avond sluiten, doordat de route achterlangs 
de kerk zich sluit is er betere sociale controle mogelijk in het gebied 
en is er minder kans op ongewenste gasten. 
Of de passage zal slagen; mensen voelen zich comfortabel genoeg 
de route door het Internaatgebouw te nemen in plaats van ‘buitenom’, 
hangt af van de beleving en de functionaliteit van het gebied. Wat zijn 
de factoren in de beleving van een route; omgevingspsychologie kan 
helpen deze vraag te beantwoorden. De volgende paragrafen zullen 
hier op in gaan.



olifantenpaadje - helling verkiezen boven trap

olifantenpaadje - voorkeur voor de kortste route
Wat maakt een route aantrekkelijk? Hoe kan vormgeving van de 
ruimte de beleving van mensen beïnvloeden? 
Bij het ontwerpen van ruimtes en routes heb je te maken met de 
beeldvorming van mensen. Hoe ervaren ze de ruimtes, en welk 
gedrag komt hier uit voort; welke keuze maken ze? Kan je deze 
keuzes beïnvloeden door bepaalde routes aantrekkelijk te ontwerpen 
waardoor mensen deze alternatieve routes zullen verkiezen boven de 
andere opties? 
Bijzonder aan de doorsteek is dat deze route door een gebouw loopt; 
de overgang van binnen naar buiten is in dit geval belangrijk, hoe 
krijg je mensen letterlijk en figuurlijk over de drempel om het gebouw 
binnen te gaan?

THEORETISCH KADER

Gedragen van de mens vloeit voort uit de beeldvorming;  dit is altijd 
een wisselwerking tussen de omgeving en zijn individu: 38

1. Het individu wordt gevormd door diverse variabelen zoals leeftijd, 
geslacht en opleiding, welke mede bepalen hoe je de omgeving 
ervaart en met welk gedrag je de situatie beantwoord. 

2. Voor de innerlijke beleving van de omgeving zijn vier componenten 
belangrijk: 
 - fysieke componenten (gebouwen, ruimten, inrichting)
 - natuurlijke elementen (lucht, vocht, warmte, groen)
 - sociale omgeving (bezoekers, collega’s)
 - culturele omgeving (regels, tradities, normen en waarden)

3. Vanuit de beleving van de omgeving volgt gedrag van de mens. Dit 
gedrag wordt beïnvloed door 4 factoren namelijk:
 - perceptie of waarneming (zien, horen, tasten, proeven, 
ruiken)
 - cognitie (herinneren, kennen, associaties)
 - affectie (gevoel)
 - conatie (neigingen, voorkeurpatronen)

Om gedrag bij mensen te stimuleren; het nemen van de alternatieve 
doorsteek route door het Internaatsgebouw, is de beleving vanuit 
deze laatst genoemde factoren belangrijk. Mensen letterlijk het 
gebouw in lokken vraagt om een zorgvuldig ontwerp van de route in 
de overgang tussen buiten en binnen; de entree. 
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PSYCHOLOGIE VAN DE BELEVING

ENTREE

Wat definieert een entree? Welke elementen beïnvloeden onze 
perceptie? Een analyse naar een ‘entree’ om zo een filter te kunnen 
ontwerpen.
Het binnenkomen bestaat uit verschillende stappen: 

0. leesbaarheid 
Beleving van entree, benadering van gebouw is de leesbaarheid 
belangrijk: wat is waar

1. Poort
Een hek rondom een gebouw bakent de buitenruimte in eigendom 
van een gebouw af. Een poort is daarin een fysieke opening. Wanneer 
je de poort betreed stap je vanuit de publieke omgeving op privé 
grond hoewel dit nog steeds een buitenruimte is.

Door het deels behouden van de bestaande poort die oorspronkelijk 
de tussenruimte afsloot, wordt het karakter van ‘binnen zijn’ van de 
tussenruimte benadrukt. 

2. Verhogingen
Jan Gehl is er duidelijk over in zijn boek over de gedragingen van 
mensen in de publieke ruimte ‘like detours, differences in level 
represent a very real problem for pedestrains; people tend to 
circumvent or avoid the problems of changing levels’. 34
In de situatie van de tussenruimte is er een flink hoogteverschil tussen 
de openbare ruimte en de begane grondvloeren van zowel de kerk 
(ca 100cm) aan de ene kant als het Augustianum aan de andere 
zijde (ca 70cm). Om een gemakkelijke beweging tussen de binnen 
en buitenruimte te stimuleren is het overbruggen van deze hoogte 
belangrijk. : ‘changes in level between indoors and outdoors should 
be avoided, so it’s easy for events to flow in and out’. 
Soms weegt het nadeel van het verticaal bewegen toch minder dan 
het alternatief; het nemen van een grote omweg. De Technische 
Universiteit in Lund (Zweden) onderzocht welke keuzes voetgangers 
maken. Ze analyseerden een kruispunt waar voetgangers drie 
mogelijkheden werd geboden om naar de overkant te gaan: een 
50 meter lange omweg via het zebrapad, direct de drukke straat 
over steken of een voetgangerstunnel (de kortste, minst gevaarlijke 
route) waarvoor men twee paar trappen moest nemen. Maarliefst 
83% koos voor de omweg via het voetpad en slechts 7% voor de 
voetgangerstunnel met de trappen. Jan Gehl wijdt het vermijden van 
de tunnel aan de trappen. Echter zijn er veel meer psychologische 
factoren die er voor zorgen dat voetgangers een tunnel vermijden. 

Er zijn bijvoorbeeld geen ontsnappingsmogelijkheden en het verloop 
en einde van de tunnel is vaak niet zichtbaar bij het betreden van de 
tunnel wat zorgt voor spanning; ‘Wat gaat er gebeuren? Waar kom 
ik uit?’. 

Verticaal bewegen is dus psychologisch (en fysiek) een grote drempel 
voor voetgangers. Mocht verticaal bewegen dan toch onoverkomelijk 
zijn kan beter gekozen worden voor hellingbanen. (2 p145)
Om doorsteken door het filter zo gemakkelijk mogelijk te maken wordt 
het pad naar het internaatsgebouw verhoogt tot op gelijk vloerniveau. 
De overgang hier naar toe gebeurt met hellingbanen om de overgang 
zo comfortabel mogelijk te laten voelen voor gebruikers. 

3. doorsteken van gevel
De gevel is als gebouwschil fysiek de scheiding tussen binnen en 
buiten. Naast de scheiding van het klimaat en het afschermen van 
geluid heeft de gevel ook een decoratieve functie. De gevel bepaald 
voor een groot deel de uitstraling van het gebouw. 
De gevels grenzend aan het tussengebied voelen gesloten aan voor 
voetgangers. Hoewel er veel openingen in de gevel zitten, in de vorm 
van grote ramen, zitten deze erg hoog (ca 170cm) waardoor naar 
binnen kijken lastig is. Tussen de kerk en het Internaatsgebouw met 
zijn hoge, grote ramen voel je je als een dwerg. De menselijke schaal 
klopt niet, je voelt dat deze tussenruimte niet bewust ontworpen is 
maar de ‘restruimte’ is tussen een verzameling gebouwen, ontstaan 
door organische groei Je wordt geconfronteerd met de historische 
gevels en maakt gedwongen kennis met de cultuurhistorie. 
Toch voelt de doorgang niet onaantrekkelijk, door de verspringende 
gevels van de kerk doet deze niet zo groot aan als hij werkelijk is en is 
er genoeg ‘lucht’ om je vrij te bewegen in de tussenruimte. 

Waarbij je normaal de gevel doorsteekt en direct het gebouw betreedt, 
wordt ook deze grens vervaagd. De nieuwe gevel ligt terug in het 
bestaande volume. Je steekt eerst de gevel door, staat vervolgens al 
‘binnen’ maar nog steeds niet in het gebouw. De afstand ligt binnen 
de grenzen van de sociale domein (1.30-3.75m) je bent dichterbij 
andere gebruikers dan de comfortabele publieke afstand. Dit roept 
een lichte spanning op, echter is de afstand nog binnen het sociale 
domein waardoor het nog niet onprettig voel, maar wel dichtbij 
genoeg om juist door de confrontatie contact uit te lokken. 

4. deur
De deur is het meest herkenbare scheidingselement van de binnen en 
buitenruimte tijdens de beweging van het betreden van een gebouw. 
De scheiding die een deur maakt is niet alleen fysiek , hij duidt op een 



geheimzinnig; deur of gevel? durf je deze deuren door te gaan? links: gp 
practice by lensass architecten, rechts: frameless door

links: nieuw gebaar om richting van entree aan te geven, castelvecchio verona 
carlo scarpa 1973  rechts: verandering van gevelmateriaal geeft entree aan 
door Centro Parroquial Ballyroan by Box Architecture.

Factoren die van invloed zijn op het verslechten of stimuleren van contact. 34

verandering in het gebied een overgang van publiek naar meer privé 
of andersom. Het doorgaan van een deur voelt definitief, twijfelen in 
de deuropening voelt ongemakkelijk, je stapt direct van de ene ruimte 
naar de andere zonder helemaal te weten wat je te wachten staat, 
de deur valt achter je dicht en zorgt er zo voor dat je niet meer direct 
terug kan stappen.

De openheid van de doorgang wordt ook meegenomen in de deuren. 
Het gewenste gevoel is niet het doorgaan van de deur, maar het 
openen van de gevel. 
Zomer zullen de deuren open staan en is het verplaatsen tussen fysiek 
binnen en buiten drempelloos. In de winter als de deuren gesloten zijn 
wil je gemakkelijk en snel de deuren openen. Een draaideur valt af 
omdat deze je insluit en je tempo bepaalt en afremt, wat in dit geval 
niet wenselijk is.  Een reguliere deur die je zelf met eigen kracht moet 
openen zorgt voor een extra drempel, je moet actief de deur openen. 
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PSYCHOLOGIE VAN DE BELEVING

Invloed van de fysieke omgeving op het stimuleren van contact
Om een semi-openbare ruimte te creëren waar contact en ontmoeting 
worden gestimuleerd zijn er verschillende ontwerpvariabelen in de 
fysieke ruimte om rekening mee te houden. Zowel het visuele aspect 
als het auditieve aspect kan ontmoeting uitlokken of juist blokkeren. 

1. Visuele en auditief contact
Als mensen ruimte niet kunnen zien, zullen ze deze niet gebruiken 1. 
Het is daarom belangrijk een openbare ruimte al van veraf zichtbaar 
te maken. 
Het zichtbaar zijn van activiteiten in een openbare ruimte nodigt uit 
om deel te 
nemen. 39  Geluid kan bijdragen aan de beleving. Aangename muziek 
of getjilp van vogels zorgen voor een positief gevoel. Ook het geluid 
van rustig, tevreden pratende mensen op de achtergrond heeft een 
rustgevend, herstellende functie. 39

“ Enticement” 
“ Humans prefer to explore from dark to light. We move from the dark 
refuge to the bright prospect, so we can always retread back in our 
safe refuge. This phenomenon is called enticement. A very important 
aspect of this preference to explore from dark to light is that we see 
without being seen. The opposite – exploring from light to dark makes 
us feel unsafe. For example in horror movies this is used with the 
scary darkness on top of the stairs.” 34

2. Afstand

Social distances:
Intimate distance: 0-45 cm
Personal distance: 0.45-1.30 m
Social distance: 1.30-3.75 m
Public distance : groter dan 3.75 m 34

De afstand die we bewaren ten opzichte van andere mensen waar 
we mee communiceren zegt iets over de relatie die we met hen 
hebben. Afhankelijk van de situatie passen we deze afstand aan 
in de mate waarin we ons vertrouwd voelen. Een sociale afstand is 
ongeveer 1.30m tot 3,75m, dit is de afstand waarop we een gesprek 
houden met vrienden, collega’s etc. Kom je dichterbij, 0.45-1.30 dan 
kom je in de persoonlijke afstand welke gepast is bij beste vrienden 
of familie, bijvoorbeeld een familiediner. Heb je niet deze relatie en 
kom je dichterbij, dan schrikt dit af. Maar ook andersom kan je deze 
afstanden gebruiken. Loopt er een vage bekende je tegemoet op 

een smal voetpad, passeer je elkaar binnen de sociale en soms zelfs 
persoonlijke afstand. Je loopt dan niet zomaar voorbij zonder elkaar 
te begroeten. Bij een grotere afstand, bijvoorbeeld had de kennis aan 
de andere kant van de weg op de stoep gelopen, had je deze wellicht 
niet gegroet. 

3. Snelheid 
Naar mate je snelheid daalt heb je meer tijd om indrukken van 
de omgeving binnen te krijgen. Contact met de omgeving of met 
anderen is hierdoor gemakkelijker te leggen. Er zal meer spontaan 
contact ontstaan wanneer je stil staat of loopt dan als je fietst of in 
de auto rijd. 
Ook in loopsnelheid zit verschil. Loop je functioneel van A naar B over 
een rechtlijnig pad zonder interessante omgeving, zal je sneller de 
oversteek maken dan wanneer het pad golvend is vormgegeven en 
de omgeving interessant is. 34

4. Hoogteverschil
- verschillen in hoogten tussen binnen en buiten moeten worden 
vermeden als mensen gemakkelijk tussen buiten en binnen moeten 
kunnen wisselen. 34
- Mensen zijn geneigd eerder hellingbanen te nemen dan treden om 
een hoogteverschil te overbruggen. 34

5. Oriëntatie
Dat visueel contact belangrijk is, is al eerder benadrukt echter de 
oriëntatie speelt daarin nog een extra rol. Kan je de personen of 
activiteiten goed recht aankijken en is het duidelijk wie het is of wat 
er gebeurd. Je bent goed voorbereid; je weet immers wie je ziet, of 
wat er gebeurd. Via oogcontact krijg je ook informatie van de andere 
partij, kijkt deze ongeïnteresseerd weg, of geeft deze persoon je een 
ontspannen open blik? Je hebt nu genoeg informatie om contact te 
durven leggen. 
Personen die allemaal met hun rug naar je gekeerd zitten zal je niet 
zomaar spontaan aanspreken. 34
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Het betreden van een gebouw gaat in verschillende fases die op de 
vorige pagina’s werden beschreven. 

1. Leesbaarheid
2. Poort
3. Verhogingen
4. Doorsteken van de gevel
5. Deur

Al deze stappen samen zijn herkenbaar als een entree van een 
gebouw, al deze stappen werken daarom als ‘drempels’ die het de 
beleving van de entree beïnvloeden. 
De permeabiliteit van het filter is afhankelijk van de mate van de 
openbaarheid van de ruimtes. Een ruimtelijke verandering zonder een 
harde scheiding kan alleen als de ruimte om en in het filter hetzelfde 
openbare karakter hebben. 
Een overgang van buiten naar binnen zal altijd een privé karakter 
hebben. Door het gebouw in te zetten als schakel in een openbare 
route, is het een uitdaging deze route een zo veel mogelijk openbare 
beleving te geven.  Het moet een geschikte overgang zijn tussen 
het publieke en de semi-openbare doorsteek die niet zo privé word 
ervaren waardoor het mensen afschrikt. 
Strategie is daarom de herkenbare stappen van een entree uit te 
smeren. Door alle stappen los te zetten, is het geen één grote barrière 
maar verdeel je deze in losse kleine ‘barrières’. De herkenbare 
beleving van het betreden van een gebouw vervaagd waardoor de 
overgang van buiten naar binnen niet 

Aankomst vanuit de stad. Entree van de kerk met daarvoor 
kerkplein past goed binnen de huidige context en blijft 
gehandhaafd. Kerk als grote entree van het gebied. 

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL
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1 KERKWANDEN LEIDEN
De kerkwanden leiden je naar het Internaatgebouw. Door de stoep 
één meter te verbreden (door de stoep aan de andere zijde van de 
Kanaalstraat op te offeren) ontstaat er pad wat breed genoeg is om 
naast elkaar te lopen en iemand te passeren. 
De toevoeging van een rij bomen zorgt voor definiëring van het pad; 
een scheiding tussen het snelle fiets/auto verkeer en het langzame 
wandelverkeer. 

Het smalle voetpad word 
onderbroken door lantaarns. 

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL

Huidige situatie
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INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL

Huidige situatie

2 ARCHEOLOGISCHE ETALAGE
Niet alleen wordt er meer voetgangersruimte gecreëerd door het 
voetpad te verbreden maar ook wordt de kerkmuur opengeknipt. De 
ruimte tussen de kerk en kerkwand word toegankelijk en veranderd in 
een openbaar museum. De daarvoor gesloten biechtstoelen onthullen 
de geheimen van Eindhoven in de vorm van een archeologische 
etalage. De oudste schatten van Eindhoven, hiervoor verstopt in de 
grond, zullen worden getoond. Kijk je tussen de getoonde collectie 
door de voormalige biechtstoelen, dan zie je wat er in de kerk 
gebeurd. Dit versterkt de relatie tussen binnen en buiten. 
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3. KEUZEMOMENT

Vervolg je het pad dan volgt er en splitsing. Kies je voor het smalle 
voetpad aan de Kanaalstraat met aan de ene zijde de dichte gevel en 
aan de andere zijde de drukke verkeersweg of kies je voor het licht 
hellende pad wat langzaam afbuigt en word omgeven door groen?
De poort is de eerste fase de entree. Door het deels behouden van 
de bestaande poort die oorspronkelijk de tussenruimte afsloot, wordt 
het karakter van ‘binnen zijn’ van de tussenruimte benadrukt. 

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL

Huidige situatie
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4. VERTRAGING

In het tussengebied is activiteit zichtbaar, door de grote ramen is 
al van veraf activiteit zichtbaar in het Internaatsgebouw, ook het 
koffietentje centraal in het tussengebied zorgt voor levendigheid. De 
groen omgeven paden geven alvast een voorproefje van de natuurlijke 
omgeving op de route.Dit maakt het aantrekkelijk de afslag te nemen 
en het tussengebied in te gaan. 
Om de buitenruimten en het filter met elkaar te verbinden is het 
openbare karakter belangrijk. Dit begint bij het overbruggen van 
het hoogteverschil (circa 70 cm) tussen de openbare (buiten)ruimte 
en het vloerniveau van de gebouwen. Het hoogteverschil wordt 
overbrugt met hellingbanen in plaats van treden omdat deze in de 
publieke ruimte worden vermeden door mensen ( volgens Jan Gehl 
zie ‘psychologie van de beleving’ 34). De hellingbaan ligt letterlijk in 
het groen; als een opgetild pad waar groen omheen en onderdoor 
woekert. Door het groen een hoofdrol te geven in dit gebied voelt niet 
alleen vriendelijker maar zal het ook vertragend werken, als contrast 
tegen de snelle, gladde stedelijke materialisering.   

Pad ‘over’ het groen: Wadi met pad, Piekenhoef, Berghem

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL

Huidige situatie



duidelijk zichtbaar is de mogelijkheid tot het doorsteken van het 
gebouw om de groene tuin te bereiken
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5. PASSAGE ONTHULT ZICH

Bij het naderen van het Internaatsgebouw is de leesbaarheid 
belangrijk. De openingen in de gevel laten een verandering zien, 
de nieuwe gevel maakt letterlijk plaats voor de bezoeker. De grote 
transparantie in de gevel laat zien wat voor activiteit er binnen plaats 
vind. 
Dichterbij het gebouw wordt het zichtbaar dat er door het gebouw 
de tuin in de binnenplaats bereikt kan worden. De open gevel en 
het continueren van de materialisatie en belijning van het pad, vanuit 
buiten, door het gebouw heen geven een openbaar gevoel aan de 
ruimte. 

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL



zicht als voorbereiding: wenteltrap en receptie van 
S2M zijn zichtbaar

zicht als voorbereiding: mogelijkheid tot doorlopen naar 
de tuin is zichtbaar
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6. VOORBEREIDING

Niet alle ramen op de begane grond zijn getransformeerd door 
openingen. Het pad volgend is door de zijramen de Seats2Meet 
(S2M) functie zichtbaar. Het laatste raam toont de wenteltrap en 
receptie, dit zorgt voor helderheid voor de gebruiker. 
Aan het ritme van de gevel en het formaat van de openingen is 
duidelijk te zien dat daar waar nu openingen bevinden in de gevel, 
vroeger ramen hebben gezeten. Roestvrijstalen strips omkleden de 
insnedes in het gebouw, waardoor het verschil tussen het bestaande 
en de nieuwe ingrepen duidelijk is. Om de openingen te maken zijn 
de kozijnen verwijderd (deze zijn in 1913 als laatste geplaatst, dus 
kunnen gemakkelijk verwijderd worden), de ingreep is vervolgens 
het doortrekken van de ontstane opening naar begane grond 
niveau. De nieuwe snijlijnen die daarvoor nodig zijn, zijn omkleed met 
een gladde, mat glimmende rvs strip die afsteekt tegen het oude, 
poreuze, bestaande metselwerk.

Carlo Scarpa, Brion Tomb

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL



Pad door het gebouw is zichtbaar

Transparante gevel met daarachter de duidelijke openingen naar de tuin
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7. BETREDEN VAN DE GEBOUWSCHIL

Waarbij je normaal de gevel doorsteekt en direct het gebouw 
betreedt, wordt ook deze grens vervaagd. De nieuwe gevel ligt terug 
in het gebouw waardoor er een buitenruimte binnen de schil van het 
gebouw overblijft. Tot dit moment is de bezoeker nog niet gedwongen 
om het gebouw te doorsteken. De keuze blijft open,  maar het maken 
van de doorsteek is nu gemakkelijk en drempelloos. Daarbij is het de 
kortste route naar de tuin. 
Je steekt eerst de gevel door, staat vervolgens al ‘binnen’ maar nog 
steeds niet in het gebouw. De afstand ligt binnen de grenzen van de 
sociale domein (1.30-3.75m) je bent dichterbij andere gebruikers dan 
de comfortabele publieke afstand. Dit roept een lichte spanning op, 
echter is de afstand nog binnen het sociale domein waardoor het 
nog niet onprettig voel, maar wel dichtbij genoeg om juist door de 
confrontatie contact uit te lokken.
Het pad ligt ook deels aan de buitenzijde van de gevels, je word niet 
gedwongen de route in de schil te nemen, maar de verleiding is er 
wel; Het pad aan de ‘binnenzijde’ is een stuk ruimer opgezet dan het 
pad buiten. Een nieuwe bezoeker van het gebied die ondanks de 
voorbereiding van de passage nog ‘bang’ is kan de route buitenom 
nemen; een volgende keer is het terrein bekender en zal hij aan de 
binnenzijde van de gevel durven lopen. 

De nieuwe glazen gevel doorsteken is de volgende ‘drempel’. Het 
gewenste gevoel is niet het doorgaan van de deur, maar het openen 
van de gevel. Toch zitten er deuren in de gevels, het volume word 
’s avonds immers gesloten en bij winterse omstandigheden of 
hevige wind kan de gevel gedeeltelijk gesloten worden. Ook als de 
gevel ‘gesloten’ is moet het nemen van de passage gemakkelijke 
en laagdrempelig zijn. Een draaideur valt af omdat deze je insluit en 
je tempo bepaalt en afremt, wat in dit geval niet wenselijk is.  Een 
reguliere deur die je zelf met eigen kracht moet openen zorgt voor 
een extra drempel, je moet actief de deur openen. Gekozen is 
daarom voor automatische schuifdeuren. 

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL
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INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL

Vanaf de pleinzijde werkt het bestaande afdak als overgang tussen 
binnen en buiten. De voormalige toegangsdeur tot het schoolplein 
word niet meer gebruikt maar herrinnert aan de vroegere functie. 
Twee raamkozijnen zijn verwijderd en vormen nu duidelijke 
doorgangen. 



shop: door de nieuwe glazen gevel is het koopwaar al 
goed zichtbaar, het is daarom laagdrempelig de winkel 
in te gaan. 

behoud van de karakteristieke balkomkledingen zorgen 
voor een gevoel van ‘binnen’ terwijl je fysiek nog buiten 
staat 

de wenteltrap en receptie worden door het licht via het daklicht 
en vide goed belicht, door de glazen gevel is nu duidelijk 
zichtbaar dat de S2M functie ook boven plaatsvind
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8. IN DE GEBOUWSCHIL

Sta je in de gebouwschil, is de stap van het nemen van de route 
naar de tuin door het gebouw niet zo groot meer. De nieuwe glazen 
gevel definieert nog wel een pad maar is tegelijkertijd zo transparant 
en open waardoor het verplaatsen tussen ‘binnen’ en ‘buiten’ 
gemakkelijk is. 
Een extra mogelijkheid is het nemen van de doorsteek via de shop. 
De nieuwe tussenruimte is letterlijk een tussenruimte, het is geen 
totaal publieke ruimte; het feit dat de ruimte ‘binnen’ is  en afsluitbare 
gevels heeft geeft geen totaal gevoel van openbaarheid, maar het 
is ook zeker geen privé ruimte; er is geen functie die deze opeist, 
naastliggende functies mogen enigszins ‘uitdijen’ maar zullen de 
ruimte niet overheersen, het blijft een doorstroom ruimte. Daarnaast 
zijn de naastgelegen functies in grote mate openbaar, de shop is voor 
iedereen toegankelijk en ook de Seats2meet functie is open voor 
iedereen. Dit totaal maakt het fysiek en psychologisch aantrekkelijk 
voor personen en activiteiten om te wisselen tussen de ruimten:

‘flexible boudaries in the form of transitional zones that are neither 
completely private nor completely public, on the other hand, will 
often be able to function as connecting links, making it easier, both 
physically and psychologically, for residents and activities to move 
back and forth between private and public spaces, between in and 
out.’ 34

INTERNAATSGEBOUW ALS SCHAKEL
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IN



1923 | studiezaal, 1e verdieping
De opstelling van rijen bureau’s horen bij een schoolinrichting maar deze opstelling werkt niet in de nieuwe beoogde S2M functie.
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IN HET INTERNAAT

Naast de functie van het Internaat als schakel in het gebied met een 
belangrijke route door het gebouw vraagt het gebouw nog meer 
aanpassingen. Waar de routing is ontstaan door het verwijderen 
van delen zullen er op de verdiepingen voornamelijk toevoegingen 
gedaan worden.

Hoe kan het monumentale gebouw aan de huidige eisen voor comfort 
voldoen en de energieprestatie daardoor verbeterd worden?

Hoe kunnen de grote werkvloeren getransformeerd worden naar fijne 
werkplekken?
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Hoe kan het Internaatsgebouw aangepast worden naar de eisen 
van deze tijd? Kan dit gebouw, wat al 100 jaar gebruikt word zich 
aanpassen om nogmaals 100 jaar dienst te doen?

Potentie heeft het gebouw niet alleen door zijn centrale ligging en 
representatieve uitstraling maar vooral door de grote, hoge en lichte 
ruimten met staal overspannen die voor allerlei functies geschikt zijn. 
Van klaslokalen tot eetzalen, studiezalen tot cultuurpodia en creatieve 
ateliers, allemaal hebben ze in het verleden een plek gehad. 
Uitdaging is deze flexibiliteit door te zetten in de toekomst waardoor 
er weer verschillende functies hun plek kunnen vinden in het gebouw. 
Behoud is namelijk het belangrijkste uitgangspunt voor deze 
rijksmonumenten. Gebruik is hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

De visie van Slimbouwen word gebruikt om flexibel gebruik te 
faciliteren en zo behoud te waarborgen. 
Slimbouwen is een visie om het bouwproces anders te benaderen 
en zo niet alleen een flexibeler gebouw te creëren maar ook een 
efficiënter en goedkoper proces na te streven. 

Slimbouwen gaat uit van 4 kernwaarden: 44

FLEXIBILITEIT
Een gebouw met een aanpasbare kwaliteit en comfort heeft een 
langere levensduur. 

REDUCTIE
Reductie van materiaal en volume reduceert de hoeveelheid transport, 
afval en energieconsumptie. 

EFFICIENCY
Het loskoppelen van leidingen en bouwkundige delen in het 
bouwproces dit zorgt voor een efficiënter bouwproces en voorkomt 
faalkosten.

DUURZAAMHEID
Rekening houden met de consequenties voor de volgende generaties. 
Dit kan zitten in flexibiliteit en in efficiënter materiaalgebruik maar ook 
energiebesparing.  

Het toepassen van de Slimbouwen visie op herbestemming 
project pakt anders uit dan bij een nieuwbouw project. Immers de 
bestaande structuur is leidend bij een herbestemming terwijl bij 
een nieuwbouw project het gebouw aangepast kan worden op de 
Slimbouwen strategie. Het skelet staat al, leidingruimte ontbreekt, 
en uitvoeringstechnisch is het niet mogelijk om binnen de bestaande 
schil alle ingrepen met prefab producten op te lossen. 
In dit geval is behoud van het monumentale erfgoed het belangrijkste. 
Dit mag niet aangetast worden, maar heeft wel toevoegingen nodig 
om in de huidige tijd te kunnen functioneren. Voor het behoud van 
het rijksmonument is flexibiliteit belangrijk. 
Door een oplossing te zoeken voor leidingruimte die bereikbaar 
blijft kunnen leidingen vervangen, verwijderd of toegevoegd 
worden. Verschillende functies met verschillende eisen kunnen op 
deze manier ook in de toekomst hun intrek nemen in het pand. 
Meegenomen wordt dat dit leidingwerk met voorkeur een eigen plek 
in het bouwproces zal moeten krijgen, dit gaat in op de kernwaarde 
efficiency.  
Reductie kan in het geval van deze herbestemming gezocht worden 
in het werken met prefab componenten. Echter zal dit niet voor alle 
ingrepen een oplossing kunnen zijn, het werken binnen een bestaande 
schil vraagt namelijk om maatwerk. Standaardmaten zullen niet altijd 
passen binnen het bestaande skelet. Ook dient er rekening gehouden 
worden met uitvoeringstechnische consequenties van prefab, 
componenten zullen moeten passen door bestaande openingen in 
de schil. Het streven naar grotendeels prefab oplossingen is gunstig 
omdat zo het bouwproces op de bouwplaats verkort kan worden en 
kwaliteit gewaarborgd blijft. 
Het behoud van het erfgoed is de belangrijkste uiting van 
duurzaamheid in het project. Toch word er met het toevoegen van 
een nieuwe isolatieschil gestreefd naar een zo minimaal verbruik 
aan energie. In het masterplan is al toegelicht dat de energievraag 
zo goed als mogelijk wordt opgelost met een warmtepomp en 
uitwisseling van (rest)warmte en koude met de omgeving. 

SLIMGEBOUW?



1 | GEVEL MASSIEF

37,5 cm baksteen  0,58

  Rc =  0,58 m2K/ W 

buitenbinnen



179

ARTIKEL 1.13 MONUMENTEN
Indien aan een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder f, dan wel artikel 2.2, eerste lid, onder 
b, van de Wabo een voorschrift is verbonden dat afwijkt van een 
of bij krachtens dit besluit vastgesteld voorschrift voor het geheel 
of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een 
bouwwerk, is uitsluitend het aan die vergunning verbonden voorschrift 
van toepassing. 

OMSCHRIJVING GEBOUW

Het internaatsgebouw is een tweelaags gebouw met een afgeknot 
schilddak. Het pand heeft een L-vormige plattegrond en is gebouwd 
op een fundering van houten palen. Deze paalkoppen bevinden zich 
volgens tekening op 4.3 meter onder het vloerniveau van de begane 
grond. Vervolgens zijn op de paalkoppen, kespen gemetseld waarop 
vervolgens het metselwerk is geplaatst. 
Het gebouw is voor een gedeelte (Kanaalstraatzijde) onderkelderd, 
waar deze niet onderkelderd is zijn bogen toegepast. 
De gevels, gemetseld van machinaal vervaardigde bakstenen, 
waarschijnlijk gemaakt met een strengpersmachine die rond 1860 in 
Nederland werd geïntroduceerd.1 De stenen zijn karakteristiek voor 
een strengpersmachine door hun strakke lijnen en afwerking. 2
Het gebouw heeft twee verschillende gevels, aan de voor en linkerzijde 
heeft de gevel een spouw, welke feitelijk nog een echte spouw tussen 
een binnen- en buitenblad is, omdat deze met elkaar in verband zijn 
gemetseld in plaats van een verbinding met spouwankers. 
In diezelfde voor- en linker zijgevel zit nog een ander verschil met de 
andere gevels, namelijk dat in deze gevels het metselwerk boven de 
gevelopeningen ondersteund wordt door een latei en de gemetselde 
segmentboog puur ter decoratie. Terwijl in de spouwloze gevels deze 
segmentboog ook constructief nodig is.
De reden van het onderscheid in de gevels met wel of geen spouw 
heeft te maken met de ligging van de gang. Aan de rechterzijde 
bevindt zich de gang die daardoor als klimaat-buffer werkt. 
Ook de vloeren zijn niet eenduidig. De keldervloeren en vloeren 
ten plaatse van de toiletten, trappenhuis en gang zijn uitgevoerd in 
gewapend beton (wapening van stalen I-profielen met daartussen 
rondstaal). Overige vloervelden werden vrij traditioneel uitgevoerd 
in stalen moerbalken opgelegd in de lange gevels en daartussen 
houten binten met daarop houten vloerdelen. Het dak is enkel een 
houten constructie. In dit opzicht kan het gebouw gezien worden 
als een overgangsobject van het construeren in staal in de 2e helft 
van de 19e eeuw en het bouwen in gewapend beton (in 1911 
stonden er in Eindhoven al gebouwen met een volledige gewapend 
betonconstructie). 
 

BESTAANDE SITUATIE: TECHNISCHE SPECIFICATIES

Artikel 1.13 stelt dat een omgevingsvergunning voor het veranderen 
van een rijks- gemeentelijk of provinciaal monument voorgaat op de 
voorschriften van het bouwbesluit 2012. 43  Het is echter niet zo dat een 
monument simpelweg niet hoeft te voldoen aan het bouwbesluit als 
monumentale overwegingen lijken te botsen. Er wordt altijd gezocht 
naar alternatieven die aan de bouwbesluit en aan de monumentale 
eisen voldoen. Dit kan een andere technische oplossing zijn of er kan 
gekozen worden het monument niet of anders te gebruiken. Zo kan 
bijvoorbeeld het handhaven van kerkdeuren die naar binnen openen 
als consequentie hebben dat er minder bezoekers tegelijkertijd 
binnen mogen zijn vanwege de verminderde vluchtcapaciteit. 

INVENTARISATIE BESTAANDE SITUATIE

THERMISCHE PRESTATIE 
Voor de isolatiewaarde van een verbouwing geldt, bij het gedeeltelijk 
aantasten van de gevel, het rechtens verkregen niveau met een 
minimale waarde van 1,3 m2K/W. Wijzig je de gevel niet dan stelt 
het bouwbesluit geen eisen. Voor nieuwbouw ligt deze eis een stuk 
hoger namelijk op 3,5 m2K/W.

Wat heeft dit voor consequenties voor het Internaatsgebouw?



3 | ENKEL GLAS

4- 6 mm glas l: 0,8 W/mK 

  Rc = 0,0625 m2K/W   
  U = 16 W/m2.K

Eis voor ramen is een 
warmtedoorgangscoëfficient van maximaal 
1,64 W/m2.K 

Dit kan bereikt worden door het toevoegen van 
een achterzetraam:
HR ++ glas = 1,1 m2K/W
Driedubbel glas  = 1,4 m2K/W (SGG CLIMATOP 
ULTRA N van saint-gobain u-waarde 0,7 w/m2k)

2 | GEVEL MET SPOUW

25 cm baksteen  0,38
12,5cm spouw  0,09
12,5cm baksteen  0,19

  Rc =  0,66  m2K/ W

Nodig voor Rc van 1,3:
Eps = L: 0,035 =  d: 2,5 cm

Nodig voor Rc van 3,5 :
Eps + spouw (0,09) = L: 0,035 =   d: 10 cm

(lambda baksteen : 0,650 W/mK) *verslag Bram voerman

binnenbuiten

buitenbinnen
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4 | VLOER BEGANE GROND

houten vloerdelen ongeisoleerd met daaronder 
kruipruimte 

  Rc = 0,15 m2K/W  
 

Nodig voor Rc van 1,3: 
Eps = L: 0,035 =   d: 4 cm

Nodig voor Rc van 3,5: 
Eps = L: 0,035 = d: 12 cm

5 | DAK

Spaanplaat 12mm  0,4
Leien 7mm  0,032 

  Rc = 0,43 m2K/W  
 

Nodig voor Rc van 1,3: 
Eps = L: 0,035 =   d: 3 cm

Nodig voor Rc van 3,5: 
Eps = L: 0,035 = d: 11 cm

buiten

binnen

buiten

binnen

INVENTARISATIE BESTAANDE SITUATIE



VERDIEPINGSVLOER STAAL

L: 8 (+ 2,5 m met tussen oplegging, deze is 
weggelaten voor de berekening)
Hoh: 4 m

Veiligheidsklasse 3
Stijfheid doorbuigings eisen:
Hbij  ≤ 0,03
Heind  ≤ 0,04

Permanente belasting, veiligheidsfactor 1,2
Veranderlijke belasting; 3,5 kN/m2 ;  
veiligheidsfactor 1,5
Staalkwaliteit: s235;  Fu: 2,35 N/mm2 *

Benodigd:
W: 375 cm 3
I : 6420 cm4

INP 340  voldoet
Wy: 922 
Iy: 15669  

Naar alle waarschijnlijkheid is in het 
internaatsgebouw een INP 360 gebruikt 
(orginele bouwtekeningen uit feb 1912). 
Deze voldoet dus ruim in de nieuwe functie, 
mits staalkwaliteit klopt en het staal niet 
aangetast is door de tijd.

* De staalkwaliteit van het gebruikte staal is 
niet vermeldt. Uit een artikel van bouwen met 
staal blijkt in die periode Thomas’vloeiijzer een 
veelgebruikte staalsoort voor gebouwen en 
bruggen. De vloeigrens van dit ijzer ligt tussen 
de 240-340 N/mm2. Deze waarde ligt zelfs nog 
hoger dan de kwaliteit waarmee hier gerekend is. 

VERDIEPINGSVLOER HOUT

L: 4 m
Hoh: 60 cm

71x245 voldoet* (maximale overspanning 
van 4,25)

Orginele tekeningen (feb 1912), waarvan 
het ontwerp nog wel enigszins veranderd 
is spreekt over een houten balklaag van 
80x280 welke voldoet. 

80x280  voldoet

* (volgens technische hout documentatie, 
tabel met de maximale overspanning van 
vloerbalklagen voor kantoren en winkels)

Toetsing bestaande constructie

PLATTE BALKLAAG

L: 4 m
Hoh: 65 cm

71x196 voldoet* voor een overspannings 
afstand van 4,75m bij een hoh afstand van 
60 cm. 

80 X 230  voldoet

* (volgens technische hout documentatie, 
tabel met de maximale overspanning van 
vloerbalklagen voor kantoren en winkels)

DAKGORDINGEN

L: 4 m
Hoh: naar schatting 0,8 m of 1,6 m
Dakhelling: 52 graden
Dakbedekking: leien

De balken hebben vermoedelijk de afmeting 
van 80x200mm. Volgens de tabel zou een 
balk van 71 x 221 een overspanning van 4 
meter met een hoh afstand van 1,4 meter 
moeten kunnen halen. 
Nemen we aan dat de balken net zoals de 
rest van het gebouw overgedimensioneerd 
zijn en dus om de 80 cm liggen voldoen 
deze gordingen. 

80 X 200  voldoet
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CONSTRUCTIE
Wat zijn de minimale benodigde constructieafmetingen voor de 
nieuwe kantoorfunctie volgens NEN 6702?

Uit het bouwhistorisch onderzoek blijkt dat er in het internaatsgebouw 
een vloer te liggen opgebouwd uit stalen hoofdbalken met daarop 
houten binten.
Ook op bouwtekeningen uit 1911 (een voorlopig-ontwerp voor het 
internaatsgebouw, gedeeltelijk uitgevoerd in 1913) lijkt dit zichtbaar 
te zijn.  De tekeningen uit 1911 zijn het enige referentiepunt, echter 
dit ontwerp is later aangepast en slechts een vleugel van het ontwerp 
is uitgevoerd. Wellicht dat er bij het definitieve ontwerp voor het 
huidige gebouw nog andere constructieve beslissingen gemaakt 
zijn. Dit lijkt niet waarschijnlijk omdat in het deel dat uitgevoerd is in 
1913, de structuur en afmetingen grotendeels hetzelfde zijn als op 
de tekeningen uit 1911. Ook het bouwhistorisch onderzoek (door 
BAAC) gaat uit van dezelfde constructieve principes. 
Bij het constructief onderzoek naar de geschiktheid van de bestaande 
constructie voor de nieuwe functie wordt uitgegaan van de informatie 
op deze tekeningen. Uiteindelijk zal onderzoek door professionals 
ter plaatse moeten uitwijzen of de praktijk inderdaad klopt met de 
tekeningen en wat de huidige staal- en hout kwaliteit is.

Stalen INP360 liggers overspannen van langgevel naar langgevel 
en liggen daar tussen op de gangwand. De lengte van de langgevel 
aan de kerkzijde tot de gangwand is ongeveer 8 meter, van de 
gangwand tot de andere langgevel 2.5 meter, in totaal zijn de liggers 
dus ongeveer 10.5 meter lang. De hoogte van de liggers is ongeveer 
340 mm (in het werk gemeten verschil tussen plafondhoogte en 
balkhoogte vanaf de vloer, minus wat ruimte voor betimmering).
Elke 4 meter liggen er twee van deze INP liggers direct naast elkaar, 
de flensen van deze stalen liggers dienen als oplegging voor de 
houten balklaag welke dus een overspanning heeft van 4 meter en 
liggen ongeveer 60 cm hart op hart.  Direct op de houten balklaag 
zijn de houten vloerdelen gespijkerd.  In het midden van deze houten 
vloervelden is een lijn van andreaskruisen aangebracht welke de vloer 
meer stijf maken en zo de vloer meer stabiliteit geeft. 

INVENTARISATIE BESTAANDE SITUATIE

vloerconstructie internaatsgebouw
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Het upgraden van de bouwtechnische staat van het gebouw brengt 
een aantal problemen met zich mee. Er zijn drie centrale problemen die 
ook herkenbaar zijn voor vele andere panden die een herbestemming 
krijgen worden.  

COMFORT  Het verbeteren van het comfort in het gebouw is gewenst. 
Door het veranderen van het binnenklimaat en de energiebalans 
verandert ook de warmte en vochtbalans van de monumentale schil. 
Kans op schimmel en vorstschade door condens liggen op de loer. 

LEIDINGRUIMTE  In het gebouw ontbreekt leidingruimte. Normaliter 
worden de leidingen tegen het plafond uit het zicht geplaatst. In het 
geval van het Internaatsgebouw is dit ongewenst omdat juist dit 
plafond karakteristieke elementen bevat. De vraag is, waar laat je het 
nieuwe pakket van leidingen?

TOEKOMST  Hoe ga je om met de toekomstverwachting? Op welke 
periode is de renovatie gericht? Zijn ingrepen reversibel? 

COMFORT
Panden met een Rijksmonument status hebben meestal de 
belemmering dat ze niet aan de buitenzijde aangetast mogen worden. 
Aan de buitenzijde isoleren, vanuit bouwfysisch oogpunt de meest 
ideale aanpak van isoleren bij een bestaand gebouw, is dan vaak 
geen optie. Om het binnenklimaat te verbeteren en de energievraag 
omlaag te brengen is het aan de binnenzijde isoleren onoverkomelijk. 
Aan de binnenzijde isoleren heeft als moeilijkheid dat het vrijwel 
onmogelijk is deze ‘warme laag’ continue door te laten lopen. Waar 
de vloer in de gevels opligt ontstaan koudebruggen omdat de warme 
isolatie laag niet door kan lopen. Warme lucht zal vanuit binnen 
condenseren ten plaatse van de koudebrug. Dit vocht kan houtrot of 
roest tot gevolg hebben. 
Door het aanbrengen van een isolatielaag aan de binnenzijde 
verander je ook de vochthuishouding van de schil. Deze schil werd 
altijd verwarmd door de warme binnenlucht, maar blijft nu koud 
door de isolatielaag. De constructie wordt in de winter kouder dan 
voorheen en vorstschade ligt op de loer. Vocht in de schil wordt door 
het gemis aan warme ventilatielucht niet afgevoerd en schimmel kan 
ontstaan. Een ander nadeel is dat na isoleren het accumulerende 
vermogen (warmte of koude buffer) van de dikke buitenschil verloren 
gaat. 45

LEIDINGRUIMTE
Om het pand aan de nieuwe functie te laten voldoen zal er veel 
leidingwerk toegevoegd moeten worden. Een toevoeging is er in de 
zin van moderne toevoegingen zoals internet en telefoonbekabeling,  
maar ook ventilatiebuizen, omdat door het naisoleren de natuurlijke 
isolatie verdwijnt. Verder zullen bestaande riolering en waterleidingen 
wellicht vergroot moeten worden voor extra capaciteit. In het 
internaatsgebouw zijn geen leidingschachten. De leidingen lopen 
door de gangen van het gebouw. 
Het toevoegen van leidingen zoals bijvoorbeeld ventilatietoe- en afvoer 
kan de monumentale elementen binnen aantasten. Zo is de ruimte 
benodigd voor een ventilatietoe- en afvoer voor een kantoorvloer met 
circa 40 personen gemakkelijk twee buizen met diameter 250 mm. 
Zou je deze zoals de huidige leidingen in de gang over het plafond 
laten doorlopen zou je het karakter van de hal ingrijpend veranderen. 
Belangrijk is ook dat het leidingwerk bereikbaar een aanpasbaar blijft. 
Dit verhoogt de flexibiliteit van het gebouw vanuit de Slimbouwen 
gedachte.

TOEKOMST
Voor welke periode maak je gebruik mogelijk? Het Internaatsgebouw 
is momenteel 100 jaar in gebruik,  in die 100 jaar hebben er geen 
grootschalige verbouwingen of veranderingen plaats gevonden. 
Moet je er vanuit gaan dat het gebouw voor de komende 100 jaar 
weer geschikt is? En vervolgens, ga je overdimensioneren op mogelijk 
toekomstig intensiever of ander gebruik of zorg je dat het gebouw 
een bepaalde mate van flexibiliteit heeft waardoor bijvoorbeeld de 
leidingcapaciteit altijd nog aangepast kan worden? 
Vanwege de Rijksmonument status heeft het uiteraard de voorkeur  
om ingrepen zoveel mogelijk reversibel uit te voeren zodat het 
monument zo min mogelijk aangetast wordt. 

PROBLEMATIEK



OORSPRONKELIJKE SITUATIE + NOODZAKELIJKE ISOLATIE

Ideale isolatielijn om zo ruimte te creëren voor 
een geventileerde spouw. 
Door de isolatielijn nog wat meer naar 
binnen te leggen (dan wat noodzakelijk is als 
spouwruimte)  worden de plafondelementen 
niet aangetast. 

+ COMFORT

Traditioneel zitten de leidingen tegen het 
plafond, omdat in deze situatie daar geen 
ruimte voor is, wordt leidingruimte gecreëerd 
door een plint te vormen in de isolatielijn. 
De wand kan ingezet worden als 
wandverwarming.



187

NIS CONCEPT

+ GEBRUIKSFUNCTIE + BELEVING 

Door nissen van glas te creëren waarachter 
de oorspronkelijke ramen zich bevinden, is 
er zitruimte gecreëerd om te ontmoeten of 

werken en kunnen de plafondelementen 
ervaren worden. 

Vanuit de drie hiervoor geschetste problemen is gezocht naar een 
integrale oplossing die zowel comfort en leidingruimte toevoegt en 
toekomstbestendig is. 

Er zijn verschillende aanpakken om het gebouw na te isoleren, 
rekening houdend met belangrijke vochtproblemen. De meest 
conventionele oplossing is het traditioneel inpakken (met of zonder 
spouw) van de constructie en het accepteren van de condens die 
kan ontstaan. Door extra te ventilatie van de buitenconstructie wordt 
er verwacht dat problemen uitblijven. 
Het andere uiterste is het luchtdicht inpakken van de constructie. 
Wanneer de na isolatie luchtdicht zou worden uitgevoerd zijn er geen 
condensatie problemen, zelfs niet in een relatief vochtig klimaat.  
“In de dagelijkse bouwpraktijk is het volledig luchtdicht bouwen, bij 
het na-isoleren van historische (monumentale) gebouwen aan de 
binnenzijde, echter een utopie”. 45  Historische gebouwen zijn vaak 
niet recht wat het maken van luchtdichte aansluitingen bemoeilijkt. 
Toch is het luchtdicht bouwen een goed streven. Niet alleen om de 
hoeveelheid aan condens lekken te voorkomen maar door het aantal 
luchtlekken zoveel mogelijk te reduceren verlies je ook  op minder 
plekken warmte en verbeter je de energetische prestatie van het 
gebouw.
Daarbij kan een geventileerde spouw nuttig zijn tussen de bestaande 
schil en de nieuwe isolatielaag. Eventuele condens lekken worden zo 
geventileerd. En de luchtlaag vormt een buffer tussen het buiten en 
binnenklimaat. 
Om de condens te verminderen kunnen koudebruggen ingepakt 
worden. Door de isolatielaag ten plaatse van (onder en boven) de 
vloeren enkele tientallen centimeters naar binnen door te zetten 
vermindert de condensatie. “Hoe langer de stromingsweg door 
de constructie, hoe lager de luchtvolumestroom, hoe lager de 
condensatie”. 45, 46
Tenslotte zijn het creëren van leidingruimte en het behoud van 
karakteristieke plafondelementen belangrijke uitgangspunten voor 
het ontwerp van een isolatieschil.  Traditioneel gezien lijken deze 
twee punten elkaar te botsen; leidingruimte vind meestal een plek 
aan het plafond waar in dit geval zich karakteristieke en monumentale 
elementen bevinden. Ook is het uitgangspunt dat de leidingen vanuit 
de Slimbouwen gedachte bereikbaar en aanpasbaar blijven. 
Met al deze uitgangspunten is een nieuw isolatieconcept ontwikkeld. 
. 



Gang begane grond
met behoud van de orginele 
blauwe terrazo vloer.
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NIS CONCEPT

Resultaat van het plintconcept is een totaaloplossing waar in één 
element zowel de isolatieschil, leidingen en verwarming ondergebracht 
zijn. Daarbij blijven de belangrijke karakteristieke plafond elementen in 
zicht en kunnen deze ervaren worden doordat de plintconstructie ten 
plaatse van de nissen in een meubel veranderd waar plaatsgenomen 
kan worden en de originele plafond elementen goed zichtbaar zijn.

Links: Ontwerp nis 
als verblijfsruimte 
met zicht op de oude 
elementen

Boven: horizontale  
doorsnede

Bestaande situatie gang



Gang verdieping
met hergebruik van de houten 
plankenvloer
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NIS CONCEPT

Referentie nis als verblijfsruimte - Kasteel landgoed Nijenrode  1935

De diepe nissen herinneren aan raamopeningen in vroegere kloosters 
en veelal kastelen; daar werden ze voornamelijk gebruikt door 
kasteelvrouwe die hier neerstreken omdat ze goed licht hadden op 
hun (borduur) werk. Het was een kleine intieme ruimte waar samen 
gezeten, gekletst en gewerkt werd. 

Bestaande situatie gang



H
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Aangrenzend aan de passage bevinden zich de entrees van de shop 
en de Seats2meet (S2M). Beide functies zijn passend bij de openbare 
functie van het filter. De taatsdeuren staan in haakse richting op 
de passage; het betreden van een entree staat ook tegenover het 
doorlopen van de passage. 
Door de ruimtelijkheid van de passage is het mogelijk dat het naast 
een doorsteek-route (‘path’) ook een plek om te zijn (‘place’)  kan 
zijn. Kleine exposities kunnen er neerstrijken, en bij goed weer kan de 
shop en de S2M ‘uitdijen. 
Het verschil patroon van de bestrating geeft de verschillende routes 
aan. Horizontaal, in de richting van het filter lopen 4 centrale lijnen die 
de richting van de passage benadrukken. Haaks daarop, richting de 
verschillende functies worden paden zichtbaar door het kiezen van 
een dichter patroon. Dit wordt ook gebruikt om de verleidingsroutes 
te benadrukken, bij voorbeeld richting de binnentuin, welke het 
Internaatsgebouw scheidt van de Vleugel Kanaalstraat. Hier worden 
de twee gevels subtiel gescheiden door een smalle strook glas die 
terug ligt in het gebouw (entree hotel). Ook in de het dak zet deze 
glasstrook zich door waardoor er licht valt in deze eerst donkere 
hoek waar de twee gebouwen samenkomen. 
De tuin die van buiten naar binnen doorloopt versterkt het gevoel van 
het loszetten van de verschillende gebouwdelen (historische lagen). 
Op alle verdiepingen is de tuin te ervaren, bestaande deuren, die ooit 
toegang gaven aan toiletten, opslag en andere gesloten ruimtes, zijn 
nu geopend en tonen ruimte, licht en groen. 
In de binnentuin bevind zich de receptie van het hotel, waarvan de 
kamers zich in de Vleugel Kanaalstraat bevinden. De tuin doet dienst 
als lounge van het hotel maar is als schakel aan de semi-openbare 
verleidingsroute ook toegankelijk voor bezoekers of bijvoorbeeld 
S2M gebruikers. 
Het hotel profiteert van de verbinding met het Internaatsgebouw, 
vergaderfaciliteiten en de lift kunnen gemakkelijk gedeeld worden. Schematische weergave  functies en routes in het gebied

BEGANE GROND



structuur internaatsgebouw
met gespiegeld aan de gangwand de lijn voor de 
nieuwe gevel

stramien van de bestaande geveldelen uitgezet
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STRUCTUUR INTERNAATSGEBOUW

De nieuwe gevellijn wordt geconstrueerd in de spiegellijn van de 
bestaande gang. Breedte voor deze nieuwe ‘overdekte gang’ liggen 
binnen de grenzen van het sociale domein (1,30-3,75m) zodat het 
niet oncomfortabel voelt als je een tegenligger passeert (1).
Binnen het stramien van de bestaande gesloten geveldelen is 
een nieuw stramien uitgezet voor de nieuwe gevel. Deze gevel 
is gebaseerd op de bestaande stramienlijnen en benadrukt de 
gezamenlijke openingen. 
Twee rechte doorgangen zijn hierdoor gecreëerd. Daarnaast heeft de 
shop een toegang, waardoor indirect ook de doorsteek gemaakt kan 
worden. De laatste opening in de nieuwe gevel is een entree naar het 
tussengebied, maar geen directe doorsteek naar buiten. Wel is er 
een zichtlijn door het raam in de gangwand en de buitengevel. 

Structuur van de nieuwe plattegrond

BEGANE GROND



Nieuwe aanzicht op de kop van het Internaatsgebouw en 
pleingevel van de Vleugel Internaatsgebouw. 
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Carlo Scarpa, Brion Tomb, 
een smalle strip benadrukt 
de snede. 

In de smalle doorgang tussen het Internaatsgebouw en de 
Sigarendoos en kapel openen de gevels zich. Zoals eerder verteld 
(Interventies Mariënhage) openen de gebouwen zich op de plek van 
vroegere aansluitingen.  Wandel je door het gebied dan ervaar je 
in eerste instantie de bestaande monumentale gevels van Hegener 
en Bellot met hun tijdloze architectuur.  Volg je de route en sta je 
in een nieuwe opening, tussen voormalig verbonden gebouwen, 
dan openen de gebouwen zich. De gebouwen worden letterlijk 
opengesneden waardoor je fysiek de gebouwen kan betreden 
(verleidingsroutes) maar door de snedes consequent tot aan het dak 
door te zetten onstaat er een zicht in het gebouw. 
De hiernaast weergegeven doorsnede is een voorbeeld hiervan. Op 
de kop van de gevel worden er stroken verwijderd vanaf de twee 
symmetrische gangen tot aan boven. Ook hier komt de driebeukige 
structuur terug. Via de ramen die op de verdieping ontstaan is zicht 
op de werkende mensen.
Na het verwijderen van de aansluitingen tussen de gebouwen blijven 
de littekens van deze ingreep zichtbaar. Verschil tussen het nieuwe en 
oude is duidelijk door de nieuwe toegevoegde roestvrijstalen strips die 
de nieuw gemaakte snedes omkleden en door de lichtschittering de 
nieuwe gemaakte openingen op een subtiele manier benadrukken. 
Immers voorop staan de rijksmonumentale gevels. 

Aanzicht na het verwijderen van de aansluiting 
tussen het Internaatsgebouw en de Sigarendoos

INTERVENTIES



marienhage marienhage
S2MSHOP

marienhage marienhage
S2MSHOP
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GEVELS
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Op de twee verdiepingen zullen er werkplaatsen zijn voor de 
Seats2Meet functie. De ruimtelijkheid van de verdiepingen is 
belangrijk voor het contact tussen bezoekers maar heeft tegelijkertijd 
als nadeel dat de werkplekken weinig geborgenheid hebben. 
Inspiratie voor het creëren van een differentiatie van werkplekken 
zonder de ruimtelijkheid te verliezen werd gevonden bij architect Jan 
de Jong.
De Jong was een belangrijke architect binnen de Bossche school,  
een stroming gebaseerd op verhoudingen en kerkelijke architectuur. 
In het woonhuis (Schaijk, 1962-1967) van Jan de jong is de  driebeukige 
structuur herkenbaar vanuit de kerkelijke architectuur.  De symmetrie 
zorgt voor helderheid in de plattegrond. Bijzonder is dat de leefruimte 
geheel open is maar door de zijbeuken er toch een differentiatie 
ontstaat van ruimtes. Ondanks dat de verschillende plekken allemaal 
verbonden zijn voelen de nissen met hun eigen functie toch als aparte 
plekken.  De ideale combinatie van ruimtelijkheid en leefbaarheid; het 
gevoel van huiselijkheid. 42

De driebeukige structuur is ook ingezet op de begane grond waarbij 
door symmetrie een tweede gang ontstaat. 
Op de verdiepingen wordt deze driebeukige structuur ook doorgezet 
waardoor eenduidigheid en helderheid ontstaat voor het hele 
gebouw.  
Ook op de verdieping word, voor het Internaatsgebouw als filter, 
gezocht naar een vorm van permeabiliteit in de korte richting van 
het gebouw.  Met het plaatsen van houten portalen worden er die 
zones gecreëerd, zonder wanden te plaatsen, geïnspireerd op de 
driebeukige kerkstructuur. 
In het midden ontstaat een afzonderlijke werkruimte waar aan 
verschillende bureaus gewerkt kan worden. In de zijbeuken, 
ofwel gang, staan de nissen centraal waarin gelezen, getekend of 
ontspannen gewerkt kan worden met zicht naar buiten. 
Door de portalen op verschillende afstanden in het grid te plaatsen 
ontstaat er differentiatie in geborgenheid. Een grote afstand van de 
portalen onderling zorgt voor veel contact met de aangrenzende 
zones, terwijl een rij dichte portalen zich afzondert van de 
naastliggende zones. Elke verdieping bevat een vergaderruimte door 
de portalen tegen elkaar te plaatsen en de koppen te sluiten met een 
glazen wand. Zo is er wel interactie door zicht maar geen overlast. 

INTERIEUR IN ZONES

Plattegrond woonhuis met kantoor Jan de Jong. Open ruimtes waar door de 
structuur toch verschillende zones en plekken gecreëerd zijn.
1. gang | 2. keuken | 3. zitkamer | 4. opslag keuken | 5. werkruimte | 6. hal | 7. 
leesruimte | 8. werkruimte 
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Via de grote wenteltrap bereik je via de vide de eerste verdieping. 
De structuur op beide verdiepingen is vergelijkbaar. Drie zones van 
werkgedeelten. 
Achter de kopgevel van het gebouw bevinden zich drie ruime, 
gesloten en authentieke vergaderruimten in de vroegere 
rectorkamers. Daarnaast bevinden zich op de verdieping nog eens 
twee vergaderruimten in het grid van de portalen. Deze ruimtes in 
tegenstelling tot de drie andere wat compacter en hebben meer 
interactie met de werkvloer door de ligging en glazen wanden. 
Voorzieningen zoals de leidingschacht en toiletten zijn centraal 
geplaatst in een voorzieningenstrook die vanuit de kelder tot de zolder 
doorloopt. Deze strook scheidt de vergaderruimte in de kopgevel en 
de werkvloeren scheiden. 

De geknikte, niet symmetrische vorm van de portalen laat de 
karakteristieke balkomkledingen aan het plafond in zicht. 

VERDIEPING

Geknikte portalen laten de karakteristieke balkomkleding in zicht



nissen om te verblijvengang op de verdieping is nu ook een verblijfsruimte; hier 
kan rustig gewerkt worden met prachtig zicht op de tuin

karakteristieke balkomkledingen en penanten blijven 
zichtbaar ondanks de achterzetwand met nissen
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nissen om te verblijven
In de lengte richting lijken de portalen een massieve 
wand die de zones van elkaar scheidt

De vergaderruimte in het midden heeft veel contact 
met de werkruimten in de portalen

vanaf de nieuw ontstane gang zijn de 
plafondelementen nog steeds zichtbaar door de 
geknikte vorm van de portalen
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De zolder was van origine de slaapzolder van de leerlingen. De 
verdieping is donker in vergelijking tot de andere verdiepingen, 
slechts dakramen en enkele ramen in de kopgevel zorgen voor 
wat daglicht toetreding. Voor een geschikte werkvloer is daglicht 
noodzakelijk. Een tweetal daklichten zorgen voor verdeeld daglicht 
over de verdieping. In het stramien van de bestaande gevel worden 
smalle ramen toegevoegd. De ramen op zithoogte voorzien in uitzicht 
op de tuin wanneer je aan het bureau voor het raam plaatsneemt. 
Door de geringe afmeting en het samenvallen van de ramen in het 
bestaande stramien van gevelopeningen overheersen de nieuwe 
gemaakte openingen niet in het monumentale gevelbeeld. 
Via de vide is er contact tussen de verdiepingen en valt er via het 
daklicht daglicht tot aan de receptie op de begane grond (die hierdoor 
extra uitgelicht wordt). 

ZOLDER

Frame view vanaf je werkplek  op de tuin



daklichten zorgen voor genoeg daglicht om te werken

geborgenheid binnen de portalen
de dakconstructie en kolommen blijven zichtbaar

werkplekken met een ‘frame view’ op de tuin



209

ruimte in ruimte door de portalen



vergaderruimte
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vide: voor licht en doorzicht naar de 
onderliggende verdiepingen

links van de wand, service ruimte: toiletten en 
leidingruimte, aan de kop van het Internaatsgebouw 

een vergaderruimte
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TOTAAL CONCEPT COMFORT INTERNAATSGEBOUW

Rode stippen: verwarmingsbuizen in lus (koperen buizen diameter 15 mm)

Lange pijlen: warmteoverdracht door thermische geleiding

Rode cirkels: warmteaccumulatie 

Ronde pijlen: overdracht van de hitte door convectie, ontstaat een opstijgende 
warme luchtstroom in de grenslaag aan de wand (Coanda effect)

Korte pijlen: stralingswarmte van de warme oppervlakten in de buurt van de 
leidingen. 

Blauwe pijl: optrekkend vocht, er is een thermische barrière ontstaan door 
de warmtegeleiding.

“Tempurierung” 48 :

Naast het plintconcept, welke de isolatieschil voor de gevels dekt, zijn 
er nog meer maatregelen rondom nodig om het gebouw comfortabel 
en energiezuinig te maken. 
Naast de wanden zullen ook enkele vloeren en het dak geïsoleerd 
worden. Het dak zal aan de bovenzijde geïsoleerd worden, wat 
bouwfysisch de meest gunstigste oplossing is. Dit is een goede 
oplossing voor het rijksmonument omdat uit de bouwtechnische 
keuring  47 is gebleken dat de leien dakbedekking vervangen zal 
moeten worden. Dit onderhoud kan gecombineerd worden met het 
isoleren van de dakconstructie.  
De verdiepingsvloer word geïsoleerd om zo een warme zone (1e en 
2e verdieping) te creëren. 
De laag op de begane grond is licht geïsoleerd en verwarmd, hier 
heerst een tussenklimaat. Dit tussenklimaat past bij de doorloop 
functie die de ruimte heeft. De gevel zal in de warme maanden veelal 
open zijn, en in de koude maanden kan met de vloerverwarming en 
de licht geïsoleerde wanden en vloeren de ruimte licht bijverwarmd 
worden, zodat extreme temperaturen binnen zullen uitblijven. 
Wandverwarming geeft in de gang plaatselijk stralingswarmte af, 
welke personen direct verwarmd, waardoor ook in de winter het 
verblijven in de gang comfortabel is. 

In de comfortabele zone (1e en 2e verdieping) zal vloerverwarming 
(traag systeem) het hoofdverwarmingssysteem zijn en de 
wandverwarming (snel systeem) personen plaatselijk bijverwarmen. 
Het aanbrengen van vloerverwarming is meteen een kans om de 
vloeren brandveiliger en geluidwerender te maken.

LICHTE ONDERDRUK
Streven is het luchtdicht aanbrengen van de nieuwe isolatieschil 
om condens problemen te voorkomen.  Echter kunnen luchtdichte 
aansluitingen zeker bij een historisch gebouw niet gegarandeerd 
worden. Er vanuit gaande dat er toch een enkel kiertje zal zijn, 
moeten er maatregelen genomen worden. De warme vochtige lucht 
vanuit het gebouw zal zich anders op die plaatsen infiltreren en het 
risico op condens zal daar aanwezig zijn (ondanks het feit dat het 
risico al verkleint is door de balkkoppen in te pakken). Daarom zal 
het gebouw op lichte onderdruk gezet worden. Mochten er kleine 
kieren aanwezig zijn in het gebouw zal hierdoor nooit vochtige lucht 
van aanwezige personen via de kieren ontsnappen en zal het risico 
op condens verminderd worden. 

“TEMPURIERUNG”
De voeten van de gevels welke in contact staan met buiten (door 
fundering of door vloeren) zullen plaatselijk verwarmd worden. 
Hierdoor wordt optrekkend vocht tegengegaan de wand is hierdoor 
droger en isoleert beter. 48  Ook is het risico op condens verminderd 
omdat de koudebruggen plaatselijk bijverwarmd worden. 48 Het 
systeem dat gebruikt wordt heet ‘Tempurierung” en bestaat uit twee 
koperen buizen (diameter 15 mm) waar warm (60 °C) water door 
heen loopt welke in de gevel geplaatst worden door de bestaande 
gevel in te frezen.  De buizen liggen dicht tegen het oppervlak (onder 
15 mm pleister) waardoor er minimaal gefreesd hoeft te worden. 
Deze buizen lopen net boven vloerhoogte rondom het gebouw. 
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BESTAANDE SITUATIE
Het afgeknotte schilddak van de zolder wordt ondersteund door 
drie kolommen. Het spantbeen in het detail hoeft dus alleen maar 
vastgehouden te worden op zijn plek en draagt dus geen horizontale 
krachten af. Op de spantbenen ligt een gordingconstructie, waarop 
dan weer het dakbeschot met leien dakbedekking ligt. Dit laat grote 
openingen tussen de spantbenen en dakbeschot.  De (schuine) 
wanden van de zolder zijn afgewerkt waardoor de kapconstructie 
daar niet in het zicht is. Het aansluit detail van muur en kap is 
daardoor ook niet bekend. Met behulp van de oude blauwdrukken 
en gangbare constructiemethodes uit de vorige eeuw (Jellema 1960) 
is de meest waarschijnlijke situatie gereconstrueerd. De (meest 
waarschijnlijke gebruikte) afmetingen van het spant en de gordingen 
kunnen uit oude tekeningen opgemaakt worden. Dat de gordingen op 
de spantbenen zullen liggen kan uit een blauwdruk van oktober 1911 
opgemaakt worden. Deze blauwdrukken laten niet het uiteindelijke 
ontwerp zien, Hegner ontwierp hier een L- vormig gebouw welke 
naast de afdruk van het huidige Internaatsgebouw ook de afdruk 
van de vleugel Kanaalstraat besloeg. Uiteindelijk is het ontwerp dus 
in gereduceerde vorm gerealiseerd. Details zullen dus niet hetzelfde 
zijn, maar een stijl en principe is wel te ontdekken.  
Onder de muurplaat liggen om de ca 40cm gootklossen. De 
uitkragende gootklossen zijn betimmerd met op de kop een sierlijst. 

NIEUWE SITUATIE - AANSLUITING DAK OP GEVEL (ZOLDER)
De zolder met houten kap zal dienst doen als werkruimte. Zoals het 
bouwfysisch overzicht al liet zien zal de isolatie van de kap aan de 
buitenzijde geplaatst worden, omdat dit enerzijds  bouwfysisch de 
meest ideale situatie is en anderzijds direct meegenomen kan worden 
met het vervangen van de leien (onderhoud noodzakelijk volgens 
BOEi 47). Gekozen is voor een Unilin Reno Pir dakplaat, een prefab 
isolatieplaat met een Rc van 3,5. Tengels om de leien te bevestigen 
zijn al bevestigd op de platen, waardoor het dak tijdens de renovatie 
snel dicht gemaakt kan worden. Het toevoegen van dikte aan het 
dak heeft een aantal consequenties. Ten eerste is de afstand tot 
de dakgoot belangrijk, in dit geval was de dakgoot dermate breed 
dat het water via de nieuwe daklijn in de dakgoot terecht komt. 
Daarnaast zal de daklijst van plek veranderen, omdat deze belangrijk 
is voor het monumentale aanzicht van het gebouw wordt de daklijst 
gehandhaaft echter zal deze door het nieuwe dakpakket meer uit de 
gevel komen en iets hoger geplaatst worden. Dit verschil is vanaf de 
grond minimaal zichtbaar waardoor het het monumentale aanzicht 
niet veranderd. 
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AANSLUITING VERDIEPINGSVLOER
De bestaande verdiepingsvloer word minimaal opgehoogd met een 
zwevende dekvloer; een zwaluwstaartplaat die de afstand tussen 
de balken overspand, liggend op een laagje rockwool isolatie. Op 
deze zwaluwstaartplaat wordt een laagje beton gestort met daarin de  
buizen voor de vloerverwarming. De ruimte tussen de houten balken 
word gevuld met isolatie om de warmtelijn door te zetten en de kans 
op condens te verminderen. 
Op deze betonvloer worden de houtskeletbouw elementen 
bevestigd. De dampremmende folie zal tussen deze aansluiting aan 
de betonvloer worden gekit. De folie loopt aan de warme zijde van 
de isolatie door (door de leidingschacht) tot aan het wandelement 
hier wordt deze getaped aan de OSB plaat  die van zichzelf al 
dampremmend is.  Uiteraard vereist het afwerken van alle naden van 
de OSB platen nauwkeurigheid om een goed luchtdicht resultaat te 
behalen. 
Aan de onderzijde is het nieuwe houtskeletbouwelement verbonden 
aan de houten balken. De bestaande plafondafwerking (donker 
gekleurd) blijft gehandhaafd omdat deze belangrijk is voor de 
authentieke beleving van de ruimte. Belangrijk bij het bevestigen 
van het houtskeletbouwwand aan de bestaande houten vloer is 
flexibiliteit. De verbinding zal kleine beweging in verticale richting 
moeten kunnen opvangen, de houten vloer zou immers kunnen 
werken of licht ‘doorzakken’. Daarom wordt het houtskeletbouw 
element met een hoekanker met een sleufgat bevestigd aan het 
plafond. 

AANSLUITING BEGANE GROND VLOER
In de gang op de begane grondvloer ligt nog de originele terazzovloer 
uit 1913, omdat ook deze karakteristiek is bevonden voor een 
schoolgebouw uit die periode is gekozen deze te behouden. De vloer 
wordt hier dus niet opgehoogd en de houtskeletbouwplint word op 
deze vloer bevestigd. De afstand houders in verticale richting tussen 
het plintelement en de bestaande gevel ontstaat een spouw die 
geventileerd kan worden. Een rooster verdiept in deze spouw zorgt 
ervoor dat de afstandhouders niet zichtbaar is, maar ventilatie wel 
mogelijk is. Doordat dit rooster verdiept in de spouw ligt blijft het 
‘losstaan’ van het element ten opzichte van de bestaande gevel wel 
zichtbaar. 
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AANSLUITING STALEN LIGGERS
Ook aan de stalen liggers word het houtskeletbouwelement met 
een hoekanker met sleufgat bevestigd. Om de warmtelijn door te 
zetten én de stalen ligger over een langere lengte in te pakken (risico 
condens verminderen) word de ruimte tussen de INP liggers en 
afwerking beplating ingevuld met isolatie. 

WANDOPBOUW
De wandopbouw van de elementen van buiten naar binnen (rechts 
naar links) bestaat uit een (licht) geventileerde spouw. De ‘achterkant’ 
van de houtskeletbouwwand zal zichtbaar zijn omdat er door de 
nissen in de spouw gekeken kan worden, deze beplating zal dus ook 
afgewerkt worden. Een licht reflecterende lak zorgt voor verspreiding 
van het licht in de spouw zodat deze minimaal bij verlicht moet 
worden. Het skelet van regels en staanders van 121 x 46 millimeter 
wordt ingevuld met isolatie en afgewerkt met een 18mm OSB/3 
plaat. Deze plaat is dampremmend, naden moeten zorgvuldig 
worden getaped en overgangen zullen met folie getaped of gekit 
moeten worden. Een kleine spouw is aan de warme zijde gecreëerd 
waar kleine leidingen (elektra etc.) kunnen worden doorgevoerd. Op 
de afstand houders in de spouw worden prefab wandverwarming 
elementen geplaatst. Vervolgens wordt de afwerking op het grid van 
de afstand houders geschroefd. 

Principe van isoleren om de stalen balken heen. De ruimte tussen de INP 
liggers wordt over een afstand van 40 cm vanuit de buitengevel gevuld met 
isolatie om het risico op condens te verminderen
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DOORSNEDE NISSEN 1

NIEUWE SITUATIE - AANSLUITING DAK OP GEVEL (ZOLDER)
Het bestaande dakraam is toe aan vervanging volgens de 
cascorestauratie raming. 47  Dit dakraam zal voor een vergelijkbaar 
raam (qua afmeting en uitstraling), met HR++ glas vervangen worden. 
De ruimte tussen de gordingen zal gebruikt worden voor de leidingen 
(in tekening is de maatgevende luchtkoker aangegeven). Deze ruimte 
is bereikbaar door in de aftimmering een “bewegend deel” te maken. 
Leidingen kunnen hierdoor gemakkelijk bereikt en uitgebreid worden. 
Er is hier niet gekozen voor de plintconstructie. Dit maakt het maken 
van geschikte zichtopeningen onmogelijk doordat de negge te diep 
en onbruikbaar wordt. Ook is er geen noodzaak om de leidingen 
van plafond naar de grond te verplaatsen omdat er op zolder geen 
karakteristieke plafondelementen zijn. 
Om de zolderverdieping, voorheen als slaapzaal voor de internen, 
nu te voorzien van zicht naar buiten, worden ramen toegevoegd. 
Hiervoor worden openingen gemaakt in de massief metselwerkgevel 
direct onder de gootklossen. Om deze openingen te maken moet 
het schuine dakdeel tijdelijk omhoog gehouden worden.  Met een 
tijdelijke rib (langer dan het te maken gat) aan de buitenzijde onder de 
gootklossen worden de gootklossen die los komen te hangen tijdelijk 
vast gehouden. De muurplaat kan vastgehouden worden door 
een tijdelijke rib en staander (steunend op de zolder vloer) vast te 
maken. Gaten kunnen nu gemaakt worden. De nieuwe overspanning 
zal gemaakt worden met twee kokerprofielen (60x60x6 mm). Deze 
worden opgelegd in de massieve gevel door plaatselijk gaten te boren, 
de kokers te plaatsen en deze te ondersabelen.  De metselwerkgevel 
zal aan de nieuwe  bovenzijde uitgevuld worden om een egaal vlak 
te creëren. Richting de buitengevel zal een licht afschot gecreëerd 
worden. Vanuit buiten zal de houten afwerking naar binnen doorlopen 
en van een bureau overgaan in wandbekleding. Wandverwarming 
achter de afwerking zorgt voor directe stralingswarmte die de 
persoon direct opwarmd. 
Resultaat is een comfortabele werkplek met uitzicht richting het 
kanaal en zicht op de tuin. 
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DOORSNEDE NISSEN 2

bestaand

nieuw
voorzet
raam

GLAZEN NIS VERTICALE DOORSNEDE
De glazen achterzetramen die de nis vormen steunen af op het 
houtskeletbouwelement. Het Mefistop kozijn is geschikt omdat deze 
vanaf één zijde gemonteerd kan worden. Het kozijn heeft ondanks de 
grote hoogte van de nissen een smalle kozijnlijst. 
De kozijnlijsten de (nieuwe) achterzet beglazing  is gebaseerd op de 
bestaande belijning van de bestaande ramen. De lijnen vallen zo veel 
mogelijk samen met de oude belijning om het beeld niet te verstoren. 

Linksboven: Energieneutraal monument Driebergen. Door de ramen in de nieuwe 
voorzetwand net iets groter uit te voeren dan de bestaande ramen blijven de oude 
kozijnen zichtbaar. 
Linksonder: Ramen aan de pleinzijde
Rechts: Meest voorkomend type raam in het Internaatsgebouw 
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DOORSNEDE NISSEN 3

GLAZEN NIS HORIZONTALE DOORSNEDE
De glazen nis heeft drie te openen delen, zowel het middendeel als 
de zijkanten van de nis gevat een draaiend raamdeel, de spouw 
blijft zo te allen tijde bereikbaar. Het mefistop kozijn (Metaglas) kan 
vanaf één zijde geplaatst worden en heeft een smalle lijst. Tussen 
de bewegende delen word glas geplaatst wat structureel verlijmd 
word. De minimale randen zorgen voor een optimale beleving van de 
bestaande (oude) gevel.   
De nis word omlijst met licht larikshout, een warm materiaal geschikt 
om op te zitten. Door de omlijsting te laten uitkragen ten opzicht 
van de wand word het ritme van de ramen versterkt. De houten 
afwerking word zo ver mogelijk naar binnen doorgezet, de zijdes 
van de nis worden daarom in twee delen met een halfhoutse 
verbinding geplaatst. Het tweede (smalste) deel valt gedeeltelijk 
over het kozijn en wordt daarom pas na de plaatsing van het kozijn 
geplaatst. Naast dat de plint  los staat van de bestaande buitengevel 
benadrukt de ledstrip boven en onder het element de zichtbaarheid 
van de reversibiliteit van de nieuwe plintconstructie. Door de subtiele 
lichtstrook lijkt het element los te staan van de vloer en plafond. 



1. uitvlakken, stelblokken en 
afstandshouders plaatsen

2. HSB frame plint plaatsen 3. Plafond HSB frame plaatsen
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4. Wand plaatsen, isolatie invullen 5. Afwerking, leidingen
BOUWVOLGORDE

Er word vanwege materiaal efficiëntie, kwaliteitsverbetering en 
verkorting van het bouwproces op de werkplaats gewerkt met zoveel 
mogelijk prefab delen. Omdat de delen in de bestaande schil moeten 
worden geplaatst is de afmeting beperkt tot de afmeting van de 
grootste gevelopeningen in het gebouw. 
Als eerste word het vloervlak egaal gemaakt. In de gang op de 
begane grond word de orginele terazzovloer behouden dus daar zal 
de vloer alleen plaatselijk geëgaliseerd worden. Het merendeel van 
de vloeren krijgt een ophoging van een zwevende dekvloer, deze 
vloeren zijn na aanbrengen van deze dekvloer al geschikt voor het 
verdere proces. Afstandshouders worden geplaatst om ook in de 
horizontale richting te zorgen voor egaal vlak waartegen vervolgens 
het prefab plint element wordt geplaatst. Vervolgens worden de 
plafond elementen geplaatst. 
De wand word hiertussen geplaatst en met folies en tapes word 
gezorgd voor een dichte afsluiting van het geheel. 
Daarna kan het glas geplaatst worden. De afwerking en leidingen 
komen als laatste. Door de deuren in de plint zijn de leidingen altijd 
nog bereikbaar en dus aanpasbaar. 



BRONBRON
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