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Jet Tillmann 

Groei Promenade
Een educatieve verlenging van Norrköpings typerende stadspromenades 

 

Deel 2: schetsboek





In dit schetsboekje zijn schetsen opgenomen gemaakt tijdens het totale 
ontwerpproces van het afstudeeratelier ‘Learning is Living’. Het zijn de 
schetsen die het meest beslissend zijn geweest en uiteindelijk hebben geleid 
tot het eindproduct dat te vinden is in Deel 1 van het afstudeerverslag: het 
ontwerpend onderzoek.  
 
Het ontwerp dat in september is gepresenteerd tijdens het tussencolloquium 
is ontzettend veranderd in de maanden erna, maar wanneer goed gekeken 
wordt naar de uitgangspunten die in het begin van het individuele proces zijn 
vastgelegd valt op dat deze nog steeds zeer duidelijk terug te zien zijn in het 
definitieve ontwerp. Door dit boekje te bekijken zal dit duidelijk worden.



Juni 



Lichamelijke groei 
 

Natuur groei  

Geestelijke groei 
 

Duurzame energie groei 

Groei concept



Natuurlijke inpassing omgeving

Hoogtelijnen locatie Abstracte richting hoogtelijnen Grote bomen locatie



Groei concept in doorsnede

Gebouw volgt op natuurlijke wijze de hoogtelijnen van de locatie, waardoor het 
hoogteverscil tevens binnenin het gebouw door de gebruiker ervaren kan worden



Natuurlijke locatie onderdeel laten 
zijn van het gebouw



Gebouw ‘groeit’met de kinderen mee 

Jonge kinderen

Oudere kinderen



Schaal kind

Raam op ooghoogte kind



Bestaande kleuterschool op locatie



Herbestemming kleuterschool





Inpassing programma brede school, grip krijgen op gebouwomvang en -vorm









Juli



Vorm varianten

Haaks op hoogtelijnen



Parallel aan hoogtelijnen



Augustus



Maquette schoolgebouw



Hoogteverschillen vloer



Gevelconcept

lokalen: ondiepe negge, grote 
raamopeningen

gang: diepe negge, kleine 
raamopeningen



Trap als kunst- en speelobject



Sfeerimpressie interieur

Aula met tribunetrap



Bieb en leeshoek boven bestaande kleuterschool



Programma school

Het ontwerp gepresenteerd tijdens 
het tussen colloquium



September



Vormvarianten

Zoektocht naar een compacter en 
overzichtelijker gebouw



Schema’s gebouwvorm



Vormvariant 4

Compact gebouw, speelt niet goed in 
op de hoogteverschillen







Vormvariant 4

Op het publieke pad naar de culturele functies wordt 
het hoogteverschil optimaal ervaren doordat de totale 
vloer een trap is



verhoogde tussenruimte tussen 
lokalen en publieke gang



Vormvariant 1

- As scheidt culturele- en lesfuncties 
- Grote hoogteverschillen in gebouw, 
doordat de gebouwrichting haaks op 
de hoogtelijnen staan



As scheidt culturele- en lesfuncties



Vormvariant 2

Gebouw loopt parallel aan de 
hoogtelijnen



Hoogteverschillen binnenin het 
gebouw zo optimaal mogelijk laten 
ervaren



Vormvariant 1 en 2 gecombineerd

uitzicht naar buiten creeeren



uitzicht naar buiten creeeren en 
richting geven



Oktober



As haaks op hoogtelijnen

as is tevens aula en scheidt culturele 
functies van de lesfuncties



De aula als één grote trap, welke de natuurlijke glooiing van het landschap volgt

Optimale ervaring van de hoogteverschillen in het gebouw



In de vleugels bevinden zich hellingbanen, waardoor 
tevens op deze plekken het hoogteverschil wordt ervaren









Zichtlijnen



De treden van de aula trap letterlijk 
vanuit de hoogtelijnen laten ontstaan



Combinatie van organische vormen 
in de aula vloer met daarin gehaakt 
strakke blokken



Doordat de aula trap natuurlijke 
vormen heeft, wordt als het ware de 
natuur naar binnen getrokken







De blokken kunnen van de taludtrap 
los worden gehaald en aan het 
dak opgehangen worden, door 
het natuurlijke hoogteverschil van 
de locatie te gebruiken ontstaan 
spiltlevels



Ruimte boven de blokken gebruiken 
als studieruimte



De doorsnede met de verschillende 
blokkenhoogtes, op natuurlijke 
wijze ontstaat een grotere 
verdiepingshoogte in het noorden



Varianten











Terrein

Parkeren onder sport



Varianten dakvorm

glazen dak

glazen dak met gelamineerde liggers

geschakeld dak (glasen dicht)



zadeldak glas

sheddak

golvend dak



Duurzame luchtbehandeling bij glazen dak aula

Winter:  gratis warmte d.m.v. voorverwamde ventilatielucht uit de aula/kas



Zomer: gratis koeling d.m.v. aardbuis



Daglichttoetreding blok

- glazen dak gang 
- raam binnenwand lokaal

- glazen dak gang met gelamineerde liggers 
- raam binnenwand lokaal

- dicht dak

- gedeeltelijk glazen dak gang
- overstek dak zuidzijde



- gedeeltelijk  glazen dak gang 
- raam binnenwand lokaal

- dak gang opgetild
- vertikale ramen dak gang
- raam binnenwand lokaal

- glazen dak gang doorgetrokken in lokaal
- raam binnenwand lokaal

- glazen dak gang golvend
- raam binnenwand lokaal



November



rolstoeltoegankelijkheid 
verwezenlijken door een hellingbaan 
over de totale taludtrap

hellingbaan doortrekken naar buiten 
over het natuurlijke landschap heen



Hemelwateropvang als architectonisch element



Definitieve gebouwvorm



Variant 1: groot raam en glazen deur Variant 2: speelse grote ramen en daklicht Variant 2: speelse kleine ramen en glazen deur

Variant 4: juni 8uur ‘s ochtends Variant 4: april 12uur Variant 4: juni 12uur



Variant 5: gekozen variant, meer structuur in de gevelopeningen. Variatie door twee afmetingen en 
verschil in diepte negge


