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abstract

This project is located in the citycenter of ‘ s- Hertogenbosch along the Lange Putstraat, Verwer-

straat and Parade. The choice of the location is emerged from the desire to design a consumptive 

school. The vibrant atmosphere of the city and its strategic position pertaining to the hospitality 

industry ensures that the function of the school could express itself.

In the introduction of the thesis is a description of research to the choice of location. Also, the 

target is described.

Then we’ll get a closer look at the history of ‘s- Hertogenbosch. Some themes will be discussed 

which relate to atmosphere and themes that affect the design.

After that a design explanation on urban and architectural levels will be discussed.

Finally, the experience of the design is discussed . A description of an abstract sequence and fur-

thermore the total experience in impressions will be shown.

The design provides an innovative approach to the design of a consumptive school. It is a current 

challenge regarding to revitalization and designing from sensory perception .
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samenvatting

Dit project is gelegen in het centrum van ‘s-Hertogenbosch aan de Lange Putstraat, Verwers-

straat en de Parade. De keuze voor de locatie is voortgekomen vanuit de wens om een consump-

tieve school te ontwerpen. De bourgondische sfeer van de stad en de strategische locatie ten 

opzichte van de horeca maakt het dat de functie van de consumptieve school tot uiting komt.

In de inleiding van de thesis wordt een beschrijving gegeven van vooronderzoek tot de keuze van 

de locatie. Ook zal hierin onder andere de doelgroep worden beschreven. 

Vervolgens wordt er ingegaan op de historie van ‘s-Hertogenbosch. Hierin worden thema’s be-

sproken die betrekking hebben op de zintuiglijke beleving en thema’s die van invloed zijn op het 

ontwerp.

Hierna zal verder worden gegaan met een ontwerpuitleg op stedenbouwkundig en architecto-

nisch niveau.

Als laatste komt de beleving van het ontwerp ter sprake. Hierbij wordt een beschrijving van een 

abstracte sequentie gegeven en zijn impressies te zien waarin de totale beleving naar voren komt.

Het ontwerp geeft een vernieuwende kijk op het ontwerpen van een consumptieve school. Het 

is een actuele opgave ten aanzien van herbestemming en het ontwerpen vanuit zintuiglijke be-

leving.
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vooronderzoek
gemeenschappelijk onderzoek

Deze thesis is tot stand gekomen binnen het afstudeeratelier ‘Learning is Living’ dat startte in 

februari 2013 onder leiding van J. Dekkers en A. Walraven. 

In dit afstudeeratelier is een onderzoek gedaan naar onderwijsgebouwen. Het onderzoek is op-

gesplitst in twee onderdelen: kennis opdoen van de wereld van schoolgebouwen en inzicht krijgen 

in het ontwerpen van ruimte vanuit zintuiglijke beleving.

 Het onderzoek was voornamelijk gericht op zintuiglijke beleving, waarbij de beleving 

vanuit zicht (kleur en licht), gehoor, reuk en tast centraal stonden. Het literatuuronderzoek was 

breed georiënteerd, waarbij er werd ingegaan op de geschiedenis van scholen, onderwijsvisies en 

schooltypologieën. Tevens zijn in het literatuuronderzoek acht architecten bestudeerd die archi-

tectonische elementen inzetten om de zintuiglijke beleving te beïnvloeden.

 Er zijn vijf casestudies onderzocht op architectonische kwaliteit (in feite de rationele 

kant van de architectuur) en zintuiglijke beleving (de zachte kant van de architectuur). Bij de 

casestudies zijn kwalitatieve onderzoeksmethodes gebruikt, waaronder interviews, observaties 

en de feitelijke (objectieve) architectonische analyse naar kleur, maat, schaal en routing. Als re-

sultaat uit het voorgaande onderzoek zijn er ontwerptools voor elke zintuig gegenereerd. De 

met tools ontwikkelde richtlijnen kunnen worden ingezet om de beleving van een ruimte in over-

eenstemming te laten zijn met de beleving die wordt gevraagd door de activiteiten die er plaats-

vinden. De ontwerptools zijn weergegeven in schema’s en tekstuele richtlijnen, deze schema’s 

kunnen als handleiding dienen voor het ontwerpen van een school.
Afb 1: schema’s ontwerptools
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visie en opgave
individueel

Voor de individuele ontwerpopgave is een consumptieve school ontworpen. Dit sluit sterk aan 

bij het thema ‘Learning is Living’, leren in een leefomgeving, leven in een leeromgeving en visa 

versa. Bij een consumptieve school moet gedacht worden aan de afstemming van verschillende 

beroepsgerichte vakken op elkaar en het inpassen van praktijksituaties.

Theorielessen zijn nodig voor de ‘algemene’ kennis en ontwikkeling. De theorie kan vervolgens 

direct in de praktijkvakken worden uitgevoerd. Waar leerlingen eerst stageplaatsen nodig had-

den, kan dit nu bij de school in praktijk worden gebracht met echte consumenten. De begeleiding 

wordt gedaan door professionals uit de praktijk.

De consumptieve school wordt op een strategische plek in een binnenstedelijk gebied gesitu-

eerd. Veelal zijn consumptieve scholen buiten centra gelegen, het nadeel is dan dat de praktijk-

situaties niet met echte consumenten kan worden uitgevoerd. Leerlingen moeten daarom veel 

stages lopen bij bedrijven, terwijl de school dit zou kunnen faciliteren. Tevens wordt op deze ma-

nier rugdekking aan de doelgroep geboden, de leerlingen kunnen zich goed ontwikkelen binnen 

de consumptieve school. 

Wanneer er specifiek op het consumptieve onderwijs wordt geconcentreerd, dan zal de leerom-

geving, werkomgeving en leefomgeving veel beter geïntegreerd kunnen worden met de samen-

leving. De theorie kan direct in de praktijk worden toegepast.



SVO

Licht Verstandelijke Beperking (LVB):
 - beperking in cognitief leren en/ of functioneren;
 - aan deze mensen zie je geen beperking aan de buitenkant;
 - IQ tussen 55 - 70;
 - IQ tussen 70 - 85: leerlingen met sociale aanpassingsproblemen.

Moeilijk Lerende Kinderen (MLK):
 - kind heeft leerachterstand van minstens drie jaar, gemeten vanaf  
 groep 8 basisonderwijs;
 - IQ tussen 60 - 85.

D O E L G R O E P

D O E L G R O E P

MBO

Niveau 1 - Funderend Beroepsonderwijs:
 - horeca-assistent.

Niveau 2 - Middelbaar Vakonderwijs:
 - kok;
 - medewerker bediening / gastheer-gastvrouw.

Niveau 3 - Middelbaar Vakonderwijs:
 - zelfstandig werkend gastheer/-vrouw / aankomend gastronoom;
 - zelfstandig werkend kok.
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doelgroep
combinatie SVO & MBO

Voor de doelgroep heb ik gekozen voor een combinatie van speciaal voortgezet onderwijs (SVO) 

en middelbaar beroepsonderwijs (MBO), deze doelgroep wordt ook gecategoriseerd tot het 

praktijkonderwijs. Deze leerlingen hebben extra begeleiding nodig in een vertrouwde omgeving. 

De SVO-groep bestaat uit leerlingen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en uit moeilijk 

lerende kinderen (MLK), de leeftijd van deze leerlingen ligt tussen de 12 en 18 jaar. Leerlingen 

met een licht verstandelijke beperking hebben veelal een beperking in cognitief leren en/of func-

tioneren, in sommige gevallen zijn het leerlingen met sociale aanpassingsproblemen. Moeilijk 

lerende kinderen, zijn leerlingen met een leerachterstand van minstens drie jaar (gemeten vanaf 

groep acht van het basisonderwijs). In praktijkscholen worden MLK-leerlingen en leerlingen met 

LVB bij elkaar geplaatst.

De leerlingen van de SVO-groep kunnen echter ook doorstromen tot een echte kok of bijvoor-

beeld gastheer/ gastvrouw, dit gebeurt op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Het MBO 

heeft drie verschillende niveaus, van funderend basisonderwijs tot middelbaar vakonderwijs. Op 

het MBO worden leerlingen klaargestoomd voor de praktijk.

Het voordeel van een gecombineerde speciaal voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps-

onderwijs is dat de leerlingen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. De leerlingen hebben 

die rugdekking nodig om te kunnen ontwikkelen. Tevens hebben de leerlingen contact met 

consumenten. 
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locatie
centrum ‘s-Hertogenbosch

Het centrum van ‘s-Hertogenbosch is ideaal voor het situeren van een consumptieve school, 

midden in de stad, midden in het leven! De binnenstad van ‘s-Hertogenbosch is een van de beste 

van ons land. Er zijn vele bourgondische restaurants, gezellige cafeetjes, kunstgaleries en musea. 

In de directe omgeving van de locatie aan de Lange Putstraat bevinden zich het nieuwe muse-

umkwartier (aan de Verwersstraat), de Sint-Janskathedraal aan de Parade en de altijd gezellige 

Korte Putstraat met zijn uiteenlopende keuze aan restaurants. De Bossche binnenstad staat 

landelijk bekend om zijn gevarieerde winkelaanbod.

BOURGONDISCHE LEVENSSTIJL

De keuze van de locatie in het centrum van ‘s-Hertogenbosch is vooral gekozen vanwege de 

bourgondische levensstijl die hier erg goed voelbaar is. Bij een bourgondische levensstijl moet er 

vooral gedacht worden aan mensen die genieten van het leven. Zij houden er van om op terrasjes 

te zitten, waar zij graag de tijd nemen om van een lekker hapje of drankje te genieten. Hierdoor 

is het vestigen van een consumptieve school in het centrum van ‘s-Hertogenbosch een goede  

strategische keuze. 
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literatuur
zintuiglijke beleving & sfeer bouwen

Om ontwerpbeslissingen, ten aanzien op het thema zintuiglijke 

beleving en sfeer, beter te kunnen funderen heb ik mij verdiept in de 

denkwijzes van filosoof Gernot Böhme, architect Juhani Pallasmaa en 

architect Peter Zumthor. Aan de hand van literatuur (Peter Zumthor, 

Atmospheres. Architectural Environments. Surrounding Objects (Basel: 

Birkhäuser, 2006) en Oase #91, Sfeer Bouwen. Building Atmosphere with 

Juhani Pallasmaa & Peter Zumthor (Rotterdam, Nai010 uitgevers, 2013) 

heb ik betere inzichten gekregen. In dit deel wordt een samenvatting 

gegeven hoe Böhme, Pallasmaa en Zumthor omgaan met het thema 

zintuiglijke beleving en sfeer bouwen. In deze thesis is de onderbouwing 

van het ontwerp (soms) gebaseerd op gedachtes van Böhme, Pallasmaa 

en Zumthor.

GERNOT BÖHME

Duitse filosoof Gernot Böhme toont aan de hand van Wölfflin, Schmar-

sow en Endell dat er al aan het eind van de negentiende eeuw aandacht 

was voor fysieke ervaring van ruimte. Heinrich Wölfflin stelde dat 

ruimtelijke vormgeving niet een kwestie is van wat je ziet, maar eerder 

een ervaring die lijfelijk beleeft wordt, die zich ook innerlijk bij de mens 

voltrekt. Dat leidde tot de ontdekking van het concept beweging als 

essentieel onderdeel van architectonische vorm. 

Wölfflin keek niet alleen naar het lichamelijke/ zintuiglijke effect van 

architectuur, maar interpreteerde die andersom ook als uitdrukking 

van een fysieke conditie. August Schmarsow probeerde vervolgens 

Wölfflin’s vermoedens van psychologische basis te voorzien. Architec-

tuur werd niet langer gekenmerkt door haar dragende eigenschappen; 

gebouwen werden nu beoordeeld op grond van wat ze qua beweging 

en beleving te teweegbrachten. August Endell schetst hierover het 

volgende: 

‘Wie aan architectuur denkt ziet meteen bouwelementen, gevels, ko-

lommen en ornamenten voor zich, maar eigenlijk komt dat allemaal pas 

op de tweede plaats. Niet de vorm sorteert het meeste effect, maar zijn 

tegendeel: de ruimte, de leegte, zoals die zich ritmisch tussen de muren 

ontvouwt, erdoor begrensd wordt, maar waarvan dynamiek belangrijker 

is dan die muren.’

Böhme gaat nader in op het aspect ‘bevindelijkheid’ (het zich ergens 

fysiek bevinden) en de beleving van ruimtelijke structuren. Hij stelt dat 

sfeer een cruciaal begrip is om de relatie tussen ruimtelijke factoren 

en de bewuste fysieke aanwezigheid in ruimte te kunnen duiden. Hij 

onderscheidt vervolgens drie groepen sferen, die elk hun eigen ‘sfeer-

generatoren’ kennen. 

 Bij de eerste groep gaat het om de impressie van beweging 

in brede zin, Wat betreft sfeergeneratoren gaat het hierbij vooral om 
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geometrische structuren en concrete constructies die in architectuur 

gerealiseerd worden. We ervaren ze vooral als suggesties van bewe-

ging, maar ook als massiviteit of gewicht, en vooral als de begrenzing of 

de uitgestrektheid van de ruimte van bewuste fysieke aanwezigheid.

 De tweede categorie is die van de synesthesie. Meestal 

worden synesthetische eigenschappen gedefinieerd als waarnemingen 

waarbij meerdere zintuigen betrokken zijn, zoals een scherpe toon, een 

kil soort blauw of warm licht. Als je kijkt naar hoe omstandigheden zijn 

waarin zo’n synesthetische beleving wordt opgeroepen dan blijkt dat je 

een ruimte bijvoorbeeld kil vindt, omdat hij in het ene geval rondom be-

tegeld is, in een ander geval blauw geschilderd en in een derde geval het 

er nogal koud is. Juist deze synesthetische meervoudigheid bij sfeerge-

neratoren is voor de architect heel interessant. Het gaat namelijk bij het 

ontwerpen niet om welke concrete eigenschappen hij aan de objectieve 

ruimte wil meegeven, maar welke sfeer hij de ruimte wil verlenen.

 Onder de derde groep schaart Böhme sociale karakteristieken. 

Het woord ‘gezelligheid’, zou je al zo’n kenmerk kunnen noemen, omdat 

gezelligheid weliswaar deels synesthetisch van aard is, maar ook  door 

conventies wordt bepaald; gezelligheid is cultuurspecifiek. Het sociale 

karakter van sferen wordt nog duidelijker, als je het bijvoorbeeld hebt 

over de sfeer van de jaren 1920, of van een foyer, of van een kleinbur-

gelijk interieur of van macht. Dat zijn kenmerken waar de architectuur 

al lang mee heeft leren werken; hoewel vooral in de binnenhuisarchitec-

tuur, niet zozeer in de ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Ten slotte stelt Böhme dat aandacht voor sfeer een nieuw creatief 

potentieel biedt voor de architectuur. Böhme plaatst een kritische 

kanttekening door te stellen dat het potentieel voor de architectuur 

van het begrip sfeer nog niet ten volle wordt benut. De architect werkt 

namelijk vanuit de meetkundige ruimte, maar volgens Böhme gaat het 

uiteindelijk om de ruimte van lichamelijke aanwezigheid.

JUHANI PALLASMAA

De Finse architect Juhani Pallasmaa stelt dat het bij de beleving van 

architectuur om veel meer gaat dan om louter de visuele waarneming: 

‘Bij het werven van inzicht in het karakter van de omgeving is een inge-

wikkeld, multi-zintuiglijk mengsel van talloze factoren betrokken, dat 

onmiddellijk - en synthetisch - wordt waargenomen als een allesomvat-

tende sfeer, als een gevoel, een stemming of ambiance.’

Pallasmaa stelt aan de hand van schilderijen, literatuur en muziek hoe 

sfeer geconstrueerd wordt. Dit zijn volgens hem verwante vakgebieden 

die veel van de essentie van architectuur laten zien. De schilderkunst 

bestaat volgens Pallasmaa uit sfeer: vooral de sfeer van kleur en licht 

natuurlijk, maar ritme en textuur kunnen soms ook sfeervol zijn. Muziek 

bestaat volgens Pallasmaa volledig uit sfeer: ‘Wat is muziek anders dan 

sfeervolle auditieve ruimten? Hoewel, die ruimten zijn niet alleen audi-

tief. Je kunt die ruimte ook zien en vooral voelen, met je spieren en je 

huid.’ En literatuur: ‘Wat zorgt er, van de eerste tot de laatste bladzijde  

van een boek, voor de continuïteit van de vertelling, anders dan een 
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bepaalde sfeer? Een roman is een universum op zich, met een heel eigen 

sfeer of gevoel.’

Met betrekking tot de rol van de architect ziet Pallasmaa de noodzaak 

voor een bepaalde balans tussen naïviteit en expertise om gevoeligheid 

voor sfeer te ontwikkelen. 

Pallasmaa stelt dat sfeer ervaren wordt als een eenheid, waarin alle 

zintuigen gelijktijdig aan het werk zijn. De beleving van de sferische 

kwaliteit in architectuur is daarom per definitie een lichamelijke erva-

ring. Een sfeervolle ruimte spreekt al onze zintuigen aan en maakt dat 

we deelnemen aan deze ruimte, stelt Pallasmaa. Sfeer kan daarom 

gezien worden als de meest omvattende  architectonische waarde. De 

menselijke sfeergevoeligheid op haar beurt wordt door Pallasmaa het 

zesde zintuig genoemd: onwillekeurig en onbewust tast de mens de 

ruimte af. Niettemin is architectuur onderworpen aan gebruik en is sfeer 

daarom in geen geval uitsluitend een individuele aangelegenheid van de 

architect.

Pallasmaa benadrukt dat het voor architecten cruciaal is empathie op 

te brengen voor gebruikers, opdrachtgevers en andere waarnemers 

van architectuur, hoe anoniem of onzichtbaar ze mogen lijken. Hij 

beschouwt, naast de fysieke, zintuiglijke waarneming, mededogen als 

noodzakelijk talent voor architecten die sfeer willen bouwen.

PETER ZUMTHOR

De Zwitserse architect Peter Zumthor omschrijft in zijn boek Atmosp-

heres negen korte hoofdstukken over elementen die hem inspireren bij 

het maken van sfeer. 

In het artikel introduceert Zumthor het begrip “Sfeer”. Hij beschouwt de 

oprichting van een specifieke sfeer in zijn gebouwen als een belangrijke 

component van de kwaliteit van de architectuur. Zumthor stelt dat het 

belang van de eerste indrukken in een gebouw of een ruimte essentieel 

zijn. Zumthor stelt dat sfeer niet alleen op zichzelf zou kunnen bestaan 

zonder interactie met de mensen. Zumthor probeert uit te leggen hoe 

hij zorgt voor sfeer in zijn gebouwen, hoe hij objecten creëert die het 

vermogen hebben om mensen te raken en  te reageren op hun emoties.

Zumthor laat ons kennismaken met de negen belangrijkste vragen die 

hij probeert te overwegen als hij nadenkt over een specifiek project.

Allereerst houdt Zumthor rekening met  “The Body of Architecture”. Hij 

beschouwt architectuur als een anatomische lichaam dat is opgebouwd 

uit verschillende materialen en onderdelen.

“Material Compatibility”, materialen reageren met elkaar en hebben 

hun uitstraling, de samenstelling van verschillende materialen kunnen 

leiden tot iets unieks. Materiaal is eindeloos.
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“The Sound of Space”, interieurs zijn als grote instrumenten, zij verza-

melen geluid, versterken het en verzenden het naar elders. Dat heeft 

te maken met de vorm die een ruimte heeft en is afhankelijk van het 

oppervlak van de materialen die ze bevatten, en de manier waarop deze 

materialen zijn toegepast.

“The Temperature of a Space”, Zumthor gelooft dat elk gebouw een 

bepaalde temperatuur heeft. Zo gebruikte Zumthor veel hout bij het 

maken van de Zwitserse paviljoen voor de Wereldtentoonstelling in 

Hannover. Als het warm was buiten het paviljoen, was het zo cool als 

een bos binnen, terwijl het open aan de lucht was.

“Surrounding Objects”, Zumthor zegt hierover: ‘Het idee van de dingen 

die niets te maken hebben met mij als architect nemen hun plaats in een 

gebouw, hun rechtmatige plaats - het is een gedachte die me inzicht 

geeft in de toekomst van mijn gebouwen: een toekomst die gebeurt 

zonder mij. Dat doet me veel goed. Het is een grote hulp voor mij om 

de ruimtes, van bijvoorbeeld een huis, daadwerkelijk in gebruik te 

bedenken’.

“Tension between Interior and Exterior”, iets anders dat heel bijzonder  

is over architectuur dat Zumthor fascineert. Architectuur neemt een 

beetje van de wereld en bouwt er een klein doosje van. En plotseling is 

er een interieur en een exterieur. Briljant!

“The Light of Things”, bij het denken over daglicht en artificieel licht 

moet Zumthor toegeven dat daglicht hem ontroert en het bijna als 

een spirituele kwaliteit voelt. Als de zon opkomt in de ochtend, vindt 

Zumthor geweldig. Het werpt licht op de dingen.

Peter Zumthor heeft beschreven wat werkelijk een architectonische 

sfeer vormt: ‘deze bijzondere dichtheid en stemming, dit gevoel van 

aanwezigheid, welzijn, harmonie, schoonheid ... onder wiens ban ervaar 

ik wat ik anders niet zou ervaren, op precies deze manier.’

VERGELIJKING PALLASMAA & ZUMTHOR

Wat theoreticus Pallasmaa en de praktiserend architect Zumthor bindt is 

de centrale rol van de toekomstige gebruiker, een kritische houding ten 

aanzien van het modernisme, de nadruk op andere zintuigen dan alleen 

de visuele en het pleiten voor een wisselwerking tussen deel en geheel 

van het ontwerpproces, in tegenstelling tot een lineair ontwerpproces. 

Daarnaast delen zij een grote waardering voor het ambachtelijke. Er zijn 

ook verschillen. Voor Pallasmaa is embodied image een centraal begrip, 

voor Zumthor is het materiaal.
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uitgangspunten

De uitgangspunten die leidend zijn geweest voor het ontwerp zijn de volgende:

Het hoofdthema van dit project is Learning is Living. Dit betekent voor mij het ontwerpen van 

een omgeving waarin leven en leren gestalte krijgen: leven in een leefomgeving, leven in een 

leeromgeving, leren in een leeromgeving en leren in een leefomgeving. Dit eerste uitgangspunt 

wordt uitgedragen door het feit dat een consumptieve school in het leren en leven wordt gecom-

bineerd. Hierbij leren de leerlingen om te gaan met de praktijk. Tevens is het belangrijk dat de 

consument weet dat hij zich in een schoolomgeving bevindt wanneer hij gebruik maakt van de 

faciliteiten zoals de bakker, het restaurant en het hotel.

Het volgende uitgangspunt is dat er uit gegaan wordt van additie en absorptie. Bij het ontwerp 

van het gebouw vormt de bestaande stedenbouwkundig weefsel samen met de bestaande be-

bouwing dan ook de basis. Tevens komt in dit uitgangspunt de duurzaamheid en revitalisering 

ten goede.

Zintuigen spelen een belangrijke rol bij de beleving en sfeer van een gebouw. Het derde uitgangs-

punt is hierop gebaseerd. Bij het ontwerp van dit gebouw worden ontwerpbeslissingen bewust 

gebaseerd op de zintuiglijke beleving van de consument en uiteraard die van de leerlingen.
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Afb 2: Plattegrond (ca. 1545) van Jacob van Deventer. 
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ontwikkeling ‘s-Hertogenbosch
waterstad

Het liedje  Dat gaat naar Den Bosch is nog niet zo oud, maar het past bij de kaart van Jacob van 

Deventer. Alle wegen en waterstromen lijken in Den Bosch samen te komen. Zo was ‘s-Herto-

genbosch een middelpunt van bedrijvigheid dankzij de rivieren Dommel en Aa en de landwegen.

Op de kaart van Jacob van Deventer is goed te zien dat de drie hoofdstraten die naar de Markt 

leiden, Vughterstraat, Orthenstraat en Hinthamerstraat, maar ook Postelstraat/Kruisstraat en 

Verwerstraat langs de verschillende stromen van de Dieze zijn aangelegd. De Diest, want zo 

werden Aa en Dommel binnen de veste genoemd, stroomde aan de achterzijde van de huizen. 

Goederen konden gemakkelijk worden aan- en afgevoerd en de rivier was direct binnen handbe-

reik voor zowel consumptief als ‘industrieel’ gebruik.
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ontwikkeling ‘s-Hertogenbosch
patronen

Belangrijke straten komen bij de Markt samen en de hoofdstromen van de Binnendieze lopen 

daaraan evenwijdig. De achterhuizen liggen veelal loodrecht op het water.

‘s-Hertogenbosch heeft veel te danken aan de Dieze. Op moderne kaarten is niet meer zoveel 

te zien van de stromen en stroompjes, omdat ze grotendeels zijn gedempt en dat wat ervan rest 

zich op veel plaatsen aan het blote oog onttrekt en in het duister ondergronds door de stad in de 

richting van de Maas stroomt. De Dieze is de levensader van ‘s-Hertogenbosch. Het Diezewater 

werd overal voor gebruikt en gaf de stad  vorm. 

De rivier bepaalt in veel gevallen het stratenpatroon van de stad, hierdoor doen zich nogal wat 

‘galante’ bochten in de straten voor. Dit is ook weer van invloed op de beleving van de straten, in 

de volgende hoofstukken volgt hier meer op.



32



33

het vormen van straten
rooilijnen

Hoewel de bebouwing van ‘s-Hertogenbosch veelal loodrecht op de Dieze zijn gebouwd, is de 

overige bebouwing tussen de belangrijke aderen (hoofdstraten) meer organisch aan elkaar 

gegroeid. De aan één geschakelde panden vormen tezamen een stedenbouwkundig blok. De be-

bouwing is als het ware tot aan de rooilijn gebouwd, waardoor deze de straten lijken te vormen.
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Afb 3: Vughterstraat
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beleving van de straten
bochten

De panden in het centrum van ‘s-Hertogenbosch  zijn allemaal aan elkaar geregen en vormen op 

deze wijze één lange gevelwand. Toch zijn de panden individueel herkenbaar door hun verschil-

lende hoogtes en materialisatie. Het ene pand is rijker ‘versiert’ dat het andere, soms zien we 

veel spekbandjes en getrapte gevels met ornamenten en zijn ze iets meer ingetogen. De meeste 

panden hebben een verticaal karakter, omdat zij in volume vaak hoger zijn dan breed. 

Zoals eerder besproken is zijn er vele ‘natuurlijke’ bochten in het stratenpatroon van ‘s-Her-

togenbosch herkenbaar, dit is van invloed op de zintuiglijkheid. Als men zich door de straten 

beweegt verandert het beeld continu en is de geleding sterk voelbaar, hierbij ziet men vaak niet 

het einde van de straat zoals dat wel het geval is bij een orthogonale opzet van de stedenbouw. In 

de beleving geeft dit meer het gevoel van beslotenheid en er ontstaat tevens een sequentie van 

verschillende beelden in de straat.
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de achterkant
articulatie

Wat we vanaf de straten niet kunnen zien is dat de achterkanten van de ‘stedenbouwkundige 

blokken’ ontzettend gearticuleerd zijn. Wie meer geld en ruimte nodig had liet zijn pand verder 

naar achter bouwen dan de ander, in andere gevallen is de bebouwing steeds een stukje groter 

gegroeid. Aan de achterzijde van de panden is de status vele malen minder van belang, de ach-

terkant is natuurlijk is veel gevallen niet publiekelijk toegankelijk. Dat is een interessant gegeven, 

want hoe hadden die achterkanten er uit gezien als zij wel publieke toegankelijk waren?
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Afb 4: Achter het Fortuintje, een zijstraatje van de Vughterstraat (1933)
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leven aan de achterkant
achterhuizen

De huisvesting van de werkenden was vaak bedroevend. Aan de hoofdstraten van de stad 

woonden de welgestelden, op de achterterreinen van deze woningen en in steegjes met beel-

dende namen als Achter den Engelschen Pispot of het Peter de Gekstraatje hadden de minder 

bedeelden hun onderkomen, veelal in de zogenoemde ‘cameren’. Dit was een vierkante ruimte 

van ongeveer drie bij drie meter, met een bedstee, een stookplaats en trapje naar de zolder waar 

de kinderen onder het pannendak sliepen.
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Afb 5: Hof van Zevenbergen (straatzijde) Afb 6: Hof van Zevenbergen (achterzijde) Afb 7: Hof van Zevenbergen (plattegrond)

Afb 8: Sint Jacobshof (straatzijde) Afb 9: Sint Jacobshof (achterzijde) Afb 10: Sint Jacobshof (plattegrond)
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hoven
de voor- en achterkant

De vraag  over hoe de achterkant van een stedenbouwkundig blok er uit ziet als deze publiekelijk 

toegankelijk was, kunnen we misschien afleiden van hoven.  In ‘s-Hertogenbosch heb ik gekeken 

naar het Hof van Zevenbergen en het Sint Jacobshof.

Opvallend bij deze hoven is dat ze als een geheel zijn ontworpen. Zowel van buiten als binnenuit 

vormt het een geheel, hoewel de buitenkant van de binnenkant subtiel kan verschillen vormt het 

wel een architectonisch geheel. Herkenbaar is tevens de eenduidige vorm die de hoven hebben. 

De vorm is symmetrisch en komt duidelijk naar voren,  er is ook geen sprake van een gearticu-

leerde gevel. 

Hoewel de straatzijde van de hoven als een publieke ruimte aanvoelt is dit gevoel in de hoven 

toch weer anders, de omslotenheid is voelbaar. Interessant is het gegeven dat de hoven publie-

kelijk toegankelijk zijn, maar toch meer semi-openbaar aanvoelen.

Afb 7: Hof van Zevenbergen (plattegrond)

Afb 10: Sint Jacobshof (plattegrond)
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complexiteit en potentie
ontwerp

De bestaande context voor het nieuwe ontwerp is complex. Op het moment is de beleving van 

de Lange Putstraat niet goed, omdat er in de plint van het huidige kantoorgebouw geen leven-

digheid is. Het gebouw terug ligt ten opzichte van de rooilijn, waardoor er op het moment auto’s 

geparkeerd staan en dat maakt het niet aantrekkelijk om door de Lange Putstraat heen te lopen. 

De Korte Putstraat is echt een horecastraat, hierdoor lopen de mensen heen en komen op die 

manier in de Lange Putstraat terecht. Het vestigen van een consumptieve school op deze plek is 

in die zin ideaal, omdat je als het ware bij het vuur zit.

 Het kantoorcomplex is geschakeld aan een paar oude architectonisch aantrekkelijke 

panden. Zo zijn de panden die gesitueerd zijn aan de Parade statig, tevens liggen deze panden 

recht tegenover het Theater en is er zicht richting de Sint-Jan kathedraal, waardoor het situeren 

van een hotel hier ideaal zou zijn. Tevens is ook aan de Parade horeca gevestigd en worden op het 

plein vele festiviteiten georganiseerd.

 De Verwersstraat is een lange straat die vanuit het hart van het centrum komt. Aan 

deze straat zijn een aantal kleine panden van het kantoorcomplex gesitueerd. Aan de Verwers-

straat is tevens het Noord-Brabantsmuseum gesitueerd, hier komen veel mensen op af. Dit 

maakt het extra interessant om consumptieve functies op deze plek te situeren, mensen zullen in 

de ochtend of middag graag een broodje eten met een kopje koffie of thee.

 Een extra potentie biedt de achterkant van het project, deze is op het zuiden gericht en 

zou een ideale plek zijn om een terras te maken en waar kleine bandjes kunnen spelen e.d.
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Afb 11: Bebouwing (ca. 1823) met kleine korrelgrootte.
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geschiedenis van het fragment 
fijnmazige structuur

Mensen met dezelfde of verwante beroepen vestigden zich in vroeger tijden vaak in dezelfde 

buurt. Dit had praktische voordelen, vooral als bepaalde voorzieningen buitenshuis nodig waren.

Ook werd het in de hand gewerkt doordat men dikwijls verenigd was in een ambachtsgilde. Door 

concentraties van beoefenaren van hetzelfde beroep ontstonden vanzelfsprekend straatnamen 

die naar dat beroep verwezen.

‘s-Hertogenbosch had in de Middeleeuwen een bloeiende wollenstoffenindustrie. Deze industrie 

behelsde, tussen schaap en lap, heel wat verschillende bewerkingen van de wol: schoonmaken, 

ontwarren, de vezels gelijk richten, spinnen, weven, noppen en stoppen, vollen, verven en sche-

ren, om alleen de hoofdzaken te noemen. Het schoonmaken, het vollen en het verven vereisten 

de aanwezigheid van veel water in de buurt. Weversplaats, komt vanuit het weven van wol. Na 

het weven moest de stof dichter en sterker gemaakt worden het ‘vollen’, hier komt de naam 

Volderstraatje vandaan. In de Verwersstraat werd vroeger wol geverfd voor kleding, vandaar de 

naam Verwer oftewel verver. In de straat die van de Verwersstraat naar de Parade/ Peperstraat 

loopt (later de Lange Putstraat), werd voor van de ververs een put geslagen. Deze werd de ‘Ver-

versput’ genoemd, hier konden de ververs schoon water uit halen.

Op de kaart is de bebouwing uit circa 1823 te zien. Wat opvalt is de fijnmazige structuur van  het 

stedelijkweefsel. Aan de Parade en aan de Peperstraat is het opvallend dat de bebouwing een 

grotere schaal heeft.  



48

Lange Putstraat

Parade

Pe
pe

rs
tr

aa
t

Verwersstraat

Ko
rt

e 
Pu

ts
tr

aa
t

Afb 12: Bebouwing (ca. 1975) met een grote structuur in de kleine korrelgrootte.
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bestaande context
verrijzen van een kantoorcomplex

De locatie van het ontwerp bevindt zich aan de Lange Putstraat. Het gebouw die deels zal 

worden herbestemd is het oude kantoor van Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant, uit 1975. 

Dit forse kantorencomplex in de Bossche School-stijl ligt aan zowel de Verwersstraat (ingang) 

als aan de Lange Putstraat. In de Verwersstraat wordt de omvang van het complex nauwelijks 

ervaren omdat daar een aantal bestaande panden is geïntegreerd. Een poortgebouw vormt de 

toegang tot een binnenplaats met hoofdentree. De achterzijde is erg gearticuleerd, zeker tussen 

de bestaande bebouwing aan de Parade ontstaan er ongedefinieerde patio’s. De in schaal en 

maat forse gevelwand aan de Lange Putstraat is over een grote lengte enkele meters achter de 

historische rooilijn opgetrokken. Dit in het kader van grote verbredings- en doorbraakgedachten 

uit de jaren zestig, die overigens nooit zijn uitgevoerd.
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Afb 13: Gedeeltelijke sloop om een heldere structuur terug te brengen, er ontstaat een grote restruimte.
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plaats vrijmaken
gedeeltelijke sloop

Het voormalige kantoorcomplex wordt gedeeltelijk gesloopt, zodat er weer een heldere struc-

tuur kan ontstaan in het nieuwe ontwerp. Er wordt voornamelijk het achterste gedeelte van het 

volume aan de Lange Putstraat verwijdert, dit betekent dat de gevel aan de Lange Putstraat 

blijft staan. Ook het poortgebouwtje aan de Verwersstraat zal worden verwijdert, hier komt een 

nieuwe invulling voor terug.

De maat die aan de achterzijde ontstaat is vrij fors, hier zal een nieuwe verbinding komen tussen 

de bestaande delen.
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Afb 14: Herstellen van de rooilijn en het inbrengen van een eenduidige vorm: een openbare hof.
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revitalisering van de plek
rooilijn herstellen & inbrengen eenduidige vorm

De volumes aan de Parade en Verwersstraat ondergaan een herbestemming. Ook het rechthoe-

kige volume aan de Lange Putstraat wordt volledig aangepakt. De rooilijn zal worden herstelt, 

in de zin dat het hoofdvolume terugkomt tot de historische rooilijn. Ook wordt een hof met een  

eenduidige vorm geïtroduceerd.  We hebben het eerder gehad over de eenduidige vormen van 

hoven in ‘s-Hertogenbosch, dit betekent dat het hof publiekelijk toegankelijk wordt. Het hof 

verbindt de verschillende vormen van het totale complex aan elkaar. Aan de Verwersstraat komt 

ook een nieuw volume .
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Afb 15: Absorptie en additie, de bestaande delen worden architectonisch en functioneel met elkaar 
verbonden. Het gebouw krijgt een nieuw hart en heeft verschillende gezichten naar de straten toe.
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geheel maken van de delen
absorptie & additie

Absorptie en additie zijn de belangrijkste begrippen die van toepassing zijn in dit ontwerp. Het 

rechthoekige volume aan de Lange Putstraat, het volume aan de Parade en de volumes aan de 

Verwersstraat zullen als het ware worden geabsorbeerd in het geheel. Het geheel wordt voor-

namelijk gevormd door de additie die gedaan wordt aan het bestaande, dat wil in feite zeggen 

dat de nieuwe bebouwing een geheel van de delen maakt. De delen worden voornamelijk via de 

achterzijde verbonden, dit is dan meteen ook het zwaartepunt van het complex. Het gebouw 

krijgt als het ware een nieuw hart en heeft verschillende gezichten naar de straten toe.
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Afb 16:  Nieuwe structuur in het stedenbouwkundige weefsel.
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nieuwe context
verandering en inpassing

Hoewel het nieuwe complex groots is in de fijnmazige structuur zal dit vanuit de beleving echter 

niet zo opvallen. Het complex krijgt nieuwe gezichten naar de straten toe. Er komt een hof met 

een eenduidige vorm die publiekelijk toegankelijk wordt. Het complex krijgt een nieuw hart en de 

bestaande delen krijgen een nieuwe verbinding.
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inpassing programma
omgaan met een bestaande weefsel

De bestaande weefsel bepaalt de structuur, het programma is hier op logische wijze ingepast. 

Aan de Parade worden de bestaande twee ‘monumentale’ panden gebruikt voor de inpassing 

van het hotel. Het hotel bestaat uit een receptie, back-office, kofferruimte, lobby en uiteraard 

de hotelkamers zelf, tevens is er ook een conferentieruimte op de begane grond gevestigd. De 

conferentieruimte en hotel kunnen gebruik maken van het restaurant. De positie van het hotel 

was een logische gezien de ligging ten opzichte van het Theater (deze liggen loodrecht tegen-

over elkaar).

De ‘school’, waar voornamelijk het theoriegedeelte is, wordt geplaatst in het deels bestaande 

structuur van het oude kantoorgebouw. De vele vierkante meters kunnen hier goed gebruikt 

worden voor leslokalen en andere vaklokalen. 

De bakkersopleiding van de school ligt in de plint van de bestaande panden aan de Verwers-

straat. De Verwersstraat is de straat die direct in de richting van de Markt gaat en tevens dichtbij 

het Noord-Brabants en Stedelijk Museum ligt. De geuren die vrijkomen van het brood bakken 

zullen mensen naar het bakkertje lokken. Op de verdieping van de kleinschalige panden komen 

de docentenkamers.

De structuren worden met nieuwbouw één geheel en vormen daarmee de consumptieve school.
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nieuwe structuur
diversiteit aan leerplekken

Binnen de bestaande en nieuwe structuur ontstaat de binnenwereld van de consumptieve school. 

De vorm van het hof vloeit door in het centrale atrium, waarin het daglicht optimaal binnenvalt 

en waar optimale omstandigheden voor kennisuitwisseling kunnen ontstaan. Tevens is er een 

grote diversiteit aan leerplekken.

De vorm van het hof is eenduidig en vloeit door in het centrale atrium. Het hof en het atrium zijn 

het verbindende element tussen de bestaande structuren.

De vaklokalen (theorie) liggen op de eerste en tweede verdieping op het noorden aan de Lange 

Putstraat. De vaklokalen vallen buiten de bestaande structuur, de nieuwe gevel komt daardoor 

terug tot de historische rooilijn. De stiltetruimtes liggen als ‘losse’ doosjes in de bestaande 

structuur. In het atrium steken ‘zelfstudieterrassen’, hier kunnen de leerlingen werken aan hun 

zelfstudie. Er is dus een gradatie aan leerplekken en beslotenheid van deze leerplekken, dit wordt 

verder besproken in de paragraaf ‘Beleving’.
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doorwaadbaarheid
toegankelijkheid voor gasten

De begane grond heeft een grote mate van doorwaadbaarheid (openbaar voor gasten). De gas-

ten zien hier de studenten in de praktijk leren en werken, hierdoor komt het thema ‘learning is 

living’ optimaal tot zijn recht. Hoewel de begane grond een grote mate van doorwaadbaarheid 

heeft, zijn er ruimtelijk gezien wel ‘grenzen’ of scheidingen voelbaar (dit zal verder in de para-

graaf ‘Beleving’ aan bod komen).
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articulatie
plekken en uitzonderingen

In de plint, richting en van het hof, ontstaan er plekken en worden entrees gemarkeerd door 

articulatie. Aan de kant van de bakkerij ontstaat een mooie plek om te zitten in het ochtend zon-

netje. Tevens zit je bij de bakkerij, in het hofje, onder een overstek. Als de zon ondergaat schijnt 

deze richting het terras van het restaurant, zo ontstaan er gedurende de dag mooi plekken om 

te zitten.
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verticale & horizontale circulatie
lopen in ‘loops’

In het gebouw zitten de liften en trappen op strategische plekken, zodat een snelle verticale 

circulatie  over de verdiepingen mogelijk is.  Ook over de horizontale circulatie is nagedacht: het 

hof en het atrium bieden tevens de mogelijkheid tot ‘loops’ in het gebouw, waardoor er geen 

doodlopende routes zijn.
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flexibiliteit
verandering en aanpassing

Flexibiliteit van de vaklokalen en stilteruimtes. De wanden van de vaklokalen zijn flexibel en 

aanpasbaar binnen een stramien van 2,7 meter (of een veelvoud hiervan). De vaklokalen zijn 

flexibel, zodat er ingespeeld kan worden op de grootte van een groep die les krijgt, ook kunnen 

de flexibele wanden ingezet worden bij bijvoorbeeld tentamens zodat de ruimte vergroot is. Te-

vens bestaan ook de stilteruimtes uit flexibele wanden, waardoor de configuratie in de toekomst 

aangepast kan worden.
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gevels
uitdrukking en inleiding van de doorgang

De flexibiliteit komt ook tot uitdrukking in de gevel. Binnen de stramienen is er op speelse wijze 

een variatie aan gevelopeningen gemaakt. De gevel bestaat uit vele verticale die over twee 

verdiepingen gaan. De verticale hebben invloed op de beleving vanaf de straat, de gevel heeft 

hierdoor een gesloten indruk, wanneer men loodrecht op de gevel staat oogt deze echter erg 

transparant.

De plint in de gevel aan de Lange Putstraat ligt terug ten opzichte van de rooilijn en geeft zo een 

inleiding aan de doorgang van het hof. In de plint zijn vanaf de straat de oefenkeukens zichtbaar.



De open opzet van de ruimtes rond het hof en het atrium zorgen voor na-

tuurlijke looproutes en visuele verbindingen die het zogenoemde ‘social-learning’ 

stimuleren. De vorm van het hof vloeit door in het centrale atrium, waarin het daglicht optimaal 

binnenvalt en waar optimale omstandigheden voor kennisuitwisseling kunnen ontstaan. 
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sequentie
beeld vanaf de Parade

Vanaf de Parade is direct het hotel van de consumptieve school te zien. In de gevel van het linker 

pand is een ingreep gedaan om de entree te verduidelijken. De ingreep behelst een omlijsting 

van de entree, door de grootte zal duidelijk worden dat dit de hoofdentree is van het hotel.

Het hotel past binnen de bestaande panden, de ornamenten en lijnen geven de panden een 

statige uitstraling. Vanuit de hotelkamers, op de verdiepingen, is er zicht richting de Sint-Janka-

thedraal en de Parade zelf.
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sequentie
beeld in de Lange Putstraat

Wanneer men door de Lange Putstraat loopt lijkt de lange nieuwe gevel vrij gesloten, dit vanwe-

ge de verticale stijlen. Echter opent de gevel zich wanneer men zich steeds meer loodrecht op 

de gevel bevindt. De plint van de gevel ligt terug ten opzichte van de rooilijn, hierdoor wordt de 

richting van de straat versterkt. 

Er is vervolgens een inleiding in de gevel gemaakt om het hof in te leiden. Het licht is ook een 

belangrijke aantrekkingskracht richting het hof; de Lange Putstraat is aan de noordzijde geo-

riënteerd zodat men naar het zuiden tegen het licht in loopt. Tevens kunnen ook de geuren die 

vrijkomen van de bakkerij en het restaurant een nieuwsgierigheid teweegbrengen.
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sequentie
beeld in het hof

Het hofje heeft een eenduidige ellipsvorm, deze vorm verbindt de verschillende structuren aan 

elkaar en bevorderd de doorwaadbaarheid van het hofje. In de gevel van het hofje is dezelfde 

stramienmaat als aan de Lange Putstraat toegepast, echter wordt de gevel anders ervaren om-

dat men altijd loodrecht op deze gevel kijkt. De plint van het hofje is op verschillende plaatsen 

gearticuleerd, zodat plekken kunnen ontstaan in deze uitzonderingen. Tevens heeft zo ook de 

entree van de school en het restaurant een natuurlijke ingang.
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sequentie
beeld bij binnenkomst ‘school’

Eenmaal binnen is de ‘offset’ van de vorm van het hofje direct voelbaar in de lagen van de zelf-

studieterrassen in het atrium. De collegezaal, waar de zelfstudieterrassen op steunen, vormt 

een natuurlijke en ruimtelijke grens richting het hotel. Op de begane grondvloer ziet men een 

self-service restaurant met kookeilanden er in, waarbij de leerlingen a la minute koken. Er is ook 

zicht richting de oefenkeukens, die tevens vanaf de straat in de plint te bewonderen zijn. De 

oefenkeukens bevinden zich in de bestaande structuur van het oude kantoorpand, waarin ook de 

stilteruimtes en vaklokalen zijn geplaatst. 
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sequentie
beeld vanaf de zelfstudieterras

De vaklokalen en stilteruimtes zijn pas zichtbaar op de eerste verdieping, waardoor er een duide-

lijke rugdekking is wanneer de studenten zich moeten concentreren. De gradatie van een open 

structuur (atrium/hof) en gesloten structuur (vaklokalen) zijn hiermee gemaakt.
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sequentie
beeld nabij de stilteruimtes

Wanneer men richting de stilteruimtes loopt is de beslotenheid direct voelbaar door het hoogte-

verschil ten opzichte van het atrium. Tevens wordt het licht in de ruimte -richting de vaklokalen- 

een stuk meer gedimd, omdat men dan verder verwijdert is van het atrium. Zo ontstaat er een 

natuurlijke gradatie vanuit het licht en dus door architectonische elementen.
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sequentie
beeld gezien voor de vaklokalen

Voor de vaklokalen zijn de dammen van de bestaande gevel zichtbaar, deze dammen breken de 

lengte van de gang. Tevens zit er een knik in de gevel, waardoor de lengte ook gebroken wordt 

en waardoor de beleving van de gang verandert.
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impressie
beeld vanaf de Lange Putstraat

Om de totaalervaring te beschijven worden een aantal impressies weergegeven. Wanneer men 

vanaf de Korte Putstraat/ Vewersstraat loopt komt men al snel de consumptieve school tegen. 

 Wat direct opvalt is de doorgang naar het hofje. In de gevel is een inleiding gemaakt 

van de doorgang door een extra hoog plafond, waarbij de stijlen van de gevel doorlopen in het 

plafond en richting geven naar het hofje. Tevens is de gevel aan de Lange Putstraat op het noor-

den gesitueerd, waardoor men aangetrokken wordt door het licht in het hofje. Je loopt als het 

ware naar het licht toe. Ook kunnen de geuren die vrijkomen bij het koken en bakken een rol 

spelen om naar het hofje te lopen. De gevel en het plafond van de doorgang zijn afgewerkt met 

een bronze beplating, door invloed van het licht gaat de beplating opgloeien, hierdoor wordt ook 

de doorgang natuurlijk ‘verlicht’.

 In de plint van de gevel zijn de oefenkeukens zichtbaar, zodat meteen duidelijk is wat er 

zich in de school afspeelt. De plint ligt terug ten opzichte van de rooilijn, hierdoor komen de bo-

venste verdiepingen meer naar voren en wordt de richting van de straat benadrukt. De gevel lijkt 

erg gesloten, maar dat is optisch bedrog. De stijlen lopen over de eerste en tweede verdieping 

heen, achter de gevel liggen de vaklokalen. De reflecties van de materialisatie brengt het licht op 

een natuurlijke manier binnen.
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impressie
ervaring van de gevel

In het hofje is het principe van de gevel direct helder. De stijlen lopen van dicht naar open naar-

mate men meer loodrecht op de gevel kijkt. De gevel wordt dan ineens ook erg transparant. Dit 

is wel afhankelijk hoe de schaduw erop staat, hoe meer schaduw, des te meer er reflecties van het 

glas zichtbaar zijn. De verticale stijlen van de gevel zijn uitgevoerd in een bronze kleur, hierdoor 

komen de banden die een lichte kleur aluminium beplating hebben sterkt naar voren.
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impressie
beeld in het hofje

In het hofje is er een gezellige sfeer voelbaar. Een gezellige sfeer klinkt vaag, maar kan aan de 

hand van architectonische elementen worden uitgelegd. Het hofje heeft een sterke mate van 

beslotenheid, dit komt tot uitdrukking door de eenduidige vorm van het hof. Deze vorm wordt 

benadrukt door de lichte horizontale banden. Ook de materialisatie is van invloed op de sfeer, dit 

komt door warme uitstraling van de bronze kleur van de verticale stijlen. De zon speelt ook een 

belangerijke rol op de zintuiglijke beleving van het hofje. De zon snijdt prachtig in het hofje en 

neemt vervolgens dezelfde beweging als het hofje alvorens hij ondergaat.
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impressie
beeld vanaf de eerste verdieping richting het atrium

De begane grondvloer is opengewerkt met een self-service restaurant met kookeilanden er in, 

zodat er goed zicht is naar de oefenkeukens. Tevens is er zicht op het a la minute koken (deze 

formules van restaurants zie je ook bij de Bijenkorf en de V&D). De visuele verbindingen die ont-

staan bevorderen het zogenoemde ‘social-learning’, hierbij worden leerlingen gestimuleerd door 

andere leerlingen omdat zij bijvoorbeeld zien dat anderen aan het leren of koken zijn. Het atrium 

is een ideale ruimte voor kennisuitwisseling.

 Wat opvalt zijn de vormen van de zelfstudieterrassen, de vorm van het hof vloeit als 

het ware door in het centrale atrium, waardoor de connectie van het atrium en het hof voelbaar 

is. Tevens zijn de zelfstudieterrassen zo, als een soort tribune, gericht op het hofje. De randen 

van de vloeren zijn bekleedt met verticale latten, deze latten liggen iets uit elkaar zodat deze een 

akoestische werking hebben. De collegezaal (waar de zelfstudieterrassen op steunen) vormt een 

natuurlijke en ruimtelijke grens richting het hotel.

 Het licht komt diep via het atrium het gebouw binnen. Richting de stilteruimtes en 

vaklokalen vormen de vloeren en kolommen een meer besloten gevoel. Het licht is hier tevens 

meer gedimd, waardoor er een mooie gradatie te zien is.
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impressie
beeld vanaf een zelfstudieterras

In het beeld vanaf de zelfstudieterras is de connectie met het hofje zichtbaar. De gevel oogt 

transparant, omdat men loodrecht op deze gevel kijkt. Langs de randen van de zelfstudieterras-

sen zijn de balustrades als het ware verbreedt, waardoor er werkbladen ontstaan. Dit stimuleert 

de studenten om dichter langs de randen van de vloeren te zitten, tevens bevordert dit de visuele 

verbindingen tussen de verdiepingen. In dit beeld is tevens goed te zien wat het verschil is van 

de ruimte van het atrium in vergelijking met de situatie waar de stilteruimtes zijn. De ruimte met 

de stilteruimtes en vaklokalen vormen echt een ruggengraat waar je jezelf kunt terugtrekken en 

waar goed geconcentreerd kan worden.
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Begane grond

    1 Terras, hof (buiten)
    2 Tochtportaal
    3 Self-service restaurant
    4 Oefenkeukens
    5 Kleedkamer
    6 Collegezaal
    7 Opslag
    8 Conferentieruimte
 

  
  
    9 Receptie
    10 Kofferruimte
    11 Backoffice
    12 Bar
    13 Lobby
    14 Bakkerij
    15 Ovens, voorbereiding

Lange Putstraat

Verwersstraat

P
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e

1

2 

3

4
5 5

6

7

7
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9

9
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11
12
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14
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    9 Receptie
    10 Kofferruimte
    11 Backoffice
    12 Bar
    13 Lobby
    14 Bakkerij
    15 Ovens, voorbereiding

1e verdieping
schaalloos
    1 Theorie vaklokaal
    2 Projectgroep stilteruimte
    3 Zelfstudieterras
    4 Vide
    5 Collegezaal
    6 Koffiecorner
    7 Docentenkamer
    8 Hotelkamer

1

2 2 2

3

4

5

6

6

7

7

7
7

8

8

4
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2e verdieping
schaalloos
    1 Theorie vaklokaal
    2 Projectgroep stilteruimte
    3 Zelfstudieterras
    4 Vide
    5 Docentenkamer
    6 Hotelkamer

1

2 2 2

3
4

5

6

6

4
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schaalloos
    1 Hotelkamer

1
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D
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plattegronden
3e verdieping
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Doorsnede BB

Doorsnede CC Doorsnede DD

Doorsnede AA
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doorsneden
AA, BB, CC & DD
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perspectiefdoorsnede
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Voorgevelaanzicht Lange Putstraat

Voorgevelaanzicht Parade Voorgevelaanzicht Verwersstraat
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gevelaanzichten
straatzijden
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perspectiefdoorsnede
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bronvermelding

Alles is eigen werk, tenzij hieronder vermeld.
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