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Voorwoord

Dit afstudeerverslag is onderdeel van het afstudeerproject als onderdeel van de master Architecture, Building & Planning - 
mastertrack Architecture - aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Het afstudeerproject is tot stand gekomen binnen 
het atelier ‘M for Divine Detail’ onder begeleiding van dr. Jacob Voorthuis, ir. Maarten Willems en prof. ir. Juliette Bekkering.
 
Het afstudeerproject bestaat uit twee delen, te weten het M3 en het M4, waarbij het M3 het onderzoek betreft en het M4 
een individuele ontwerpopdracht.

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

Binnen het M4 is een individuele ontwerpopdracht geformuleerd dat heeft geresulteerd in een ontwerp. Eén van de 
uiteindelijke producten van deze individuele opdracht is het boek ‘De Haard. De keuken van Zuid-Limburg.’ dat nu voor u 
ligt.

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

Dit afstudeerverslag is gemaakt naar aanleiding van het afstudeerproject M for Divine Detail, behorend bij de leerstoelen 
Architectural Design and Engineering en Architectural History and Design, begeleid door ir. Maarten Willems, dr. Jacob 
Voorthuis en als externe lid Prof. ir. Juliette Bekkering.

Dit afstudeerproject is bestaat uit twee delen, M3 en M4. In M3 is collectief met een atelier van elf studenten een theoretisch 
onderzoek gedaan naar tektoniek. Dit onderzoek is gebundeld in een boekwerk bestaande uit een begrippenlijst met de 
belangrijkste begrippen binnen deze theorieën verzameld. Deze begrippen zijn met elkaar vergeleken en ten op zichte van 
elkaar geplaatst met behulp van mindmaps, een blokkenschema en een tijdlijn.   
M4 is het tweede deel, dit is het individuele deel van het onderzoek met als resultaat een architectonisch ontwerp. Dit 
verslag de tweede helft is van het totale afstudeerproject. Hierin zal op het einde gereflecteerd worden vanuit dit ontwerp op 
het theoretisch onderzoek van M3. 

Het verslag is dusdanig opgebouwd dat stapsgewijs het ontwerp wordt toegelicht. Hierbij zullen op verschillende plaatsen 
naast de zwarte hoofdtekst lichtgrijze vlakken met tekst zichtbaar zijn die een verdieping geven op de hoofdtekst. Men kan  
zo indien wenselijk meer te weten komen over bepaalde thema’s die worden behandeld in de hoofdtekst. De thema’s die 
verder toegelicht worden zullen in de hoofdtekst cursief gedrukt zijn. 

Het doel van dit afstudeeratelier is om het concept van de “M-vormige” maatschappij toe te passen op het gebied van 
de  architectuur,  in  het  specifiek  op  het  detail.  De M-vormige maatschappij  verwijst  naar  een maatschappij  waarbij  de 
middenklasse langzaam verdwijnt; de bovenklasse wordt steeds rijker en de onderklasse steeds armer.
 
Het ontwerpgebied van dit project is een van de regio’s waar demografische krimp toeslaat: Zuid-Limburg. Deze locatie is 
gekozen omdat  ik veel affiniteit heb met de cultuur en omgeving doordat ik hier zelf ben opgegroeid. 
De leegloop en verpaupering wordt in dit project als onwenselijk beschouwd. De oplossing hiervoor wordt gezocht in de 
observatie dat de kwaliteit van het gebied te veel afhankelijk is van externe en generieke factoren De onderzoeksvraag die 
hierbij gesteld is luidt: 
 
“Hoe kan men een positieve impuls geven aan de krimp, economische crisis en vergrijzing?”

In de volgende hoofdstukken zal het resultaat van dit onderzoek toegelicht worden.
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[Het Zuid-Limburgse heuvellandschap]
De heuvels van Zuid-Limburg zijn in werkelijkheid plateaus die van elkaar worden 
gescheiden door dalen van tal van beken en rivieren die zich in het plateau hebben 
ingesneden. 

De hellingen van de heuvels zijn ontstaan door erosie van rivier- en regenwater. De 
grootste dalen zijn het Maas-.het Geul- en het Voerdal. 

Dit gebied vormt de rand van het veel hogere middelgebergte van de Ardennen in 
België en de Eifel in Duitsland. 
Enorme stofstromen tijdens de IJstijden hebben de lemige, vruchtbare löss gebracht 
in deze regio.
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2. M

In een ontwikkelde moderne maatschappij is de verdeling van de sociale klassen een normaal verdeeld patroon waarbij de 
middenklasse het grootste deel van de samenleving vormt. De Japanse econoom Kenichi Ohmae constateert echter dat er 
sprake is van het ontstaan van een “M-vormige” maatschappij. Dit is een maatschappij waarbij de middenklasse langzaam 
verdwijnt; de bovenklasse wordt steeds rijker en de onderklasse steeds armer. Deze M-vorm beeldt het wegvallende 
middendeel uit. 

De Nederlandse maatschappij vertoont in toenemende mate de eigenschappen van de M; arm en rijk komen steeds verder 
uit elkaar te staan, zoals Ohmae’s theorie omschrijft. Oorzaken hiervan zijn ontgroening en vergrijzing van de bevolking in 
het buitengebied en het gevolg is dat het aantal inwoners en huishoudens sterk daalt. Dit ontaardt in een systematische 
verslechtering van de economie. Steeds meer voorzieningen zoals winkels moeten noodgedwongen worden opgeheven, 
de werkgelegenheid daalt en veel panden zoals winkels, kantoren en huizen komen leeg te staan. Wijken verpauperen 
hierdoor en worden steeds onaantrekkelijker als woongebied, waardoor steeds minder mensen er willen wonen. Deze 
demografische krimp zal steeds meer voorkomen in Nederland en doet zich voornamelijk voor in de randen van het land; 
Noordoost Groningen, Zeeuws Vlaanderen en Zuid-Limburg.

Het ontwerpgebied van dit project is een van de regio’s waar de demografische krimp toeslaat: Zuid-Limburg. De leegloop 
en verpaupering wordt in dit project als onwenselijk beschouwd. De oplossing hiervoor wordt gezocht in de observatie 
dat de kwaliteit van het gebied te veel afhankelijk is van externe en generieke factoren. Door de vaste, lokale kwaliteiten in 
het gebied op te sporen en te benadrukken met het ontwerp wordt een alternatieve, meer duurzame manier aangedragen 
om de kwaliteit te stabiliseren. Dit project beroept zich dus op de intrinsieke en constante waarden in het gebied om de 
systematische leegloop van het gebied tegen te gaan.

De constante kwaliteiten die met het architectonisch ontwerp worden benadrukt zijn drie Zuid-Limburgse fenomenen; het 
typerende groene heuvellandschap, de bourgondische cultuur en het typische regionale bouwmateriaal de Kunradersteen. 
Deze drie lokale bijzonderheden komen samen in het ontwerp: De Haard, de Keuken van Zuid-Limburg. Deze keuken sluit 
aan op de bourgondische eetcultuur van de regio en is gesitueerd te midden van het groene heuvellandschap. De bezoekers 
van het gebouw trekken hiertoe het landschap in. Het bouwmateriaal Kunradersteen geeft De Haard een sterke binding met 
deze locatie. Kunradersteen is een hardere variant van het bekende mergel dat eveneens in Zuid-Limburg gedolven wordt. 
Deze drie kwaliteiten zijn de trots van deze omgeving. Door deze te benadrukken zal de omgeving aantrekkelijker worden. 
Hierdoor kan de omgeving mensen aantrekken in plaats van laten vertrekken.
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3. De keuken

De keuken is doorgaans het hart van een woonhuis. Dit is het middelpunt, een plek van samenkomst. Aan de eettafel 
schuiven mensen aan om te eten maar ook om de dag door te nemen. Het ontwerp van De Haard voorziet in dezelfde 
functies als de keuken van een woonhuis, maar is bestemd voor een grotere schaal. In dit geval is de keuken de plek 
bestemd voor de regio om samen te komen.

3.1 Historie keuken

 
De allereerste keukens over de hele wereld zijn de eenvoudige open vuren. In de Middeleeuwen bestond een woonhuis uit 
een ruimte. In het centrum van deze ruimte was de plek voor het koken. De technologie was zeer eenvoudig; men kookte 
op een driepoot boven een vuur dat gemaakt werd binnen een ovaal van stenen. Het haardvuur was destijds het hart van 
het huis. 

Kort na de Normandische verovering van Engeland (1066) verplaatste het haardvuur van het centrum naar de rand van 
de keuken. Dit is vermoedelijk ontstaan doordat het niet mogelijk was om een schoorsteen door een verdieping heen te 
bouwen en men vanaf die tijd meerdere verdiepingen hoog ging bouwen. Door het haardvuur te verplaatsen naar de gevel 
kon de schoorsteen omhoog getrokken worden langs de gevel.

Schoorstenen waren destijds een luxe. Ze hielden de keuken vrij van rook en geurtjes en maakte het mogelijk het vuur te 
temperen. De koning vond de keuken ongewenst, smerig en gevaarlijk. De rijkere klasse lieten de keukens in hun huis zo 
ver mogelijk van de woon- en slaapkamer bouwen. Zo wilde de koning de geur, rook en het lawaai niet. En als er een brand 
zou uitbreken dan zou in ieder geval niet zijn woon- en slaapkamer afbranden. 

Deze scheiding van leefruimtes en keuken was in eerste instantie alleen bij de hogere klassen zichtbaar. Later drong dit ook 
door tot de armere klassen. Zo ontstond ook hier het gescheiden keukenblok. De status van de keuken werd verlaagd, het 
was niet langer het hart van het huis.
 
Lange tijd bleef de keuken gescheiden van de andere leefruimten in huis. Pas na de Tweede Wereldoorlog kwam hier 
verandering in. Veel keukenpersoneel was uit de keuken verdwenen door dienstplicht tijdens de oorlog en na de oorlog 
vond men lucratiever werk in de industrie. De huisvrouw bleef alleen achter in de keuken en was het grootste gedeelte van 
de dag alleen thuis. Zij voelde zich geïsoleerd van de rest van het huis door de keuken zo gescheiden te hebben. Nadat de 
vervelende geurtjes en het brandgevaar geminimaliseerd waren door verbetering van de technologie was het ook niet meer 
noodzakelijk om de keuken gescheiden te houden. Door alle aanwezige nieuwe technologie werd de keuken zelfs een plek  
om trots op te zijn en een statussymbool. Dit moest getoond worden. In 1934 bracht Frank Loyd Wright de keuken als 
‘werkruimte’ naar de woonkamer. Hij ontwierp een keuken met een gedeeltelijk open verbinding naar de woonkamer in het 
Malcolm Willey House door een halfhoge scheidingswand van open planken.
 
De gescheiden keuken werd tevens minder gewenst door het verdwijnen van de aparte eetkamer. Deze eetkamer werd later 
meestal gecombineerd met de keuken. Zo is de keuken meer en meer weer een plek waar mensen samenkomen. 
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Figuur 1. De Vier Elementen van de Architectuur
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4. Sempers haard

De keuken als middelpunt van het huis komt overeen met de haard die architect-theoreticus Gottried Semper(1803-1879)  
beschrijft. Semper heeft als eerste over het begrip tektoniek geschreven. Dit begrip introduceert hij in zijn theorie ‘De Vier 
Elementen van de Architectuur’ over het ontstaan van architectuur. 

In zijn theorie beredeneert Semper terug naar de meest primitieve omstandigheden van de mens, de zogenaamde 
Urzustände. Semper stelt dat de eerste tekenen van nederzetting rondom het haardvuur zijn. Hier kwamen mensen bij 
elkaar om te rusten na de jacht. Rondom dit haardvuur vonden mensen verlichting, verwarming en de mogelijkheid om 
voedsel te bereiden. Rondom dit haardvuur zijn de eerste religieuze rituelen ontstaan binnen culturen, binnen alle lagen van 
de maatschappij was er een heilige focus rondom het haardvuur die een orde bracht en waar de rest zich omheen vormde. 
De haard is daarmee voor Semper het eerste en belangrijkste element van de architectuur.

Rondom de haard zijn elementen gegroepeerd die de haard beschermen; het terras, dat de haard beschermt tegen de 
koude aarde en het water, de omheining, die een scheidende en beschermende functie heeft en het dak, dat beschermt 
tegen wind en regen. Deze elementen samen noemt Semper De Vier Elementen van de Architectuur (zie Figuur 1). 

De rol van de haard die Semper beschrijft is terug te zien in het ontwerp van de keuken die in dit project ontworpen is.  
Beiden zijn het middelpunt dat mensen aantrekt en beiden voorzien ook in voedsel en warmte. Sempers haard  kan als 
metafoor gezien worden voor de in dit project ontworpen keuken, daarom heeft de keuken in de project de titel ‘De Haard’.
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5. Het Ontwerp

5.1 Sequentie van De Haard

Hoe benadert men De Haard? In deze paragraaf zal stapsgewijs worden toegelicht hoe het gebouw De Haard door de 
meeste bezoekers benaderd wordt. De figuren hiernaast en op de volgende twee pagina’s zullen deze beschreven sequentie 
visueel ondersteunen. Uiteraard zijn er verschillende opties van routes en kan men van de hier beschreven route afwijken.

Vanaf de doorgaande weg bovenaan de heuvel is in de helling van de heuvel De Haard zichtbaar. Het gebouw is lager 
gelegen dan deze doorgaande weg, waardoor het dak van het gebouw de eerste zichtbare zijde is. Het dakoppervlak is 
grotendeels van steen, bestaat voor een klein gedeelte uit glas, en heeft twee schoorstenen waar rook uit komt.

Bovenaan de heuvel is langs de doorgaande weg waar men vandaan komt een parkeermogelijkheden voor auto’s en 
fietsenstalling. Het laatste gedeelte legt men te voet af.

Het gebouw wordt vervolgens benaderd via een trap met verschillende bordessen. Deze bordessen zorgen voor kleine 
pauzemomenten tijdens de afdaling en laten de bezoeker bewust van kijkrichting veranderen. In plaats van naar beneden te 
kijken naar waar je loopt, is het mogelijk om om je heen te kijken en het groene heuvellandschap te aanschouwen.

Het gebouw naderend kan er voor gekozen worden recht op het gebouw af te gaan en het gebouw binnen te treden via de 
houten deuren in het midden van de gevel. Dit middelste gedeelte van de gevel is vrij gegraven uit de helling. De rest van 
deze gevel is bedekt door de heuvel. 
Men kan ook de route vervolgen via de trappen naar beneden die rechts om het gebouw heen gaan. Via deze laatste route 
komt men eerste langs een glazen kas en vervolgens aan de zuidzijde van het gebouw. Hier is een terras en moestuin 
gesitueerd.
Vanaf deze zijde van het gebouw kijkt men uit over het groene heuvellandschap met tussen de heuvels door vergezichten 
naar omliggende dorpen. 

Naar het gebouw kijkend ziet men hier de zuidzijde van gebouw met een grote glazen pui in het midden van de gevel met 
aan weerszijden grote houten poorten die open geschoven zijn. Links is de kas waar zojuist omheen gelopen is en rechts 
is een bakhuis. 
Men kan het gebouw binnengaan via zowel de kas, de grote glazen pui in het midden als het bakhuis links. 

Kiest men om via de middenweg, door de deuren in de glazen pui het gebouw binnen te gaan dan komt men in een grote 
open ruimte. In deze ruimte is een versmarkt alwaar lokale producten worden verkocht. In het midden van deze grote open 
ruimte op een kleine verhoging, een klein podium, is een open keuken. Hier omheen is een lage muur van 1,50 m hoog waar 
men overheen kan kijken, de open keuken in. Een gedeelte van deze 1,50 m hoge muur aan de voorzijde van de keuken is 
60cm dik. Deze dikke muur fungeert als uitgiftebalie van de maaltijden die in deze keuken bereid worden en direct genuttigd 
kunnen worden buiten op het terras of aan de grote eettafel die zich ook in deze binnenruimte bevindt. Vanaf deze eettafel 
heeft men uitzicht door de grote glazen pui heen naar buiten toe, naar het heuvellandschap. Dit heuvellandschap wordt 
benadrukt door de omkadering van deze glazen pui met daaromheen witgekalkte muur. Zoals een schilderij omkaderd 
wordt door een lijst, zo wordt dit uitzicht op het landschap omkaderd door het kozijn van de glazen pui met de witte 
binnenmuur eromheen.

In deze witte binnenmuur zitten door het hele gebouw heen op verschillende plekken nissen waarin producten van de 
versmarkt uitgestald liggen. Verder is er rechts naast de open keuken een lange toonbank met daarin gerechten uit de 
keuken en producten van andere lokale leveranciers die aan deze toonbank besteld kunnen worden. 

Men kan de route vervolgen naar de aangrenzende kas en het bakhuis alwaar mensen aan het werk zijn of naar boven toe 
via de trappen aan weerszijden van de ingang bij de glazen pui. Zo komt men op de eerste verdieping alwaar een grote 
vide is die deze ruimte verbindt met de ruimte beneden. Zo kan er ook vanaf de eerste verdieping een kijkje in de keuken 
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Figuur 2. Thermische massa aarde

Figuur 3. Warme koude zone vloer o

Figuur 4. Warme koude zone vloer 1
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genomen kan worden. Rondom deze vide is een loopbrug. Deze loopbrug leidt via twee zijden naar het achtergelegen 
gedeelte op de eerste verdieping. 
Men kan via de zijde waaraan de kas gesitueerd is de route vervolgen. Hier kan men van bovenaf een kijkje in de kas nemen. 
Men kan ook via de zijde waaraan het bakhuis is gesitueerd lopen. Hier kan men in de ruimte boven het bakhuis alwaar ook 
verschillende goederen te koop zijn. 
Als men terug in de grote open ruimte over de loopbrug naar achteren loopt, komt men in het gedeelte waar ook de houten 
deuren zijn die naar buiten leiden. Dit zijn de deuren die buiten, van bovenaf de heuvel als eerste toegangsdeuren van het 
gebouw zichtbaar waren. 

Op deze eerste verdieping voor deze houten buitendeuren is een glazen kantoortje, met hierin een balie waar men terecht 
kan voor vragen en informatie. Verder zijn in de open ruimte ook verschillende plekken waar de kraampjes van de versmarkt 
zijn. Zo zijn er kraampjes rondom twee grote houten kolommen die hier gesitueerd zijn. Deze kraampjes zijn ook aanwezig 
op de begane grond rondom de twee grote kolommen die daar aan de voorzijde in het gebouw zijn. 

Men kan vervolgens het gebouw verlaten via de houten deuren, die leiden naar de buitenzijde van het gebouw maar men 
via de trappen met bordessen weer naar de bovenzijde van de heuvel kan lopen, terug naar de auto of fiets of de wandeling 
te voet voortzettend.

5.2 Indeling

5.2.1 Warme en koude zone

De indeling van De Haard is in voorgaande paragraaf over de sequentie reeds grotendeels aan bod gekomen. Hier zal 
specifieker ingegaan worden op deze indeling. 

De Haard zit gedeeltelijk in de heuvel geschoven. Hierdoor is een gedeelte van het gebouw, de noordzijde van het gebouw, 
omsloten door aarde. 

De verschillende ruimtes in De Haard zijn dusdanig ingedeeld dat ze dicht bij elkaar gesitueerd zijn. Zo zijn de kas en het 
bakhuis tegen het hoofdvolume in het midden (met daarin de keuken en de versmarkt) geplaatst. Dit is gedaan om zo 
compact mogelijk te bouwen vanuit het oogpunt passief te bouwen. Compact bouwen houdt in dat het bouwvolume een 
zo klein mogelijk buitenoppervlak krijgt. Het buitenoppervlak is namelijk de verliesoppervlakte van de gebouwschil. Des te 
kleiner de muuroppervlakte die in contact komt met de buitenlucht, des te minder warmte er via die weg verloren kan gaan. 
Om deze muuroppervlakte nog kleiner te maken wordt in het ontwerp van De Haard het omliggende heuvellandschap 
benut, door het bouwvolume in de aanwezige helling van de heuvel te schuiven (zie Figuur 2). Hierdoor is de noordzijde van 
het gebouw bedekt met aarde. De massa van deze aarde kan warmte opslaan waardoor de temperatuur in het gebouw 
stabiliseert. (bron: http://www.sbrcurnet.nl/producten/dubocatalogus/compact-bouwen)

Verder is er bewust voor deze locatie gekozen omdat de helling van deze heuvel op het zuiden georiënteerd is. Dit is gunstig 
voor het gebouw omdat het zodoende met de koude zijde op het noorden in de heuvel geschoven zit en met de warme 
zijde buiten de heuvel in de zonzijde. De zuidoriëntatie benut de zonnewarmte in het stookseizoen door deze zuidgevel dan 
te verwarmen met de zon en direct zonlicht toe te laten treden via de glazen pui in het hoofdvolume op deze zijde. Tevens 
zal de kas die zich ook aan deze zijde bevindt optimaal het zonlicht kunnen benutten. 
Doordat de zon in de winter veel lager staat dan in de zomer, zal er ook geen oververhitting via de glazen pui in het 
hoofdvolume ontstaan. De zon kan namelijk in de winter veel verder naar binnen schijnen door zijn lage stand dan in de 
zomer.  

De indeling van het programma in het gebouw is dusdanig dat er een warme en een koude zone te onderscheiden is. Hierbij 
is de koude zone aan de noordzijde in de heuvel geplaatst en de warme zone aan de zuidzijde (zie Figuur 3 en Figuur 4). 
Ook het gebruikte 600 mm dikke massieve bouwmateriaal van de gevel, de lokale Kunradersteen, zal meewerken in 
dit thermische comfort dat gecreëerd wordt door de thermische massa. De thermische massa is de capaciteit die een 
materiaal heeft om warmte op te slaan en af te staan. Hoe hoger de thermische massa, hoe langzamer de temperatuur zal 



Figuur 5. vLoer 0

Figuur 6. vLoer 1



Figuur 7. dak

Legenda
1 Warme keuken
2 Koude keuken
3 Vriescel
4 Koelcel
5 Magazijn
6 Spoelkeuken
7 Voorkoelcel
8 Werkkoelcel
9 Versmarkt en winkel
10Toiletten bezoekers
11 Omkleedruimte 
12 Installatieruimte
13 Bakhuis
14 Opslagruimte
15 Kas
16 Kantoor
17 Terras
18 Moestuin
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[Bakhuis]
Het bakhuis of ‘bakkes’ zoals het in de volksmond genoemd wordt werd vroeger 
optimaal benut. Na het bakken van de broden werd de restwarmte van de oven 
gebruikt om de streekgebonden vlaaien gaar te bakken. Ook werden er appels, 
peren en pruimen gedroogd in de restwarmte. Door deze conserveringstechniek 
beschikte men langer over het fruit tot aan de volgende oogst.  
Verder werden er nog zaaigoed voor in de moestuin en veldvruchten en zaden zoals 
erwten, bonen en koolzaad, gedroogd in en op de oven.
Zelfs de rook die door de schoorsteen naar buiten ging werd gebruikt om hammen 
in te roken. Ook dit is een conserveringstechniek die ervoor zorgde dat het voedsel, 
in dit geval het vlees, langer houdbaar was. Bron: www.smidse.nl

[Slow Food]
Slow Food wil de traditionele keuken behouden en daarbij hoort het koesteren van 
het oorspronkelijke gebruik van gewassen, zaden, dieren en landbouw gebruiken in 
een regio. 
Deze beweging is opgezet door Italiaan Carlo Pertrini en heeft al meer dan 80.000 
leden in vijftig landen. De organisatie zet zich in voor traditionele hoogwaardige 
producten van kleine producenten zoals de visser, de slager, de bakker en de tuinder.



39

stijgen en dalen. In een gebouw met een hoge thermische massa heerst dus een relatief constante temperatuur. 

Het gebruik van de thermische massa van de aarde en de Kunradersteen, de oriëntatie op het zuiden, de indeling met de 
warme en koude zone en het compact bouwen zijn allemaal ontwerpprincipes die aansluiten bij het concept van passief 
bouwen. Hierbij probeert men zo energiezuinig mogelijk te bouwen door voornamelijk het gebouw zo goed mogelijk te 
isoleren. Hierdoor zijn zo min mogelijk installaties nodig zijn om het gebouw nog te verwarmen. Het gebouw hoeft dus bijna 
niet meer actief verwarmd te worden, waardoor er sprake is een van een ‘passief’ gebouw.

Naast dat het gebouw door zijn oriëntatie, thermische massa en indeling zo efficiënt mogelijk omgaat met de middelen die 
op deze locatie aanwezig zijn, benut het gebouw ook de warmte die het vanuit zijn programma produceert. De kas, het 
bakhuis en de keuken produceren veel warmte. Deze warmte wordt door middel van warmteterugwinning (WTW) in de 
ventilatiekanalen teruggewonnen uit de naar buiten afgevoerde lucht. Dit wordt gedaan door een warmtewisselaar die de 
warmte onttrekt aan de afgevoerde lucht en die daarmee de inkomende lucht verwarmt. Daarnaast zal een warmte-koude 
opslag (WKO) worden geplaatst zodat de eventuele overcapaciteit van warmte in de zomer kan worden opgeslagen in de 
WKO voor gebruik in de winter.
bron: http://www.passiefbouwen.nl/principes-van-passief-bouwen
bron: http://www.sonenergie.nl/index.php/projecten/veelgestelde-vragen/duurzame-energie?showall=&limitstart=

5.2.2 Plattegrond en programma

Zie bladzijden 38 en 39 voor de plattegronden en het dak-aanzicht. 
 
Het middelpunt van het programma van De Haard is de keuken. De keuken van De Haard is onder te verdelen in een warme 
en koude keuken. In de koude keuken worden de producten geprepareerd voor gebruik in de warme keuken of direct klaar 
gemaakt om koud te serveren. 

Bij deze keukens zijn een aantal verschillende opslagruimtes; de vriescel, de opslagkoelcel, het magazijn en de voorkoelcel 
en werkkoelcel. Deze laatste twee zijn gesitueerd tussen de warme en koude keuken in. Hierin worden producten die 
geprepareerd zijn in de koude keuken opgeslagen tot gebruik in de warme keuken. De overige opslagruimten worden direct 
vanuit zowel de koude als de warme keuken gebruikt. 

Aan de oostzijde van De Haard worden de producten aangeleverd en afgevoerd.

De keuken voorziet in Tafeltje-dek-je-service, kook-workshops en bereidt producten om direct aan de grote eettafel bij de 
warme keuken of buiten op het terras te nuttigen. Ook worden bereide producten in de versmarkt verkocht. Deze versmarkt 
verstrekt verder lokale producten zoals groenten en fruit. Deze komen direct uit de eigen moestuin en kas en direct van het 
land van de lokale boeren. Door de groenten en fruit direct van het land in de versmarkt te verkopen wordt het transport 
van de producten aanzienlijk verkort. 

Doel is ook om producenten en consumenten dichter bij elkaar te brengen. Dit gebeurt door de producenten de mogelijkheid 
te bieden om hun producten ook zelf te komen verkopen in de versmarkt. Behalve de lokale groenten en fruit en gerechten 
bereidt in de eigen keuken biedt de keuken ook producten aan van lokale kleine ondernemers. Zo zijn er verschillende 
kleinere ondernemers in de omgeving die allemaal, mede door de krimp, moeilijk hun hoofd boven water kunnen houden. 
Door aan te sluiten bij een organisatie die Slow Food heet. Meerdere kleinere ondernemers verkopen elkaars producten 
elk op een andere locatie. Hierdoor wordt het verkoopbereik vergroot en de diversiteit van het aanbod uitgebreid. Zo 
kunnen in De Haard de geroosterde pinda’s uit Maastricht verkocht worden en de gebrande koffie uit Gulpen, terwijl er in 
wisselwerking een jam die bereid is in De Haard weer verkocht wordt in zowel Maastricht als Gulpen. Dit maakt meerdere 
kleinere ondernemers samen sterk.

Daarnaast bevat het programma een bakhuis. Een bakhuis was vroeger de oven voor en door het dorp. Huizen hadden nog 
geen eigen ovens en de mensen kwamen bakten hun broden in deze oven voor het dorp.
In dit geheel bevindt zich een grote 13 meter lange eettafel, waaraan gegeten kan worden. Hier is bewust gekozen voor een 
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Figuur 8. Routing vuil(bruin)/ schoon(groen)

Figuur 9. Routing bezoeker(roze)/ werknemer(rood)
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Figuur 10. Routing vuil(bruin)/ schoon(blauw) vaat

[Voedselverspilling]
Momenteel wordt veel voedsel via grote omwegen op een markt verkocht, omdat 
het gesorteerd en verpakt dient te worden op andere locaties. Hierdoor komt het 
voor dat komkommers van het land van de boer in Zuid-Limburg via Amsterdam 
gedistribueerd worden naar Frankrijk om vervolgens weer verhandeld te worden 
naar Aken alwaar ze uiteindelijk ingepakt overgebracht worden om uiteindelijk in 
Maastricht, naast het land van de boer, op de markt te worden verkocht. In deze 
lange omslachtige weg is een groot gedeelte van de komkommers ook nog eens 
weggegooid bij de sorteringen, omdat ze niet voldeden aan de eisen. Zo wordt een 
kromme komkommer weggegooid, terwijl deze los van zijn vorm dezelfde kwaliteit 
heeft als enig andere rechte komkommer. Deze vorm van voedselverspilling en 
energieverspilling wordt voorkomen door de producten direct van het omliggende 
land te gebruiken. Hierdoor zijn de producten tevens verser en kunnen ze goedkoper 
aangeboden worden. Ook bestaat er de mogelijkheid om als boer of teler in de 
versmarkt de eigen producten te verkopen bij gelegenheid. Hierdoor is het wordt de 
afstand tussen producent en consument verkleind waardoor ook makkelijker meer 
informatie over de producten uitgewisseld kan worden. 
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[Carré-boerderij]
Rondom de binnenplaats, het erf, liggen naast elkaar: werkruimten, woonhuis, paardenstal, varkensstal, koestal en 
een oogstschuur met dorsruimte. Hoewel deze ruimten aaneen gebouwd zijn, zijn ze onderling niet verbonden en 
allen ontsloten vanaf de binnenplaats. Aan de buitenkant van de traditionele carré-boerderij zijn oorspronkelijk geen 
deuren. De binnenplaats is toegankelijk via de poort bestaande uit grote dubbele toegangsdeuren of een vaak hier 
schuin tegenover gesitueerd kleinere poort. 

Uitzondering op deze inwendige ontsluiting van de aaneen gebouwde ruimten is de schuur. Deze is voorzien van 
grote inrijdeuren aan weerszijden van de kopgevels, zodat de oogstwagens rechtstreeks vanaf het land de schuur 
in en door kunnen rijden.

In eerste instantie was op de binnenplaats de grote mestvaalt gesitueerd die zo direct vanuit de stallen bereikbaar 
was en werd beschermd door de omliggende bebouwing. Later is deze mestvaalt verplaatst naar het bedrijfsgebouw 
naast de koestal, onder een afdak. Hetgeen de kwaliteit van de mest verbeterde door het afdak en de binnenplaats 
bevrijde van de aanwezigheid van een kwalijk riekende organische massa.

De aaneen gebouwde delen bestaan uit een opzet van enkele beuk met hoge muren. 

Over de herkomst van deze gesloten Zuid-Limburgse carré-boerderij-typologie is tot begin 20e eeuw gespeculeerd 
dat het mogelijk afkomstig is van de Romeinse villa. In de eerste plaats vanwege de vorm die enige gelijkenis 
toont met aangeschakelde ruimten rondom een centrale binnenplaats. Daarnaast is in deze streek een zeer groot 
aantal overblijfselen van Romeinse villa’s gevonden. Waarbij blijkt dat juist binnen de oude Romeinse grenswal dit 
boerderij-type algemeen gevonden wordt. 

Echter is na grondig onderzoek in het midden van de 20e eeuw geconstateerd dat er sprake is van laatmiddeleeuwse 
samentrekking van in oorsprong losse onderdelen. Waarbij er sprake was van een eencellig woonhuis en 
verschillende kleine gebouwdelen, waaronder een stal voor groot vee.  Bron: http://www.dbnl.org/tekst/olst003uilk02_01/
olst003uilk02_01_0019.php

Figuur 11. Historie carré-boerderij met reactie hierop
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grote eettafel in plaats van meerdere kleine tafeltjes zoals de configuratie doorgaans in een restaurant is. Dit is gedaan om 
dicht bij het concept te blijven dat dit een grote keuken is voor de regio. 

Het programma van De Haard speelt in op voedselverspilling door onder andere de producten die zelf gebruikt worden in 
de keuken en verkocht in de versmarkt via verkorte wegen te verkrijgen. Tevens zal er via de kook-workshops bezoekers 
worden geïnformeerd over mogelijkheden om voedselverspilling tegen te gaan zoals gebruik van seizoensgebonden 
producten, methoden en technieken om producten langer houdbaar te maken (bijvoorbeeld het inmaken van fruit) en 
overige kleinere tips, om er voor te zorgen dat mensen bewuster worden van voedselverspilling en er uiteindelijk minder 
voedsel verspilt zal worden. 
 
 

5.2.3 Routings

Voor het programma van De Haard is het praktisch om de verschillende routes tussen de ruimtes zo kort mogelijk te 
houden. Vandaar dat de verschillende facilitaire ruimtes voor het produceren van het voedsel zo dicht mogelijk bij elkaar 
geplaatst zijn. Deze facilitaire ruimtes zijn; de warme en koude keuken, de spoelkeuken, de verschillende opslagruimten, de 
kas en het bakhuis. 

Er zijn drie verschillende type stromingen te onderscheiden die zo efficiënt mogelijk door het gebouw heen moeten. Dit is de 
route die het voedsel afgelegd, de route die mensen afleggen en de route die de vaat maakt. 
Het voedsel is onder te verdelen in vuil; zoals aardappels direct van het land, en schoongemaakt of reeds schoon aangeleverd 
zoals boter of meel.  
De mensen die het gebouw betreden zijn onder te verdelen in bezoekers en werknemers. En de vaat wordt schoongemaakt 
in de spoelkeuken en vuil gemaakt in de keukens of nadat men deze aan de eettafel of op het terras heeft gebruikt. 
 

5.3 Typologie

De lokale typologieën van Zuid-Limburg zijn het vakwerkhuis en de carré-boerderij. Het vakwerkhuis bestaat uit een 
tektonisch houten frame, waarbij de wanden ingevuld worden met stro en leem. Vanaf de opkomst van de baksteen is de 
lemen invulling vervangen door baksteen.  De carré-boerderij is een gesloten hof-boerderij, waarbij zich alle activiteit binnen 
de buitenste muren afspeelt. Deze typologie heeft een zeer introvert karakter, hetgeen bij het ontwerp van de De Haard juist 
niet wenselijk is. Bij De Haard is het wenselijk het contact met de omgeving te benadrukken. Hier is bewust gekozen voor 
een grote open gevel aan de zuidzijde, waardoor van binnenuit het gebouw het landschap wordt omkaderd. 

In Figuur 11 is zichtbaar hoe de carré-boerderij trapsgewijs is ontstaan. Naarmate de welvaart toenam en stimuleerde tot 
vergroting van het bedrijfsgebouw werd er bijgebouwd tot uiteindelijk een sluitend geheel rondom een binnenplaats. 

Qua programma zou de carré-boerderij zou goed aansluiten bij het programma van De Haard. Ook in het idee om de lokaliteit 
te benadrukken is deze herkenbare typologie zeer passend. Echter het sterke introverte karakter is juist het tegenovergesteld 
van de extraversie die het project van De Haard wenst. Qua verschijningsvorm is in dit gedachtegoed de inverse van de 
gesloten carré-boerderij gekozen. Waarbij de kas en het bakhuis die voorheen los van het hoofdgebouw werden geplaatst 
in het ontwerp van de De Haard juist benut worden in hun warmtefunctie. Tevens geniet het de voorkeur om ze vanwege de 
eerder genoemde efficiëntie van routing (zie paragraaf 5.2.3) bij het hoofdvolume te betrekken (zie Figuur 11).
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Figuur 12. Vormstudie
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Figuur 13. Geometrisch verhoudingspel

Figuur 14. eerste schil; 
Figuur 15. eerste tektonisch frame;
Figuur 16. tweede schil;
Figuur 17. tweede tektonisch frame;
Figuur 18. verhoging gedeelte begane grond vloer.
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5.4 Vormstudie

Op bladzijde 46 en 47 zijn een aantal verschillende vormstudies zichtbaar met het zojuist beschreven basisvolume als 
resultante van de inverse van de carré-boerderij met daaraan gekoppeld de kas en het bakhuis. De uiteindelijke variant die 
gekozen is voor het ontwerp van De Haard, is gekozen vanwege de eenheid die in deze variant verkregen is. 

Deze eenheid is verder doorgevoerd in het volume, waarbij een spel van verhoudingen is gespeeld zoals in Figuur 13 
zichtbaar is. Hierbij is de maateenheid van ongeveer 7 meter toegepast voor het rode vierkant. De overige maten zijn 
telkens de halvering van deze maat. Behalve de drie lichtgroene vierkanten die het facilitaire deel bedekken, maar ook hier 
zit een verhouding verscholen. De lengte van de zijde van het groene vierkant komt overeen met de halve diagonaal van 
het vierkant gevormd door de 7 meter lange zijden. Uiteindelijk hebben deze maten niet de prioriteit gehad bij het verder 
verfijnen van de plattegronden en het ontwerp in zijn geheel. Hier en daar zijn er kleine verschuivingen ontstaan door de 
efficiëntie van de routings die belangrijker is gesteld in dit ontwerpproces. Toch zitten de grote lijnen nog overduidelijk in het 
ontwerp doorgevoerd.
Deze 7 meter is afgeleid van de hoogte van het volume. Die hoogte is gekozen door het programma van eisen qua 
oppervlakte in het volume te plaatsen en dan met de helling van de heuvel te bepalen bij welke aanvaardbare hoogte het 
gebouw aan de achterzijde geheel in de heuvel zou liggen en aan de voorzijde geheel uit de heuvel. 

Ook symmetrie is een middel dat is toegepast om de beoogde eenheid te creëren. Deze symmetrie zorgt voor rust, doordat 
het zien van de ene helft al vertelt wat er in de andere helft te verwachten valt. De symmetrie is spiegelend vanuit het vlak 
dwars door het middelpunt, daar waar de keuken is gesitueerd. Hierdoor wordt de keuken als middelpunt benadrukt.

5.5 Tektoniek

De ruimte in het gebouw rondom de warme keuken is open gehouden, waardoor deze in een open veld binnenin het 
gebouw staat. Hierdoor is er plaats om ruimtelijke configuratie rondom dit middelpunt te laten ontstaan. Er zijn wel ruimten 
gedefinieerd in dit veld, maar deze zijn subtiel en open van karakter. 

Van groot naar klein benadert is eerst de gehele open ruimte binnen de schil gedefinieerd. Deze schil bestaat uit de 
gevels en het dak (zie Figuur 14). Dit dak wordt constructief gedragen door een tektonisch frame bestaande uit de houten 
kolommen, liggers en gordingen (zie Figuur 15). In dit geheel is een tweede schil bestaande uit de verdiepingsvloer. Deze 
verdiepingsvloer bevat een grote open vide boven de warme keuken waardoor hier de openheid behouden blijft (zie Figuur 
16). Ter constructieve ondersteuning van deze verdiepingsvloer is er een tweede tektonisch frame (zie Figuur 17) bestaande 
uit de colonnade die deze verdiepingsvloer draagt ter plaatse van de vide. Als laatste is er een verhoging van 340 mm (twee 
traptreden) in de begane grondvloer in het facilitaire gedeelte van het gebouw. Deze verhoging creëert een podium voor de 
warme keuken ten opzichte van de rest van de begane grondvloer en definieert de open ruimte rondom de warme keuken 
(zie Figuur 18). Zo is er ook een subtiele scheiding tussen de open ruimte met de versmarkt en de eettafel en de facilitaire 
ruimtes. 
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Figuur 19. Kunradersteengroeve te Voerendaal

Figuur 20. Vuurstenen sikkel Figuur 21. Eikenhout
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5.6 Materiaal

Kunradersteen is een duurzame lokale kalksteen. Deze wordt gewonnen in een open daggroeve te Voerendaal in Zuid-
Limburg (zie Figuur 19). Samen met mergel is Kunradersteen de enige steensoort van Nederlandse bodem waarmee 
gebouwd kan worden. De steen toont veel gelijkenissen met mergel maar is harder dan mergel. Dit komt doordat het een 
sedimentgesteente is dat is ontstaan in een hevig stromende rivier waardoor er een fijnere en druk vastere structuur is 
ontstaan bij de afzetting. In de regio Zuid-Limburg is het een veel voorkomende bouwmateriaal dat al sinds de Romeinse 
tijd veelvuldig wordt ingezet voor de bouw van boerderijen, bruggen, kastelen, kloosters en kerken.

De isolatiewaarde van Kunradersteen is vele malen hoger dan baksteen, hierdoor kan de steen in dit project toegepast 
worden als massieve gevel van 600 mm dik. Hetgeen aansluit bij het passief bouwen met thermische massa zoals eerder 
besproken in hoofdstuk 2.1. 

Het is duurzaam omdat het voor 91% uit kalk bestaat. Het zaagsel, van de bouwsteen wordt gebruikt om over het land van 
de boer of over tuinen te strooien als kalkmeststof of toegevoegd aan veevoeder. Ook worden het restproduct van de steen 
gebruikt voor het filteren van uitlaatgassen van elektriciteitscentrales. 

De Kunradersteen heeft van nature een vrij ruw oppervlak, maar zal in het ontwerp van De Haard aan vijf zijden gezaagd 
worden, waardoor alleen de buitenzijde van het gebouw een ruw oppervlak heeft. De binnenzijde van de gevel en de 
binnenmuren hebben een vlak gezaagd oppervlak en zijn wit gekalkt. Deze  is vlak gezaagd om een duidelijk ander beeld te 
creëren ten op zichte van de ruwere buitenzijde. Tevens is de binnenzijde witgekalkt, refererend naar de boerderij waarbij de 
binnenmuren ook gekalkt werden en om het landschap van binnenuit het gebouw nog sterker te kaderen door de raam- en 
deuropeningen heen naar buiten toe. Ook zal het strijklicht dat door de lichtstraat in de rand van het dak op de muren zal 
vallen sterker uitkomen op een witte muur. Zo zal er aan de binnenzijde van de gevel gaande dag een telkens veranderd 
schaduwspel ontstaan op de binnenmuren. Ook op de buitenkant van de gevel zal een levendigheid ontstaan door de 
constant veranderende slagschaduw van de grove textuur van de ongezaagde Kunradersteen aan de buitenzijde. 

Naast deze veranderingen die zichtbaar zijn op het gebouw gedurende de dag, zal het gebouw over een langere tijd ook 
langzaamaan veranderen. De Kunradersteen zal lichter geel en grijziger worden. 

Op het dak wordt geprobeerd te voorkomen dat de tegels groen uitslaan of kapotvriezen, door de Kunradersteen op deze 
plek te impregneren. Vanuit de wens hier een duurzame toepassing te gebruiken, is er gekozen om te impregneren met 
lijnzaadolie. De Kunradersteen creëert zelf reeds een dunne calcium-laag aan de buitenzijde van de steen nadat deze uit 
de groeve komt en in de openlucht geplaatst wordt waardoor het vocht dat in de steen zit naar buiten toe verdampt en een 
calcium-laag aan de buitenzijde achterlaat. De gewone lijnzaadolie heeft het nadeel dat deze zeven dagen droogtijd heeft 
hetgeen de verwerking van de stenen zou kunnen ophouden. Vandaar dat er gekozen is voor een gekookte lijnzaadolie, 
die binnen enkele uren reeds droog is. Uiteindelijk is er dan nog een gebleekte gekookte variant die geen bruine kleur aan 
de steen afgeeft zoals de ongebleekte wel zou doen. Een gebruinde kleur is niet wenselijk omdat bij dit ontwerp juist de 
originele Kunradersteen tentoongesteld dient te worden. 

Op plaatsen waar de Kunradersteen niet geschikt is door te hoge temperaturen, zoals rondom de bakoven en bovenop 
de schoorstenen aan de buitenzijde van het gebouw is gekozen voor een vervangende steensoort die ook lokaal gedolven 
wordt maar bestendig is tegen hogere temperaturen; vuursteen (zie Figuur 20).

Een ander veelvoorkomend materiaal in het ontwerp van De Haard is eikenhout (zie Figuur 21). Dit hout refereert naar de 
vakwerkhuizen in deze regio die de houtconstructie van eiken hebben. Dit werd voorheen veel gebruikt in deze regio omdat 
het lokaal in grote getale aanwezig was. Echter zijn er tegenwoordig veel bossen gerooid en zal niet elke balk uit de directe 
omgeving gehaald kunnen worden. Het grootste gedeelte wel, maar een enkele lagere balk zal toch verder door in de 
Ardennen en omgeving gehaald moeten worden.
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Figuur 22. Lichtspel I

Figuur 23. Lichtspel II
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5.7 Licht

 

“ Thanks to changing light, the petrified immobility of the building suddenly comes to life.”  Pierre von Meiss, ‘Elements of 
Architecture from form to place’

Zoals bovenstaand citaat duidt kan licht een gebouw figuurlijk een gebouw tot leven brengen. Door de constante verandering 
van het licht ontstaat een constant veranderd beeld van schaduw en strijklicht zowel in als op het gebouw. Er is in dit 
ontwerp gekozen om via een lichtstraat in het dak dit lichtspel te laten plaatsvinden in het gebouw. Dit zal bijdrage aan de 
levendigheid in het gebouw. Ook de schaduwwerking aan de buitenzijde van het gebouw, op het ruwe geveloppervlak van 
de Kunradersteen zal een afwisselend beeld creëren. 

Doordat het licht van bovenaf door de lichtstraat op de gordingen valt zal een sterk ritmisch beeld ontstaan in het lichtspel 
hetgeen gedurende de dag verschuift over de muren en vloeren. Door deze lichtstraat worden de randen van het dak aan 
de binnenzijde opgelicht, waardoor het ritmische beeld van het gehele dak dat ontstaat door de zichtbare hoofdstructuur 
beter zichtbaar wordt.   
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Figuur 24. Detail dak/gevel binnenaanzicht

Figuur 25. Detail dak/gevel buitenaanzicht
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5.8 Details

In dit hoofdstuk komt het gehele ontwerp van De Haard samen. In de technische details is te zien hoe alle ontwerpwensen 
uiteindelijk daadwerkelijk realiseerbaar zijn. Hier zullen een detail van de aansuiting van het dak en de gevel en een belangrijk 
knooppunt van het tektonisch frame nader toegelicht worden.

5.8.1 Dak-gevel aansluiting

 
In figuren op de bladzijde hiernaast is de aansluiting van het dak met de gevel zichtbaar. De 600mm dikke gevel is 
opgebouwd uit de massieve Kunradersteen. Deze Kunradersteen is in blokken van 300 x 600 x 300mm met de 600mm 
in de breedte van het gevelvlak, dus horizontaal georiënteerd. De gevel wordt opgetrokken door twee massieve muren 
van Kunradersteen tegen elkaar op te metselen in een halfsteensverband. Er is gekozen om deze gevel in twee delen 
op te trekken omdat de de stenen hierdoor minder groot hoeven te zijn en dus makkelijker verkrijgbaar. De specie die 
toegpast wordt bestaat uit 1 deel portlandcement, 1 deel kalk en 6 delen gele metselzand. Hierbij is het noodzakelijk 
dat de specie niet harder wordt dan de Kunradersteen zelf en dat deze poreus blijft. De Kunradersteen is een 
sedimentgesteen waardoor deze een horizontale gelaagdheid heeft. Bij de plaatsing van de stenen dient deze horizontale 
gelaagdheid ook horizontaal blijven omdat in deze richting de steen het beste de drukkrachten kan opnemen. De stenen 
aan de buitenzijde van de gevel zullen aan vijf zijden gezaagd worden, waarbij de ruwe zijde aan de buitenzijde van 
de gevel geplaatst wordt waardoor een ruw oppervlak aan de buitenzijde ontstaat. Dit ruwe oppervlak zal een over de 
dag heen veranderend schaduw effect opleveren hetgeen het gebouw telkens op zeer subtiele wijze laat veranderen.  
 
De binnenzijde van de gevel wordt witgekalkt (zie 5.6 Materiaal). Bovenop de gevel komen het houten tektonisch 
frame en de stenen stereotomie samen. Het dak wordt gedragen door eikenhoutenliggers (320 x 180 mm) die een 
constructieve tafel vormen met vier eikenhoutenkolommen (320 x 320mm). Deze tafel wordt gestabiliseerd door 
de omliggerde stijve vlakken ingevuld met gordingen (150 x 60mm) en  eikenhouten planken (26 x 200mm) met 
messing groef verbinding. Er is bewust gekozen voor de opbouw van de gordingen met daarop de houten planken 
en daarop de isolatielaag zodat er een sterk ritmisch beeld ontstaat aan de zichtbare binnenzijde van het dak. 
Hierdoor is zichtbaar hoe dit dak, dat van buiten ogenschijnlijk van steen lijkt, daadwerkelijk constructief functioneert.  
 
Op deze houten planken is een dampremmende laag met daarop de drukvaste thermische isolatie die bedekt wordt met 
een waterkerende laag (EPDM). De isoltatie is drukvast zodat hierop de tegeldragers geplaatst kunnen worden met daarop 
de Kunraderstenen tegels. Doordat deze tegeldragers op de isolatie geplaatst kunnen worden hoeft de waterkerende laag 
niet onderbroken te worden. De tegeldragers zijn los te plaatsen, ook op de lichte helling van het middendeel van het dak. 
De Kunradersteen op het dak is enkel ter bekleding en is daarom in een tegelformaat gezaagd. Ook deze tegels zijn aan vijf 
kanten gezaagd waardoor de buitenzijde het ruwe oppervlak heeft en daarmee eenzelfde uiterlijk als de gevels waardoor 
een solide geheel ontstaat.
 De Kunradersteen op het dak en aan de bovenzijde van de gevel zal geimpregneert worden met gekookte gebleekte 
lijnzaadolie (zie 5.6 Materiaal). 
 
Rondom aan de rand van het dak is een lichtstraat toegepast. Deze wordt bedekt met acryllaatplaat uit veiligheidsoverwegingen 
en omdat deze eenvoudig te bevestigen is. Acrylaat is minder breekbaar dan glas en mocht er een dakraam uit de lichtstraat 
kapot gaan dan zullen er geen gevaarlijke glasscherven naar beneden vallen. Deze 6mm dikke acryllaatplaten zullen 
met een lengte van drie meter met voorgeboorde gaten worden bevestigd met korte zelftappende schroeven door de 
bovenrand van alulminium ongelijkbenige u-profieltjes, met een rubbertje ertussen ter afdichting. De acrullaatplaat heeft een 
overstek ten opzichte van het aluminium u-profieltje om zodoende te voorkomen dat er vuil in dit profieltje komt te zitten.  
 
Het middenvlak van het dak wordt dus omsloten door de lichtstraat, hierdoor ontstaat er een bak waarin al het regenwater 
zou blijven ontstaan. Dit is opgelost door om de 3 meter een regengoot te plaatsen tussen de de acryllaatplaten die uitkomt 
op de goot die aan de binnenzijde van de gevel is gesitueerd. Deze buitenste goot is bedekt met zink dat bevestigd is met een 
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knelstrip aan de Kunraderstenen gevel. Deze buitenste goot draagt het water af via een regenpijp die in Kunraderstenengevel 
wordt geboord met een doorsnede van 200mm. Deze zal recht naar beneden, zonder hoeken of bochten geboord worden, 
zodat bij eventuele verstopping van bovenaf recht naar beneden toe de verstopping kan worden verholpen. 



56



57

5.8.2 Het houten knooppunt

Een ander belangrijk detail in het ontwerp van De Haard is het knooppunt waar alle houten liggers bij elkaar komen. Dit 
punt zit aan de bovenzijde van de vier grote kolommen die de poten van de constructieve tafel vormen. De figuren hiernaast 
tonen  een snede van hoe deze knoop er in zijn geheel uitziet zonder de verdere bedekking van de planken en daarop het 
dakpakket zoals zojuist beschreven.

Bij de verbindingen van de houtenliggers is op een hiërarchische methode telkens bepaald welk type verbinding toe gepast 
wordt. Allereerst is gekeken of de verbinding mogelijk was op de manier zoals men van oudsher houtenbalken verbindt 
met  bijvoorbeeld een hiel tand verbinding of zwaluwstaartverbinding. Indien dit niet mogelijk is wordt er gekeken naar een 
modernere verbinding met eventuele hulpstukken die niet van hout zijn. 

Zo bleek de verbinding van de liggers op de kolom niet mogelijk te zijn met de traditionele verbindingen omdat hier zes liggers 
op één kolom samenkomen. Deze dienen allemaal in hetzelfde horizontale vlak te zitten om te voorkomen dat het schuine 
dakvlak niet dubbel gekromd. Zodoende zijn de vier orthogonale liggers met behulp van Knauff connector bevestigd. Deze 
metalen plaatjes zijn op de kolom in ingefreesde vlakken bevestigd zodat de verbinding verder niet expliciiet in het zicht is 
en het hout nog steeds de boventoon voert. De diagonale liggers zijn bevestigd op houten driehoekige tussenstukken die 
vastgeboord zijn op de orthogonale liggers. 

De gordingen zijn in hetorthogonale horizontale vlak in de liggers gelegd in voorgefreesde inkepingen en in in diagonale 
horizontale vlak geschroefd. De andere zijden van de houten liggers liggen allen op de kunraderstenen gevel. Waarbij 
telkens tussen de gordingen een Kunradersteen is geplaats zodat dit geveel netjes afgewerkt is (zie detail dak/gevel op de 
vorige bladzijden).

Op de volgende bladzijden is stap voor stap de opbouw van deze knoop zichtbaar.
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Figuur 26. Village de Bories in Gordes

Figuur 27. Egyptische tempel van Khonsu
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6. Reflectie

Vooraf aan deze individuele ontwerpopgave met als resultaat het gebouw De Haard is een gezamenlijk onderzoek gedaan 
naar theorieën over tektoniek. Dit onderzoek is gebundeld in een boekwerk bestaande uit een begrippenlijst met de 
belangrijkste begrippen binnen deze theorieën verzameld. Deze begrippen zijn met elkaar vergeleken en ten op zichte van 
elkaar geplaatst met behulp van mindmaps, een blokkenschema en een tijdlijn.  

In dit hoofdstuk wordt het ontwerp van De Haard gereflecteerd vanuit dit vooronderzoek. Eerst zal de toegepaste theorie 
van Semper verder belicht worden, waarna de koppeling wordt gemaakt naar het ontwerp De Haard.

Architect-theoreticus Semper beschrijft Stijl als het artistieke betekenis geven aan het basis idee, rekening houdend met 
variabelen van binnenuit en buitenaf die het idee aanpassen. Het basis idee bestaat uit de vier elementen (zie 5.1 Sempers 
haard). De variabelen van binnenuit, de intrinsieke variabelen, zijn het materiaal en de techniek, bijvoorbeeld de invloeden 
van de eigenschappen van het materiaal, de ontdekking van nieuwe materialen en de invloeden van materiaalbewerkingen.
Onder de variabelen van buitenaf, de extrinsieke variabalen, verstaat Semper persoonlijke invloeden, zoals cultuur en traditie, 
de lokale invloeden, zoals klimaat en topografie en de tijdelijke invloeden, zoals ontwikkelingen en veranderingen.

In Figuur 26 is de architectuur van het Franse Village de Bories in Gordes te zien. Deze architectuur is een duidelijk voorbeeld 
van hoe een extrinsieke variabele invloed kan uitoefenen op de verschijningsvorm van de architectuur. De extrinsieke 
variabelen in dit geval zijn het aanwezige materiaal steen en zijn techniek stereotomie. Doordat in deze omgeving veel steen 
aanwezig is geniet dit materiaal en zijn techniek de voorkeur, waardoor Sempers gedefinieerde terras vanaf de grond tot en 
met het dak is doorgetrokken.

Kijkend naar het ontwerp van het gebouw De Haard is het qua aanwezigheid van materialen voor de hand liggend om 
hier ook, net als bij Village de Bories, de stereotomie de overhand te laten hebben. Echter zou vanuit dit oogpunt ook de 
verschijningsvorm van het gebouw dan logischerwijs moeten volgen uit de meest passende constructievorm van deze 
steen zijnde stapelbouw. De constructieve eigenschappen van steen zijn dat het wel drukkrachten kan opnemen, maar 
nauwelijks of geen trekkrachten. Om door middel van stapelbouw met steen een ruimte te overspannen, rekening houdend 
met deze eigenschappen, is de verschijningvorm een piramide of een koepel of ontzettend groot gedimensioneerde liggers 
en kolommen. 

Deze verschijningvormen zijn alle drie niet wenselijk voor de gebouwvorm van De Haard. De piramide en de koepel sluiten 
niet aan bij de horizontale geleding die wenselijk is om het gebouw in het landschap te laten opgaan doordat deze meer de 
hoogte in gaan dan in de breedte (zie 5.4 Vormstudie). Een voorbeeld van de groot gedimensioneerde liggers en kolommen 
van steen is de Egyptische tempel van Khonsu (zie Figuur 27). Bij deze tempel ontstaat duidelijk een dichtgeslibd beeld 
door de massa van de steen. Dit beeld komt niet overeenkomt met de gewenste open ruimte in het gebouw De Haard (zie 
5. Ontwerp).

Vanuit deze argumenten zou het een logische stap zijn om een ander materiaal dan steen te kiezen voor het dak met de 
relatief grote overspanning in dit ontwerp. Maar omdat het dak een belangrijke zijde in het ontwerp is, doordat het voor de 
meeste bezoekers de eerste zijde van het gebouw is dat gezien wordt, is het wenselijk om deze gevel juist in de herkenbare 
Kunradersteen uit te voeren. Deze Kunradersteen wordt namelijk ingezet om een van de kwaliteiten van deze locatie te 
benadrukken. Dus de buitenzijde van het dak dient vanuit dit oogpunt van Kunradersteen te zijn. Om dit te verwezenlijken 
zal er een ander materiaal toegevoegd moeten worden om deze Kunradersteen constructief te ondersteunen. In dit ontwerp 
is gekozen voor het eveneens lokale materiaal eikenhout als constructieve ondersteuning, als tektonisch frame. 

Hieruit volgt een houten tektonisch frame dat bekleed wordt met de Kunradersteen. Semper vergeleek architectuur met een 
Nomadische tent. De Haard kan ook gezien worden als een Nomadische tent als men het tektonische frame bestaande uit 
de houtconstructie ziet als het houten frame van deze tent en de gevel en het dak als ruimte omsluitend element ter bekleding 
zoals het textiel bij de tent werd gebruikt. Echter heeft de gevel niet alleen een ruimte omsluitend en bekledende functie, 
maar draagt deze ook bij aan de constructieve functie bij het dagen. Bij het dak is het stenen deel enkel in bekledende 
functie en draagt dit niet bij aan de constructieve functie. 



De wens om de unieke plaatselijke Kunradersteen te etaleren met het gebouw De Haard hetgeen een persoonlijke invloed 
is van de ontwerper, heeft in dit ontwerp geresulteerd in een terras zoals door Semper beschreven (zie 5.1 Sempers Haard) 
dat is doorgetrokken tot en met het dak, van buiten gezien. Van binnenuit blijkt echter dat het door Semper gedefinieerde 
tektonische houten frame wel aanwezig is. Beiden zijn de beschermers van de haard zoals Semper ze ook benoemde. Op 
de locatie van De Haard is het door de aanwezigheid van de helling van de heuvel waarin het gebouw gesitueerd is mogelijk 
om van buitenaf het terras te zien doorlopen in het dak. In dit ontwerp zijn de vier elementen Semper te onderscheiden, 
maar is er door de invloeden van buitenaf en binnenuit een sterke samenwerking en overlapping tussen de verschillende 
elementen ontstaan. Zo kan het terras van steen namelijk ook gezien worden als de door Semper omschreven omheining. 
Het terras is dus de omheining en (deels) het dak. Deze drie elementen vormen zodoende in dit ontwerp duidelijk samen een 
bescherming van de haard. De haard in de vorm van de keuken die een plek voor samenkomst creëert voor Zuid-Limburg. 

De intrinsieke en  extrinsieke invloeden in het ontwerp van De Haard hebben sterke uitwerking gehad op het uiteindelijke 
ontwerp. De extrinsieke invloeden hebben de materialen en hun technieken bepaalt, mede door de intrinsieke invloeden die 
bestonden uit de persoonlijke invloeden van de ontwerper om de cultuur, traditie en topografie van de locatie te benutten 
en benadrukken. 
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7. Conclusie

Het ontwerp van De Haard is het antwoord op de onderzoeksvraag:

“Hoe kan men een positieve impuls geven aan de krimp, economische crisis en vergrijzing?”
 
Met als ontwerplocatie Zuid-Limburg als zijnde een van de regio’s waar de demografische krimp toeslaat is een antwoord 
gegeven in de vorm van een gebouw op deze onderzoeksvraag. De leegloop en verpaupering wordt in dit project als 
onwenselijk beschouwd. De oplossing hiervoor wordt gezocht in de observatie dat de kwaliteit van het gebied teveel 
afhankelijk is van externe en generieke factoren. Door de vaste, lokale kwaliteiten in het gebied op te sporen en te 
benadrukken met het ontwerp wordt een alternatieve, meer duurzame manier aangedragen om de kwaliteit te stabiliseren. 
Dit project beroept zich dus op de intrinsieke en constante waarden in het gebied om de systematische leegloop van het 
gebied tegen te gaan.

De constante kwaliteiten die met het architectonisch ontwerp worden benadrukt zijn drie Zuid-Limburgse fenomenen; het 
typerende groene heuvellandschap, de bourgondische cultuur en het typische regionale bouwmateriaal de Kunradersteen. 
Deze drie lokale bijzonderheden komen samen in het ontwerp: ‘De Haard, de Keuken van Zuid-Limburg’. Deze keuken sluit 
aan op de bourgondische eetcultuur van de regio en is gesitueerd te midden van het groene heuvellandschap. De bezoekers 
van het gebouw trekken hiertoe het landschap in. Het bouwmateriaal Kunradersteen geeft De Haard een sterke binding met 
deze locatie. Kunradersteen is een hardere variant van het bekende mergel dat eveneens in Zuid-Limburg gedolven wordt. 
Deze drie kwaliteiten zijn de trots van deze omgeving. Door deze te benadrukken zal de omgeving aantrekkelijker worden. 
Hierdoor kan de omgeving mensen aantrekken in plaats van laten vertrekken. 
 
Reflecterend op de start van dit atelier grijp ik terug naar mijn sollicitatiebrief. Hierin schreef ik dat een ontwerp, tot in het 
kleinste detail ontworpen, het uiteindelijke doel nog dichterbij kan brengen. Ik wilde graag naast de reeds eerder gevraagde 
baksteen, de houten balk, het blok beton en de glasplaat vragen wat ze willen zijn. Ik wilde dat goddelijke detail met zijn 
gewenste structuur, materialisatie en expressie ontwerpen.
 
Door me in de Zeitgeist van de ontwerplocatie te verdiepen zijn de houten balk, het blok beton en de glasplaat in dit project 
respectievelijk een eikenhouten balk, een blok Kunradersteen en een acryllaatplaat geworden. Ik denk dat ik in mijn ontwerp 
een actueel antwoord heb gegeven op deze vragen.
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