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Voorwoord 

In een globaliserende wereld van nu, waar jongeren veelal virtueel communiceren, komt het individu steeds meer los te staan van 
de groep. Netwerken verschaffen de mogelijkheid om op wereldniveau te communiceren, waardoor de identiteit van het individu 
verloren gaat. 
Deze trend is ook zichtbaar op universiteiten, waar in steeds grotere getallen studenten worden samengebracht op een campus. 
Het opereren op een groot schaalniveau kan veel voordelen opleveren voor studenten, maar moet afgewisseld worden met 
kleinschaligheid, waardoor de student meer binding krijgt met zijn omgeving. 
In Oxford en Cambridge zijn daar mooie voorbeelden van te vinden, waar "the college" de thuisbasis is voor de student en de stad 
de leefomgeving is op een veel groter schaalniveau. 

Gelijktijdig is een teloorgang te vinden van het kloosterleven, omdat steeds minder jongeren de weg naar god op deze manier 
zoeken en de oudere generaties langzaam uitsterft. Op die manier ontstond het idee om jongeren te laten studeren in het klooster. 
Je lost dan in een keer twee problemen op. Het klooster krijgt een nieuwe functie, waardoor dit riligieus erfgoed kan blijven voort 
bestaan en jongeren weer in kleinere groepen in de binnenstad kunnen studeren. Dat betekent veel meer binding met de stad en met 
de studenten onderling in het klooster. Dat betekent dat het klooster korter bij de samenleving komt te staan maar wel zijn introvert 
karkater moet behouden. 
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Een groot. vOOfbeeld van ceo kleJnIl<h&J.ige gemeenscbap i. he! ldoosl~leven, [)e c""lcmplatieve ordes bidden in vo1ledige 
afzondoring volgens cen ge.tructur«tde daiindeliog . .,." kOf'\er tot ,00 Ie komen, De>"e mllli ... "an l""tn komI echler ~eds verde!
.f te .(.Un nn on •• "meltrein m .. lschappir. longeren kiezen "-00.- \i1'ijheid eo hebben weinig met het Chri.telijl< geloof. lerwijl de 
0IIde get><ratie monna"" eo noMen uit$terft. Dot betekenl dat we in deze lijd de veraorwoordelijll: krijgell over dil religieus erfgotd. 

AU~cent is er ooderzoek aedaan oau de levcnsreg<'1 van BeDCdictul, om I¢p Ie mill"" "I' bell~l van deze orde. [)e 

Beoedictijnse ,pirituali\eil is ~rd op cen ~ktocht om 101 gud Ie komen. In het kOri Un lIe."gd WOrdnl.J.1 Benediclijnen 
101 &Qd po-<lbemJ te kometl door hier "I' aude elk moment met volle ..,wehlle bel""eIl. Leven in he! :-:Ill i, 001::: de basis "Ill dil 
projecl, niet gerichl "I' religie, IIllW' op coooentrotievermogeo en alerthcid VM de .tudent 

De ... n1mopingopu:n\etl vlIluit Oxford en Cambridge en de 1e~wiize van Beoeilictijnen hebben ~ in dil projecl toe ",1eidl dot he! I 
Savelbers I:looster Ie H....-1en wordt hert>eolemd "(>(It e(\lICII.lie. Kloo.ters worden namenlijk vM oudsher , I ingt""l voor educatie i 
daarbiJ biodeo afWnderiog en . tructulll' ceo goede basi. "00.- bet ooderwij •. De henodictijn ... spiriluillileil word! in deze , 'ertoald naar I 
,lructuur en ritme, tero;jjl ",lillie n ..... de IChtergrond verdwijnl. 

Het begrip Hjd ...... t oentraal in deze woo .... ",""hine mau Wordl alleer> op WI heel andere """,ier inge:zel dan de geu1iede 
woonmachinco Vlll Le Corbusicr. Our wau hij in 1924 in he! woonproces :weh! nau efficifntie en "",,100<1, word! hier gt:l(IChl nat 

de jui.te wvlleil in he! juiste moment Deze tijdmacbine zorgI dat ,'erschillende rilmeS "I' e lkaar worden afge.temd, ZOIl. het ritlne 
van de aaJdo op het "OOienl"", en hel . tudieritme op het woonritme eo andenom. Daarbij i~ het belanl¢jk <hi de wereld bionen de 
tJOC«lermureo op het goe& moment wordt verboodm met de .tad, om Ie "...,.,.,n iMpCleo OIl de cootradi clie VOll he! student ... !even . 

• 
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liege live 

o ford en (~b dge £ijn ste<len die kunnen omschreven wor<,leo als "eer inspirerende omgevingen vOor 'ludenten. Beide 'teden 
\1Ckkeb gemot iveerde tudenlen door hun hoge aanschrijving. maar loch is bel veel meer dan dal. Dc historische architecluur, de 
romantiserende parken en binncnpleinen cre~ren een sfeer waar je graag onderdeel van wil uitmaken, A Is swdcmt ben je bevoorrecbt 
dat illl ail e! in dien 'I staut oor jouw kenn rsontwikkeling, Elke student krijgl een thuisbasis aangewezen, een zogenaamde 'college 
waar de opzet van kloosterarchitecluur is ingezet om de studcnle Ie beschennen tegen invloeden van buitenaf. 00k in de $lad hebben 
siudenten een voorrechte Len opzi hLe van andere mensen, di n je afl ezen aun de stedelijke run.cties die eelal in djensl taan Vart 
.hel ,tudenten le en, maar ook aan de woonomgeving van de studeoten. Door ge prekken mel mensen die niet in Oxford tuderett 

aa( wei werken en wonen, ben ik er achte ~komen, dat het verschil in status voor ben ook voelbaat is, 

Net leven in _ col1ege is veel mlnuer gedisciplineerd dao de architect doet vermoeden. Er wordl we1 op vaste tijden samen 
gegeten en I gegev~t1. m~r de 't.udent veel vrijheid en verantwoordelijkheid hoe hij zij de dag invult . He! wordt meer 
gezien als een thuisbasi .. waarbij eersteja sLudenten zogenaamde ' p • krijgen aang (derdejaafs sludenlen) die hen 
begeleiden. Dc hccbte band die stddent n h' fltwikkeling is d . vaoreen netwerk in tudentenstad. De kJeinschaligheid 
waarin studenten samenleven blijkt volgen stadenten 2elf goed te erkan. Ze hebben ve~l rum elkaar en slIml\kren elkruu; 0111 
te studeren, omdal iedereen met . ludcren bezig i , Door hel introvert karaktcr vanuit de k . PZI!I, is de drempel voor toeri ten en 
bezoekers vrij groot. Daamaa wordt hel college dag en nacht bewaakt, omdat ze aileen zijn \loor ·tudenten an University. 
In die zin worden ze net als kloosterlingtm Dfgezonderd van buiteO\~ reid, het grote v . is echter dat de studenten zelf de 
keuzevrijheid hebben wanneer ze hun th . basis verlaten. 
De keuze in welk college je wordt geplaatst wordl in het eerste jaar bepa ld, waarbij naar persoonlijkheid en 
studierichting. Dat betekent niet dat all lUde n binnen u n college de If de studie kunnen ook kiezen voor 
een ander college, als ze met goede redenen kunncn aangeven waanom ze "'iet goed huidige woonomgeving. In 
vergelijking met Nederlandse campussen valt oornamelijk op dal studtlnten in Oxford en Cambridge meer onderdeel van de 
stad zijn. Ook hebben ze veeIal een hechtere band met hun thuisbasis, door de opzet van de colleges. Hierbij is voornamelijk het 
schaainiveau en afzondering bepalend, maar ook de binnenpieinen die de studentenkamers met elkaar verbind. 



- Micro en macro niveau 

Gezien de trend van de laatste decennia dat jongeren op een steeds groter 
schaalniveau willen communiceren is het leven in de stad een vruchtbare omgeving. 
Door de concentratie van mensen blijft fysieke communicatie een belangrijk 
onderdeel in het leven van de student en blijft de stad het ontmoetingspunt naast de 
virtuele communicatie. De diversiteit en het schaalniveau van de stad is echter nog 
steeds te groot om een band te scheppen. In Oxford en Cambridge hebben ze dit 
opgelost met colleges die het schaalniveau tussen de stad en de student verkleind. 
Een college telt gemiddeld 50 studenten en is ten opzichte van een campus zeer 
klein qua opzet. Net de wisselwerking tussen het stedelijk schaalniveau en de 
kleinschalige colleges, brengt de student in staat om makkelijk te integreren in deze 
stnd. Daarbij moet wei gezegd worden dat deze steden ook puur gericht zijn op het 
studentenleven, waardoor studenten al snel een binding hebben met de stad. Wat 
voor buitenstaanders al snel duidelijk wordt is dat het niet makkelijk is om contacten 
te leggen met studenten binnen de college. Dan ontdek je pas hoe belangrijk 
contacten en netwerken zijn, om opgenomen te worden en je "thuis" te voelen in een 
stad. Toch is deze afzondering niet iets negatiefs, want studenten krijgen hierdoor 
weI de afzondering die nodig is om niet constant te worden afgeleid door bezoekers. 
De studenten zelfkunnen buiten hun college wei in contact komen met mensen die 
geen lid zijn van de University. Ook hier blijkt uit dat in be ide steden de student 
centraal staat en alles in het teken staat van kennisontwikkeling. 
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- Leegstand / Herbestemming 

Van de l50 grotere kloosters in Nederland die nu nog in gebruik zijn, zuHen er over tien jaar nog hooguit dertig door religieuzen 
worden bewoond. 'Dat is de harde realiteit, aldus de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR). De overkoepelende organisatie 
!Jresenteerde in 2008 een plan voor de omgang met religieus erfgoed in Nederland. 
!\ndere schattingen zijn nog dramatischer. De gemiddelde leeftijd van de religieuzen is 84. Kloosters sterven letterlijk uit. 
:"imburg telt al26 leegstaande kloosters. In gemeenten wordt gebakkeleid over sloop of her be stemming. 'Beleid is hard nodig 
)m de gebouwen te beschermen', zegt Frans Hoebens, die een inventarisatie maakte van kloosters in Limburg. 'Bestuurders en 
)rojectontwikkelaars ontgaan meestal het bijzondere van de plek.' 

De orden beslissen wat ze met de kloosters doen. 'Veel religieuzen zoeken een herbestemming die past bij hun traditie', zegt 
<.NR-woordvoerder Will van de Ven. De nonnen kunnen dan wei vertrokken zijn, maar 'de stenen blijven bidden'. In de meeste 
~eval1en wordt gekozen voor een woon- of zorgfunctie. 

-let Savelbergklooster in Heerlen is door Jo Coenen en Co Architecten zelfs ingelijst als nalatenschap voor de volgende 
;eneraties. Een gebouw dat in samenwerking met zijn nieuwe interieur een verhaal verteld over de kleine zuster van de heilige St. 
oseph. 
n 2007 gaf de congregatie de opdracht het oude klooster te verbouwen tot een museale ruimte, gezien er sinds 1971 geen zuster 
neer is ingetreden. In de vernieuwde kapel is ruimte voor culturele activiteiten, zoals lezingen, concerten en exposities. In de 
laarnaast liggende voormalige refter en sacristie zal een permanente tentoonstelling over leveR en werken van de Kleine Zusters 
~ Zlen ZlJn. 

)eze vereeuwiging van het werk die de zusters in het verleden hebben volbracht is een mooi gebaar, maar waarom zouden we het 
:ebouw conserveren als portret van het verleden. Zouden nieuwe generaties niet veel meer gebaad zijn met een gebouw waarin 
~venservaringen uit het verleden worden ingezet voor kennisontwikkeling in het heden? In de huidige plannen is aHeen de kapel 
ie wordt ingezet voor nieuwe inzichten op cultureel gebied, terwijl de overige vierkante meters aileen iets zeggen over het 
erleden. 
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- Geschiedenis en stichting 

Het Savelbergklooster is het voormalige klooster van de congregatie De Kleine 
Zusters van de Heilige Joseph, een congregatie van vrouwen die in 1872 in Heerlen 
door Mgr. Joseph Savelberg is gesticht. Ze legt zich toe op actieve bezigheden: 

~ gezondheidszorg, onderwijs en huishouden. Tot aan het einde van de twintigste 
eeuw werkten de Kleine Zusters in ziekenhuizen, inrichtingen en scholen. Zij 
zorgden voor ouderen, zieken, geestelijk en lichamelijk gehandicapten en kinderen. 
In tegenstelling tot veel andere congregaties die zochten naar een meer 
contemplatieve (gericht op bidden) invulling van hun religieuze leven, zijn de 
Kleine Zusters altijd actiefbij de maatschappij betrokken geweest. 
In de tweede helft van de 1ge eeuw stonden de sociale verbanden van die tijd onder 
druk vanwege de heersende landbouwcrisis en de opkomende industrialisatie. 
Adequate zorg en verzorgende voorzieningen waren er bijna niet. De onderkant 
van de samenleving had het in die tijd niet gemakkelijk. Savel berg was een 
ondememend geestelijke en probeerde voor deze mensen op te komen. Hij 
verenigde zes vrouwen uit Heerlen en omstreken tot een congregatie. Het moest een 
sobere en eenvoudige gemeenschap worden. Iedereen die maatschappelijk buiten 
de boot viel, kon op de steun van deze zusters rekenen. Savel bergs leus "Helpen 
waar niemand helpt" vormde de grondgedachte van de congregatie. In vrij korte tijd 
groeide de congregatie uit tot 21 kloosters. Meer dan 3000 vrouwen traden in en 
ooit was de congregatie de op een na grootste van Nederland. Zij stond open voor 
vrouwen zonder opleiding, zonder geld of met een handicap. Op dit moment (2010) 
zijn er nog 240 Kleine Zusters in leven. 
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- De Franciscaanse Orde 

Leden van reguliere derde orden (zoals ook de kleine zusters van de Heilige Joseph) wonen (ongehuwd) in leefgemeenschappen, maar 
wnder dat daarop de vOlledige orderegels en de kerkrechtelijke bepalingen voor de echte kloostergemeenschappen van toepassing 
~ijn. Welleggen de leden bij de intrede een gelofte af. In de meeste gevallen gaat het hierbij om gemeenschappen van vrouwen, reden 
waarom ze ook wei tertiarissen worden genoemd. 

De franciscanen proberen Christus radicaal na te volgen door te leven in volledige armoede, waartoe aile bezittingen aan de armen 
orden geschonken. Om die reden werden zij ook wei anne of minderbroeders genoemd. 

<\anvankelijk waren de franciscanen wandelpredikers die met hun preken de sociale misstanden aan de kaak stelden. Na de dood 
{an Sint Franciscus verschoofhet werkterrein echter steeds meer naar de steden, waar de leden gemeenschappelijk in huizen gingen 
wonen om zich toe te leggen op de arrnenzorg. Deze praktijk sloeg enonn aan en in 1274 waren er reeds 35.000 franciscanen 
lerspreid over het gehele christelijke Europa. 
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Het dagritme: 
5.45 u. opstaan 
6.15 u. lezingendienst (Metten) 
6.45 u. ontbijt; meditatie en persoonlijk 
gebed 
7.30 u. morgengebed (Lauden) 
8.15 u. geestelijke lezing 
9.30 u. Eucharistieviering 
10.15 u. arbeid; studie; vorming 
12.15 u. middaggebed (Sext) 
12.30 u. warme maaltijd 

13.00 u. gezamenlijke afwas en recreatie 
13.30 u. (handen) arbeid 
17.00 u. avondgebed (Vespers) 
17.30 u. meditatie/gebed; studie; lezing of 
samenkomst van de gemeenschap 
19.00 u. avondmaaltijd 
19.30 u. gezamenlijke afwas en ontspan
ning 
20.30 u. dagsluiting (Completen) 
21.00 u. nachtstilte 

- Dagindeling 

De taken van led en van de Fransiscaanse orde bestaan uit een combinatie van bidden 
en werken. In de verschillende orden is de combinatie telkens verschillend, bij 
sommige orden ligt de nadruk meer op het bidden (contemplatieve orden), bij de 
andere meer op werken (actieve orden). In vergelijking met de Benedictijnse orde is 
de Franciscaanse orde een vee! meer actieve orde. 
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- Riligie 

\l\an de hand van een studie naar de levensregel van Benedictijnen, een gesprek met een monnik en andere literatuur heb ik 
geprobeerd het levensdoel van Benedictijnen te vatten. Allereerst kan gezegd worden dat het een keuze is om te lev en als een monnik 
en die keuze kun je vanaf je l7e levensjaar maken, mits je gevormd en gedoopt bent. Om in te treden tot een kloosterorde dien je eerst 
een proefjaar als novice te doorstaan, waarin je een gelofte aflegt. Als je deze peri ode hebt doorstaan en nog steeds wil toetreden dan 
zal de Abt (hoofd van het klooster) bepalen of je weI ofniet geestelijk rijp bent om in te treden. 
Het is een manier van leven die zonder geduld, gehoorzamen en zelfverlooching onmogelijk is. Je geeft je eigen wil over aan de wi! 
van god, of hoe het in de regel staat: Zichzelfverloochenen om ChriStliS te volgen en zijn eigen wil haten. De levenswijze die in de 
regel is vast gelegd, bepaalt hun dagritme, hun functie binnen het klooster, hun gedrag ten aanzien van naasten en de sancties bij 
vertreding van de regel. Het is een boekwerk van 73 hoofdstukken die tussen 480 en 547 is geschreven door Benedictus van Nursia. 

:Ie stichter van het Monte Cassino klooster (het eerste Benedictijns klooster) gelegen tussen Rome en Napels. In dit boekwerk zijn ook 
aIle gebeden die Benedictijnen gedurende de dag en nacht bidden voor het hele jaar vastgelegd. Het dagelijks leven van Benedictijnen 
Destaat dan ook voomamelijk llit bidden, mediteren en lofprijzing. Zij proberen het innerlijk bewustzijn te verdiepen om meer mens 
:e worden in Christus. Deze verdieping in het bewustzijn wordt verkregen, door het ego los te laten en zich te laten leiden door de 
Nil van god. AIle bezittingen in het stoffelijke maar ook van de geest dienen te worden opgegeven, om te kllnnen openstaan voor de 
Neg naar god. Het in zichzelf keren door middel van afzondering, mediteren en bidden is een hulpmiddel om korter bij god te komen. 
lVanneer je geheel in jezelf gekeerd bent, door meditatie of gebed ben je namelijk even bevrijdt van tijd. Dingen die uit het veri eden 
)f in de toekomst zijn dan niet meer belangrijk. Om in deze ' fase' te komen dien je alles wat je aandacht trekt los te kunnen laten. 
)aarom is het ook zo belangrijk om je te ontdoen van bezittingen, want deze zijn gerelateerd aan tijd. Als je daarbij je ook nog over 
~unt geven aan de wil van god, dan kom je helemaallos van tijd, omdat deze fictie dan niet meer bestaat. Jij bepaalt niet meer wat er 
~aat gebeuren, dus hoef je ook niet over de toekomst na te denken. 
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Een 
Ie ensregel 

voor 
beginners 

Bcncdictijnse spiritualiteit 
vuor het Jagelijksc lcven 

Wi) Derkse 

I;mnrlll 

- De regel 

I) De zusters en monniken geven alles wat zij doen en waar zij zich mee bezig 
houden de voUe aandacht. 
2) De schoonheid en goed onderhouden orde van de abdij. Schoonheid en orde 
zijn aanstekelijk, lelijkheid en wanorde ook. 
3) Een grote activiteit krijgt niet meer aandacht dan een kleine activiteit, grote 
of ingewikkelde zaken zijn niet belangrijker dan kleine of eenvoudige. We zijn 
volgens Benedictus allemaal iedere dag beginners op onze pelgrimsweg naar een 
betere kwaliteit van leven. 
4) Luisteren en respons geven : De eerste zin van de Proloog (van de Regel) 
luidt: 'Luister, mijn zoon, naar de richtlijnen van uw meester, en neig het oor va 
uw hart: aanvaard gewillig de vennaningen van uw liefdevolle vader en breng z 
metterdaad ten uitvoer.' Bet woord luister, in het Latijn obsculta of ausculta, is 
een zeer aandachtig luisteren. Niet uit zweverige braafheid, maar om tot resultaa 
te komen 
5) tijdsmanagement De benedictijnse spiritualiteit gaat uit van een heilzaam 
ritme van een geordende dagindeling. De klok bepaalt dus dat er met iets 
begonnen moet worden of dat het tijd is om ergens mee op te houden. Bieruit 
vloeit een werkhouding voort die niet zozeer gerichl is op het 'afhebben' van 
het werk, maar op het werk zelf en een serieuze omgang met peri odes van 
inspanning en ontspanning. worden. Bier komt bij dat we niet moe ten bezig zijn 
met het afhebben van de taak, maar met de fase van het werk waar we mee bezi 
zijn. De kunst van respectvol rekening houden met de seizoenen van de dag 



6) De kunst van het beginnen Tussen appel en respons moet een zo klein mogelijke afstand staan. Het appel zou in een 
wloeiende beweging over moeten gaan in de respons. 
il) De kunst van het ophouden Ophouden is vooral moeilijk wanneer je verantwoordelijk bent en er veel op je bord ligt. 

e neiging die mensen vaak hebben is weinig rust nemen. Te lang doorgaan is bijna synoniem aan 'fouten maken' en rust en 
ontspanning is nodig om fris en levendig te blijven. 
8) De kunst van de juiste houding (ontspannen waardigheid) tussen beginnen en ophouden We zijn vaak bezig met zaken die 
ergens anders over gaan: zaken van eerder herkauwen (niet goed opgehouden) of we maken ons zorgen om wat komt (al enigszins 
begonnen). Benedictijns werken houdt in dat de aandacht wordt afgewend van wat geweest is en wat nog gaat komen, en dat er 
ehoor (obedientia) wordt gegeven aan datgene wat er nu gedaan moet. 

De drie oorspronkelijke benedictijnse geloften zijn: 
\) stabilitas, wat inhoudt: commitment, volhouden, trouw, verantwoordelijkheid(sgevoel) 
l) conversatio morum, het dagelijks verbeterrnanagement (van jezelf) continu jezelf beetje bij beetje verbeteren (in plaats van het 
)nhaalbare "alles moet anders") 
~) obedientia, het aan elkaar gehoor geven, het gehoorzaam zijn, het luisteren, ter harte nemen. 
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- Seizoenen van de dag 

Een eerste stap is het aanbrengen van een ritme waardoor de dag een vaste 
orde krijgt, met een redelijk vast patroon van inspanning en ontspanning, van 
geestelijk inademen en geestelijk uitademen, je omgeving op orde brengen en 
momenten herkennen waarop je met iets moois in contact bent. Deze orde en dit 
ritrne mogen geen dwangbuis worden. Er dient orde met flexibiliteit te zijn. 

Een tweede stap is het ritme afstemmen op de seizoenen van de dag, waarbij 
we starten met datgene wat het meeste concentratie en energie vergt. Neem 
halverwege de dag een rustmoment, want tijdens een dipje blijf je meestal braaf 
achter je bureau zitten, terwijl je in gedachten al naar huis gaat. Onderbreek dan 
even door met iets anders bezig te zijn dan met je werk. Eenmaal aan het einde 
van de werkdag is het belangrijk om de knop ook echt om te draaien, ook als je 
in verleiding komt om door te gaan omdat het zo lekker gaal. 

De derde stap is om te volharde aan deze vaste stmctuur door direct respons 
te geven aan het geen zich op dat moment aandient. Daarbij komen de eerder 
genoemde kunst van beginnen, ophouden en tussen beginnen en ophouden weer 
naar voren. 



Biologisch ritme 

Elk mens en elk dier heeft een innerlijke klok die vrij kort ligt bij het vierentwintig uur ritme van de aarde. Het slaaphormoon 
melatonine en het stesshOimoon Cortisol zijn bepalend voor het slaap/waakritme en zijn beinvloedbaar door licht. 

Gedurende de dag zijn er vervolgens verschillende pieken te zien in onze mentale vermogens. Het korte termijngeheugen is het beste 
als we net wakker zijn, en vermindert dan gedurende de dag langzaam. In de late ochtend zijn we het meest alert, in de vroege middag 
is onze coordinatie maximaal, rond 16.00 uur hebben we de snelste reactietijd, en rond 17.00 uur is onze spierkracht maximaal en ons 
hart- en vaatstelsel het efficientst. Daarom kunnen we complexe denktaken bijvoorbeeld het best in de late ochtend plannen en sporten 
het beste uitstellen tot de namiddag. 

Behalve een dagritme heeft je lijf ook een seizoensritme, dat is afgesteld op de draaiing van de aarde om de zon. 'Het is precies dezelfde 
pacemaker die zowel de draaiing van de aarde om de as registreelt als de draaiing van de aarde om de zon .• De seizoenswisselingen 
leiden tot veranderingen van je dagritme. Er zijn typische seizoensziektes, zoals clusterhoofdpijn, maar ook onze weerstand en 
depressies worden door de seizoensklok bei'nvloed. Onze slaapbehoefte: die is in de winter groter dan in het voorjaar 
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Biologisch ritme 

o · ~(\ biologische klok. Belangrijke onderzoeksvragen gericht op dit project zijn : tl~1) 1)\ Op de RUG en op de TU/e wordt onderzoek gedaan naar de werking van onze 

¥ • r, In hoeverre is het slaap/waakritme beinvloedbaar door licht? 

.. /.I .~"'" . l Deelvragen: 
.. +i~. '" • • _ Hoe gedraagt onze biologische klok zich als het constant donker is? 

.{ ~ Hoe gedraagt onze biologische klok zich als je het ritme van dag en nacht veranderd' 
.. ~ - Is de tijd tussen het toedienen van licht voor het ontwaken van invloed op de 

prestaties overdag? 

po!l.OOl 

10 20 .:30 40 so 
Age (years) 

- Wat zijn de verschillen tussen zogenaamde ochtend en avond mensen t.a.v. hun 
circardiane ritmen. 

60 - Wat zijn de verschillen tussen verschillende leeftijdscategrorien t.a. v. hun circardianc 
ritmen. 

~ 

Conclusies biologisch ritme: 
- Ais het constant donker is houdt de biologische klok een vast ritme aan dat bijna 
overeenkomt met het 24 uurs ritme van de aarde. 
- Wanneer je het ritme van dag en nacht gaat veranderen verstoor je de biologische 
klok, dat betent dat processen in het lichaam (die allemaal een vast ritme hebben en 
gekoppeld zijn met het biologisch klok) worden ontregelt. Hierdoor kan het lichaam 
niet meer optimaal functioneren, waardoor slaapstoornissen en geheugenproblemen I 

kunnen ontstaan, het concentratievermogen tijdens men dat je wakker bent afneemt ej 
ook de reactiesnelheid wordt minder . 
- Het toedienen van licht voor het ontwaken, zorgt dat lichaamsprocessen eerder 
opgang komen, waardoor het lichaam word! voorbereid op het ontwaken. De alerthei 
na het ontwaken is daardoor hoger dan wanneer je voor het ontwaken geen licht krijg 
toegedient. 
- De mens kan globaal onderverdeel worden in twee chronotypes, de ochten en 
avondmensen. Omdat er wei vier uur tijdsverschil kan zitten in het circardiaan ritme 

,......,--r--r-r-o -r-o ...,Or-To--ro """"'0 -O.---.Or-To--ro -.-.--.,,.....,.o_van mensen, zal iedereen op een ander tijdstip pieken op het gebied van alertheid, 
7v 81) -;;concentratie vermogen en opname cappaciteit. Dit is echter wei tot op een bepaalde 1 0 20 30 .:1)) 50 60 

Age (years) 
boogte beinvloedbaar met licht. I 



Leefpatroon 

et leefpatroon van studenten dreunt hard in tegen het ritme van de aarde, aileen al om biologische redenen hebben ze de neiging 
)m 's avonds zo laat mogelijk te gaan slapen. Toch is het voomamelijk de onregelmatigheid die een negatieve invloed beeft op het 
'oncentratie vermogen. Dit wordt mede veroorLaakt door onze maatschappij , de tv slaap nooit, er is altijd wei een leuk feest, het is 
leel aantrekkelijk geworden om laat te gaan slapen. 

Jit het onderzoek van de RUG blijkt dat studenten baat hebben bij een regelmatig leefpatroon, omdat hierdoor process en in het 
ichaam op het juiste moment ingang worden gezet en dit op gelijke tijden doen. Dit bevordert het concentratievermogen en de 
.lertheid van de student. Het wordt echter moeilijk als je gaat vast stellen, wat een goede tijd is om het eerste colleges te beginnen. 
~e student is (zie tabel pag 16) een zogenaamd avondtype. Dat zou betekenen dat je laat in de ochtend moet beginnen met college, 
:!ts waar ze bij de RU in Groningen een groot voorstander van zijn. Toch zijn er ook grote verschillen tussen individuen onderlingen 
n is het dus moeilijk om een optimale tijd vast te stellen. De vraag die hierbij naar boven komt is: Wordt het leefpatroon van pubers 
lepaald door exteme factoren (nachtleven, tv, computer enz.) of door biologische redenen? Er zijn volgens Domien Beersma 
hoogleraar aan de RUG) nog geen onderzoeken die aantonen waarom kinderen die puners worden een verandering hebben in hun 
iologisch ritme. 

i1 dit project wordt er vanuit gegaan dat exteme factoren een grote rol spelen in de vormingen van biologische lichaamsprocessen. 
)oor studenten te laten leven met het ritme van de aarde, zou je aile studenten op eenzelfde ritme kunnen laten fungeren ongeacht 
lelk chronotype zij zijn. Op die manier zou je binnen de gemeenschap (onder invloed van licht) naar elkaar toe kunnen groeien, 
odat het slaap/waakritme van extreme chronotypes korter bij elkaar komen te liggen. Gezien de biologische klok reageert op licht, 
, de koppeling van het studieritme aan dat van de aarde mischien wei een oplossing voor veel concentratieproblemen. Dat betekent 
·el voor studenten dat ze het nachtleven moeten opgeven, om het maximale uit de studie te halen. En in de zomer heel vroeg moeten 
pstaan om het maximale uit de dag te halen. Op die manier worden ze ook meer voorbereid op het bedrijfsleven, waar je gemiddeld 
enomen ook vroeg moet opstaan. 

ovenstaande informatie is gehaald uit onderzoek van de RUG, Departement Chronobiology naar: Effects of artificial dawn on sleep 
lertia, skin temperature, gedaan door: MAAN VAN DE WERKEN, MARINA C . GIME' NEZ, BONNIE DE VRIES, DOMIEN G . 
I. BEERSMA, EUS J . W. VAN SOMEREN en MARIJKE C . M. GORDIJN 
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- Educatie 

.De achterliggende gedachte van educatie in het Savelbergklooster is om de euregio 
Aken, Luik, Maastricht, Sittard en Heerlen te voorzien van hoog opgeleide mensen 

I 

'op het gebied van duurzaamheid en energie-efficientie. Een streng geselecteerde 
groep van 28 studenten worden in 3 jaar tijd klaar gesloomd om het bedrijfsleven 
te ondersteunen met innovatieve oplossingen rond de klimaalproblematiek. 
Bedrijven in Limburg en Nord-Rein Westfahlen zullen moe ten investeren om het 
grensoverschrijdende bedrijven terre in Avantis (gelegen tussen Heerlen en Aken) 
van de grond te krijgen. Een wisselwel'king tussen educatie en het bedrijfsleven 
is in deze van levensbelang om mondiale klimaatproblemen lokaal aan te pakken. 
Het klooster wordt ingezet voor educatie in de ochtend uren, om de studenten 

. vervolgens in de middag op Avantis te laten werken aan reele projecten. Momenteel 
• zijn er slechts enkele bedrijven als Solland Solar actief op Avantis, maar om aile 
studenten onder te brengen en daadwel'kelijk iets op grote schaal te bereiken zal het 

."~.nt.>rr,' .. n zich verder moeten ontwikkelen. 

Studenten van Duitsland, Belgie en Nederland werken euregionaal sam en, door ze 
in het Savelbergklooster in een afgestemd ritme samen te brengen. Hel ritme van de 
aarde Iigt ten grondslag aan het studieritme, dat een directe weerspiegeling van het 

I van de opleiding weergeeft. Duurzaamheid en energie-efficientie betekenen 
"~'''~''I'' veel meer dan producten ontwikkelen die zo min mogelijk energie en 
gf()l1dlstoltten verbruiken. Het is meer het gaan begrijpen hoe de aarde als een lev end 

_1II """~'''n reageert op de invloed van ons menselijk handelen. En dat is net de basis van 
educatie in het klooster. 



-Type student 

Het is niet een doorsnee student die in dit klooster komt studeren, maar zeker wei student en met een groter doe!. Het bijna 
Benedictijns levensritme van opstaan met het eerste zonlicht zal veel studenten afschrikken en zeker het daaraan gekoppelde 
fzwering van het nachtleven. De tijdsindeling per dag en per seizoen wordt afgestemd op het licht, wat betekent dat er in de zomer 

meer gewerktlgestudeerd wordt dan in de winter. De vrije tijdsindeling is in de zomer aanzienlijk minder dan in de winter. Daamaast 
moet je voldoende capaciteiten hebben. Kennis en het doorzettingsvermogen wordt vooraf getoetst met een schakelprogramma, in dit 
iaar draai je dezelfde college uren als de reguliere studenten om aan deze nieuwe manier van leven te wennen. Ais je uiteindelijk door 
deze fase heen bent gekomen, zul je merken dat leven op het ritme van de aarde juist vee I vruchtbaarder is, omdat je alles doet op het 
moment dat daar het meest geschikt voor is. Daarbij zal de groepsbinding heel sterk zijn omdat je je als groep qua ritme en structuur 
jeels afzondert van de omgeving. Deze groepsbinding moet lijden tot kennisontwikkeling die individueel nooit haalbaar is. 

De verwachting dat er maar enkele fanatiekelingen zijn die in het Savelberg klooster komen studeren is in feite een voordeel, omdat 
~r ten eerste maar 28 sludenten gehuisvest kunnen worden en omdat aileen de beste worden toegelaten. Daardoor kan het niveau 
tan het onderwijs opgeschroefd worden. De verantwoordelijkheid en verwachtingen van de studenten die klaargestoomd worden 
)m duurLame en energie-efficiente oplossingen te generen, is erg hoog. Daarom wordt met deze educalie aansluiting gezocht op de 
~rensoverschrijdende samenwerking tl.lssen Nederland, Duitsland en Belgie op het gebied van duurzaamheid en energie-efficientie. 
Jezien de klimaatproblemen en de vraag in het bedrijfsleven naar duurzame oplossingen steeds groter worden, is er behoefte aan 
:tudenten die revolutioneer zijn op dit gebied. 

)m het diploma van dit onderwijs te kunnen behalen, moetje beschikken over voldoende kennis, innovatie, sociale vaardigheden, 
lexibilileit, dOOrLetlingsvermogen en motivatie. Het gaat hier om een 3 jarige master studie die aileen toegankelijk is voor studenten 
net een relevante bachelor als vooropleiding. De houding, motivatie en vooropleiding zal bepalen ofjij straks de student bent die deel 
lit mag maken van een kleine groep ingenieurs die iets groots voor de maatschappij moeten gaan betekenen. 
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-leven in het moment 

Het gaat hier om een constante aanwezigheid in het hier en nu, dat betekent dat je 
volledig geconcentreerd bent op hetgeen waar je op dat moment mee bezig bent. Dus 

afleidende gedachten over je beeld van de toekomst of het verleden. Dat klinkt 
ien makkelijk omdat we eigenlijk altijd gevangen zijn in het hier en nu. Toch 

ijden onze gedachten vaak naar dingen die op dat moment niet je aandacht vragen, 
. het niet over de werkelijke toekomst of het veri eden, maar een zelfgemaakt beeld 

(1""",,,," gebaseerd op onze ervaringen en daaruit volgende verwachting. 
Eigenlijk zou je om geheel in het nu te leven je hersenen moeten uitschakelen en 
aIleen weer inschakelen wanneer ze echt nodig zijn. Het vreemde is dat we als 

. mens deze gedachten stromen niet kunnen controleren, we den ken zonder erbij na 
te denken. Dat is nu precies waar Benedictijnen hun hele leven mee bezig zijn. Het 
klooster is hierbij een hulpmiddel, waar ritme, structuur en afzondering afleidende 
gedachten beperkt. Toch slagen Benedictijnen er ook niet volledig in om het nu 

te ervaren. Wei ervaren zij misschien meer momenten met volle aandacht, 
ze dit hun he Ie leven oefenen. Meestal zijn het bijzondere ervaringen, zoals 

auto-ongeluk, een harde klap of een lichtfiits waardoor het verstand even stopt 
en wat zich op dat moment aandient in zijn volledigheid wordt ervaren. 
Leven in het moment he eft ook nog een andere betekenis, namelijk datje elke 
activiteit doet in het goede moment. Zoals ook al eerder in dit verslag beschreven 
is, kun je in de ochtend beter taken doen die veel alertheid vragen en later op de dag 

kunt sporten en zoals benedictijnen zeggen: leven met de seizoenen van de 

Dit concept is niet aIleen een hulpmiddel voor benedictijnen, maar kan net zo goed 
ingezet worden om de concentratie en alertheid van studenten te versterken. Dat 
betekent dat uitgezocht moet worden welke tijden het beste bij een bepaalde taak 
horen, maar ook hoe de aandacht van studenten het beste gericht kan worden. 

I 
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- Slaap/waakritme 

De basis van een goede concentratie en alertheid wordt gelegd door dingen in het daar voor meest geschikte moment te doen. Het 
slaap/waakritme is daarbij een essentieele onderdeel. 
Dit zijn punten waar ze in de Chronobiologie in Groningen onderzoek naar hebben gedaan: 
- Hellijdslip van slapen en ontwaken heeft grote invloed op het functioneren van mensen. Voor ons geldt, dat we overdag beter 
functioneren dan in de nacht, in een wetenschappenlijk onderzoek werd n.1. aangetoont dat proefpersonen tijdens machtdiensten 
noemenswaardig meer fouten maakten dan dezelfde person en overdag. Daamaast werd aangetoont dat wanneer dezelfde mensen 
onder kunstlicht met een breder spectrum van kleuren (bijna vergelijkbaar met daglicht) in de nachturen werkten, de productieviteit 
en de kwaliteit van de arbeid omhoog ging, maar niet op het niveau kwamen van vergelijkbare arbeid overdag. Hieruit kwam naar 
voren dat (dag)licht een grote invloed heeft op het concentratievermogen en alertheid van mensen. Ook werd geconcludeerd dat de 
biologische klok los van de invloed van licht bepalend is voor de piek en dal momenten van alertheid gedurende onze 24uurs cylcus 
,maar wei tot een marge van een aantaluur beinvloedbaar is met licht. 
- De regelmaal van slapen en waken heeft ook een grote invloed op het functioneren van mensen. Wanneer proefpersonen een 
nieuw ritme van slapen en waken kregen aangemeten betekende dit wederom een verlies aan productiviteit en kwaliteit van het 
geleverde werk. Toen de proefpersonen later ook nog een onregelmatig ritme van slapen en waken ondergingen, toen ging de 
productiviteit en kwaliteit echt naar een dieptepunt. Hieruit werd geconcludeerd dat de alertheid en het concentratievermogen bij een 
ander ritme als dat van je biologische klok aanzienlijk lager wordt. Ook werd geconcludeerd dat het be ide nog lager worden als je 
een onregeLmatig ritme van slapen en waken ondergaat. Dit zijn precies de problemen waar studenten mee kampen, een keer laat naar 
bed en laat opstaan en de dag erna weer laat naar bed en dan relatiefvroeg moe ten opstaan. 
- De sieepinursia ( tijd tussen het toedienen van Iicht en daadwerkelijk ontwaken) Uit dit onderzoek bleek dat wanneer je langzaam 
wordt voorbereid op de dag, (door de intensiteit van Iicht steeds sterker te laten worden tot aan het moment datje ontwaakt)je de 
eerste uren na het ontwaken meer alert bent dan wanneer je wordt wakkergeschrokken door bijvoorbeeld je wekker. 

Naar aanleiding van bovenstaande wetenschap wordt een lijdmachine ontwikkelen die reageerd op de stand van de zon waarbij : 
-De shldent studeerd bij daglicht en slaapt bij donker (minder energie, meer alertheid en concentratievermogen, meer productiviteit) 
- Het ritme van de aarde het leefpatroon van de student bepaald (hetgeen het concentratievennogen en alertheid maximaal houdt). 
- Niet ingespeeld wordt op de innerlijke klok van individu, maar gebruik maakt van de flexibiliteit van hun klok d.m.v. licht. (op die 
manier kunje met kleine verschuivingen van de biologische klok toch aile studenten tegelijk laten beginnen) 
-Je op natuurlijke wijze ontwaakt door de zon die je langzaam voorbereid op het ontwaken. (hoger alertheid tijdens college) 
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- Woon/studieritme 

studeren en wonen in een gebouw onder te brengen, is het makkelijker om beid~ 
op elkaar af te stemmen. Een goed slaap/waak ritme kan zelfs de alertheid 
college-uren verhogen. De piekmomenten van alertheid zijn athankelijk van 

slaap/waakritme, dus wanneer je als groep een zelfde ritme aanhoudt, dan zou 
piekmomenten van de verschillende studenten naar elkaar toe kunnen groeien. 

basis van gelijktijdig pie ken tijdens de studie ligt dus in het woonritme en daarom 
het zo belangrijk dat beide goed op elkaar afgestemd worden. Wanneer het wonen 
studeren met een grotere afstand van elkaar gescheiden is, zal het bijna onmogelij' 
deze aan elkaar te relateren. Wat in de praktijk zal neerkomen op laat naar bed 

door het aantrekkelijk nachtleven in de slad en doodmoe opstaan omdat het 
eritme een heel andere taal spreekt. Hoe groter de afstand in km, hoe minder 
je kunt slapen en het contrast nog groter maakt. 

ritme van het wonen wordt dus afgestemd op de studie, maar dat betekent niet da 
gestructureerde college-uren worden doorgezet in het woonritme. Er is zelfs een 

ijk verschil te herkennen in het wonen en studeren. Tijdens de studie zondert 
klooster zich namelijk geheel afvoor een gestructureerd studieprogramma in 

ochtenduren. In de middag en avonduren zoekt het gebouw verbinding met de 
door zich meer open te stellen naar de stad. Je woont dus in de stad en 

deert in het klooster. Het karakter van het klooster blijft dan deels behouden, maar 
zich tijdelijk ook meer open naar de stad toe om de nieuwe functie te verbinden 

met de stad. 
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- Arbeid/rust ritme 

Een goede verhouding tussen arbeid en n1st is van groot belang voor goede studieresultaten. Het concentratievennogen van mensen 
is gekoppeld aan tijd, want er komt aItijd een moment dat er afleidende gedachtes komen, waardoor je niet meer geconcentreerd 
bent voor wat zich op dat moment aandient. Huidige college uren duren vaak wei anderhalfuur, terwijl de gemiddelde mens 
zich maximaal 20minuten aan een stuk kan concentreren. Oat betekent dat de kans groot is dat je belangrijke infonnatie mist 
en daardoor het college soms niet eens verder kan volgen. De duur van het college moet dus meer gerelateerd worden aan het 
concentratievennogen van de mens. De duur van een college wordt dan een halfuur, waarvan tien minuten inleiding, dan even een 
moment van reflectie en vervolgens weer 15-20minuten dieper op de stofwordt ingegaan. Een college worden steeds opgevolgd 
door 15 minuten lUst, waarbij de student de stof kan verwerken en de geest kan vrijmaken voor het volgende college. Een ander 
voordeel van deze be hap bare periode van arbeid en rust is dat het eetpatroon zich hier ook op aanpast. Het is namelijk veel beter om 
7 keer per dag kJeine hoeveelheden te eten als dan in twee keer heel veel tot je te nemen. Oat geld dus zowel voor het studiepatroon 
als voor het eetpatroon. 

Het ritme wordt door de machine ondersteund middels veranderingen in lichtintensiteit. Oat betekent dat donkere college-uren 
worden afgewisseld met veel licht tijdens de pauze. Deze verandering prikkelt de hersenen om de alertheid en concentratie te 
versterken. Het is echter niet aileen die prikkel die je gedachten focussen op het geen zich op dat moment aandient, maar ook puur 
het contrast tussen donker en licht die een andere functie aangeeft. 
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- Ritme van de aarde 

Wie leeft er nog volgens het ritme van de natuur? Eens liet de mens zich wiegen op 
de golfslag der tijden, werd gedragen, versleet niet en werd oud in gezondheid. Men 
had geen problemen, want het Ritme voerde zijn weten aan, de innerlijke stem gaf 
aan, wat te doen en de inspiratie liet hem spreken in verzen, in de cadans van het 
Ritme des Levens. 

De mens nam de Zon waar in haar loop en beeld dat uit in een zonnewijzer. Ten 
behoeve van donkere dagen maakte hij zichzelf een klok: hij begon zijn beleven te 
scheiden. Maar de klok is de verstarring der Tijd! 

Aanvankelijk wist de mens, dat het ene uur niet is als het andere, elk uur is een 
ander deel van het Ritme. Maar op de klok zijn aile uren gelijk. Op de kalender 
zijn de dagen gelijk. Toen begon de mens te vergeten, dat zij Schepper hem een 
innerlijke klok en kalender had meegegeven, een betrouwbaar innerlijk gevoel. Wie 
midden in de nacht ontwaakt, weet van nature hoe laat het is, volgens dat tijdgevoel 
Wie overdag uit bewusteloosheid bij komt, voelt het ook aan de omringende sfeer. 
Maar de meeste mensen zijn hun eigen vermogen vergeten, te vroeg heeft men hen 

aan de afhankelijkheid van uiterlijke gemakken. Zo ging men leven op de 
ok en verviel van het wiegende Ritme in de starre, mechanische maat. 

u weet men niet meer, dat bijvoorbeeld een uur slaap v66r middemacht een heel 
andere uitwerking heeft dan een uur ema. Dat men in de zomer andere dingen moet 
doen dan in de winter en's ochtends andere bezigheden dan's avonds. Men leeft 
vaak tegen het Rinne in, maakt van de nacht een dag door middel van koffie, van 
de winter een zomer door hard te stoken, zomergroenten te eten uit blik. En van de 

een winter door aanleg van eell kunstijsbaan. 
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- invloed zonlicht 

Maand zonuren (per dag) zonuren (totaal) zonneschijn (procent) bewolkingsgraad (procent) 

januari 8 46.7 18 82 
februari 10 27.1 26 74 
maart 12 108.4 30 70 
april 14 15.1 37 63 
mei 16 203.7 41 59 
juni 17 182.1 36 64 
juli 16 189.6 37 63 
augustus 15 189.4 41 59 
spetember 13 129.1 34 66 
oktober 11 98.6 30 70 
november 9 56.3 21 79 
december 8 39.3 17 83 

Bovenstaande informatie Iigt ten grondslag aan het school rooster (zie bijlage) voor studenten die gaan studenren in het 
Savelbergklooster. Uit de tabel blijkt dat het aantal zonuren (per dag) in de zomersituatie ongeveer dubbel zo veel zljn als 
in de wintersituatie (bewolking is hierin niet meegerekent). Dat betekent voor de woonmachine dat er in de zomer -voor en 
najaar eerder begonnen kan worden met colleges en daardoor de intensiteit verhoogd kan worden ten aanzien van de winter. 

Verder is uit de tabel af te lezen dat in Nederland van het totaal aantal zonuren in de winter maar ongeveer 20 procent en in 
de zomer 40 procent dat het aardoppervlak bereikt. De hoeveelheid bewolking (bewolkingsgraad) is dan ook bepalend voor de 
Iichtintensiteit van de binnenruimtes in de woonmachine. De daglichttoetreding van het Savelbergklooster wordt zo aangepast 
dat zelfs bij een bewolkingsgraad van 83 procent (slechtste senario) er voldoende daglicht (400lux) in de studentenkamers valt. 
400lux werd door onderzoek van philips als maatstaf gegeven voor het moment van on twa ken. De studentenkamers zijn 
allemaal zo ontworpen dat ze op het tijdstip wanneer studenten moeten ontwaken boven de'.le 400 lux uitkomen. Metingen 
hiervan zijn gedaan met behulp van de daglichtsimulator die een gemiddelde bewolkte dag simuleert. 
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- Zonnestand 
aand jan feb mrt apr mei juni juli aug sept okt nov dec 

Hoek 17 27 38 40 58 61 58 50 38 27 18 14 
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- Zonnestand 

In de tabel uit vorige pagina is te zien welke hoek de zon maakt met de aarde in Nederland gedurende het hele jaar. Hieruit is af te lezen 
dat de zon in december een hoek van 14 graden maakt met het aardoppervlak, terwijl dit in de zomer 6\graden is. In project NU is 
rekening gehouden met deze verschillen per seizoen. Dat betekent niet een dynamisch gebouw dat zich constant aanpast aan de stand 
van de zon, maar weI een slim ontwerp dat het licht op het goede moment binnenlaat. Ais basis is uitgegaan van de hoogste zonnestand 
(61graden) in de zomersituatie. De hoogste zonnenstralen mogen dan niet het gebouw binnenvallen, i.v.m wannteoverlast in de zomer. 
Lamellen en lichthappers zijn georienteerd naar het oosten en vangen vanuit het zuiden nooit direct zonlicht, zelfs niet in het ongunstigste 
senario (in de maand juni tussen Il.OOu en 16.00u) Daamaast dringen de lage zonnenstralen in de ochtend en in de avond diep in de 
ruimtes door, zodat er in de studentenkamers overallicht komt om de studenten goed te laten ontwaken en studeren. Ook douchen wordt 
op die manier een bijzondere ervaring, omdat het licht een spel aangaat met het water van de douche en daarmee een kleurenspel aangaat. 

LVIU~"I")"~IIU 21 juni 12.30u 

zonnenstand 21 juni 12. 
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- Scheiding licht/zicht 

Het eoneentratievennogen van de student is het belangrijkste uitgangspunt 
in dit project, omdat dit tot betere studieresultaten kan leiden. Zaken als 
biologisehe ritmes en studieritmes zijn in dit verslag uitgebreid behandeld, 
maar lieht is ook op een andere manier belangrijk voor het on twerp van dit 
studiecentlUm. De riehting van het lieht is namelijk indirect van invloed op 
het eoncentratievermogen van de student. Vaak wordt lieht geeombineerd met 
uitzieht, dat kan bij veel funeties een voordeel hebben, maar in dit project is 
de seheiding tussen lieht en zieht net een uitgangspunt. Uitzieht kan enerzijds 
positief werken op het eoncentratie vermogen, maar kan ook afleidend werken, 
waardoor uitstelgedrag wordt vertoond. Om dit te voorkomen moet de student 
onathankelijk van uitzieht kunnen kiezen voor daglieht. Openingen in het dak 
zouden hier bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden, waardoor het lieht van 
boven komt en het zieht daar gemaakt kan worden waar het nodig is. De student 
hoeft dan niet zo nodig aan een raam te zitten om voldoende daglieht te krijgen 
tijdens het studeren. Dat betekent dat de woning ook flexibeler wordt qua 
indeling, omdat overal in de woning voldoende lieht komt om te studeren. 

2 



-Dynamiek 

Oflicht gericht kan worden aangewend om het leergedrag van leerlingen tijdens het lesgeven te be'invloeden, was de vraagstelling 
van een nieuw onderzoek dat Prof. Dr. Michael Schulte-Markwort, directeur van de Klinik fUr Kinder- und Jugelldpsychosomatik van 
de Universitatsklinik Hamburg-Eppendorf, in opdracht van Philips heeft verricht en dat nu op een symposium in Keulen openbaar 
gemaakt is. 
liierbij wordt gekeken naar de veranderlijkheid van sterkte en de kleurentemperatuur van het licht. 
1\1 naar gelang de mengverhouding ontstaat een licht dat bijvoorbeeld overeenkomt met de avondzon, of een stimulerend "koud" licht, 
lOals dit op een heldere, wolkenloze zomerdag rond het middaguur natuurlijk voorkomt. 

De resultaten waren opmerkelijk. Bij de leerlingen die bij dynamisch licht werkten, steeg de leessnelheid bijvoorbeeld met bijna 35 
~rocent. Ze lazen gemiddeld 1.051 woorden in een voorafbepaalde tijd, tegenover 780 woorden bij de nulmeting met conventionele 
terlichting. Nog duidelijker waren de resultaten van de zogeheten 02 concelltratietests. Hier nam de hoeveelheid fouten met bijna 45 
Jrocent af, van gemiddeld 17,45 fouten naar gemiddeld 9. 

1et opvallende aan dit verhaal is dat Philips dynamisch licht simuleert dat de veranderlijkheid van het zonlicht probeert te evenaren. 
vlaar is het in een tijd waarin duurzaamheid en energie-efficiente de hoogste prioriteit hebben niet vreemd dat zonlicht wordt 
lagebootst door energieslurpende verlichting? Natuurlijk is het makkelijker om kunstmatig licht af te stemmen op specifieke 
loeleinden, maar door slim te ontwerpen zijn deze effecten ook gratis verkrijgbaar met natuurlijk licht. Het zonlicht omvat alles wat 
:en mens nodig heeft om goed te kunnen functioneren, alleen moeten we 011S afstemmen op het litme ervan, om hier optimaal gebruik 
'an te maken. Philips is net bezig met het tegenovergestelde, zij proberen condities te ontwikkelen waardoor we minder afhankelijk 
vorden van natuurlijk licht. In winstgevend oogmerk kun je ze geen ongelijk geven, maar moeten we niet slimmer omgaan met de 
'ronnen die moeder aarde ons geschonken heeft? En is het niet net de kracht van de natuur dat alles afgestemd is op het ritme van de 
arde? 

n project NU wordt zonlicht weerspiegeld in water. De beweging van het water geeft het natuurlijk licht nog meer dynamiek en 
erspreidt het als dwarrelende lichtgolven in de binnenruimte. Zo kan in een binnenruimte hinderlijk zonlicht worden vermeden, 
~rwijl er toch een zacht dynamisch licht binnen komt. Een bijkomend voordeel kan zijn dat zicht en licht van elkaar gescheiden 
unnen worden en de koppeling mel de veranderingen van het weer toch voelbaar blijven. 
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'I - Stedenbouwkundig 

Het Savelbergklooster ligt tegenover de oude grachten ring van de eerste nederzetting van de stad en sluit daannee aan bij het 
historisch centrum. De centrale ligging is voor studenten de ideale plek voor sociale interactie op een groot schaalniveau. Ais je 
namelijk met een groep studenten op tijden sterk wordt afgezonderd van de samenleving is het belangrijk om dit te compenseren met 
ontmoeting op stadsniveau. De studenten krijgen op die manier voldoende algemene kennisontwikkeling en binding met de stad, 
terwijl ze toch heel specifiek worden opgeleid binnen de kloostennuren. Dit stedenbouwkundig concept is ontleend aan voorbeelden 
uit Oxford en Cambridge, waar het contrast tussen het micro niveau binnen het 'college' worden afgewisseld met het macro niveau 
van de stad. Aan de ene kant van de kloostennuren de snelle samenleving van de stad afgestemd op de mechanische tijd van de 2le 
eeuw en aan de andere kant een middeleeuws leefpatroon afgestemd op het ritme van de aarde. De sleutel zit echter in het moment van 
samenbrengen van deze twee werelden, of wei de samenvloeiing van beide ritmes. 

Het klooster wordt met de stad verbonden door de beganegrond (op de kolomstructuur na) helemaal weg te slopen. Het binnenplein 
wordt dan in contact gebracht met de naast gelegen open ruimte. Deze open ruimte die nu wordt gebruikt als parkeerplaats, zou 
dan samen kunnen gaan met het binnenplein, waardoor meer licht, lucht en dus ruimtelijkheid wordt ervaren vanuit dit (te) smalle 
binnenpleintje (t.o.v. de bebouwingshoogte) en tevens het klooster met de stad wordt verbonden. 
Deze openheid moet echter worden afgewisseld met de introvertheid van het klooster, om te kunnen voldoen aan de contrasterende 
wensen van de studenten. Dat betekent dat het klooster tijdens college-uren wordt afgezonderd van de buitenwereld, terwijl buiten de 
college-uren het klooster wordt verbonden met zijn omgeving. De afzondering wordt verkregen door grote taatsdeuren die tussen de 
kolommen het binnengebied kunnen scheiden van de buitenwereld. Aan de hoofdentree bepaalt de receptie wanneer mensen wei of 
niet het klooster mogen bezoeken, dit is athankelijk van het eerder genoemde studie/woonritme. De receptie die als een glazen volume 
tussen het oude en het nieuwe is geschoven, is dan de fysieke overgang tussen beide pleinen. Deze pleinen kunnen visueel over de hele 
lengte verbonden worden. Een waterpartij (tussen beide pleinen) die je naar de entree begeleid is echter een scheiding tussen prive en 
openbaar (ook buiten de college-uren), zodat bezoekers altijd via de hoofdentree moeten binnen komen. 
Via de achtergang kan het gebouw ook per auto worden bereikt, waarbij de toegankelijkheid wordt geregeld met intercom. Deze 
parkeermogelijkheid (die aan de stadzijde is weggehaald) is namelijk uitsluitend bedoeld voor omwonende, docenten en studenten. 
De kloostertuin blijft hierdoor een IUstige, parkachtige omgeving waar studenten kunnen recreeren en studeren. Vanuit de binnentuin 
kom je via een trappenpartijlhellingbaan bij het eetgedeelte en de fietsenstalling, waar een tweede drempel naar het binnenplein wordt 
gelegd. Het is namelijk niet de bedoeling dat je vanuit de kloostertuinen direct het binnengebied kunt betreden. Toch is ook hier weer 
een visuele relatie, door de transparantheid van het eetgedeelte. 





I - Herbestemming 

De regelmaat die de architectuur van het Savelbergklooster voomamelijk in de refter uitdraagt, kan de studenten structuur bieden 
tijdens hun studie. Een nieuwe architeetuur moet echter zorgen dat (middels daglicht) het leven van de studenten wordt gekoppeld 
aan het ritme van de aarde. Het is een soort symbiose tussen oud en nieuw, waarbij de nieuwe arehitectuur het mogelijk maakt om het 
klooster afte stemmen op de omgeving en zijn nieuwe functie . Beide hebben elkaar nodig om het maximale uit studenten te halen. 
Zo zorgt het oude voor afzondering, regelmaat en structuur en zorgt het nieuwe voor licht, lucht en koppeling met de omgeving. 

Het nieuwe dee I nestelt zich in het bestaande klooster, en prikt op slimme plekken door het oude om gericht licht binnen te halen 
en nieuwe zichtlijnen te creeren. Buiten het oude deel moet het nieuwe echter ook over leven, waardoor het een huid krijgt van 
opengewerkt hout. Deze huid zorgt wederom voor voldoende lichtinval en borduurt voort op de ritmiek van het oude dee!. Zijn 
naaktheid wordt ziehtbaar naarmate de jaren vorderen en het hout verweerd. De zwaartekraeht op het nieuwe deel wordt deels via de 
kolommen van het oude afgedragen naar de ondergrond, maar draagt zijn krachten ook deels af naar de kantine, waar het nieuwe zich 
omvouwt naar de ondergrond. 

Het nieuwe dee I is zo sterk aanwezig dat het binnen de omhulling van het oude alles wegvreet, maar daardoor wei zorgt voor een 
geheel nieuwe ruirnte belevingen. Er ontstaan splitlevelwoningen die in samenwerking met de oude omhulling een scheiding van licht 
en zieht waarborgen. Dus aileen het introvert karakter en de ritmiek van de huid van het bestaande wordt gerespeeteerd, terwijl de 
invulling volledig wordt weggevaagd. 





r - Orienta tie 

De seizoenen van de dag zijn afgestemd op het ritme van de aarde, wat inhoud dat de woningen in de ochtend worden belicht 
met direct oostenlicht, in de middag wordt het binnenplein en de eetzaal met een zuiderzon belicht en tegen de avond wordt het 
kookgedeelte en de woningen voorzien van indirect westenlicht. 
Op die manier fungeert het gebouw als een tijdsmachine, waarbij de zon net als in de middeleeuwen wordt ingezet als tijdswijzer. 
Door de orientatie van raamopeningen en het slim plaatsen van functies t.a.v. de zonnenstand, kan de student optimaal gebruik maken 
van natuurlijk licht, wat toch onze krachtigste energiebron is. De student zal ontwaken met de opkomende zon, wat de alertheid in 
de eerste uren ten goede komt. Tijdens collegeuren zal een minimum aan zonnenstralen worden weerkaats door een vijver, welke 
een dynamisch licht in de collegezaal opleverd. Dit bevorderd de concentratie en is tevens een koppeling met de verandering van 
weersinvloeden en dus met de aarde. Tijdens kOite pause momenten laat het gebouw zelfs heel veellicht binnen door de deuren te 
openen aan de oostkant. In de middagpause valt het licht vanuit het zuiden op het binnenplein en de kantine (welke ook voor een 
beetje schaduw zorgt). In de avonduren worden de woningen vanuit het westen belicht, waardoor douchen een bijzondere ervaring 
wordt (zie snedes in dak en gevel) en het studeren maximaal ondersteund wordt. De wanden van de woningen zijn op de westkant 
uitgevoerd in semitransparant glas zodat er aileen diffuse westenlicht wordt binnengehaald. 

Voomamelijk de bestaande situatie moet goed bestudeerd worden om de functies zo te kunnen plaatsen dat ze voldoende belicht 
worden. De omliggende bebouwing is hierin bepalend en moeten worden ingezet als een voordeel in plaats van een nadee!. Daar waar 
veel schaduw valt worden functies gesituurd die weinig daglicht nodig hebben, zoals receptie, toiletten, collegezaa!. De woningen 
die zich buiten het bestaande als het nieuwe uitdragen, vangen veel schaduw, maar zijn daarom zeer transparant uitgevoerd, waardoor 
de hoeveelheid licht toch vergelijkbaar is met de andere woningen. Daarbij zorgt de verticale structuur dat direct zuiderlicht wordt 
gemeden en het contact met de buren wordt geweerd (zie situatie). 





- Drempel/overgang 

De overgang tussen prive en openbaar is bij een klooster van oudsher zeer hard, omdat het gebouw de kloosterlingen wil afschermen 
van invloeden van buitenaf. Yoor de nieuwe functie is deze harde scheiding niet altijd nodig. Tijdens college-uren is het introvert 
karakter weI bruikbaar, omdat de student dan zonder afieiding, volledig geconcentreerd kan studeren. Buiten college-uren is het 
voor studenten net interessant om contact te leggen met de buitenwereld. Het wonen, wordt dan verbonden met de omgeving, door 
het binnengebied visueel open te stellen naar de omgeving. De overgang tussen openbaar en prive is dan ook vrij complex. Het is 
uiteindelijke de receptie die bepaalt wanneer en wie wei of niet in het binnengebied wordt toegelaten. Maar de taatsdeuren verzorgen 
de visuele scheiding tussen het binnengebied en de openbare ruimte, op momenten wanneer dit gewenst is. Een fysieke doorgang is 
ook in geopende stand bij de taatsdeuren niet mogelijk door een scheidende waterpartij parallel aan de collegezaal. 
De drempel is complex maar ontzettend belangrijk omdat de student hier leeft met verschillende ritmen. Aan de binnenkant van de 
kloostermuren wordt geleefd op het ritme van de aarde, terwijl daarbuiten de mechanische klok bepalend is. Het idee is dat in de 
ochtenduren de studenten worden afgezonderd van deze mechanische klok en te leven op het ritme van de aarde. Het gebouw doet dit 
door de taatsdeuren dicht te zetten (visuele scheiding) en de hoofdentree bij de receptie te sluiten (fysieke scheiding). In de middag 
worden de deuren opengezet en leven de studenten mee in het ritme van de stedelijke omgeving. Wanneer het echter donker wordt 
gaan de taatsdeuren en de receptie dicht en kunnen geen buitenstanders het binnengebied bereiken. 





)11 - Drempel/overgang 

Functioneel gezien hebben oud en nieuw ook een sterke band met elkaar. Ten eerste zorgt het nieuwe dat het binnenplein op gerichte 
tijden kan worden verbonden met de buitenwereld door de beganegrond bijna geheel weg te vegen. Het doet dit echter met respect, 
door de kolommen te laten staan en daarmee gebmik maakt van de strenge ritmiek van de refter. Ook brengt het kloosterdeuren aan 
die het introvert karakter van het klooster op gerichte tijden weer temg brengt. Het nieuwe deel waar voomamelijk de woningen zijn 
gesitueerd, maakt gebmik van het oude deel waar de kennis is ondergebracht, zoals bibliotheek, collegezaal en theorielokalen. Het 
oude biedt namelijk structuur en rust (wat voor de studie goed bruikbaar is), terwijl het nieuwe licht, lucht en interactie brengt wat 
voomamelijk bij het woonproces hoort. Bijde werken dus samen om het wonen en studeren zo goed mogelijk op elkaar afte stemmen. 

Metaforisch gezien groeit het nieuwe van binnenuit steeds mee naar buiten, het begint met een loopbrug in de bibliotheek en vormt 
zich verder in de refter en de westvleugel, waar het zich ontpopt tot studentenwoningen. Verder buiten het gebouw zet het deze 
woningen op hetzelfde stramien door, maar wordt naar de kantine steeds vrijer in zijn vorm. In de kantine zelfkan het al zelfstandig 
leven door zijn eigen krachten aan de ondergrond over te brengen. 
Het oude gebouw heeft daarvoor wei een deel van de achterzijde moe ten opofferen, maar dit was noodzakelijk om doorgang naar het 
achtergebied te creeren en omdat de geslotenheid van dit bouwdeel op de zuidzijde totaal niet aansloot op de lichtbeleving van dit 
project. Daarbij was dit ook het minst interessante bouwdeel, omdat het op een zeer kneuterige manier aansluiting zocht op de andere 
bouwdelen. Vanuit historische foto's is te zien dat dit dee I ook later is bijgebouwd, wat verklaart waarom dit zo slecht aansluit op de 
andere bouwdelen. 
De refter en de kapel zijn de meest bijzondere ruimtes van het bestaande pando Deze hebben dan ook in de herbestemming de 
belangrijkste functies gekregen (college zaal en bibliotheek). Het positieve van de refter is zijn strenge ritmiek aan kolommen en daar 
aan gerelateerde gevelopeningen. Dit is het nieuwe plan dan ook nog sterker naar voren gebracht, door de omkadering van de rarnen, 
de openingen op de beganegrond en de sneden op de verdiepingen die de kolommen benadmkken. Verder zorgt de hellingbaan langs 
de collegezaal (die een kleine strook van het binnenplein opoffert) dat de kolommen letterlijk meedoen in de architectuur van de 
mimte. 
De kapel is volledig intact gehouden omdat deze aile kwaliteiten bezit voor een bibliotheek. Aileen het interieur en een goede routing 
waren nog nodig om deze nieuwe functie te kunnen realiseren. Het bijzondere van de kapel zijn de spitsboog ramen die door glas en 
lood het licht op een wei heel bijzondere manier binnenlaten. 





· - Routing 

De routing is ook vrij belangrijk voor de overgang tussen prive en openbaar. Daar waar vroeger een harde overgang werd ingezet om 
ongewenst publiek te weren, is het nu een geleidelijke overgang verdeeld over een groot oppervlak. Vanuit de stad is er door middel 
van trappen een overgang tussen openbaar en semi-openbaar die leid naar de daadwerkelijke entree. Doordat deze entree volledig in 
glas is uitgevoerd en de route er dwars doorheen boort, is de overgang van het semiopenbaar plein naar het priveplein (buiten college
uren) ook niet groot. Met deze route architecturaal, wordt bereikt dat de bezoeker vanuit de snelle buitenwereld de overgang naar 
het rustige binnenplein als meer geleidelijk ervaart. Oat betekent dat de bezoeker wordt onthaast en het gebouw in zijn volle glorie 
ervaar! alvorens hij het binnenplein benadert. Het is ook goed voor de studenten, die in rust willen studeren, dat mensen van buitenaf 
niet zonder een bewuste keuze op het binnenplein staan. 
He! semi-openbaar plein kan gezien worden als een voorplein, van de binnenruimte. Het is echter ook dit voorplein dat in 
samenwerking met de opengewerkte refter zorgt dat dit een bruikbaar binnenplein is geworden. Een binnenplein dat meer licht, lucht 
en ruimtelijkheid krijgt en wat zich op gerichte tijden ook als een introverte binnenplaats kan transformeren. 
Het opvallende aan de drempel tussen binnen en buiten is, dat hij een tijdelijk karkater heeft, maar ook dat hij een scheiding 
maakt tussen visueel contact en fysiek contact. De vijver die de twee pleinen fysiek scheidt, maakt het visueel contact echter niet 
onmogelijk. 

De bibliotheek (vroeger kapel) kan voor bezoekers alleen via de hoofdentree worden benaderd, dit geld ook voor de collegezaal 
(vroeger refter). 
Voor studenten en docenten is de routing anders geregeld. Zij kunnen het gebouw vanuit de stadzijde via de bestaande ingang van de 
bibliotheek (vroegere kapelingang) met een sleutel ingaan, om vervolgens het binnenplein en de aanliggende woningen te bereiken. 
Ook kunnen zij per auto offiets het gebouw vanuit de achterkant bereiken, waarvoor iedere student, docent en medewerker een pasje 
krijgt. Eenmaal in het gebouw is op de verdiepingen een rondgang op de binnenplaats geintroduceerd om de kortste route naar de 
woningen en de kantine te bieden. Deze is geTnspireerd op de oude kloostergang, die in veel contemplatief klooster te vinden is. De 
rondgang verbindt de losse wooncellen met elkaar en creeert tevens de kortste route naar alle vertrekken. 





- Organisatie 

Het gebouw is zo georganiseerd dat de studie zich voltrekt op de beganegrond, terwijl het wonen zich afspeelt op de bovenste 
verdiepingen. Deze organisatie is ontstaan door de orientatie van de functies ten aanzien van de zon. Als je naar de dagcyclus kijkt 
dan moe ten de woningen als eerste licht vangen om de studenten te laten ontwaken, vandaar dat deze zo hoog mogelijk gesitueerd 
zijn. De studie begint pas later in de ochtend, wanneer de studenten ontbeten en eventueel gedoucht hebben. Wanneer het college 
begint is de zon iruniddels weer wat geklommen en wordt ook de collegezaal be licht, hetgeen een dynamisch licht oplevert door 
waterspiegeling. 

Wanneer je naar de plattegronden kijkt, kunje zien dat de collegezaal aan de oostzijde van het gebouw is gesitueerd. Dit heeft twee 
redenen, de eerste reden is dat concentratie in deze zaal ontzettend belangrijk is en ochtendlicht hierbij een belangrijke dienst kan 
doen. De tweede reden is dat de collegezaal het hoogteverschil opvangt tussen het binnenplein en het semiopenblL;'lr plein aan de 
stadzijde. Dit vanuit de oude situatie aanwezige hoogteverschil wordt in dit plan uitgebuit om het opengewerkte binnenplein toch 
voldoende privacy te geven. Het werkt weI qua ruimtelijkheid samen met het andere plein, maar is toch een apart plein. 
De theorie/discussie lokalen zijn in de westvleugel gesitueerd, omdat deze in de middaguren vanuit het plein indirect zonlicht binnen 
krijgen, hetgeen op dat tijdstip ideale omstandigheden creeert om te discussieren over het voorgaande college. 
De eetzaal is op het zuiden georienteerd, zodat er tussen college en pauze een groot contrast in lichtintensiteit zit. Hiermee krijgen 
de studenten weer voldoende energie, om de middag sessie goed door te komen. Want zoals in eerder genoemd onderzoek kan de 
alertheid door middel van licht worden beInvloed. Daarbij wordt het door de meeste mensen als prettig ervaren als het contact met 
buiten sterk voelbaar is, de zon is hier een heel wezenlijk onderdeel van. 
De bibliotheek is in de kapel gesitueerd, dit heeft ook weer twee redenen ten eerst is het boek de basis van educatie, net zoals de 
kapel het hart van het klooster is. Daarbij sluil deze sacrale ruimte ook goed aan bij de nieuwe functie, omdat stilte en rust gewenst 
zijn in een bibliotheek. 

------------- -





, - Gebruik en inrichting 

Qua gebruik is voornamelijk de wisselwerking tussen studeren en wonen van belang. Daarom is het slaap en waak ritme in de 
woningen zo geregeld dat het naadloos aansluit op studieritme. Het ritme van de aarde is de koppeling tussen beide Iitmen. 
De orienta tie van de woningen betekent voor de student dat hij de opkomende zon in zijn volle glorie meemaakt. Maar ook als deze 
niet schijnt zal hij dit duidelijk merken. De splitlevel woningen die over 2 verdiepingen het licht binnenlaten maken dit mogelijk. De 
balkons aan de oostzijde maken gordijnen overbodig. Het meeste nachtlicht vanuit de stad wordt tegengehouden en voornamelijk de 
privacy wordt gewaarborgd, omdat de ramen worden omsloten met een houten kader, dat dus tevens deze prive bllitenruimte creeert. 

Juist het verschil per seizoen en per dag wordt in deze woonmachine heel helder neergezet. Dit geldt echter niet alleen voor het 
ontwaken, maar ook voor het douchen, eten, studeren, slapen, kortom de gehele dagcyclus. Enkele sneden in het dak zorgen voor 
een bijzondere lichtbeleving in de gangen, maar ook voor ochtend en avond zonlicht in de sanitaire ruimtes. Stel je eens voor 
dat je na je ontbijt kunt douchen in water dat geraakt wordt door het gouden zonlicht, waardoor een spel van kleuren de ruimte 
verijkt. Dat krijgje zomaar als geschenk van de natuur en dat is ook waar dit hele project over gaat. Gebouwen zijn meestal zo 
ontworpen, om zoveel mogelijk natuurlijke invloeden te weren, zodat het binnenklimaat geheel gecontroleerd kan worden. Terwijl 
deze woonmachine net gedreven wordt door invloed van de aarde. Daarbij worden natuurlijk de voordelen van deze invloeden extra 
belicht en de nadelen gebruikt als een voordeel. Stel er is een niet zonnige dag, dan heeft dit als voordeel dat de werking op een 
wei zonnige dag als veel meer bijzonder wordt ervaren. Of stel een woning krijgt minder zonlicht dan een ander, maak hem dan zo 
transparant dat hij zonder direct zonlicht toch overgoten wordt met daglicht. Dit is bijvoorbeeld toegepast in het nieuwe deel dat 
veelal in de schaduw valt van het grote gebouw aan de zuidkant. Deze schaduw zou je als nadeel kunnen ervaren, maar heeft hier net 
het voordeel dat de vrij transparante gevel in de zomer niet te veel opwarmt. 

Het is een woonmachine waarin samenwerking centraal staat, door de studenten te binden met een overkoepeld ritme. Zo gaat 
het gebouw bij zonsondergang slapen. Wat voor de studenten betekent dat ze niet meer kunnen werken met hun laptop, omdat er 
simpelweg geen stroom meer wordt toegevoerd en het internet ook niet meer werkt. Alleen de collegezaal en de huiskamer (zie 
bijlage) is nog voorzien van stroom, waardoor de studenten in de avonduren veelal samen komen. Hier is het echter bij slaaptijd ook 
afgelopen met de energietoevoer, zodat de stlldenten op tijd gaan slapen, om de volgende dag weer met de ochtendzon te ontwaken. 



Boeken: 
Wil Derkse. (2003): Een levensregel voor beginners: Benedictijnse spriritualiteit voor beginners : LannooCampus 

Eckhart Tolle.(2001): De kracht van het NU: Ankh-Hennes B.Y., Uitgeverij 

Sint Benedictus: De regel van Benedictus 

Publicaties: 
Lighting Technology 7S630 
Stichting Onderzoek Licht en Gezondheid (SOLG) 
Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) 

RUG, Departement Chronobiology naar: Effects of artificial dawn on sleep inertia, skin temperature, gedaan door: MAAN VAN 
DE WERKEN, MARINA C . GIME ' NEZ, BONNIE DE VRIES, DOMIEN G . M. BEERSMA, EUS J . W. VAN SOMEREN en 

MARlJKE C . M. GORDIJN (slaap/waakritme, biologisch ritme, sleep inursia) 

Internet bronnen: 
http://www.knmi.nl!(aantal zonuren per seizoen) 
www.rug.nl (slaap/waakritme, biologisch ritme, sleep inursia) 
http://www.savelbergklooster.nl! 
http://www.benedictusberg.nl! 





Ondanks dat dit project niet gerealiseerd gaat worden, hoop ik dat het kan werken als voorbeeldproject, hoe we kunnen omgaan 
met ons riligieus erfgoed. Maar ook hoe de gebouwde wereld kan reageren op het ritme van de aarde, in plaats van zich er van afte 
keren. De monikken en nonnen sterven langzaam uit, maar de stenen blijven bidden. Als basis van dit project ligt het leven van de 
kloosterlingen. Om de archictectuur te begrijpen, moet je eerst het leven van kloosterlingen doorgronden. De regelmaat en orde die 
veel kloosterlingen als basis van hun leven nemen, is af te lezen in de StfilCtuur van de kloosters. In het Savel berg was deze orde en 
regelmaat in mindere maten aanwezig, omdat zij een meer diende functie voor de stad hadden. Dit uit zich ook in de architectuur, 
waar aileen in de refter een ritmiek is terug te vinden van de kolommenstfilctuur, terwijl de overige ruimtes een meer huiselijke 
sfeer uitademen. Met de herbestemming van dit klooster heb ik hier rekening meegehouden, door het huiselijk karakter te combi
neren met de strenge ritmiek van de refter. De fucntie sluit hier ook geod bij aan, gezien de contradictie binen het studenteleven. Die 
enerzijds structuur nodig hebben om te kunnen presteren en anderzijds een huiselijke omgeving kunnen zien als veilige thuisbasis. 
Het project is een knipoog naar de voorbeelden van Oxford en Camebridge, maar is hier volledig afgestemd op zijn stedenlijke 
omgeving en het ritme van de aarde. 
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Samenvatting: 

De verantwoordelijkheid over het religieus erfgoed dat het Christelijk geloof ons heeft nagelaten, is in de 21 e 
eeuw groter dan ooit. Steeds meer kloosters en kerken in Europa verliezen hun functies. De monniken en nonnen 
sterven uit maar de stenen blijven bidden. Om de machtige architectuur van vele kloosters en kerken te behoude 
dienen deze gebouwen een nieuwe functie te krijgen binnen onze maatschappij. Dat kan een· museale functie zijn 
als conservering van het verleden, waarbij het gebouw een verhaal vertelt over het leven van Christenen. Ook ka 
deze architectuur met zijn strenge ritmiek en eindeloze repetitie actief ingezet worden voor de nieuwe generatie. 
In project 'Nu' wordt het klooster herbestemd voor educatie. Het gestructureerde levensritme van kloosterlingen 
wordt als basis genomen om kennisontwikkeling te stimuleren. Met respect voor het ritme van de aarde zullen st 
denten net als in de middeleeuwen opstaan met de eerste zonnestralen en gaan rusten wanneer het daglicht wege 
Dat betekent dat studeren een leefwijze wordt en dat wonen en studeren met elkaar worden verbonden. Aan de 
hand van het kloosterleven en verdiepende studies in de chronobiologische wetenschap is er een collegeritme 
ontwikkeld, dat rekening houdt met de biologische klok van studenten en geregeld wordt door het ritme van de 
aarde. 
Het S:welber~klnostcr te Heerlen is gekozen als locatie om bovengenoemde theorie te vem·e;enlijkell. Het 
klooster midden in hel centrum van de stad bleek de beste plek om in te spelen op de contrasterende behoeften v 
studenten: een \\·issehvcrking tussen enerzijds de samenleving buiten de kloostermuren, geijkt op de mechanisch 
tijd van de 21 e èeuw en anderzijds de gemeenschap binnen de muren, afgestemd op het ritme van de aarde. Het 
klooster ontwikkelt zich in dit project tot een tijdsmachine die beide werelden met elkaar \ert~nigL. 
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