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Het afstudier atelier ‘The Naked Architect 
2.0” is voor mij een zeer leerzaam proces 
geweest, waarbij ik regelmatig met mijzelf ben 
geconfronteerd. Waarbij euforische momenten 
werden opgevolgd door teleurstellende. 
Het is voor mij een zeer uitdagende reis geweest en heeft 
geresulteerd in vele leerzame momenten. Mede door de 
continue afwisseling van theorie en ontwerp, waarbij het 
bouwen van de filosofische tafel een extra verdiepend 
onderdeel was van het vak van de architectuur. Vallen 
en opstaan is toch wel een typerende omschrijving 
van het afgelopen afstudeerjaar. Hoewel het dus niet 
altijd soepel is verlopen, zou ik het achteraf eigenlijk 
niet anders willen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik 
afstand kon nemen, om mijn eigen manier van werken 
en de ontwerpkeuzes die ik maakte te reflecteren. Het 
thema “thinking about the making” heeft voor mij 
hierdoor een extra en persoonlijke dimensie gekregen. 
Tijdens het afstuderen heb ik veel ondersteuning 
gehad in samenwerking en gesprekken met vrienden. 
Ik wil dan ook iedereen bedanken die mij tijdens 
dit proces heeft geholpen. Met name wil ik mijn 
dank uitspreken richting Roy van Hoorn en Arnoud 
Hanenburg, welke het hele jaar een klankbord zijn 
geweest en mij hebben ondersteund in het denkproces. 
Als laatste wil ik ook Nick Matulessy bedanken, met 
wie ik tijdens het afstuderen veel heb samengewerkt  
en waardoor ik de afstudeerperiode als een plezierige 
en ondernemende  periode heb ervaren. 

Martijn Jansen
16-08-2013

VOORWOORD
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SAMENVATTING

Afgelopen jaar heb ik gezocht naar een eigen 
interpretatie van het afstudeer thema “thinking about 
the making”. Tijdens deze zoektocht is de interesse 
ontstaan in de fenomenologie van Merleau-Ponty. Onder 
invloed van deze filosofie heeft mijn zoektocht geleid 
tot het bevragen van hoe het vak van architectuur word 
uitgeoefend en hoe het ontwerp van de architectonische 
ruimte door middel van abstracties tot stand komt.
Aanleiding tot deze interpretatie en richting van het 
onderzoek is de onderstaande uitspraak van Merleau-
Ponty, waarin hij zijn kritiek uit op een volgens het 
geometrisch perspectief geordende weergave van ruimte.

Merleau-Ponty: “In deze door het lichaam waargenomen 
wereld bestaan de dingen niet netjes en vredig na en 

naast elkaar geordend volgens bepaalde perspectieven, 
maar zijn de dingen rivalen voor mijn ogen juist 

omdat zij elk op hun eigen plek bestaan” 

Merleau-Ponty wijst hier op het bestaan van een 
spanningsveld tussen de abstracte weergave en de 
lichamelijke waarneming van ruimte, waarbij de 
lichamelijke waarneming leidend is tussen beide. 
Hoe dient een architect, welke door middel van 
abstracties ruimtes ontwerpt om te gaan met dit 
spanningsveld? Om hier een antwoord op te kunnen 
formuleren, ben ik allereerst gaan onderzoeken wat 
dit spanningsveld vormt. Zo heb ik geëxperimenteerd 
met het vastleggen van lichamelijke perspectieven. 
Door relatief eenvoudige experimenten zoals, één 
voor één gefotografeerde dozen in de ruimte, in één 
beeldcompositie te plaatsen. Op deze manier heb ik 
voor mijzelf een visueel tastbaar beeld gemaakt hoe 
ruimte en objecten zichzelf in de directe lichamelijke 
waarneming ordenen. Door deze experimenten is 
het thema van beweging door tijd en ruimte centraal 
komen te staan als onderdeel van het spanningsveld 

tussen de abstractie en de lichamelijke waarneming.

Het ontwerpen en bouwen van de filosofische tafel is 
dan ook een ruimtelijk onderzoek geweest naar hoe 
de gebruikte abstractie van de tafel zich verhoudt tot 
beweging door tijd en ruimte. Er is gekeken naar de 
effecten als de abstractie van een tafel slechts vanuit 
één perspectief in de ruimte is waar te nemen en alles 
wat achter dit perspectief ligt van de tafel af te halen. 
Wat we dan zien is dat de beeldcompositie van de 
abstractie slechts één moment in tijd vertegenwoordigt, 
welke in de lichamelijke waarneming in een geleidelijk 
proces van momenten in tijd tot stand komt. Dit heeft 
in combinatie met aansluitende literatuur geresulteerd 
tot het concept van het geleefde perspectief. 

Om dit concept in een architectonische opdracht toe 
te passen, heb ik gekozen om als eindopdracht een 
ontwerp te maken voor de nieuwe openbare bibliotheek 
in Tilburg. Tijdens dit ontwerpproces heb ik een houding 
aangenomen, in hoe er omgegaan dient te worden met 
spanningsveld tussen de abstractie en de lichamelijke 
ervaring en heb deze methode toegepast in het ontwerp 
van de gevel. Dit ontwerpproces heeft geleid tot het besef, 
dat door het gebruik maken van abstracties een route kan 
worden uitgezet, waarlangs de lichamelijke waarneming 
zich kan voltrekken. Juist omdat iedere abstractie aan zijn 
eigen moment en plaats is te relateren. Deze momenten 
kunnen worden gebruikt als ‘hoogtepunten’ op de route, 
welke tijdens de lichamelijk waarneming ervan, 
in relatie tot elkaar betekenis krijgen.
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INTRODUCTIE

Het afgelopen jaar heeft de afstudeerperiode in het atelier 
‘the naked architect 2.0’ zich gericht op een combinatie 
van theorie/filosofie en het architectonisch ontwerp. 
Dit heeft geresulteerd in een leerproces waarbij ontwerp 
en onderzoek elkaar continu hebben afgewisseld. Het 
centrale thema van het afstudeer atelier is ‘thinking about 
the making’. We praten hier dan over het ontwikkelen 
van een zelf bewustzijn hoe materialiteit en detail 
kunnen bijdragen aan de architectonische ervaring. 
Een architectonische ervaring die gericht is op de 
zintuigelijke waarneming van de architectuur. De wijze 
waarop het zonlicht het oppervlak van een gevel tot leven 
laat komen of hoe het zichtbare detail en toewijding van 
het afwerkingsniveau verwondering  kunnen oproepen 
en de conceptuele gedachten van de architect kunnen 
articuleren. Zo zijn er oneindig veel mogelijkheden en 
fenomenen om als architect de architectuur beleving van 
gebruikers en passanten te verrijken. Een architectuur 
houding die middels de zintuigelijke waarneming van 
verrijking en sensaties probeert te bewerkstelligen. 
In de omschreven doelstelling van het atelier zit naar 
mijn mening de stelling verhuld, dat de ervaring van 
sensaties en schoonheid tot leven komt, wanneer het 
in confrontatie word gebracht met de lichamelijke 
zintuigen. Tijdens mijn afstuderen ben ik daarom gaan 
onderzoeken wat de rol is van ons lichamelijk zijn in 
de ervaring en perceptie van architectuur en hoe dit in 
relatie staat met het ontwerpproces. Deze focus is vanaf 
het aanloopproject leidend geweest in de uitwerking 
en benadering van de verschillende opdrachten. In 
het aanloopproject zijn via het ontwerp en de bouw 
van de filosofische tafel de eerste stappen gezet om 
het onderzoek uit te voeren en grip te krijgen op de  
bestudeerde filosofie. Deze architectuur houding is 
ten slotte ook toegepast bij het ontwerpen van een 
bibliotheek als eindopdracht van het afstuderen. 
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Er bestaat een spanningsveld tussen het gegeven dat ruimtes door middel van abstracties op en in 2d worden 
ontworpen, terwijl het ondergaan van ruimte een 4d ervaring betreft, beweging in het tijdruimte continuum. 

Hoe dient een architect om te gaan met dit spanningsveld?

- Wat zijn de laatste inzichten ten aanzien van de perceptie en ervaring van ruimte?

- Welke aspecten/kenmerken vormen het spanningsveld?

- Hoe kan de architect dit implementeren in het ontwerppreces en de architectonische ruimte?

- Hoe zijn onze verwachtingen ten aanzien van onze ervaring van de ruimte te manipuleren?

- Hoe kunnen we architectuur en het ontwerp gebruiken om mensen bewust te maken van de manier 

waarop zij ruimte percipieren en ervaren?
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Tijdens het lezen van ‘de wereld waarnemen’ werd 
ik gegrepen door de uitspraak dat het geometrisch 
perspectief geen juiste weergave is van onze lichamelijke 
waarneming. De wijze waarop bijvoorbeeld een 
schilder tijdens het waarnemen van een landschap 
dit voor ons volgens bepaalde perspectieven netjes 
en geordend heeft geplaatst in zijn schilderij, 
komt niet overeen zoals hij het daar lichamelijk 
waarneemt. Merleau-Ponty zegt hierover:

Merleau-Ponty: “In deze door het lichaam waargenomen 
wereld bestaan de dingen niet netjes en vredig na en 

naast elkaar geordend volgens bepaalde perspectieven, 
maar zijn de dingen rivalen voor mijn ogen juist 

omdat zij elk op hun eigen plek bestaan” 

(Slatman, J. (2003). Filosofie en kunst. 
Wijsgerig Perspectief, p22.)

Deze uitspraak stelt de vertrouwdheid van het geordend 
perspectief en de manier waarop wij ons blijkbaar bewust 
zijn van ons eigen lichamelijke waarneming ter discussie. 
Hij specificeert deze kritiek met dat in het geordende 
perspectief de ruimte zich vanuit een lichaamsloos 
perspectief ontvouwt aan de toeschouwer en daarmee 
geen recht doet aan hoe wij altijd al lichamelijk in de 
wereld zijn. Hij stelt dat het lichaam zelf deel uitmaakt 
van de ruimte die het waarneemt en deze dus niet 
vanaf een afstand volledig zou kunnen overzien. In 
onze lichamelijk waarneming gaat onthulling van 
ruimte en objecten samen met de verhulling van het 
moment daarvoor. Dit gedachtegoed was voor mij 
de aanleiding om onderzoek te doen naar het door 
Merleau-Ponty geposteerde spanningsveld tussen de 
abstracte weergave en de lichamelijke waarneming van 
ruimte en objecten. De geordende perspectieven zoals 
Merleau-Ponty die beschrijft komen bekend voor en 

HET GELEEFDE PERSPECTIEF

zien we ook regelmatig terug in het architectonische 
ontwerpproces. Dat zou toch ook gezegd moeten 
kunnen worden van de lichamelijke waarneming? 
Dat is nou juist hetgeen wat we allemaal en altijd al 
doen. Het blijkt echter lastig om een voorstelling  te 
maken van de ruimte die niet volgens gebruikelijke 
geordende perspectieven is weergegeven en zodoende 
ook om te achterhalen wat Merleau-Ponty bedoelt met 
de lichaamloosheid in dit type weergave van ruimte.
Om hier een beeld van te krijgen ligt de start in een 
meer wetenschappelijke benadering van het fenomeen 
van de waarneming. Deze is onder andere te vinden 
in ‘de perspectivische waarneming van de ruimte’. 
Hier wordt beschreven hoe wij drie dimensionale 
objecten of ruimte, volgens fysische eigenschappen 
zintuigelijk kunnen waarnemen en waar ik met name 
geinteresseerd ben in hoe deze worden verwerkt. In 
‘de perspectivische waarneming’ wordt gesproken over 
een perspectivische deformatie van de subjectieve 
zintuigelijke waarneming. We beginnen bij het effect wat 
optreedt in de lichamelijke waarneming van bijvoorbeeld 
een drie dimensionaal vierkant. Zoals het woord 
deformatie al doet vermoeden, treedt in het zintuigelijk 
waarnemen een ‘vertekend’ beeld op van dit vierkant. De 
oorspronkelijke euklidische gegevens van diepte, breedte 
en hoogte van het vierkant worden vervormd en zijn 
niet meer zoals bij abstracte geordende perspectieven 
te herleiden volgens bepaalde regels. Alle zijden van 
het object hebben hun perspectivisch vertrekpunt 
op de horizon van de lichamelijke waarneming. Dit 
‘vervormde’ beeld wordt vervolgens door het intellect 
vertaald naar het vertrouwde beeld oftwel kennis die 
we hebben van deze vorm. We maken het vierkant en 
zijn meetkundige kenmerken weer‘herkenbaar’ voor 
onszelf. Binnen ons waarnemingsveld is er slechts een 
beperkt gedeelte waar alles scherp en in detail kan 
worden waargenomen. In een situatie met meerdere 
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drie dimensionale vierkanten in de ruimte zal de focus 
en dus het perspectief tot deze vierkanten verplaatst 
moeten worden, om deze in allemaal in detail te kunnen 
waarnemen. Wat dus leidt tot meerdere deformaties van 
objecten en een ordening van objecten in de ruimte op 
basis van lichamelijke perspectieven. Deze ordening 
van objecten in de ruimte en de ruimte zelf, zoals deze 
in het lichamelijk perspectief wordt waargenomen, is 
kennis welke we niet paraat hebben zodra we ons een 
hier een voorstelling van maken. Tijdens bijvoorbeeld 
het tekenen van een perspectiefschets, wordt de 
horizon, zoals deze aanwezig is in de zintuigelijke 
waarneming, wel toegepast, maar ordenen we de ruimte 
en objecten op basis van een enkele horizon, terug naar 
ons begrip van ruimte. Zo staat beschreven in dictaat 
“de perspectivische waarneming van de ruimte”

“We nemen scheve vervormde vlakken waar, 
waarvan we weten, dat ze als rechthoekige vlakken 
bestaan. Want het orthografische beeld bewaren we 

in ons geheugen als een geometrisch (euklidisch) 
begrip dat we van ruimte en objecten hebben”

De lichamelijke perceptie wordt dus door het intellect 
vertaald naar een intellectueel begrip van ruimte en 
objecten en geplaatst binnen een gecategoriseerde 
en abstracte werkelijkheid. Als we het perspectivisch 
beeld combineren met de wijze waarop Merleau-
Ponty beschrijft dat “alle dingen op hun eigen plek 
bestaan”, kunnen we ons proberen voor te stellen 
hoe we het ruimtelijk beeld moeten ordenen met 
inachtneming van een lichamelijk perspectief. Ik heb 
hiervoor een proef uitgevoerd met een opstelling van 
simpele objecten als dozen in de ruimte. Allereerst 
heb ik een fotografische opname gemaakt (afb. 1) van 
de gehele opstelling. Op deze afbeelding is te zien dat 
alle objecten hetzelfde verdwijnpunt hebben aan de 
horizon en dus voldoet aan het weergave van ruimte 
waar Merleau-Ponty in het kader van fenomenologie 
kritiek op heeft. Willen we lichamelijk al het detail van 
de objecten waarnemen zullen we ons door middel 
van het verplaatsen van de focus en beweging door de 
ruimte ons tot deze objecten moeten richten. (afb. 2) 
Wanneer we dit voor alle objecten doen en verwerken 

tot één beeldcompositie ontstaat er een organisatie 
van objecten welke in een lichamelijk perspectief tot 
de waarnemer staat gericht. (afb. 3) Deze volgens het 
lichaam geordende perspectieven vormen samen een 
ordening van deze dozen in de ruimte die wij ons 
niet of nauwelijks kunnen voorstellen. Het ziet er 
immers chaotisch uit. Echter blijkt dat dit lichamelijk 
perspectief ervoor zorgt dat wij onszelf ruimtelijk 
kunnen positioneren en om kunnen gaan met de ruimte 
waarmee we worden geconfronteerd, alles lijkt zich 
tenslotte toch om en tot de waarnemer te richten. 

Maar wat kunnen we met deze informatie? en wat is de 
interesse in de lichamelijke waarneming van Merleau-
Ponty? Blijkbaar is het verschil tussen de lichamelijke 
waarneming en onze vertrouwde intellectuele 
abstractie ervan, voor ons in het dagelijks leven geen 
enkel probleem. We redden ons toch immers prima. 
Wat we praktisch met deze kennis kunnen doen is 
op dit moment misschien ook nog niet helemaal 
relevant. Wat wel relevant is, is dat het ons verteld op 
welke manier wij het dagelijks leven waarnemen en 
ervaren. Bij de lichamelijke waarneming zagen we al 
dat onthulling van ruimte en objecten simultaan gaat 
met de verhulling van het voorgaande moment en 
resulteert in het bestaan van een lichamelijk perspectief 
en ordening van objecten. Waar we nu arriveren, is dat 
de lichamelijke waarneming zichzelf in zijn geheel lijkt 
te verhullen. De manier waarop wij ons lichamelijk 
verhouden tot ruimte en objecten wordt door het 
intellect ingepakt in een wikkel van abstracte kennis en 
een vertrouwd beeld die we hebben van deze dingen. 
Deze verhulling van de lichamelijke waarneming 
door intellectuele kennis is een belangrijk aspect 
in de fenomenologie. We kunnen zeggen dat dit 
fenomeen illustratief staat voor wat Merleau-Ponty de 
‘natuurlijke houding’ noemt. In onze natuurlijke houding 
interpreteren we objecten en ruimte zoals deze op 
zichzelf zouden zijn zoals we terugzien in het ‘corrigeren’ 
van de lichamelijke  waarneming. De taak die de 
fenomenologie zich oplegt is om terug te keren naar een 
niveau wat voorafgaat aan dit begrip en abstracte kennis 
van zaken. Hetgeen wat aan ons verschijnt en de wijze 
waarop, heeft allereerst al betekenis voor ons, omdat 

afb. 1: fotografisch overzicht 

van opstelling dozen

afb. 2: verplaatsen van 

focus naar object

afb. 3: lichamelijke perspectief 

van objecten in de ruimte
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het zich betrekt op ons lichamelijk en de relatie die we 
ermee hebben. Net als in ‘de wereld waarnemen’ wil ik dit 
verduidelijken door middel van een fenomenologische 
benadering van een tafel. In abstracte vorm is een tafel, 
een vlak blad met vier poten die het blad dragen en 
afdragen op de vloer. Een beschrijving wat alle tafels 
in een herkenbare categorie plaatst, maar ook allemaal 
eenzijdig wegzet. Een zeer onbevredigend beschrijving 
als je kijkt naar hoe we alle verschillende tafels kunnen 
ervaren. De betekenis van de tafel moeten we daarom 
niet allereerst zoeken zoals deze aan vooraf gestelde 
kenmerken moet voldoen, maar in onze relatie ermee. 
Het biedt slechts een raamwerk van mogelijke ervaringen 
en betekenissen. Als we een ruimte betreden en zien 
hier een tafel staan, kunnen we deze in relatie tot zijn 
contextuele achtergrond inkaderen tot een type tafel. 
Zodra we aan de tafel gaan zitten, kunnen we deze als 
onhandig ervaren, omdat het het tafelblad veel te laag 
is. Deze ervaringen en betekenissen komen tot stand 
in onze confrontatie ermee. Het lichaam positioneert 
en relateert zichzelf in een continue beweging aan de 
ruimte waar het zich bevindt en de objecten waar het 
mee wordt geconfronteerd. Het lichamelijk ondergaan 
van ruimte is een veelzijdige ervaring vol vruchtbare 
momenten van betekenis. Een mooi voorbeeld van 
een veelzijdige lichamelijke ervaring is het project 
van Christian Kieckens, wat met zijn titel ‘Tafel-
Landschap’ (afb. 4) mooi aansluit op het hier zojuist 
aangehaalde voorbeeld van de tafel. Deze installatie 
was onderdeel van een expositie in cultuurcentrum 
deSingel in Antwerpen. De installatie begint bovenaan 
de trappen en verhoudt zich hier tot het lichaam als een 
tafel. Wanneer men de trap afloopt blijft de bovenzijde 
van de installatie in een horizontale lijn op dezelfde 
hoogte. Wat begint als een tafel, eindigt uiteindelijk 
onderaan de trappen in volwaardige ‘kamers’. Een 
transformatie van het horizontale oppervlak wat eerst 
als tafelblad verschijnt en eindigt als het plafond van 
de ‘kamer’ waar we ons in bevinden. Dit voorbeeld laat 
zien dat de lichamelijke waarneming van onthulling 
en verhulling, door beweging in tijd en ruimte steeds 
open staat voor ‘nieuwe’ interpretaties en ervaringen. 
Op verschillende momenten op de trapt ontleent krijgt 
het ‘Tafel-landschap’ steeds weer een nieuwe betekenis 

door de veranderlijke lichamelijke verhoudingen die 
het in zich bezit, een vier dimensionale ervaring. 
Als beweging door tijd en ruimte de toegangsweg is tot 
een verijkte ervaring van de ruimte en daarvoor dus ook 
architectuur. Hoe zijn deze aspecten te implementeren 
binnen de grenzen van de gebruikte abstracties in 
het ontwerpproces, die zelfs nog voorafgaan aan de 
lichamelijke waarneming? Simpelweg omdat het nog 
gebouwd moet worden. Abstracties in het ontwerpproces 
zijn dan ook eerder voorspellingen van de lichamelijke 
waarneming en ervaring. Natuurlijk kun je zeggen 
dat uiteindelijk ieder gerealiseerd gebouw leidt tot 
een vier dimensionale ervaring. Ook zonder in het 
ontwerpproces concreet erkenning te geven aan de 
aspecten tijd en ruimte in de lichamelijke ervaring. Maar 
is dat niet het ontkennen dat architectuur uiteindelijk 
in de lichamelijke waarneming zijn betekenis krijgt?  

“In its final, constructed form, architecture has 
its place in the concrete world. This is where 

it exists. This is where it makes its statement” 
(Peter Zumthor, Thinking Architecture, p 13)

Is het ontkennen van het spanningsveld tussen 
de lichamelijke ervaring en abstracties dan niet 
het bij de wortels afzagen van het ‘statement’? 

“The purpose of architecture is to move us. Architectural 
emotion exists when the work rings within us, in tune with 
a universe whose laws we obey, recognize and respect” (Le 
Corbusier, Towards a Phenomenology in Architecture, p6)

Zijn we dan wel in staat om het doel van architectuur 
zoals Le Corbusier dat beschrijft te realiseren? Als we 
meegaan met deze uitspraak van Le Corbusier kunnen 
we zeggen dat dit ‘universum’ van wetten, op zijn 
minst onderhevig is aan beweging door tijd en ruimte 
en dus belangrijk is in de totstandkoming van deze 
emoties. Hoe kunnen we aspecten als tijd en ruimte dan 
implementeren in het architectonische ontwerpproces?

Een architect die met aspecten als tijd en ruimte in het 
ontwerp heeft gewerkt is Cedric Price. In één van zijn 
ontwerpen ‘the fun palace’ (afb. 7), heeft hij de gebruiker 

afb. 4: ‘Tafel-Landschap‘ 

van Christian Kieckens

afb. 5 (links): ‘Tafel-Landschap‘ 

van Christian Kieckens aan 

de onderzijde van de trappen, 

waar men de installatie als 

een ‘kamer’ kan ervaren

afb. 6 (rechts): ‘Tafel-Landschap‘ 

van Christian Kieckens, aan 

de onderzijde van de trap
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centraal geplaatst in de wijze waarop het gebouw kan 
functioneren. Het idee was dat het gebouw reageerde 
op de wensen van zijn gebruikers en daardoor continu 
in beweging zou zijn. Het gebouw zou een gerangschikt 
programma aannemen en een functie vervullen zoals 
gebruikers dat zouden bepalen. Het enige gefixeerde 
element van het ontwerp was de stalen constructie in 
de vorm van een grid. Programmatische onderdelen 
van het gebouw waaronder; verschillende activiteiten 
ruimtes, hangende theaters en complete installaties 
waren zo bedacht en ontworpen dat deze binnen 
afzienbare tijd ergens anders binnen het stalen grid 
geplaatst konden worden. Zo kon een compleet nieuwe 
configuratie en gedaante worden aangenomen om 
te voldoen aan wat gebruikers nodig hadden. Als de 
radaren van een machine zou de configuratie van “the 
fun palace” continu veranderlijk zijn. Een abstractie, 
één moment opname van het gebouw zou dan ook 
slechts één van de vele mogelijke configuraties weer 
kunnen geven. Hoewel het een inspirerend project 
is en er op innovatieve wijze is omgegaan met de 
aspecten tijd en beweging, geeft mij dit nog niet een 
volledig voldaan gevoel in de wijze waarop verrijkte 
momenten in de ervaring van architectuur gerelateerd 
zouden zijn aan de concrete lichamelijke relatie en 
verhouding ermee. De wijze waarop het gebouw hier 
in relatie tot tijd is geplaatst,  is eerder een kwaliteit om 
te anticiperen op veranderelijke wensen. Een kwaliteit 
die volgens mij eerder inherent in het gebouw besloten 
ligt dan dat het direct gerelateerd is aan de lichamelijke 
ervaring van het gebouw door tijd en ruimte. 
Naast dit voorbeeld van Cedric Price zijn er in 
de architectuur nog andere methoden voor het 
implementeren van tijd en ruimte in het ontwerpproces.

In de architectuur vinden we ook toepassingen welke 
worden omschreven als de enscenering van de gewenste 
beeldcompositie. Letterlijk het in scene zetten van de 
gewenste architectonische ruimte en ervaring. Binnen 
de enscenering van het beeld kunnen we spreken over 
twee verschillende typen in de tot standkoming van 
de gewenste beeldcompositie, de kinematische en 
simultane ensceneringstype, welke elkaar respectievelijk 
in de geschiedenis hebben opgevolgd. In de ‘moderne’ 

architectuur en kunstbeweging vinden we werken, 
waarin de enscenering van de beeldcompositie is 
gebaseerd op beide ensceneringstypen. Een duidelijke 
uitleg hiervan wil ik toelichten door middel van 
beeldende kunst in het kubisme en futurisme. Afbeelding 
8 toont een schilderij van Pablo Picasso. Hij toont de 
dimensie tijd door een simultane weergave van meerdere 
aanzichten in hetzelfde vlak te tonen. De dimensie tijd 
wordt hier in een confronterende wijze getoont aan de 
toeschouwer. Naar mij idee maakt het niet uit wat Picasso 
exact zou hebben geschilderd, maar de wijze waarop hij 
deze werken toont zet het thema van de waarneming van 
ruimte en objecten door beweging en tijd centraal. Door 
de vele verschillende lichamelijke perspectieven, welke 
zich in één compositie tonen zorgt dit voor een soort 
bewustwording van de ruimtelijke waarneming in tijd. 
Daarentegen zien we in het futurisme dat de dimensie 
tijd hier middel van het kinematische ensceneringstype 
wordt weergegeven, door de ruimtelijke beweging in 
opeenvolgende fasen te tonen en achter elkaar te zetten. 
De toestand van het in beweging zijnde object wordt in 
een schikking van een continue stroom van veranderlijke 
toestanden in tijd weergegeven. Het oogt wellicht 
een stuk minder confronterend dan de wijze waarop 
Picasso de dimensie tijd verwerkt in zijn kubustische 
schilderijen, maar de wijze waarop het futurisme de 
veranderlijke drie dimensionale vormen toont door 
beweging in tijd en ruimte vast te leggen is inspirerend.
 
In tegenstelling tot de schilderijen van het kubusisme 
en futurisme, beperkt de architectuur zich niet tot het 
twee dimensionale vlak van expressie. De vertoning 
van objecten en ruimte, zoals deze in de schilderkunst 
‘dramatisch’ uitgebeeld kunnen worden is in het 
werk van de architect moeilijker te implementeren, 
omdat deze zich al begeeft in een wereld waar tijd 
niet meer uitgebeeld hoeft te worden, omdat het zich 
daar al bevindt. Willen we in de architectuur een 
enscenering van de architectonische beeldcompositie 
ontwerpen zijn deze afhankelijk van verschillende 
subjectieve en objectieve factoren. Het gebouw 
kan bijvoorbeeld via verschillende routes worden 
benaderd, deze routes kunnen haaks op het gebouw 
staan of juist in een lusvorm er omheen, het heeft 

afb. 8 (links): Pablo Picasso

afb. 7: ‘The Fun Palace’ 

van Cedric Price

afb. 9 (rechts): Schilderij futurisme
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door zijn driedimensionaliteit meerdere kijkrichtingen 
en perspectieven, er is een interne route en onder 
andere ook de behoefte om het te willen zien. Het 
implementeren van deze waarnemingstypen in 
de architectuur beperkt zich dus niet tot alleen de 
expressie van tijd in het tweedimensionale vlak. 

Een voorbeeld  in de architectuur, is het Barcelona 
paviljoen van Mies van der Rohe. Het gebouw 
kenmerkt zich door het maken van gebaren. Door 
ruimte bepalende elementen wordt de ruimte 
als het ware ‘gevangen’ en richting gegeven. Het 
verleidt de bezoeker om zich ongedwongen toch 
te laten leiden door deze wanden bij het betreden 
en verlaten van ruimten. Een overgang van ruimte 
door middel van beweging, die telkens toewerkt 
naar een architectonische beeldcompositie en 
ervaring een beweging door tijd en ruimte. 

De wijze waarop tijd en ruimte in de architectuur kan 
worden geïmplementeerd lijkt dus te liggen in het 
toepassen van verschillende waarnemingstypen. In 
het ontwerpen van de gewenste beeldcompositie is de 
abstractie hiervan dus niet het einddoel, maar wordt er 
bewust omgegaan in de wijze waarop deze door beweging 
en de lichamelijke waarneming in relatie tot elkaar 
staan. Tijd wordt in dit geval niet letterlijk uitgebeeld 
in het architectonische ontwerp, zoals we dat zien in de 
beeldende kunst. Maar het richt zich op het ontwerpen 
van de route. Een route die gezien zou kunnen worden 
als een aaneenschakeling momenten waarlangs de 
lichamelijke waarneming zich kan voltrekken.

Als we nog een stap verder gaan, is de vraag die nog 
rest, of het mogelijk is om door middel van architectuur 
mensen bewust te maken van hoe de lichamelijke 
waarneming en ervaring van ruimte en objecten tot stand 
komt, zoals dat wordt gedaan in de beeldende kunst. 
Uiteraard is het allereerst de vraag of dat wenselijk, is 
maar het kan naar mijn mening leiden tot extra inzichten 
in het fenomeen. Door te reflecteren op de verschillende 
besproken onderdelen denk ik namelijk dat dit mogelijk 
is. De sleutelwoorden hiervoor zijn naar mijn mening; 
begrip, verwachting en onthulling/verhulling. Tijdens 

de ervaring van ruimte is er een continue stroom van 
onthulling en verhulling in de waarneming. Willen we 
mensen bewust maken van de lichamelijke waarneming 
door middel van architectuur, zal de waarneming 
in confrontatie moeten komen met een aantal basis 
elementen die grotendeels onbewust vertrouwd voor ons 
zijn. De continue stroom van waarnemen is door ons 
zo vertrouwd, dat wanneer we juist deze centraal zetten 
en opschudden door abrupt de continue waarneming 
te onderbreken, er een proces van bewustwording zou 
kunnen optreden. Tijdens het ontwerpen en bouwen van 
mijn filosofische tafel heb ik hier een interpreatie van 
gemaakt als een ruimtelijke onderzoek van waarnemen. 

afb. 10 Barcelona paviljoen, 

Mies van der Rohe
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Wat is een tafel? Een vraag die vanzelfsprekend lijkt 
bij het aangaan van de opdracht om een filosofische 
tafel te ontwerpen en te bouwen. Echter vanuit de 
fenomenlogische gedachte moet het antwoord op 
wat de tafel is en wat deze tafel betekent niet gezocht 
worden in het bevragen van het object zelf, maar de 
wijze waarop aan wie deze verschijnt. De aanwezigheid 
van de tafel biedt enkel een scala van mogelijkheden 
hoe deze ervaren. Het gaat er hier juist om hoe wij 
deze waarnemen in relatie tot zijn omgeving en 
de lichamelijke relatie die we er mee hebben. De 
doelstelling in het ontwerp van de tafel is dan ook 
geweest om deze te combineren met de lichamelijke 
waarneming. Hoe kunnen we een ‘gewone’ tafel, welke 
zo abstract en simpel mogelijk is gemaakt op zo’n 
dergelijke manier weergeven dat deze opvalt en vragen 
oproept. Vragen die ontstaan bij de waarnemer zelf 
en alleen door de waarnemer in zijn relatie ermee te 
beantwoorden zijn. Om dit te doen is gebruik gemaakt 
van het idee hoe we door beweging in tijd en ruimte 
de tafel waarnemen en het vertrouwde proces van 
waarnemen kunnen verstoren door losstaande (tijd)
fragmenten van de tafel als een collage te verwerken.   
Er is uitgegaan van één model tafel. Deze tafel 
is opgeknipt in een proces van vier abstracte 
momentopnamen waarin de tafel aan ons verschijnt, 
gebaseerd op de beweging over de trappen van Vertigo. 
Waar deze tafels ook zijn tentoongesteld . Ieder 
moment is als een separaat fragment op zijn eigen 
plaats in de beweging van de waarneming geplaatst. 
Zo wordt het thema van het waarnemen, waarbij de 
vanzelfsprekendheid van een continue onthulling en 
verhulling in de visuele waarneming ter discussie gezet. 
Ieder van deze fragmenten geeft slechts vanuit één 
perspectief een ‘correcte’ en volledige weergave van de 
tafel, zoals deze in de momentopname van de abstractie 
te zien zou zijn. Waar gewoonlijk, tijdens de beweging 

de andere zijden van de tafel zich zouden onthullen, 
is hier alles letterlijk van de tafel weggezaagd wat niet 
nodig was om vanuit één perspectief een ‘correcte’ en 
volledige weergave van de tafel te waarnemen. Vanuit 
de tussenruimten van de vier tafel fragmenten is er geen 
gebruikelijke onthulling van een nieuw stuk van de 
tafel, maar valt het beeld van de abstractie uiteen. Dit 
proces van onthulling gaat pas weer verder wanneer men 
een aantal trappen verder in een volgend perspectief 
komt van het volgende tafel fragment waarin deze 
een weergave is van de andere zijde van de tafel. 

De doelstelling van deze expositie en de wijze waarop 
de tafels zo zijn ontworpen/gemaakt is om te laten zien 
dat een abstractie van een object, slechts een moment 
opname is van de totale object zelf en dat de dynamiek 
van de ervaring juist in de beweging door tijd en ruimte 
zit. De wijze hoe de ‘achterzijden’ van de tafel vorm 
hebben gekregen door er alles af te zagen, schaven en te 
schuren heeft geresulteerd in vier compleet verschillende 
tafels. Terwijl deze eerst allemaal vanuit dezelfde 
vorm zijn opgebouwd, om vervolgens een dynamische 
en misschien wat ‘absurde’ vorm aan te nemen.

DE TAFEL WAARNEMEN
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THINKING SEEING

We are inextricably linked to the world we inhabit. We 
continuously observe and relate to it, at the same time 
our body consumes its time and space in a way that 
we are mostly unaware of. Being in the world is like 
observing yourself performing a role in a play, seeing 
and being seen at the same time. Our experience of the 
world and the way things acquire meaning is inextricably 
linked to our body. Our being is an embodied being. 
The fabric of the world is not something that is detached 
from our body.  It is ‘out there’. Our bodies and the 
environment are fully merged. As such the meaning 
and determinacy of “things” do not lie within the 
objects themselves but in our relationship to things. 
The constitution of meaning and determinacy of 
“things” in everyday life, is the fruit of our embodied 
presence and bodily engagement with those things.  
The body, which is part of the world it perceives, 
cannot achieve an overview of its environment from 
a single superior perspective. It is bound to its bodily 
machinery, its perceptual apparatus, where everything 

within the perceptual field is neatly ordered, according 
to a perspective determined by the body. Everything 
is given its place from our body’s sensory centre. The 
abstraction of reality in description constitutes no 
more than a snapshot in time and space and cannot 
ever, when put in a ordered perspective, live up to the 
richness of information as gathered by the moving body 
in the flow of its journey through time and space.
This table is in fact a set of fragments that together set 
out to explore the dynamics of the space-time continuum 
as experienced by the body, exposing the pitfalls of 
the process of intellectual abstraction. They show the 
partial objects we see and complete in our minds. The 
full picture of the table has been divided into four 
abstractions, each one showing one “complete”  table, 
but only from a specific perspective. The spatial gaps 
between the tables are simultaneously gaps in time and 
movement which, revealing new but unexpected visual 
information, shatters our experience of the familiar and 
makes us rethink our relationship with our environment

afb. 11 (links) : foto 

expositie in Vertigo

afb. 13  foto expositie in Vertigo

afb. 12 (rechts) : sschaal 

model van opstelling tafels
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Tijdens het afronden van het M3 project ben ik mijzelf 
gaan oriënteren naar een manier waarop ik het thema 
van de lichamelijke ervaring zou kunnen vertalen 
naar de ontwerpopgave. Tijdens deze oriëntatie heb 
ik voor mijzelf besloten om een openbare functie te 
kiezen, omdat deze dagelijks door vele verschillende 
mensen wordt gebruikt en dus vanuit verschillende 
invalshoeken wordt benaderd en ervaren. Al snel vond 
ik de plannen voor de herontwikkeling van de spoorzone 
in Tilburg. Deze locatie is momenteel een ‘verlaten’ 
gebied in Tilburg, welke in de toekomstplannen van de 
gemeente een bruisend educatief centrum moet gaan 
vormen. De ontwikkeling van studentenhuisvesting, 
onderwijsinstellingen en de nieuwe openbare bibliotheek 
van Tilburg zijn de pijlers van dit educatieve centrum. 
Van deze drie typen heb ik gekozen voor het ontwerpen 
van de nieuwe openbare bibliotheek. Het thema 
lichamelijkheid lijkt hier als een poetisch geheel in 
te passen. Wanneer je spreekt over een bibliotheek  
denk je direct aan boeken, welke door onze digitale 
informatievoorzieningen als een fysieke aanwezigheid 
van kennis kunnen worden ervaren. Het boek draagt de 
sporen van tijd en gebruik met zich mee. De vergeling 
van pagina’s, onderstreepte zinnen, gevouwen bladzijden, 
het gebruikte lettertype en zelfs de manier van inbinden 
onthuld aan ons verschillende informatie over de inhoud 
van het boek. Is deze informatie nieuw of oud, veel 
of weinig gelezen, welke informatie was voor andere 
lezers relevant etc. Een ‘romantische’ manier van lezen 
welke moet concureren met andere informatiedragers. 
Aan de start van de opdracht is het verslag met daarin 
de toekomstvisie van de bibliotheek Midden-Brabant 
bestudeerd. Hierin staan de toekomstplannen van de 
bibliotheek beschreven, welke al in relatie zijn gezet 
en wat men verwacht van de nieuwe huisvesting en 
locatie. Vervolgens heb ik een gesprek gehad met een 
medewerkster van de organisatie bibliotheek Midden-

Brabant, welke betrokken is bij de nieuwbouwplannen 
en toekomstvisie van de bibliotheek. Deze bronnen 
dienen als basis voor de start van het ontwerpproces. 

Bibliotheek Midden-Brabant is goed op de hoogte van 
maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen die 
effect hebben op de toekomst van de bibliotheek. Mede 
hierom is er door de bibliotheek onderzoek gedaan 
naar de mogelijkheden en kansen bij het realiseren 
van nieuwe huisvesting in Tilburg. Deze nieuwe 
locatie word aangegrepen om de toekomstvisie van de 
bibliotheek mogelijk te maken en te concretiseren. 
Na eerder kwalitatief verkenningsonderzoek in 2006 
werd gesteld dat een accentverschuiving naar een 
emotionele kern een logische keuze zou zijn. Uit het 
onderzoek is gebleken dat de huidige bibliotheek 
namelijk niet bij de menigte bekend staat als een 
omgeving voor leesbeleving, podium en ontmoeting, 
terwijl de bibliotheek, juist deze sociale componente 
nodig heeft in hun doelstelling om Tilburg ‘leefbaarder’ 
te maken. De medewerkster van de bibliotheek gaf ook 
aan dat de bibliotheek met een soort identiteitscrisis 
te maken heeft, ik citeer: “de bibliotheek is voor 
iedereen, maar daardoor ook voor niemand”. Het feit 
dat de bibliotheek voor iedereen een toegevoegde waar 
moet hebben, heeft geresulteerd in een mengeling 
van functies waarbij niet al deze voorzieningen hun 
potentiële gebruikers aanspreekt. Ik kreeg hierbij dan 
ook het advies om dit vanaf het begin mee te nemen in 
de ontwerpkeuzes. De doelstellingen van de bibliotheek 
zijn duidelijk. In essentie zijn de plannen gericht op 
het herpositioneren in de maatschappelijke vraag 
en relevantie. Individualisering van de maatschappij 
zorgt ervoor dat een aanbod op maat en inspelen op 
meerdere doelgroepen en functionaliteiten de nieuwe 
bibliotheek zullen gaan vormen. De periode dat de 
bibliotheek enkel dienst deed als informatievoorziening 

ARCHITECTONISCHE OPGAVE
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en zelf de inhoud bepaald is allang verleden tijd, door 
de toegenomen digitalisering en online platformen. 
Zo zal de bilbiotheek van de toekomst met nieuwe 
functies als een expostieruimte en een theatervoorziening 
zich omvormen tot een groter sociaal en cultureel hart 
van de stad met een dienende rol voor lokale en regionale 
culturele instellingen. Naast deze voorzieningen zal door 
de erkenning van een steeds meer individualiserende 
maatschappij, ruimte gereserveerd worden om te 
voorzien in de zelfontplooiing van mensen. Ontmoeting, 
interactie, netwerken, ontspanning en een plezierige lees 
en werkomgeving zijn begrippen die worden aangestipt.  
In concrete zin bekend dit dat de bibliotheek naast thuis 
en de ‘gewoonlijke’ werkplek een derde locatie wordt 
om naar toe te gaan om te werken, te leren, ontspannen, 
netwerken etc. Deze doelstelling zet men kracht bij 
door in te zetten op het realiseren van meer werk- en 
studieruimte voor studenten en bijvoorbeel zzp’ers, een 
leescafé, cursusruimten, spreekkamers etc. Bovenstaande 
functies zullen ook na de gebruikelijke openingstijden 
van de bibliotheek toegankelijk zijn om zo te voldoen aan 
de uiteenlopende werk en studietijden van gebruikers.  
De bibliotheek van de toekomst is een verzameling 
van functionaliteiten en activiteiten met een open blik 
naar zijn omgeving, lokaal karakter en samenwerking 
met externe partijen. In de omschrijving van 
het lokale karakter verwijst men naar de nieuwe 
bibliotheek van Veenendaal welke is geplaatst in een 
oude wolfabriek, waarvan zoveel mogelijk orginele 
elementen zijn behouden en het interieur ook is 
aangevuld met elementen als zittenzakken in de 
vorm van bollen wol. De nieuwe bibliotheek moet het 
imago en een stukje identiteit dragen van Tilburg. 

De locatie voor de beoogde nieuwe biblitheek is een 
locatie binnen de Spoorzone van Tilburg. Deze locatie 
is in samenwerking met de gemeente gekozen, mede 
vanwege de actuele plannen en activiteiten om de nu 
nog verlaten Spoorzone te revitaliseren tot bruisend 
(kennis)centrum van Tilburg. Een publiek gebouw als 
de bibliotheek zal een stimulans betekenen voor dit 
‘nieuwe’ stukje Tilburg en de ontwikkeling kunnen 
stimuleren. Deze stimulans is geen eenrichtingsverkeer, 
maar zal ook in het voordeel van de bibliotheek 

(moeten) werken met een locatie, dicht bij zijn 
potentiële gebruikers en veel winkelend publiek. 

Voorziene functies:

-  Reguliere plaatsing collectie,
-  Presentatiemogelijkheden collectie, 
-  Uitleencentrum; Informatiepunten, 
-  Broedplaats, Themapleinen, Leescafé, 
-  Stadsstudiecentrum, Werkplekken, Zitplekken, 
-  Spreekkamers en vergaderfaciliteit, Cursuslokalen
- Ontvangstruimtes, Expositieruimte Theater, 
-  Personeelsruimte, Circulatieruimte,
- Gedeelde ruimte met andere instellingen

Aan de hand van de beschreven toekomstvisie, een 
gesprek met een medewerkster innovatie Bibliotheek 
Midden-Brabant en het programma van eisen zijn 
een aantal speerpunten op te noemen welke als 
een rode draad door het ontwerp zullen lopen.

Aandachtspunten:

-  Winkelend publiek betrekken
- Aanspreken uiteenlopende doelgroepen
- Laagdrempelig / Openbare uitstraling
- Leeservaring, rustige plek   
 in de stad en derde uitvalsbasis
- Het imago van Tilburg
 

afb. 14  Huidige huisvesting 

Bibliotheek Midden-Brabant aan 

het Koningsplein in Tilburg
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afb.15 : Spoorzone in Tilburg

afb.16 : Huidige situatie van 

gebouwen in de Spoorzone
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SPOORZONE TILBURG

De spoorzone in Tilburg was oorspronkelijk de NS-Werk-
plaats. Een uitgebreide zone, vlak bij het centrum en het 
centraal station van Tilburg. Het is één van de grootste 
in zijn soort ooit gebouwd in Nederland en daarom ook 
karakterstiek voor Tilburg. Nadat de NS-werkplaats niet 
meer volledig in gebruik was, is de spoorzone langzaam 
van een bedrijvige zone getransformeerd naar een verlaten 
gebied. Momenteel wordt het binnen Tilburg benoemd 
tot een blinde vlek’’  in het Centrum van Tilburg. De 
gemeente Tilburg is langzaam begonnen om dit gebied te 
revitaliseren en onder de aandacht te brengen bij de in-
woners van Tilburg. Oude NS panden worden momenteel 
ingericht om ZZP’ers van tijdelijke flexibele werkruimte 
te voorzien. Ook worden er steeds vaker cultuur activ-
iteiten georganiseerd en is er een heus indoor skatebaan 
gebouwd in één van de oude gebouwen. Echter zijn al deze 
ontwikkelingen niet voldoende om de spoorzone als het 
verlengde van de huidige binnenstad te laten fungeren. De 
gemeente heeft als doelstelling om een veelzijdig publiek 
naar de spoorzone te trekken. De vaak oude panden zijn 
in een dergelijke slechte staat van onderhoud, dat veel 
van deze gebouwen ongebruikt of slechts als een tijdeli-
jke noodoplossing dienen. De gemeente heeft daarom 
besloten om voor de spoorzone een geheel nieuw master-
plan te ontwerpen, met nieuwe openbare- en recreatieve 
functies. 
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 NIEUWBOUW EN RENOVATIE 

Een groot gedeelte van de huidige bebouwing in de spoor-
zone zal worden gesloopt om plaats te maken voor nieu-
wbouw, groenvoorzieningen en pleinen. De spoorzone is 
over een periode van tientallen jaren uitgegroeid tot wat 
het nu is, met variatie aan gebouwstijlen en constructiem-
ethoden. Voor het behoud van de historische waarde en 
zijn karakteristieke elementen zijn er een aantal bestaande 
gebouwen welke door middel van herbestemming zul-
len worden  behouden. Deze hebben niet het stempel van 
monumentale gebouwen, dus zullen naar gelang aangepast 
mogen worden om mee te kunnen groeien in de nieuwe 
situatie en ambities van de spoorzone. De gebouwen die 
zeker zullen worden behouden zijn (Afb. xxx:

- Locomotiefhal
- Wagenmakerij (Koephal) 
- Ketelhuis 

Het centraal station van Tilburg zal tijdens de transfor-
matie van de spoorzone ook worden aangepast, maar met 
behoud van zijn huidige vorm en uitstraling. 
De wijzigingen die hier aan worden gemaakt, zijn met 
name gerelateerd aan de ontsluiting van het centraal sta-
tion. Momenteel is het centraal station enkel vanuit de 
zuidelijke kant toegankelijk. Onder het perron en spoor 
door zal ook hier een toegang worden gemaakt voor ont-
sluiting naar de noordzijde van het spoor. 

HERBESTEMMING SPOORZONE

De doelstelling in de herontwikkeling van de spoorzone is 
om deze om te vormen tot een nieuwe binnenstedelijk ge-
bied met de focus op ‘een leven lang leren’. Om het gebied 
open te stellen voor winkelend publiek, studenten (wonen 
en studeren) en overige bedrijvigheid worden de huidige 
verkeerstromen rondom de spoorzone gewijzigd. 

 TOEGANKELIJKHEID VOET- EN FIETSVER-
KEER

Met name de toegankelijkheid voor voetgangers en fietsers 
is hierbij een belangrijk onderdeel. In de huidige situ-
atie vormt het spoor een harde scheidingslijn tussen het 
huidige centrum  en de spoorzone zelf. Voetgangers en 
fietsers zijn in de huidige situatie genoodzaakt om via een 
omweg het gebied te benaderen. Iets wat in de nieuwe 
plannen zeer ongewenst is. Om bezoekers van Tilburg 
(met name uit het centrum) ook richting de spoorzone te 
leiden worden er onder het spoor door passages gemaakt. 
Deze passages worden in het verlengde van een tweetal 
rechtsstreeks doorgaande straten naar het centrum geposi-
tioneerd, om bijvoorbeeld winkelend publiek richt
ing de spoorzone te begeleiden. De nieuwe looproute sluit 
aan op de spoorzone en doorkruist deze om in een rechte 
lijn ook de connectie te maken met de noordzijde van de 
spoorzone. Waar we in de huidige situatie nog zien dat de 
spoorzone een ontoegankelijke en blinde vlek is in Til-
burg, is het in de toekomst een toegankelijk locatie en voor 
fietsers en voetgangers een directere verbinding tussen de 
het huidige stadscentrum en Tilburg Noord. 

 TOEGANKELIJKHEID AUTOVERKEER

Het realiseren van openbare parkeerplaatsen is ook onder-
deel van het programma. De huidige situatie voorziet op 
dit moment slechts in een minimale toestroom van auto’s. 
De huidige cityring zal daarom in een lus rondom de 
spoorzone worden gesitueerd, met in en uitritten tot het 
terrein van de spoorzone.

afb. 17 : Toekomstige routing 

rondom en in de spoorzone

afb. 18 : Overzicht van gebouwen 

met herbestemmingsplannen
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afb. 19 Overzichtsfoto met 

de meest kernmerkende 

gebouwen van de spoorzone



36



37

LOCOMOTIEFHAL

Binnen het bestaande masterplan heb ik gekozen om mijn 
architectonische opgave toe te passen in de herbestem-
ming van de Locomotief hal (Lochal). Mede om het 
sterkte constructieve karakter en zijn prominente rol in 
het oorspronkelijk functioneren van de spoorzone heb 
ik gekozen voor dit gebouw. De historische waarden die 
letterlijk constructief verankerd zitten in de Lochal zijn 
een uitdaging, om door middel van deze elementen in te 
spelen op de vraag vanuit de bibliotheek om het imago 
van Tilburg uit te dragen in hun nieuwe huisvesting. De 
Lochal was een van de eerste gebouwen in de spoorzone 
en was de werkplaats om locomotieven te bouwen en te 
repareren. In combinatie met de lochal was er een directe 
verbinding met een soort remise voor locomotieven en 
treinstellen om deze tijdelijk te kunnen stallen. Locomo-
tieven en treinstellen werden door middel van een trans-
versale verbinding met het spoor binnengereden. Om deze 
door de Lochal te verplaatsen zijn er zeer grote platformen 
aanwezig, welke een volledige beukmaat van circa 26 me-
ter overspannen. Deze platformen tilden de locomotieven 
op, konden ze eventueel draaien en verplaatsten ze vervol-
gens naar het gewenste werkstation. De platformen ver-
plaatsen zich heen en weer door de hal, door middel van 
begeleidende en grote stalen ‘bokken’. Met name de wijze 
waarop deze constructieve voorzieningen nog steeds in het 
gebouw aanwezig, maakt deze voor mij uniek. Boven de 
dichte gevels, welke vaak in een directe verbinding staan 
met aanleunende bebouwing, zijn grote glazen vliesgevels 
geplaatst voor zoveel mogelijk toetreding van daglicht. De 
dichte gevels zullen vrijwel zeker helemaal verdwijnen, 
omdat in het huidige masterplan de aanleunende bebou-
wing gesloopt zal worden. Door het open interne karakter 
van deze onderlinge gebouwen zal er hier dus niet veel van 
behouden blijven. Voor de vliesgevels geldt hetzelfde, deze 
zijn in slechte staat en voldoen niet meer aan de huidige 

normen. Concluderend kunnen we dus zeggen dat op de 
constructie na er niet veel van de oorspronkelijke gebou-
welementen behouden kunnen worden.

LOCHAL: GEZICHT VAN 
DE SPOORZONE

afb. 20 (linksboven) : 

Middenconstructie Locomotiefhal

afb. 21 (linksonder) : Platform voor 

het optillen van locomotieven

afb. 22 (rechtsboven) : Dak en 

glasgevel van Locomotiefhal

afb. 23 (rechtsmidden) : 

Middenconstructie locomotiefhal

afb 24 (rechtsonder) : 

Middenconstructie locomotiefhal
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Hoewel de Lochal in het functioneren één gebouw 
is, bestaat deze constructief uit twee geprononceerde 
aaneengesloten hallen. 

 CONSTRUCTIE

De constructieve opzet is relatief simpel, waarbij er door 
het toepassen van een dubbele beuk van beiden circa 26 
meter een grote open werkruimte is gerealiseerd. Twee 
raatliggers, overspannen ieder hun eigen sectie van de 
dwarsdoorsnede en worden in het midden door mid-
del van een gedeelde kolom aan elkaar verbonden. Wat 
duidelijk naar voren komt is dat de constructieve opzet 
van de Lochal in twee verschillende functionele aspecten 
is op te delen. De eerste wordt bepaald door de aanwezige 
constructieve elementen voor het optillen van locomo-
tieven en het begeleiden van de platformen. Deze vor-
men aan de onderzijde een verdikking in de constructie 
opbouw en zijn de karakteristieke constructieve elementen 
die we eerder al op de foto zagen. Ten tweede zien we een 
‘gebouwgebonden’ constructie ter behoeven van dak en 
gevels. Dit is een doorgaande verticale lijn, die vanuit de 
verdikte onderzijde van de constructie volledig doorgaat 
tot aan de bovenzijde van de raatliggers.

In het zijaanzicht van de constructie zien we een continue 
herhaling van de constructieve opzet die we zagen in 
het in het vooraanzicht. Een aaneenschakeling van deze 
constructieve opzet met beukmaten van 5,4 meter. Wat 
opvalt in het zijaanzicht is de horizontale belijning. De 
losstaande constructieve vakken worden door middel van 
de begeleidende en dragende constructie van de platfor-
men aan elkaar verbonden. De contrasterende verdeling 
van de constructieve opzet is dus ook vanuit dit aanzicht 
aanwezig. 

 ZICHTLIJNEN

Door de ‘harde’ scheiding in functie en de wijze waarop 
deze met elkaar zijn verbonden ordenen de constructieve 
elementen zich vanuit het zijaanzicht in het perspectief als 
kokers waar door de ordening van de achter elkaar geposi-

tioneerde kolommen lange zichtlijnen ontstaan. Wanneer 
we de constructie vanuit het vooraanzicht bekijken lijkt 
deze juist het doorzicht te blokkeren. Met name de grote 
stalen ‘bok’ in het midden vormt een barriere en deelt de 
hal visueel in twee separate ruimten op. 

afb 25. : Vooraanzicht 

constructie Locomotiefhal

afb. 26 : Visualisatie van 

constructie Locomotiefhal

afb. 27 : Zijaanzicht 

constructie Locomotiefhal

afb. 28 : Visualisatie van 

constructie Lochal vanuit 

het zijaanzicht
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PLAATS OP DE BINNENSTRAAT

De Lochal staat dwars gepositioneerd op de nieuw ontwor-
pen binnenstraat van de spoorzone en ‘blokkeert’ daarmee 
de directe doorgang. Het programma zal zich hier naar 
moeten schikken om een vrije doorgang te garanderen. 
Als eerste stap in de ontwerpfase is de programmatische 
structuur in grove lijnen uitgezet om in het verdere ver-
loop van het ontwerpproces als randvoorwaarde gebruikt 
te worden. 

INPASSING OP LOCATIE

afb. 29 : Interne routing 

spoorzone na herbestemming 
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 SCHIKKING VAN PROGRAMMA

In abstracte wijze, is het programma van de bibliotheek 
opgedeeld in drie verschillende segmenten. Er is bewust 
gekozen om dit niet in twee segmenten op te knippen, 
omdat er dan eerder sprake zou zijn van een onderdoor-
gang door deze vernauwing een harde scheiding tussen 
links en rechts van de Lochal. Het is de doelstelling om 
een vrije looproute te ontwerpen in de continuiteit van de 
binnenstraat. 

 CONTINUERING VAN STRUCTUUR

De afmetingen van de drie gesegmenteerde onderdelen 
van het programma worden gebaseerd op de structuur van 
het masterplan. We kunnen zeggen van de binnenstraat  
(interne route) dat deze in het huidige masterplan eerder 
is ingekaderd door aangrenzende bebouwing, dan dat de 
binnenstraat de plaats en structuur van de aangrenzende 
bebouwing heeft bepaald. De twee buitenste zijden van het 
programma worden daarom ook vanuit een continuering 
van de gebouwde structuur bepaald. 

 

DOORGAANDE BINNENSTRAAT 

De routing over de binnenstraat zal zich ter plaatse van de 
Lochal, langs en tussen de drie segmenten door gaan be-
geven.  In het verdere verloop van het ontwerp zal echter 
wel een houding moeten worden aangenomen, hoe deze 
overgang in de routing zal plaatsvinden. 

afb. 31 : Opsplitsing programma 

in drie segmenten

afb. 33 (rechts): Doorgaande 

routing door en langs 

functies van bibliotheek

afb. 32 : Segmenten bepaald aan 

de hand van de continuering 

de bebouwing, welke de 

interne route omsluit

afb. 30 (links) : stap 1, positie 

Lochal in het huidige masterplan, 

staat dwars op de interne route
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Het programma van de nieuwe bibliotheek moet dan wel 
op een manier worden gerangschikt, zodat deze een door-
lopende route van de binnenstraat toelaat. Het heeft echter 
ook het recht om niet alleen voorbijgelopen te worden en 
als een geheel van functionaliteiten en voorzieningen te 
worden ervaren. De overgang tussen de binnenstraat en de 
bibliotheek moet er daarom ook één zijn van verbinding 
met een gelijkmatige ervaarbare overgang. 

 A WINTER EVENING

Window with falling snow is arrayed,
Long tolls the vesper bell,

The house is provided well,
The table is for many laid.

Wandering ones, more than a few,
Come to the door on darksome courses,

Golden blooms the tree of graces
Drawing up the earth’s cool dew.
Wandering quietly steps within;

Pain has turned the threshold to stone,
There lie, in limpid brightness shown,

Upon the table bread and wine.

(auteur onbekend, Towards a phenomenology in architec-
ture p8)

STRUCTUUR VAN RUIMTE

“A boundry is not that at which something stops but, as 
the Greeks recognized, the boundary is that, from which 
something begins its presencing” (Heidegger, Towards a 
Phe

‘The boundry’, de grens is een belangrijke factor in de er-

varing van ruimte. Het verlaten van een plaats of ruimte en 
het betreden van een nieuwe. De grenzen van de gebou-
wde omgeving kunnen worden onderverdeeld in; muren, 
vloeren en het plafond. In landschappen en de openbare 
ruimte worden  grenzen ervaren door factoren als;  de 
structuur van het maaiveld, horizon en de lucht. De struc-
tuur van het maaiveld is een interessant aspect in de wijze 
waarop deze toegepast kan worden in de aanloop route 
naar de bibliotheek. Het vanaf de binnenstraat oversteken 
van een grens en het betreden van de bibliotheek achter de 
constructieve lijnen van de bestaande locomotiefhal. 

 TEXTUUR VAN BEGRENZING

De overgang van toegepaste materialen in de structuur van 
het maaiveld kunnen ons bijvoorbeeld verplaatsen van het 
pad naar het open grasveld of bos. Waar er in het eerste 
geval nog sprake is van het doorkruisen van het landschap, 
bevinden we ons er opeens middenin wanneer we van het 
pad afstappen. De ontmoeting van texturen vormen een 
grens, waar aan iedere zijde van deze grens een andere 
ervaring kan optreden ten aanzien van de omgeving waar 
we ons bevinden.

 DE GRENS ALS VERBLIJFSZONE

Een mooi voorbeeld in het binnenstedelijk gebied zijn de 
spaanse trappen in Rome. Deze trappen sluiten aan op 
het plein, waar overdag en ‘s avonds veel activiteit is. De 
trappen zijn een verblijfplaats geworden waar veel mensen 
gaan zitten om even wat te drinken of om uit te rusten 
na een wandeling door Rome. In het verlengde van de 
spaanse trappen in Rome is het nieuwe Stadion in Bor-
deaux van Herzog & de Meuron een recent voorbeeld van 
transitie tussen de openbare ruimte en het gebouw. In het 

TRANSITIE VAN EN NAAR 
DE OPENBARE RUIMTE

afb. 34 (linksboven) : 

afb. 35 (rechtsboven) : ontmoeting 

van texturen in het maaiveld

afb. 36 : De Spaanse trappen 

in Rome welke als verblijfszone 

wordt gebruikt door de wijze 

waarop deze in verbinding staat 

met het lager gelegen plein
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ontwerp van het stadion ligt de focus op drie elementaire 
onderdelen, bestaande uit: ‘the bowl’, transitie element 
en de algehele uitstraling. De laatste twee zijn met name 
interessant om te bekijken

 TRANSITIE

De omgeving van het stadion bestaat voornamelijk uit 
een open landschap, waar het gebouw zijn plaats in moet 
vinden. Op diverse manieren en schaal niveaus is hier 
omgegaan met een transitie van het open karakter van 
de omgeving tot het aan het voetbalveld, ‘the bowl’. De 
eerste schaal van transitie vindt plaats vanuit een  com-
pleet overzicht van het stadion en visuele relatie met zijn 
omgeving. Op zichzelf gezien zijn de tribunes, visueel 
‘zwaar’ aanwezig en beeldbepalend voor de uitstraling. In 
de toekomst staat er een nieuwe landschappelijke aanvull-
ing op het programma, waarvan het zwaartepunt ligt in de 
aanleg van bomen. In het ontwerp worden deze toekomst 
ontwikkelingen al meegenomen en als verwijzing naar 
deze ontwikkelingen zijn er series van slanke kolommen 
toegepast. Deze lange slanke kolommen vormen een tran-
sitie van structuur elementen zoals deze in het landschap 
terug te vinden zijn van voornamelijk de rijen met bomen. 
Ook in de aanlooproute is door middel van materiaal en 
vegetatie structuren een overgang van het landschap terug 
te vinden. Vanuit ieder mogelijke richting is het gebouw 
te betreden door een volledig omringende structuur van 
trappen,  welke direct op het maaiveld zijn aangesloten. 
Om de overgang van het landschap op een geleidelijke 
manier te laten verlopen zijn er in de aanloop routes tegels 
geplaatst met een open structuur. Door deze openingen is 
een beperkte groei van gras mogelijk en wordt naarmate 
we dichter bij het gebouw komen steeds minder intens en 
loopt geleidelijk over in de aansluitende trappen. De zone 
met trappen is het laatste overgangsgebied, voordat men 
echt toe kan treden tot binnen in het stadion. 

afb. 37: Ontwerp van Herzog & de 

Meuron (voetbalstadion Bordeaux) 

Visuele relatie met omgeving  

afb. 38 : Ontwerp van Herzog & de 

Meuron (voetbalstadion Bordeaux) 

Overgangszone van de openbare 

ruimte naar het voetbalstadion
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TRANSITIE VAN EN NAAR DE BIBLIO-
THEEK

Voor een geleidelijke transitie  en continuering van de bin-
nenstraat door en naar de bibliotheek. Is er voornamelijk 
gekeken naar de wijze waarop, er toch een te ervaren 
grens gemaakt kan worden tussen de binnenstraat en de 
Lochal. Vervolgens heeft dit heeft dit geresulteerd naar een 
manier om deze transitie geleidelijk en met de ruimtelijke 
kwaliteit van een mogelijke verblijfszone vorm te geven. 

 BEGRENZING 

In de aanloop route vanuit de binnenstraat komt over de 
volledige breedte van de Lochal een aaneengesloten trap. 
Het oplopen van een trap benadrukt het gevoel van het 
verlaten van een lager gelegen vloerniveau en het betreden 
van iets nieuws. Hierin is de positionering van de trappen 
een belangrijk onderdeel in de wijze waarop de trappen de 
relatie tussen de lochal en de binnenstraat bepaald. Trap-
pen die voor de constructielijn van de Lochal zouden zijn 
geplaats, hadden de Lochal als een verheven einddoel van 

de binnenstraat en de spoorzone gemaakt. Er is daarom 
ook bewust gekozen om de trappen achter de construc-
tieve lijn van de Lochal te positionering, waardoor vanuit 
buitenaf gekeken de binnenstraat zich doorzet achter de 
constructieve grenzen van de Lochal als geleidelijke tran-
sitiezone.

 GELEIDELIJKE TRANSITIE 

Na de keuze voor het maken van trappen werd al snel 
duidelijk dat de ruimtelijke kwaliteit van de overgang 
te wensen over liet. Om het openbare karakter van de 
bibliotheek te benadrukken, kan de al gerealiseerde over-
gang tussen de binnenstraat en de Lochal een dubbele rol 
vervullen als een aangename verblijfszone met onderlinge 
interactie. De trappen zullen op een dubbele wijze kun-
nen worden gebruikt. Naast dat deze uiteraard dient als 
onderdeel van de looproute, zal hier ook ruimte worden 
gemaakt om bijvoorbeeld brede traptreden te kunnen zit-
ten en uit te kijken over de binnenstraat. Het programma 
zal zichzelf door middel van terrasvorming ‘terugtrekken’ 
van de constructieve lijn, waar ook de eerste aantrede van 
de trap zal worden geplaatst. 

afb. 39 & 40: Transitiezone tussen 

binnenstraat en bibliotheek 

afb. 41&42 : Transitiezone 

als verblijfszone en 

geleidelijke overgang

afb. 43 : Routing en vormgeving na 

de nu gemaakte ontwerpkeuzen
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ALLES IN ÉÉN

Vanuit de organisatie Bibliotheek Midden-Brabant bestaat 
er de wens om het huidige aanbod van de bibliotheek 
uit te breiden met een scala van nieuwe voorzieningen. 
Deze uitbreiding is onderdeel van de ambities van de 
bibliotheek om in de toekomst een breder publiek aan te 
spreken en in te spelen op de veranderende vraag vanuit 
de samenleving. De bibliotheek is in dit toekomstbeeld 
niet slechts een dienstverlenende organisatie, welke in-
formatie beschikbaar stelt voor een algemeen publiek. De 
bibliotheek is in deze visie een verzameling van functies 
in het teken van een leven lang leren. De huidige plannen 
om de bibliotheek op een nieuwe locatie te huisvesten, zijn 
ook belangrijk geweest in het aanscherpen van de ambi-
ties. Ondanks dat de huidige huisvesting ook prominent 
in het stadscentrum aanwezig is, zijn er toch limieten aan 
wat er met de huidige huisvesting kan worden bereikt. Het 
uitbreiden van de bibliotheek voorzieningen is al langer 
een punt van aandacht voor de organisatie, maar deze lijkt 

nog niet helemaal van de grond te komen. Het lijkt in de 
huidige situatie zeer moeilijk te zijn om een breder publiek 
aan te trekken. In een gesprek met een medewerkster van 
de afdeling innovatie werd duidelijk dat dit onder andere 
te wijten is aan de huidige huisvesting en hoe deze wordt 
gebruikt. De verschillende functies en voorzieningen die 
de bibliotheek wilt implementeren raken te veel met elkaar 
vervlochten omdat, deze vaak enkel door middel van 
boekenkasten of andere interieur elementen van elkaar 
worden gescheiden. Dit komt de bibliotheek ervaring niet 
ten goede en ook marketing technisch vormt dit een prob-
leem om specifiek een doelgroep aan te kunnen spreken. 
Voor het nieuwe ontwerp van de bibliotheek ligt er dan 
ook de opgave om hier erkenning aan te geven en een 
manier te vinden om een bibliotheek te ontwerpen welke 
voor iedereen is, maar toch ook specifiek een doelgroep 
kan aanspreken.  

 STABIEL EN ONSTABIEL

Een voorbeeld van hoe we om kunnen gaan met meerdere 
gebruiksfuncties één dak is de Seattle central library van 
OMA. In dit ontwerp is met name een antwoord gegeven 
op een nog onbekende toekomst van de bibliotheek. Func-
ties zijn hier duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het 
ontwerp van de Seattle library is onder andere tot stand 
gekomen door een afkeer van het ontwerpen van grote 
open ruimten waar alles functies een plaats in hebben. 
De kritiek die hierop is, is dat er altijd dominante functies 
aanwezig zijn in het gebouw, welke uiteindelijk de overige 
functies zullen gaan overheersen. Eigenlijk ook wat ook 
de ervaring is bij de bibliotheek in Tilburg, maar dan op 
een kleinere schaal. Vanuit dit standpunt zijn eerst alle 
losse onderdelen van het programma van eisen bij elkaar 
geplaatst in categoriën. Ook binnen deze categoriën is een 
onderverdeling gemaakt met de gedachte hoe deze zich in 

COMPARTIMENTERING 
VAN FUNCTIES

afb. 44 : Concept van OMA 

voor Seattle central Library
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de toekomst zouden kunnen gaan ontwikkelen.Verdeeld in 
termen van ‘voorspelbaar’ en ‘onvoorspelbaar’. De func-
ties van de bibliotheek, waarvan men binnen een redelijk 
spectrum van mogelijkheden kan voorspellen hoe deze 
zich in de toekomst zullen gaan ontwikkelen. Krijgen een 
specifiek voor die functie ontworpen sectie. Deze worden 
in het geval van de Seattle central Libary boven op elkaar 
geplaatst, met daartussen ruimte voor de meer instabiele 
factoren en voorzieningen van de bibliotheek. In deze 
tussenruimten zijn grote open ruimtes ontworpen die vrij 
van andere functies kunnen transformeren naar gelang 
dat gewenst of nodig is. Een interessante manier waarop in 
deze bibliotheek verschillende functies in compartimenten 
van elkaar zijn gescheiden en de grote mate van flexibliteit 
die dat oplevert met het oog op mogelijke toekomstige 
ontwikkelingen. 

afb. 45 : Seattle central 

Library (OMA)

afb. 46 : Concept  OMA voor 

Seattle central Library
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CENTRALE BIBLIOTHEEK HAL

- Uitleencentrum
- Informatiepunten 
- Broedplaats
- Stadsstudiecentrum 
- Zitplekken 
- Leesruimte
- Circulatieruimte

WERK- EN STUDIERUIMTEN / HORECA

- Informatiepunten 
- Broedplaats 
- Leescafé
- Stadsstudiecentrum 
- Werkplekken 
- Zitplekken 
- Spreekkamers en vergaderfaciliteit 
- Cursuslokalen
- Circulatieruimte
- Gedeelde ruimte met andere instellingen

THEATER EN EXPOSITIE / PERSONEELSRUIMTE

- Presentatiemogelijkheden collectie
- Uitleencentrum; Informatiepunten
- Ontvangstruimtes 
- Expositieruimte 
- Theater
- Personeelsruimte 
- Circulatieruimte,

FUNCTIES PER ZONE:

COMPARTIMENTEN VAN DE BIBLIO-
THEEK

Vanuit de al eerder in hoofdlijnen bepaalde positioner-
ing van het programma en de transitiezone, is er een 
verdere compartimentering van functies uitgewerkt en 
vormgegeven. Door de uiteenlopende functies, activiteiten 
en openingstijden, moeten alle compartimenten onaf-
hankelijk van elkaar kunnen functioneren. Allereerst zijn 
hiervoor de verschillende voorzieningen onderverdeeld 
in categoriën en vervolgens ten opzicht van elkaar geposi-
tioneerd. 

afb. 47 : Opzet functie verdeling 

voor bibliotheek Tilburg



56

 CENTRALE BIBLIOTHEEK HAL

Haaks op de binnenstraat is ter behoeve van de transiti-
ezone het programma al gevormd door het toepassen van 
terrasvorming. In de dwarsdoorsnede gemeten heeft de 
Lochal ongeveer een maatvoering van 56 meter. Om het 
programma van natuurlijk daglicht te voorzien wordt het 
programma ook in de lengterichting van de Lochal door 
middel van terrasvorming opengewerkt. Hierdoor ontstaat 
naast het toetreden van natuurlijk daglicht, ook interactie 
over verschillende verdiepingen.

afb. 48: Beginsituatie voor 

verdere compartimentering
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afb. 49: Centrale bibliotheek hal 

is gepositioneerd in het centrum

afb. 50 (links): Openwerken van 

massa voor daglichttreding

afb. 51 (rechts): Toetreding van 

daglicht en mogelijkheid tot 

interactie, zowel intern als extern

afb. 52: Overzicht na de 

toegepaste ingrepen
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          PERSONEELSVOORZIENINGEN /
 THEATER EN EXPOSTIE

          WERK- EN STUDIERUIMTEN
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 THEATER EN PERSONEELSRUIMTE / WERK-  
 EN STUDIERUIMTEN

Ook het programma van het theater en personeelvoor-
zieningen / werk- en studieruimten worden in dezelfde 
terrasvormige opbouw opgebouwd. Om de verschil-
lende compartimenten aan elkaar te verbinden, wordt het 
programma ter plaatse van de bovenste verdieping aan 
de langszijde van de Lochal met elkaar verbonden. Op de 
lengte-as ontstaat door het programma de andere richting 
op te plaatsen aan beide zijden van de centrale bibliotheek 
hal een ‘open’  tussenruimte, welke zich buiten de thermis-
che schil bevindt. Het daglicht kan ook hier via het dak 
toetreden. Bij het betreden van het gebouw vormt het naar 
elkaar toe groeiende programma een doorgang tot naar de 
volledig open tussen ruimt, waar de open buiten ruimte 
volledig rondom iedere verdieping in verbinding staat met 
de onderste laag. 

afb. 53: Wijze van vormgeven 

van programma 

afb. 54 (links): Doorsnede 

ter plaatse van het betreden 

van de bibliotheek

afb. 55 (rechts): Doorsnede 

ter plaatse van open zone .

afb. 56 (links): Overzicht na 

de toegepaste ingrepen

afb. 57: Startpunt voor 

volgende fase 
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          WERK- EN STUDIERUIMTEN
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 WERK- EN STUDIERUIMTEN

Ter plaatse van de werk- en studieruimten worden de 
orginele platformen, voor het optillen van de locomo-
tieven hergebruikt. Het platform zal buiten thermische 
schil worden geplaatst en kan als buitenruimte worden 
gebruikt. De reden hiervoor is om vanuit de spoorweg 
boulevard en het centrum, het orginele industriële karak-
ter van de Lochal zichtbaar te maken. Het programma zal 
is hier teruggeplaatst om ruimte te geven aan het platform 
en het ontbloten van de karakteristiek constructie.

afb. 58: Positionering van 

werk- en studieruimten

afb. 59 (links): Doorsnede 

ter plaatse van het betreden 

van de bibliotheek

afb. 60 (rechts): Doorsnede 

ter plaatse van open zone .

afb. 61: Overzicht na de 

toegepaste ingrepen
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 THEATER EN EXPOSITIE

afb. 62: Positionering 

van personeelruimte / 

theater &  expositie

afb. 63: Positionering van 

personeelsruimte

afb. 64: Positionering van 

Theater en expostieruimte

PERSONEELSRUIMTE
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 THEATER EN PERSONEELVOORZIENINGEN 

Het programma van de theater en personeelsruimte zullen 
verder geen verandering ondergaan ten opzichte van de 
al eerder bepaalde hoofdlijnen tijdens de inpassing op de 
locatie en onderlinge connecties met het overige program-
ma Dit is nodig om zoveel mogelijk gebruiksoppervlak te 
realiseren.

afb. 65: Overzicht na de 

toegepaste ingrepen
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OPBOUW PROGRAMMA

NIEUW EN OUD

De orginele constructie van de Lochal, heeft in het 
ontwerp voornamelijk een ornamentaal karakter. De 
unieke structuur van de constructie in het centrum van de 
twee beuken zal zoveel als mogelijk, vrij worden gehouden 
van constructieve taken, zodat deze niet verdwijnt achter 
een opeenstapeling van vloeren en additionele construc-
tieve elementen. Ter plaatse van de gevel worden de 
vloeren en toegevoegde constructieve elementen, uit prak-
tisch oogpunt wel aangesloten op de huidige constructie. 
Deze is namelijk al stabiel van zichzelf en kan dus in het 
voordeel werken voor de nieuwe inbouw.

 EEN VRIJE TUSSENRUIMTE

Een belangrijk uitganspunt tijdens het maken van een 
constructieve opzet, was het verlangen om de ruimte tus-
sen de compartimenten, vrij te houden van constructieve 
elementen. Op deze manier komt de ethetische waarde 
van de orginele Lochal constructie het beste tot zijn recht. 
Door als enig aanwezig constructief element de ruimte te 
domineren en slaat daarmee een brug tussen de zelfstan-
dige compartimenten. Daarnaast biedt het mogelijkheden 
om een open tussen gebied te realiseren, waarbij de 
heldere beeldcompostie en opbouw van de aangrenzende 
compartimenten de tussenruimte bepaald. 

 TRAPSGEWIJS 

In het verlengde van de terrasvormige opbouw van de 
vloerop is het constructieve principe van de hoofddraa-
gconstructie door middel van trapsgewijze constructieve 
elementen opgebouwd. Deze  constructie elementen 
worden via de vloeren onderling aan elkaar gekoppeld 

voor stabiliteit. Op plaatsen waar er geen terrasvorming is 
toegepast, is dit principe losgelaten en zijn er kolommen 
toegepast voor de verticale krachtsafdracht. 



66

afb. 66: 1e verdieping

afb. 67: 2e verdieping

afb. 69: 4e verdieping

afb. 68: 3e verdieping

afb. 70: 5e verdieping

afb. 71: integratie met 

bestaande constructie Lochal
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De routing is een directe afgeleide van de wijze waarop de 
bibliotheek is ingepast op de locatie en de uitvoering van 
de compartimentering. In de routing is het onafhankelijk 
kunnen functioneren van de verschillende functies en 
compartimenten verder uitgewerkt. De interne routing is 
in vijf  aspecten te verdelen.

1. De doorgaande route van de binnenstraat

2. De entrees van de verschillende functies op het ver-
hoogde maaiveld (Eerste verdieping genoemd) 

3. Een direct ‘snelle’ verbinding tussen de verschillende 
functies. 

4. Kleinere loopbruggen tussen de verschillende compar-
timenten

5. Op de hoogste verdieping (Vijfde verdieping) zijn 
alle functies met elkaar verbonden. Op deze verdieping 
worden functies door middel van wanden van elkaar 
gescheiden

ROUTING EN INDELING
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EERSTE VERDIEPING

- Doorgaande route binnenstraat
- Alle functies hebben entree aansluitend op de eerste 
verdieping
- In de langsrichting van de Lochal is er ook een connectie 
gemaakt met beide aangrenzende boulevards.
- Vanuit de tussenruimte is een toegang tot het lager gel-
egen (op maaiveld) parkeergarage

- Aan de spoorzijde (links) is een horeca gelegenheid en 
ontmoetingsruimte
- Aan de zijde van de Burgermeester Brokxlaan (rechts) is 
het foyer voor het theater
- Ook aan de zijde van Burgermeester Brokxlaan is het 
entree tot de personeelsruimten

    
   H

O
R

EC
A

O
N

TM
O

ET
IN

G
SR

U
IM

TE

PERSONEEL

C
EN

TR
A

LE
 B

IB
LI

O
TH

EE
K

 H
A

L

    
   T

H
EA

TE
R

afb. 72: Routing en 

indeling 1e verdieping
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TWEEDE VERDIEPING

- De grote stalen bok in het midden wordt gebruikt als 
snelle verbindingsroute tussen de uiterste zijden van 
de bibliotheek. Het verbind de drie op zichzelf staande 
segmenten van het progamma in één rechte lijn, waardoor 
deze één samenhangend geheel vormen. De oude con-
structie van de Lochal wordt op deze wijze eerder orna-
mentaal gebruikt dan als constructieve drager. 

afb. 73: Routing en 

indeling 2e verdieping

afb. 74: Conceptschets loopbrug
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afb. 75: 3d  doorsnede van 

snelle verbindingsroute 
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afb. 76: Impressie Kopgevel 

met platform en beëindiging  

van  constructie
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afb. 77: Impressie Kopgevel 

met platform en beëindiging  

van  constructie
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afb. 78: Routing en 

indeling 3e verdieping
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DERDE EN VIERDE VERDIEPING

- Voor een continue en efficiëntee circulatie worden de 
vloeren door middel van loopbruggen aan elkaar ver-
bonden. 

EXPO

afb. 79: Routing en 

indeling 4e verdieping
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VIJFDE VERDIEPING

- Op deze verdieping zijn de vloeren rondom de tussen-
ruimte met elkaar verbonden
- De verschillende functies worden door middel van bin-
nengevels en toegangsdeuren van elkaar gescheiden

EXPO

afb. 80: Routing en 

indeling 5e verdieping
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afb. 81: Overzicht routing 

en verticale stijgpunten
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afb. 82 (linksboven): Transparante 

gevel van Sendai Mediathee

afb. 83 (rechtsboven): 

Structuur van het gebouw 

is volledig zichtbaar door 

de transparante gevel

afb. 84 (linksonder): Het entree 

van de Sendai Mediatheek is een 

continuering van zijn omgeving

afb. 85 (rechtsonder): De 

kolommen zijn op zichzelf ook 

volldig opengewerkt en hebben 

een transparant karakter
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DE OPENBARE GEVEL

OPENBARE UITSTRALING

De openbare uitstraling van de bibliotheek is een belan-
grijke opgave in het ontwerp. Een verwelkomend gebaar 
wat toont dat het gebouw van iedereen en voor iedereen 
is. Maar hoe is dit gebaar over te dragen naar mogelijke 
bezoekers en passanten? 

Een voorbeeld van een transparant en openbaar gebouw 
vinden we onder andere bij het ontwerp van de Sendai 
Mediatheek van Toyo Ito. Wat direct in het oog springt 
zijn de grote en vloeiende kolommen, welke zich vrij 
door de ruimte te bewegen en verbinden in één opgaande 
beweging alle verdiepingen. Dit effect wordt versterkt door 
de transparante structuur van de driedimenionale kolom-
men. 

Wat mij voornamelijk heeft geïnspireerd is de wijze 
waarop deze kolommen vanaf buiten zijn waar te nemen. 
Vanuit de transparante gevel ontbloot het zijn interne 
structuur en verbindt het niet alleen de verschillende 
verdiepingen, maar het verbindt ook de gebruikers onder-
ling.  De onthulling van de interne structuur en deze wijze 
waarop zichtbaar is hoe andere medegebruikers zich ver-
houden en geconfronteerd worden met dezelfde ruimteli-
jke kwaliteiten, wekt bij mij het gevoel van een openbaar 
gebouw.
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EEN WELKOM GEBAAR

Het ontwerp van de gevel is tot stand gekomen door een 
combinatie van het werken met het lichamelijk perspectief 
en de openbare uitstraling. Zoals al eerder is besproken 
is een lichamelijke ervaring en waarneming van ruimte 
en objecten afhankelijk van beweging door deze ruimte. 
Dit principe is gecombineerd met de doelstelling om een 
openbaar en laagdrempelig gebouw te ontwerpen voor de 
bibliotheek Midden-Brabant. Vanuit de route op de bin-
nenstraat is de bibliotheek bijna continu in beeld, vanwege 
zijn haakse positionering op het terrein. Deze al bestaande 
route is gebruikt om het concept voor de gevel uit te 
werken. 

 WELKOM 

Het concept van de gevel is een verwelkoming van de 
bezoeker. Een gevel die je werkelijk kan ontvangen. Een 
gevel kan namenlijk “open” en transparant zijn, maar deze 
openheid toont zich slechts één keer. De ervaring van deze 
altijd geopende gevel ervaren we direct vanaf het eerste 
moment wanneer we deze waarnemen. Ik wil een gevel 
ontwerpen die niet vanuit alle mogelijke persepectieven is 
geopend en waarbij de onthulling van de achterliggende 
structuur in een geleidelijk proces van ‘ontvangst’ tot stand 
komt. Het overhellende programma zal het effect versterk-
en, door op het punt van volledige onthulling de bezoeker 
in te sluiten in de transitie zone. 

 DE KWALITEIT VAN VERHULLEN 

“Het zure van de citroen is geel en het gele is zuur. Men 
eet de kleur van een gebakje en de smaak van zo’n gebakje 

is het instrument dat zijn vorm en zijn kleur onthult.” 
(SARTRE)

Het ontwerpen van een gevel die zowel verhult als onthult, 
vraagt om een materiaal wat deze kwaliteit in zich draagt 
en deze functie als een vanzelfsprekendheid kan vervul-
len. Een benodigde kwaliteit die we onder anderen terug 
kunnen vinden bij textiel. Textiel heeft de kwaliteit om de 
vorm van zijn drager aan te nemen en deze tegelijkertijd 

te verhullen. Vele meubelen worden onder het motto van 
versiering onder een laken verborgen. Het laken hiervan 
staat echter nooit geheel strak om de meubels gespannen, 
maar beweegt zich in een vloeiende lijn om de drager. 
Wanneer we een ervaring van een textielen gevel naar 
voren willen halen, dan is het toepassen van alleen textiel 
alleen niet voldoende. Door interpretatie en toepassing 
van de uitspraak van Sartre zouden we kunnen zeggen dat, 
een laken niet alleen een laken is, omdat hij van textiel is 
gemaakt, maar verwijst de textielen structuur naar een 
vloeiende “losse” vorm en vica versa. Door deze opvatting 
heb ik besloten om de gevel niet in één rechte lijn aan de 
constructie te fixeren, maar om deze juist in een vloeiende 
vorm over de constructie heen te laten lopen (afbeeldingen 
87 en 88  ). 

 

afb. 86: Aanlooproute 

naar de bibiotheek

afb. 87: Conceptschets voor 

‘zelf ’ openende gevel

afb. 88 (rechtsboven): 

Conceptschets voor ‘zelf ’ openende 

gevel, met rechte gevellijn

afb. 89 (linksonder): Conceptschets 

voor ‘zelf ’ openende gevel, 

met een golvende gevellijn 
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Afb. 90 & 91: Verplaatsing langs de lengterichting van de 
Lochal resulteerd in een volledig open, gesloten, of een 
deels geopende gevel. Bij een deels geopende gevel is dit 
een zichtlijn die zich over de symmetrie as zal bevinden. 

+ 10 m

+10 m
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10 m 30 m

10 m 30 m

Afb. 92: Aanlooproute vanuit de binnenstraat. Binnen een 
afstand van 20 meter opent de gevel zich maximaal tot op 
10 meter van de bibliotheek. Daar bevindt zich de ‘hot-
spot’ en is de gevel volledig geopent.

Afb. 93: Naarmate bezoekers of passanten dichter bij de 
gevel komen, opent de gevel zich steeds verder en wordt 
dus de intensiteit van doorzicht geleidelijk groter.
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Afb. 96: Als laatste worden de horizontale gevel elementen 
toegevoegd. Deze worden toegepast, om de bezoeker die 
loodrecht op de gevel aan komt lopen eerst een dichte gev-
el te laten waarnemen, welke zich geleidelijk zal openen. 
De verticale en horizontale elementen samen, vormen een 
dynamische spel van steeds veranderlijke vierkanten in 
hun verhouding tot het lichamelijk perspectief. 

Afb. 95: De onderzijde wordt de gevel naar buiten gep-
laatst, voor een vloeiende beweging van de gevel en een 
ruimtelijk karakter achter/onder de gevel. 

Afb. 94: Verticale gevel elementen zijn eerst in een rechte 
lijn tegen de constructie aan geplaatst en gedraaid naar het 
moment/punt, waar de hele gevel open staat. 
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 TOEPASSING 

Een volledig textielen gevel uit één stuk is uit te voeren. 
Daarom is er gekozen voor een segmentering van losse el-
ementen, welke samen een volledig gesloten, of een volle-
dig geopende gevel vormen. De gevel wordt opgebouwd 
uit verticale en horizontale elementen. Door het raster wat 
er dan ontstaat kunnen de zichtlijnen door de gevel heen 
worden bepaald.

Door een vaste maatvoering voor de verticale panelen 
te kiezen en deze te verdraaien richting de waarnemer 
worden de panelen in de x-as steeds korter van lengte. 
Deze lengteverschillen resulteren direct in een vloeiende 
gevel, met in het midden een meer open structuur, dan 
aan de uitersten van de gevel. 
 

Afb. 97: Verticale gevel elementen zijn eerst in een rechte 
lijn tegen de constructie aan geplaatst en gedraaid naar het 
meest open punt.

Afb. 98: De steeds verder ver-
draaiende verticale gevelelementen 
vormen een vloeiende gevel
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+10 m

+10 m

Afb. 99: In horizontale vlak en de lengte richting van de 
bibliotheek is een ‘hotspot’ bepaald. Vanuit deze positie 
is de rotatie en de positie van de verticale gevelelementen 
bepaald. Deze staan allemaal met de voorzijde gericht op 
de waarnemer, voor een optimaal doorzicht door de gevel.

Afb. 100: Vanuit de plattegrond gekeken is er ook een 
beperking opgelegd vanuit waar de gevel volledig open is. 
Wanneer men hier buiten stapt, zal  een deel van de gevel 
zicht sluiten en is er slechts een door een beperkt gedeelte 
van de gevel een doorzicht naar binnen mogelijk. 
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Afb. 102: Ter plaatse van de ‘hotspot’ zijn alle voorzijden 
van de horizontale elementen gericht op waarnemer. Alle 
panelen zijn hierdoor anders van helling en lengte. 

Afb. 101: Op 30 meter afstand van de gevel is de gevel nog 
helemaal gesloten. Dit is gedaan door de horizontale gevel 
elementen voor en achter elkaar langs te plaatsen. Zo-
doende worden de openingen in de gevel vanaf 30 meter 
aan het zicht onttrokken. 
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Afb. 103: De gevel sluit boven aan op de constructie. Aan 
de onderzijde wordt deze door middel van een hulpcon-
structie losgezet van de orginele constructie van de Lochal
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Rechtergevel

Afb. 104: Impressie van het aanzicht. De de bepaalde 
aanlooproute is er een duidelijke symmetrie ontstaan in de 
gevel, waarbij iedere opening zijn eigen dimensie en vormt 
heeft gekregen door alle vlakken naar één punt te richten. 
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Afb. 105: Impressie gevel vanuit de aanlooproute. Op dit 
moment en perspectief tot de gevel is deze nog volledig 
gesloten.
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Afb. 106: Impressie gevel helemaal geopend. Vanuit het 
punt waar alle panelen op zijn gericht is volledig de achter-
liggende opbouw van het programma te zien. 
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Afb. 107: Bij het verplaatsen van het perspectief door uit 
het midden weg te lopen is de gevel weer gesloten. 
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Afb. 108: De gevel zal zich in een geleidelijk proces sluiten 
wanneer we ons uit de ‘hotspot’ bewegen.
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Afb. 109: Bij het oplopen van de trap is de gebogen gevel-
lijn goed waar te nemen.
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Afb. 110: Vanuit binnen gezien creërt de gevel het tegeno-
vergestelde van een ‘panoramisch’ zicht, maar kunnen we 
alleen naar buiten kijken via een focuspunt. De persoon 
die we daar zouden kunnen zien, heeft dus het beeld van 
een volledig geopende gevel.
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afb. 111: Conceptschets 

voor tussenruimte
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DE TUSSENRUIMTE

BINNEN / BUITEN

Wanneer we de bibliotheek betreden, omsluit het pro-
gramma ons helemaal en begrenst het de ruimte als een 
doorgang. Hier ‘groeien’ de verdiepingsvloeren stapsgewijs 
naar elkaar toe, om op de vijfde verdieping volledig op 
elkaar aan te sluiten. Wanneer we verder lopen ontstaat 
juist het tegenovergestelde. De massa van het programma 
opent zichzelf en creëert een open en natuurlijk verlichte 
ruimte. Het is een ambigue ruimte van binnen of buiten, 
van doorgang of de bibliotheek. Waar afhankelijk van de 
van de gebruiker, of de passant een oordeel over gegeven 
kan worden. Om te spelen met dit ambigue spanningsveld, 
is ervoor gekozen om beide ervaringen te vertalen in het 
toepassen van verhulling en direct daglicht. 

 VERHULLING 

Bij het passeren van de transitie zone, betreden we de 
bibliotheek. Als we de intentie hebben om de bibliotheek 
te betreden, willen we niet eindigen in een leegte tussen 
de massa’s van de verschillende compartimenten. Om dit 
momentum van het betreden vast te houden, worden de 
bovenzijden van de compartimenten en de buitenlucht 
verhult achter een lager gelegen translucent plafond. 
Hierdoor betrekt de ruimtelijke ervaring van de tussen-
ruimte zich tot een volume wat wordt begrensd door de 
verschillende massa’s en het plafond. Een ervaring van een 
gemeenschappelijk gebied van de bibliotheek.

 LICHT

In het verhullende plafond worden per tussenruimte drie 
organisch gevormde openingen gemaakt. Deze openin-
gen doorbreken de verhullende laag en werpen een spot 

van direct daglicht op de vloer van de open zone. Een 
aanwezigheid van ‘buiten’ in de tussenruimte, in termen 
van licht en tijd. Waarbij ochtend, middag en avond, altijd 
door één van de drie openingen wordt vertegenwoordigt. 
Het verloop van de dag is hierdoor zichtbaar, door een 
continue veranderende positie van de verlichte spot. 

afb. 112: De tussenruimte 

is volledig open en wordt 

overgenomen door ‘buiten’

afb. 113: De tussenruimte wordt 

aan de bovenzijde door een 

plafond afgesloten en zondert 

zich af van de buitenruimte

afb. 114: Door de doorbreking 

in het plafond ontstaat er een 

lichtspot van daglicht op de vloer
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afb. 115: 3d doorsnede van de 

tussenruimte, ter plaatse waar het 

programma een doorgang vormt
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afb. 116: Bij het oplopen van 

de trappen kunnen we de 

tussenruimte al waarnemen
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afb. 117: Het daglicht in de ochtend 

creëert een spot op de vloer
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afb. 118: In de middag is de 

spot van plaats veranderd
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afb. 119: Tegen de avond 

zal dit ongeveer de laatste 

positie zijn van de spot
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afb. 120: Impressie vanuit 

de tussenruimte op het 

aansluitende programma 
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afb. 121: Vanuit de omliggende 

vloeren in de tussenruimte is een 

volledig overzicht over de open 

ruimte en kunnen we ook mensen 

zien in de centrale bibliotheekhal
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afb. 122 : Éttiene Boullée, 

ontwerptekeniningen voor 

nationale bibliotheek van Frankrijk
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EEN PLAATS VOOR BOEKEN

LEESERVARING EN ONTSPANNING

Naast alle toegevoegde faciliteiten, is de bibliotheek nog 
steeds dé plaats voor boeken. Hier wil ik niet mee zeggen 
dat de bibliotheek niet en mee gaat in de technologische 
ontwikkelingen en veranderingen, maar het uitlenen 
van een boek is nog steeds een belangrijk onderdeel van 
de identiteit van de bibliotheek. Joshua Prince (lid van 
ontwerp team OMA, Seattle Library) legt ook mooi uit, 
dat het boek een vorm van technologie is, welke tegen-
woordig moet concurreren met andere informatiedragers. 
Nieuwe concurrentie betekent dus niet direct het einde 
van het boek, maar het boek is niet meer zo dominant 
als vroeger en moet omgaan deze nieuwe positie. In mijn 
ontwerp voor de bibliotheek, is er een compartiment 
ingedeeld, voor een centrale bibliotheek hal. Een ruimte, 
waar de leeservaring centraal staat en het draait, om in een 
ontspannen omgeving te kunnen lezen en langs boeken 
te struinen. Een ruimte die zich net wat onderscheidt van 
de rest. Via drie fasen is er toegewerkt om deze ontspan-
nen sfeer en ‘eigen’ uitstraling te ontwerpen. Zoals wellicht 
al uit de beschrijving van de architectonische opgave is 
gebleken, heb ik persoonlijk een zwak voor de roman-
tische kant van het boek. Het boek krijgt daarom ook een 
prominente plaats in de ruimte van de centrale bibliotheek 
hal, om zich met ‘trots’ te kunnen presenteren en de con-
currentie aan te gaan. 

 POSITIE VAN HET BOEK

Wanneer ik zelf denk aan de hierboven omschreven 
ruimte van ontspanning en leeservaring, denk ik persoon-
lijk aan de oudere bibliotheken. Een voorbeeld hiervan 
heb ik onder andere gevonden in ontwerp tekeningen van 
Éttiene Boullée, voor Bibliothèque nationale de France. 
Éttiene Boullée sprak ook over kennis als een vorm van 
goddelijkheid en dat is ook te zien aan het ontwerp. Waar 

ik het hier interessant vind aan het ontwerp is de wijze 
waarop mensen in dit ontwerp langs, op of onder boeken 
langs kunnen lopen, welke verankerd lijken te zijn in de 
ruimte. 

 ‘SCHADUWLOZE’ BINNENRUIMTE

Tijdens het vormen van de compartimenten viel de open-
bare bibliotheek van Stuttgart mij op door de gelijkenis-
sen die het heeft met de wijze waarop de ruimte is vorm 
gegeven. De boekenruimte wordt hier gelijkmatig verlicht 
door grotendeels een een egaal verlicht plafond. Dit heeft 
mij doen nadenken over licht en schaduw. In het voor-
beeld valt door de ‘steriele’ afwerking goed te zien, dat er 
in een combinatie van natuurlijk daglicht en kunstlicht, 
weinig of geen slagschaduwen zijn. Waardoor de ruimte 
als een rustig geheel tot mij over komt. Daarnaast zien we 
op de bovenste verdieping een soort ‘kroon’. Een verdie-
ping waar in tegenstelling tot de lager gelegen verdiepin-
gen geen boeken staan en daglicht vanuit de achterliggen-
de gevel bijna direct de ruimte kan betreden. 

 EEN RUSTIGE PLEK

Als we de bibliotheek van Stuttgart in doorsnede bekijken, 
valt de centrale positie van de hal met boeken direct op. 
Onder de hal, bevindt zich een groots entree, welke onder 
andere is gebaseerd op het werk van Étienne Boullée 
in zijn ontwerp voor een soort tempel voor Newton. 
Maar waar ik mijzelf met name op wil richten is de wijze 
waarop de boekenhal zichzelf af lijkt te zonderen van de 
buitenomgeving. Een rustige plaats in de stad, wat ook on-
derdeel is van de doelstellingen van bibliotheek Midden-
Brabant. Wanneer we in de hal zelf kijken, wordt dit gevoel 
alleen maar sterker. Juist door de minimale aanwezigheid 
van de ruimte die de hal omsluit, via de openingen tussen 
de boeken wand. 
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afb.123 : Openbare 

bibliotheek in Stuttgart

afb. 124 (links):  Natuurlijk 

verlicht plafond in de openbare 

bibliotheek van Stuttgart 

afb. 125 (rechts): Doorsnede 

van openbare bibliotheek in 

Stuttgart. centraal geplaatste hal, 

omsloten door binnenruimte
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afb. 126 (linksboven):  

Perspectief tot onderzijde 

vloeren bibliotheek hal

afb. 127 (rechtsboven) : 

Vormgeving bibiotheek 

binnenzijde

afb. 128 (linksonder) : Opbouw aan 

buitenzijde van de bibliotheekhal 

afb. 129 (rechtsonder): 

‘Boekenwand

PLAATS VOOR HET BOEK

Voor ontwerp van de centrale bibliotheek hal, wil ik de 
verzameling boeken een vaste plaats geven. Het vast po-
sitioneren van de boeken heb ik gedaan door de al aan-
wezige terrasvormige opbouw van de hal door te vertalen 
in verticale elementen. Een aanzicht waarbij net als bij de 
vloeren, de elementen elkaar overlappen en deels achter 
elkaar verdwijnen. Het aanzicht wat we dan hebben van 
de buitenzijde van de hal, zien we als een negatief aan de 
binnenzijde. In dit negatief ontstaat er een ‘leegte’ waarin 
een groot gedeelte van de boekenverzameling kan worden 
geplaatst. 

afb. 130 : Conceptschets 
opbouw bibliotheek hal
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 EEN VERLICHTE BINNENRUIMTE

Eerder in het ontwerp is al naar voren gekomen om de 
centrale bibliotheek hal vanuit het plafond te verlichten. 
De wijze waarop dat in de openbare bibliotheek in Stutt-
gart, heeft mij tot denken gezet over de relatie van licht en 
schaduw. Door de grote spanten die de Lochal overspan-
nen, zou er veel slagschaduw zich door de ruimte gaan 
bewegen. Om hier mee om te gaan wil ik een dakopbouw 
ontwerpen welke zo egaal mogelijk is verlicht zonder 
slagschaduw van de constructie. Allereerst laat ik het 
natuurlijk daglicht breken door het geïsoleerde dak uit te 
voeren met diffuus glas. Hierdoor wordt het licht al zoveel 
mogelijk verspreidt, voordat het licht op het plafond valt. 
Om een warmere uitstraling te krijgen en in het kader van 
Tilburg textielstad, wil ik een textielen plafond toepassen. 
In eerste instantie dacht ik aan een volledig strak gespan-
nen plafond, waar zo min mogelijk naden en aansluitingen 
te zien zouden zijn. Vanwege de dan benodigde maatvoer-
ing van textiel, is dit onrealistisch. Zowel in uitvoering als 
in het onderhouden ervan. De volgende stap was dan ook 
om het hele plafond op te knippen in kleinere onderdelen. 
Het beoogde beeld van een ‘luchtig’ verlicht plafond werd 
in deze situatie teniet gedaan door de vele onderlinge 
aansluitingen van de plafondelementen en de wijze waarop 
deze een ‘harde’ grens trekken tussen binnen en buiten. 
Vanuit dit principe met handelbare elementen ben ik er 
naar toe gaan werken, om deze aansluitingen en naden 
te voorkomen. Door in een clustering van vier plafond 
elementen, ieder van de vier elementen een iets andere 
hoogte te geven, kunnen deze elkaar in het horizontale 
vlak overlappen voor een volledig visueel gesloten, maar 
‘luchtig’ plafond. Door dit principe van vier geclusterde 
elementen door de gehele ruimte toe te passen, ontstaat er 
een regelmaat in het patroon. Waarin de plafond element-
en zich met elkaar lijken te verweven.

 RELATIE TOT BUITEN

Een rustige ruimte, met een ontspannen sfeer lijken 
kwaliteiten die moeilijk te realiseren zijn in combinatie 
met de gewenste interactie tussen gebruikers. oor interac-
tie hebben we een transparante gevel nodig en voor een 
rustige ontspannen ruimte, moeten we ons juist terug kun-
nen trekken in een meer intieme ruimte. Om hier mee om 
te gaan, wordt er een transparante gevel toegepast. Welke 
aan de binnenzijde door middel van een aan het kozijn 
verwerkte ‘vitrage’ de ruimte een intiemere sfeer geven. 
(afbeelding 142)

afb. 131 (rechtsboven): 

Plafond bestaande uit een 

volledig gespannen doek

afb. 134 (linksonder): Plafond 

elementen ten opzichte van 

elkaar in hoogte laten variëren 

afb. 135 (rechtsonder): Overzicht 

van aanaangeschakelde clusters 

van vier plafond elementen

afb. 132 (link): Opdelen van 

plafond in meerdere plafond 

elementen elementen

afb. 133 (rechts): Overzicht 

van aaneengeschakelde 

plafond elementen in 

hetzelfde horizontale vlak

afb. 136 (rechts): Conceptschets 

dak opbouw
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afb. 137: Impressie van het 

betreden van de bibliotheek hal 
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afb. 138: Op de begane grond 

is een open ruimte met 

balies en nieuwe collectie
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afb. 139: Overzicht van de 

rimte vanaf de loopbrug
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afb. 140: De loopbrug snijdt door 

de boekenwand. Vanuit dit punt 

ontstaat een lange zichtlijn tot 

aan het einde van de loopbrug 
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afb. 141: Impressie van 

de boekenwand
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afb. 142:  Impressie van de visuele 

connectiie met de tussenruimte
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afb. 143: Impressie van een 

compleet overzicht over de hal
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CONCLUSIE

Gedurende het onderzoek heb ik mij veelal gericht op de 
lichamelijke waarneming en abstracties. Een abstractie van 
de lichamelijke waarneming is een momentopname. Hoe-
wel een abstractie hierdoor geen volledig beeld kan laten 
zien van het object, maakt het als momentopname wel 
degelijk onderdeel uit van de totale lichamelijke waarne-
ming. De totale ervaring van het object is opgebouwd uit 
meerdere momenten waarin we deze waarnemen.

Dit principe van het waarnemen van momenten heb ik 
zichtbaar tot uitdrukking laten komen in het ontwerp van 
mijn gevel. Door op de route richting het entree een tweet-
al perspectiefpunten te bepalen, is het gelukt om de gevel  
geleidelijk te laten openen. Het verst verwijderde perspec-
tiefpunt ten opzichte van de gevel is hierbij een abstractie 
van een gesloten gevel. Het tweede punt, dichter naar de 
gevel toe, is een abstractie van een volledig open gevel. 
Wanneer de route tussen de twee perspectiefpunten wordt 
afgelegd zal de gesloten gevel zich geleidelijk openstellen 
richting het ‘hoogtepunt’ van een volledig geopende gevel. 
Op dit hoogtepunt openbaart zich het totale programma 
wat zich achter de gevel bevindt, nog voor het gebouw 
wordt betreden. 

Deze geleidelijke transformatie van dicht naar open 
komt tot stand, door iedere gemaakte abstractie van het 
ontwerp, als onderdeel van een beweging, op ieder een 
eigen plaats van waarnemen te positioneren. Op deze 
manier ontstaat de eerder beschreven route van moment-
en, waarlangs de lichamelijke waarneming zich in een be-
weging kan voltrekken. Om de geleidelijke transformatie 
van de gevel te kunnen ervaren is beweging door ruimte 
en tijd dus noodzakelijk geworden.

Het bedoelde effect van de op de route geplaatste abstrac-
ties, kan zich alleen maar tonen in de beweging rondom 
het object. Bij een momentopname blijft ‘slechts’ een 
abstractie over. 
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