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Ats 0rganisch materiaal kan hout op veel ver schil/ende 

marneren veranderen. Oeze natuur1ljke eigenschappen 

van het materiaal zljn in positieve en negazieve Zin door 

de mens beheersbaar gernaakt. Hierdoor komen er 

interes.~ante 1genscnappen van het materiaal niet meer 

aan bod 

Voor een goede inzet van een rnatenaal 1s er een zekere 

l<enn1s van cie eigenschappen vere1st, maar 01 1 a/le 

kvvaliteiten van een matenaa/ te ontdekken moet cle 

con/role erover women losgetaten. 

tn mlJn prO]ect komen de eigenaard1gheden van /1out 

naar voren door rekening te houder met de verouc1enng 

van net matenaal. Met de i1jci wordt d1t zic11tbaar door de 

tnv!oed van cie vergankeliJkheid qp mlj'n gelJouw. Door 

het verval zijn gang te lat en gaan blijft ner r 1Atuur!ijke 

karak.1er 1!1tact en kan het materaiaal naar ZIJn eigen wll 

veranderen. 
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INLEIDING 

In de ornschr1jving van het 'To l he Bone' atelier staal dat 9 

er door de ~luden t een materiaal gekozen wordt. wat de 

basis vormt voor een or1twerp e11 dat op alle mogel11ke 

manieren ontdek1 moet worden hoe c11l mate ~iaa l 

gebruikt wil 1orden. Dit onderzoek wordt ervolgens 

c ebru1kt voor het ontwerpen van een kleinschalig 

gebouw. 

De keuze van het materiaal dal mijn afstudeerproject 

gaat leiden is qevallen op hout. Oil is voor mij geer"\ 

erg moeilijke keuze, omdat hou allijcl al een gel1eld 

materiaal is geweest en 1n enkele voorople1d1ngen is 

voorgekomen . Hierdoor krijgt m11n afstucleren direct 

oak een persoonliJke tint. L'.o'n 15 jRar geleden ben 

ik namAlijk op dP, LTS met de opleicJ1ng timmeren 

bee on ien . Hie· bleek al in ~1et eersle jaar de keuze 

tussen hPt koucle slaal of he warrne ~1out als 

vanzelfsµrekencl. Vooral de bewerkbaar1eid en de 

e1genaardigheclen van het materiaal spraken m11 aan en 

doen cl1t 1109 steeds. BiJ eigenaardigheden tjenk 1k aan 

de afvv11k1ngen of merkwaard1gheden die net materiaal 

van natu e heett. 

De warrne u1tstraling dre vaak voorkomt bij 11et 

omschrij 1en van hout 1s een voorbeeld van een 

e1ger1aardigr1eid clat d1t matenaal bezit. Als ik nu c!e 



-1u1dige 1nzet van hout 1n de arch1tectuur ekijk is ript 

vaak deze warmle die cle r)oventoon voert, terwijl 

haul veel rneer le J1eden leet1. In legenslelling tot 

andere tys1sche e1genschappe'l zoRls de sterkte of de 

v lurnieke massa lijkt net mij 1uist 1nter-essant om ancler-e 

eigenaarcligneden verder te ontdekken en de rnogelijk.e 

1nzet Prvan te gebru1ken. 

Voorddl t1out toegepast kan warden binnen de 

architecluu moet net vaak ewst aan epast of bewerk 

warden, zodal hPt voldoet aan bepaalde eisen en 

kwaiileiten . Het drogen, lmpregneren, scriuren. 

sc1-1ilcJeren, ohen. be1tsen. verciu 11Lamen en rnodlficeren 

van nout nelJben als belangn1kste doel dat he\ betAr 

bestancl 1s tegen de weers1nvloeden. lk clenk dcil een 

groot deel h1ervan niet alt1jd nc~ Jig is als er goed wordt 

gekeken naar de eigenschappen van de houtsoort 

en de cle aillering ervan IJ1nnen het ontwerp. Zeker als 

het materiaal vanaf net begin wordl opgenomen 1n t1et 

0'1twerpproces kunnen veel 'p'oblemen' voorkomen 

worden. 

Als opgcive maak 11< twee gpL;ouwEm die beide 

ontworpen warden oar een gemeenschap van 

broeclers. Het eerste gebo.Jw 1s eer 1 kapel ten behoeve 

van de begrafenissen vari deze congregal1e en het 
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tweede gebouw een paviljoPn clat voorziet 1n 1nform0tiP 

over deze gemeenschap Binnen deze twee ontwerpen 

zal m1jn onderzoek naar houl lol uiling komen en 

een leidende rol gaan spelen. Tevens probeer 1k 

met deze opgave een antwoord te knJQP.n op mijn 

onderzoeksvr8.ag. 



OPGAVE 

'VERGANE GLORIE' een houten kapel en paviljoen voo 

de brooders Glone· x'. Deze lite! van m1in prqect heAft 

enkele verwijz1nyen in zich waarvan de ee ste terugkomt 

1n net woord 'glorie' wnt verwiJst naar de broeders 

Glo•ieux. 'Vergane glorie' verwiist naar net vertrek van 

cleze corig1egal1e van Don9tjr naar E1ndhoven en het 

erfgoed al z1J in Dongen achter1ate11. Als laatsle verw11s 

t1et woor 1' ergane' naar de verg;:inkelijkhe1d, dat als 

l erna c elcH voor de kapel en het mater1aaJ wa.arvan i1et 

gemaakt word t. 

Glorieux 

De ontwerpopgave heeft als doelgroep een 

broedergemeenscnap benorende bij c!e congregat1e 

v;:;n Onze Ueve rouw var Laureles. De1P. warden 1n de 

voll<:smond ook we! de lxoeders van Dongen genoemd 

of zoals eerde,. vei melci cle broecJers Gloneux. 

Etie!-1rle Modes· Glorieux was ee11 priester uit net 

lJ1sdorr1 Gff1t Hq leetde van 1802 tot 1 d/L . Gloneux 

was een rehgieus en sociaal bewoqen pnester. HiJ 

was geg~eperi door cle 0 rbarmeli1ke leefsiluat1e van r!e 

gewone menseri 1 1 cJe eersre hel!t an de negent1ende 

eeuw. In het zuidoosten van Oosl-Vlaanderen IAefcJe 

,er1 groat procent van de bevolking in mater iele en 



intellectuele armoede. 

Geraakt door die noodsilualie wilde Glorieux nelpen. Hii 

insp1reerde een aantal jonge manner i en vrouwen die 

llun le en in clienst wilclen stelleri voor hulpverle•1i11g op 

materieel. sociaal, psychologiscn en intellect J8el gAbied 

van 1 .i1t een rooms-kathol1eke insp1rat1e Voor die jon~_1e 

rnensen stichtte Gia ieux twee congregat1es. die Aen 

aclief kloosterleven wilden belever 1 rn cirenst van minder 

bedeelde mensen 

Geleidelijk breidde het werk vA Gloneux z1cti uit ver 

versc•1t1lencle clomeinen van ~1ulpverleriing: oncJerwijs, 

verpleg1ng, vooral van psychisch getrotren rnensen, 

opvoeding van jeugdigen en zorg voor oucler worclende 

mensen Een verzoek bereikte de leirling van de 

congregatie in 1853 of enkele lJroede• s de verpleg1ng 

p 1icn moct1len nemen van psych1atnsc e patienten 

i 111et eeuwenoud qestichl "Reinier an Ari<el" e 

's-Herrogenboscn. D1t lietdewerk was de corigregatie 

neg Gieneel vreernd. roch zou de verpleg1ng 1ilgroeieri 

lot i1et werk clal in Nederland de brooders _te grootste 

bekendheid 1-ou geven. H1Pr was men wel ''in dienst" en 

hoewel in het algemeen de relatie met de besturen n1et 

slecllt was, bestond er in de congregatie ook de nerging 

te laten zien wat men er i volled1ge zelrstandigheid 



van terect1 zou 1Jrenge11. Dit leidde tot di=> sticl1ting 

van "H· 1ize Overdonk" te Dongen. een tet1u1s vuor 

zowel ijrJeliik als langdur 1c verbl11f an mannen met een 

hanciicap dat lci;:itste in de ruimste ; in. 

Toen 1n 1 10 de c.ongregatie terw1lle van een betere 

IJeslu .Jrbaarneid 1n provincies wercl verdeeld, vestigde 

zich 1n 'Overctnnk" het best 1ur ove de Nederlanc!se 

ruizen en s1ncJ, d1en sprak men ir1 NecJerlancJ van cie 

81 oecJers van Dong en. 

Broederpad 

In de ir 1leidinq va·-, dit ~iootdstlJk staat c!al cle broeders 

z11n vein 1ist van Dongen naar Eindhoven De roop 

niervan 1s dat de groep o ergebleven broeder nog 

maar 2/J Jedraagt. waardorir iet verzorg1ngs eht 11s te 

grool werd l=r moest lier -1 o· gekeken warden naar 

P.en anr !ere accon 1modalie. Deze werd gevonclen in 

Broeclernu1s ''De poorter" te E:1ndhoven, grenzencJ aa1 

het klooster van de lusters van Barmr1art1g'le1d. Pen 

tweede stict1t1ng van pnesler Glor ieux. Hiermee komt 

er ee•1 e1ncl aan een 11 7-1ange gescn1edenis van de 

~Jroeclers van cio•1gen. Om de bewor ers van Dringen 

aan cieze qeschieclenis te herrinneren wordt er door 

cle gerneef11P Don en eer wancielroute aangelegcl dci 



langs 20 bijzondere punten zal leiden. Hier komen dan 17 

borden te staan die een gebouw of plek heschri jven 

en hun relat1e met de congregatie. De wandelroute 1al 

loepasselijk nPt broederpad gaan heten. EPn leuk de ail 

1s ciat er in de tuin naast riet oude broederhuis al een 

pad ligt dat 1n de kloostergemeenschap bekend is als 

'1et Broederpad' . 

Omdat de route vari dit pad tijden~ mi1n Afstuder-en nog 

niet bekend is geworden, heb 1k mij qericht op Je tu1n 

van de broeder·s. Mel het hestaande iJ oederpad en de 

grote kans dat ook de nieuwe route rue· kornt te liggeri, 

1al mijn project zi~h cldn ook op deze loc tie situeren. 

Kap el 

Het ee1 sle gebouw van rnijn p ·oject is ee11 kapel die 

cJienst doe:i als verzamelplaats voor de begratenissen 

van deze congregatie. De mogel ij kl1eid bestaat dan 

om zowel in Eindhoven, bij cle t·1uidige verblijfplaats van 

rJe broeders, als in mi1n kapel 1n Dongeri een dienst te 

houden Vervolgen~ kunnen de broeders als stoet naar 

het naastgelegen kerkhot gaan waar de begrafenis .1al 

plaatsv1 nden. 

Het gebou I zelf Lal tJestaan ui t een r~1mte met 

z1tmogelijktleden en een baar voor de kisl. Het onlwerp 



1al volled1g bes aan u1t onl)811r1ndP.ld ~1out en wl ctoor 

cte1e materialiser1ng onderworpe1 1 worden aan cle 

verriankeli1kheicl Vanwege r1et geringe aantal broeders. 

hun ~1u1d1ge leef t1Jd en lel ontlJreken vP.n nieuwe 

aanwas b11 deze congregat1e zal et gebouw na een t1jd 

z1Jn tunctie als kapel verliezen. Hier speelt het verval vari 

het gebouw op in door na ve lies van z1jn tunct1e 1n te 

storten. 

Paviljoen 

Het tweede ge ouw 1, var 1 permanente nard en 

zal voorzien 1n iet verschatien var- intormatie ave 

cle con~ reg tie en z1jn ertgoed. Dit ge~Jouw 1al ook 

f ungeren als startpunt van de ni , 1we broederpad route 

er1 voor het 211alen van een routekaart. Het prograrnmCI 

van ciil gem l'N bestaat Jlt een expositieruimte vor r 

het tentoonstellen vari diverse informatie ewe de 

l1roeder 1emeenschap met de mogehJkheid lot het 

ve11onen ve111 film -evens kan deze ruiinte nok gebru1kt 

warden voor tijdeliike exposrties en evern=imenten 1n 

combinalie me •1et Cctfe eri de lo1letlen. De taciliteilen 

va'l t1et pavliJOen kunnen ook eAn onders eunend2 r0I 

spelen wanneer er een dienst plaatsvind in de kapel 





ONDERZOEK 

Probleemstelling 

De probleemstelling zoals deze verrneld is in miin 

afstudeerplan lu1dt: "Welke e1genaardigl1eden van l1out 

!enen z1ch voor een toepassing 1n de architectuur?" 

Met e1genaardigheden becloel ik dus de eigenschappen 

van een materiaal die vaak als negat1ef worderi gezien 

en over het algemeen moeten warden voorkomen. 

VoorbeelcJen van deze kenmerken van haul zijn hel 

knmpen. zwellen, scneuren of buigen van hel materiaal 

\/eel van deze verandenngen z11n onderhevig aan een 

bepaalde lijdsduur en aan de veroudering opzich. Hier 

!1eb 1k rni j specifieK o geric~1t om er ad1te1 te komen 

wat rJe vergankelijkheid voor 1nvloed heelt op de 

eigensc~1appen van hout. 

Verder omschriJtt mijn probleemstell1ng een mogt=ilrjke 

toepassing 1n de arcnrtec..tuur. Oeze toepassing r~ bij hel 

matenaal hout naluurlijk erg breed. omdal het voor bi1na 

elk element in de arrh1 ectuur toegepast kan warden. 

In m11n stelhng doel ik dan ook op een toepass1ng die 

zowel biJ het materiaal zelf past als bij cle theoret1sche 

kanL van het project. 

Vergankelijkheid 

De veroudenn9 van een gebouw is net vergaan van rJe 



matenalen waarmee het gebouwd is. Miclas Dekkers 

vergelijkt in 7.ijn boek De verganke!ljkheid de veroudering 

van rnaterialen meerdere malen met de veroudering van 

het menselijk licnaarn. 

"Gebouwen sterven als mensen Ze storten 1n " 

Ook woordenboeken omsch ijven de vergankehjkheid 

als eindigneid en sterfelijkhe1d, waarrne het e .n link 

krijgt met het rnenseli1ke. In Why buildings fall down van 

Malthys Levy en Mario Salvadon wordt deze vergeli1k1nLJ 

duidehjk gemaakt aan de nand van de volgencle 

omsc::r1r11v1ng : 

"A building is conceived when designed. horn 

when bwft, alive while standing. clearf from ala age 

or an unexpected accident . tr breathes througn 

the mouth ol its windows and the lungs of its al{

c'Jnditioning system II Cf(Culates fluids through lne 

e1ns and aneries of its pipes and sends messages 

to all parts of its body through the nervous system 

of Its electnc wires. A building reacts to changes 

·n its outer or tnner conditions through its brain 

o( feedback systems, 1s protected by the skin 

of tts tar;ade. suppor1ed by che keleton of its 

columns, beams. and slaiJs, and rests on the feel 

of its foundations. Uke most human bodies most 



buildings have full l1ves, and ti ien tt1ey c11e. " 

Wat betekencl het als een geboi JW doodgaat? Volgens 

Levy en Salvadon heett de plotselinge doocl alllJd te 

rnaken r 1 et l et falen van de cons rue 1e. De leeftijd 

van een gebouw kan volgens hun warden vercJeelrl In 

die cat8goriee1 larnel11k de chronologische leeft1jd, 

di8 sta1 als Lie constr .Jctie werkzaarnheden klaar zijn 

de structure! , leeftijd, die bepaald kan worden door 

onderzoek van 1ngenieurs 8:1 de economische leelti1rJ . 

die t-Jepaald wordt door het winstgevend gehr 0ik van 

he ._ ebouw. Een gebouw met een vooral bepaalde 

economis•ne leettijcJ is tJ1jvoorlJeelcJ het XX gebouw 

van Jouke Post. Gebouwen die chronologisch oud ziJn 



kunnen structureel jong L1jn zoals dP Shinto snrines 

1n Isle, Japan. Deze warden nameli jk elke 20 jaar 

vern1euwd om 1ituele en symbol1scne redenen , maar 

ook zooat de ke11rns van de bo 1wwiJze oewaard bliJft . 

BelangiiJk 1s dat 1et hout naar z11n eigen kracht worden 

ingezet De Shinto slirines in Japan zijn hier een goecl 

voorbeeld van. Er z1jn namelijk grote bomen nodig 1odat 

de palen uit 8en stuk van een boom gewagd kunnen 

worden Voordat dit wo,-dt gedaan is net cJaarorn van 

l;Plang da de boom eers goed wordt bekeken. Dit 

word! .ki wo yomu genoemd. nel lezen v8n de boom. 

Na evalualie var. de stam worcll deze ZL gezaagd dat hij 

ideaal wordt benut De chronologische leett1jd wordt zo 

steeds ouder terwijl de structurele leeftijd elke keer maar 

20 jaar bereikt. Hel is bij c!eze gebouwen dus moeiliik 

om over een echte veroudenng te sprekeri 

De beriadering van John Ruskin over de veroudenrig 

van :Jebouwen tleett volgens rn1J te maken rnet 

eerl1Jkr1e1d . Over bestaande monurnenlen zeg hij, dat ze 

1n het l1eg1n te vaak warden vergeten om later te moeten 

warden geresta Jreerd. Als er beter wordt gezorgcl voo1 

monumenten 1oef je ze 1iet op te knappen en zulleri 

vele generaties ervan kunnen genieteri. Als dit niel is 

gebeu c1 ,'.egl hij eveneens dat het monument lJe·1ouden 



rnoet warden 1n de staa cJqt het z1cn bevindt, desnoods 

als ru1ne en n1et heropbuuwen. De gebouwen moPten 

eerlijk en met een respect behandeld worde 1 ook al zijn 

te reeds vervallen. MiJn ontwerp voor de kapel vorrnt 

een !ussenweg in deze twee uitspraken Omclat net JUist 

de l)ecluelinq 1s het verval zijn gang te laten gaan zal een 

restaurat1e van de kapel ervoor zorgen dat f1et zi1n doel 

verliesl. Om ook ve'der te ve vallen na verlies van z1ir1 

1unctie zal hel clus in elke slaat gerespecteerd moeten 

warden De boom worcll gekapt en srerft als onclerdeel 

van het gebouw af. De boom emndert 1n r10ut. net hout 

1n rot, r-iet rol 1n zwarn. 

Om een gebouw 'lel 10 lang le late;, oestaan als de 

functie, betekent cJal je rekening moel houden met 

de levenscl Jur van het materiaal. Archrtectenbureau 

Ori1x laa1 111 riun boek Wand works weten dat de 

levenduu1 van hout afhankelijk is van de bouwkunclige 

besc11ern1ing. De l"\ouien IJouwkunst beginl volqens hu l 

n1et nlEltenaall1et1eers1ng, rJe kennis van verbindingen 

en een begnp van de eigenscnappen en kwallte1ten van 

diverse hCJutsoorien. Door cteze regels te hanleren kan 

volgen mi1 cie levensduur voor een groot dee! bepaald 

worclen 





Verwering 

11jclens de veranderinc van vers gekapt houl ot een 

vermolmde Staal komen er V8'SC llllende vom1en 

vari veroudering aan boci . Het verlocp ertJ~sen is de 

verwe 1ng van net rnateriaal door de naluur. 

"Wearhenng does not ronstruct. it ctestroys . ... In 

architecture, ttie gradual destruction of buildings by 

nature in t11ne IS weathenng. " 

DezA quo!es LJit On Weatnenng van Monsen Mostafavi 

en Davicl Leatt1erbarrow even weer wat de natuur 

doet me gebouwen. Midas Dekkers doet er nog eer1 



scnepje bovenop. 

" ... bij de geleidel1/ke aftake/Jng. z1jn water en Z' 1urstof 

broeders 1n /let kwaad. Water en zuurstof vreten 

samen cle wereld op. ·· 

Het water van de regen, de lucn van de wrnct en et 

ticht vari cle zon nernen je kieur weg van hout , maar 

taten ook sporen achter. Sporen die gezien warden als 

vero Jdenng en bedoelcJ of on[ Jedoeld kunnen wordsn 

ontworpen . Scr1immeis , mossen en algen groeien met 

!Jehulp van rege'lwater op hel hout. Hout vergnjsl en rot 

weg door 10 1 eri 1uurstol, sche 1rt1es word en barsteri 

door vocnt dat enn cJoordr ingt en uitzet. Allerle1 1nsecten 

vtnden een ideaal kilmaat van vocr1t en Zl 1un3to1 om hLir1 

gang te ganr . 

Houterig 

De belangri1kste eigenscnappen van het nout voo 

mijn toepassing 7-ijri de gevolgen van lucht en voc.llt 

op het matenaal Deze twee elementen hebben naast 

de eerder genoemde erwering tot gevotg dat "let ho1 it 

gaat werken, vervormen en scheuren . Hiernaast zijn er 

ook nog natuur1ijke en dierlijke aantasters van het l1out 

:-mnwezig. 

Oncter invloecl van vocht qaal hau l. uitzelten en krim1Jen 





war wordt omscf·ireven als hel werken van nout. Ir 

vers gekapt t1out Lit zo'n 50 tot 60% vocnt wat direct 

atneemt na het vellen van dP boom, He! vocr1tgehalte 

;al hrerna atnemen tot i1et zijn evenwiclltsvochtgenalte 

aanneemt alhankel11k van de omringende lucht. Dit is in 

rle zomer anders dan in c1e winter 

De krimp die gepaard gnat met de vochtatname is in 

de verscnillende rirhti igen niet even groat waarcloor· 

11et 1n c1rie .1chtingen anders zal krimpen. De qrootste 

verandering vincl plciats in de tangent1ale ncnting van 

± 25%, in de radiale r·ichling is dit :r: 10% en in cle 

vezelricht1ng ofwel ax1aal ± U 1 %. Anciere vervrnrningen 

re kunnen optreden als gevolg van het werken zijn: het 

tJuigen, kron 1-, 1101- en scheluw lrekken van t1el i1out. 

Meer des ructieve gevolgen van hel werke•1 van hou! 

zi1n scheuren. Deze komen op verschrllende man1eren 

voor als splijl- . e1nd-, langs-, ring- , l1art- en rnwendige 

scheur. l..e ontstaan door het te snel cJrogen van het 

hout ot spanningen tijdens de groei. 

Een anclere natuurlljke vorm van aantasting zijn de 

schrmmels die voorkomen als scnadeli1ke, maar ook 

als onschadelijke variant. De meest v orkomende 

zijn blauwschimmel, bruinrot, wilrot en zachtrot. Als 

laritste z11n er nog de dierlijke aantasters in de vorm van 





insecten welke z11n onclerverdeeld ir1 natnoutlJoorders en 

drooghoutboorders. Deze eerste groep komt vooral voor 

1n pas gevelcl houl en beval onder andere cJe boktorren 

ambros1akevers en houtwespen De tweede groep tast 

vooral geciroogd hout ac:tn en bestaat voomamelljk 1 ut 

de spinthoutkever, de gewone noutwormkever.de grote 

houtwo"mkever e'l de hu1sboklor. 

Om cle aantasting eri de veroudering zelf te bek11ken 

heb ik enke!e houten plankjes in cle regen er 1 de 

bu1tenluchl gelegct Hel gaat 'lier om eenzeltde 

houtsoort sis i i mijn prOJect, maar wel een geclroogcle 

variarit. Hiernaast zijn de resullaten vr=tn nieuw, 1 en 2 

rr1aanden bu1ten te zien. 





LOCATIE 

lnleiding 

Voor de onlwerµ opgave neb ik een locatie gekozen 

d1< ht b11 mijn ouderlijk '1uis in de plaats Dongen. lk 

11eb h1ervoor gekozen, omdat ik zo met alleen rnet het 

rnateriaal maa1 ook met de locatie een oersoonlijke link 

heb. Donqe11 bev1ncl zich lope r at1sch in l1et mdd n 

lussen !Iburg en Brecla er-1 neeft ongeveer 25.000 

inwoners. De locatie betreft een park in het zu1dwesten 

van dil dorp in de w1Jk West 1 en qrensl aan de t.uin 

van het nu1s waar ik ben opgegroeicl . Hel word in zijn 

geheel omsloten door bebouwing en staut n1et ecnt 

bekend als een openbaar park. Zoals eer-der verrneld 

behoorde het park toe aan de broeder~ Glone 1x, die 

het park gebruik1.e voor recreatie. Op net terre1n lJevirid 

zirh een kerkh'JI waar de ove !eden txoeders worden 

begraven. 

Vanuit miJn yeschiede 1is heb ik hel altiid een apari p. lrk 

gevo•1cJen, Jmclat 1k nooit prec1es heb geweten wat Lich 

er Allemaal op het terrein bevond en loe groat net "1u 

was. Nu ik het later een aantd keren bezocnt heb ben 

ik het steeds moo1er gaan vinden vanwege zqn besloten 

karakter. 



Omschrijving 

Het park wordt aan cle noordzijde begrensd dom de 

woningen aan de BenPluxlaan en aan de oostzijde 

looµt de nvier cle DongA. A.An rle z J1dkant bev1ndt zicn 

een GGZ woonlocatie die weer aan de Heuvelsl aa 

grenst . Tenslo te wordt r1et Jark aa cle westz11de 

omsloten door een we1lancl en he Brnbantpark met 

bur1galowwoningen voor ouderen. 

In het park zijn een v11ver, grasvelden, een afgesloten 

begraafplaats, b11enkasten efl eer 1 rnoestuin te v1ncJen . 

Geschiedenis 

Vanaf 189L warden er ir i Do~1gen diverse gebouwen ten 

l)el1oeve van cle take 1 die de broede s op zich namen 

vol ooicl. H1erna volgt een periode van u1tbre1dingen, 

sloop er diverse tY<mclen die cie huid1ge bebouw1ng 

bepaald hebben Met name het in 1979 gereecl 

gekornen noningraatvormige lxoederhuis GlonP-ux 

bev1nd 7ich vlak naast het park. In 2009 hebben de 

overgebleven 26 broeuers dil verzorgingshu1s verlate·.., 

om te ver1u1zen naar E1nd ioven De hegraafplaats u11 

1 R9b l<Pnl al rneer rlan 300 begravir1oen en heett 25 

jaar 8elede l en enovatie onde,.gaan waarbiJ er ee11 

monurnentie is geplaatst. 



Toekomst 

Het lerrei 1 end gebouwen z11n 1nmiddels verkocht , 

compleet me o 1derho1 Jdscont act voor oO jaar. Voor 

de begrnafplaats geld een periode van ongeveer .30 1aar 

voordat er geruimcl mag warden. Het is nog onbekend 

water precies met riet terre1n gaat gebeuren, maar 

er ligt al een stedenbouwkund1g studieplan voor een 

woonwiJk. 











ONTWERP 

De niemavolgende ontwerpornschrijving zal per ontwerp 

beslaan uit een algemene uitleg van i11passi11g in de 

locat1e, de morfologie, de materialisenng, de constn1ctie 

en andere l)ijzonderhecJeri . Vervolgens v ordt er· in een 

klein ve haalt1e omsc11reven hoe de gebouwen eru1L 

zien en lleleetd kunnen worrten Als laatste volgt ee•1 

ondersteunende beeldenseriA over de ontwerpen. In de 

bijlagen van dit. verslag zijn 1oto's van de maquettes en 

de tekeningen te vinden van beide ontwerpen, 

Kapel 

De plaalsing van cis kapel in he park is gekozen 111 

de nabijhe1d Vdn cie begraafµlaats en aan net hu1cJige 

IJroederpacl. Aan de beneluxlaan bevind zich ee: ' 

atgesloten ingang van net park die gebru1kl wordt 

om met een kist bi de kapel te kornen. De afstanrjen 

lussen entree. kapel en begraafplaats z11r bewust kort 

gehoucien. 

Het concept waarmee de kapel is ontworpen draa1t om 

het ma enaal riou en het lhema van cfe vergankel11kheid 

Om d1t concept tot ... J1t1ng te b e gen is I 1et gehouw 

opgebouwd u1t onbet1andelde populieren stammeri. 

Deze hou1soo 11eeft eeri rioge cluurzaaml1eidsklasse. 

waarcJoor de vergankelijkheid er snel grip op zal krijgen. 
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De atmetingen van de gebr~Jikte stammen z1j11 overal 

gehjk aan elkAar, of Le nu in de gevel ot l1et clak worclen 

gebrulkt. Hierc1oor krijql l1et ontwerp een eenvoucl en 

een uniforme uitstrali11g . Deze eenvoud is cloorgezei in 

de vorm van een rechthoekrge µlattegro id . 

De slammen wo1den na cJe kap van de boom 

d1rec verzaagd en in het werk geplaalst. Als hel 

hout 111erna zi1n e1gen vocl1t verliest en naar eeri 

evenwicl1tsvochtgenalte loe gaat zal he1 1n eerste 

instanl1e gaan krimpen. Hierdoor zullen er splete l 

ontstaan die een spel van licht binnen 1n de kapel 

eroorzaken Door de wisselende temperatuur in de 

zomer en de wrnler zullen cJeLe splelen per se1zoen 1n 

grootte verschillen Na langere t11d zullen de spleteri 

steeds grater warden door l1et vergaa an het hout 

Om de ltcntspleten ook 1n diepte te laten vArieren r1eb if, 

in twee wanden een verloop van d1kte toegapast . HP.I 

verloop is aan cie builenkant niet zichtbaar. maar aan 

de tJ111ne11kant wel at te lezen aan de aarislui11ng met 

het dak. Het dak is verzoriken tussen de wanden om 

de blokvormige u1tstaling intact te laten. De 1adelvorm 

zorgt tevens voor een afwatering naat' de b1nnenz11de 

van de langsgevels. H1erdoor zullen zowel de 

binnenkanl als de buitenkant blootgesteld warden aan 



de weersomstanchgheden. De aansluit1ngAn van dak 

en vloer aan de gevel wordl per balk met een pen en 

gal verbinclinq verbonden. De verbrndingeri worc!en iets 

teruggehouden waardoor w open1nge11 ontstaan t ... issen 

cie delen. De pen en l1et gal !open over de gehele 

d1epie van liel hout doo . 10dal er aan de buitenka1 it net 

kops •1out va11 de pen te 11en is Orn de verlJindingeri te 

rixe·en warden hou en permen qecruikt. 

De ingang va de kapel bev1nd zich i'l het d1kste 

deel val de gevel e wordt gemar keerd door een 

terugliggende nis. Via een kleine afsluitbare cleur in de 

nis t)et-eed .1e de kapel . Doo · de c!iepte van deze entree 

kr iig 1e het gevoel dat ie een u1tgeholde ruimte 1n gaar. 

Een tweede ingang !Jestaat uit twee gro e massreve 

deuren clie c!e r1JimtP bieclen om met een kist b1nnP.ri 

te rijden . BiJ cJe grate entree scharnieren de deuren 

zodanig dat een kle1n deel naar bu1ten draa1t . maar 

net grootste c!eel naar b1nne11. Hierdoor vormen de 

deuren een overgang tussen burten en b1nnen. De grote 

mass1eve deure ·1 Lijn op deze rnanier ook makkelijker· 

te scharriieren. orndat niet al let gewichl: aan de 11jkant 

nangt . 
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In l1et korte verriaal ciat volgt bezoekt dt? hootdpersoon 

de kapel als deze pas is opgeleverd . Hij volgt een 

IJepaalr le route langs en door i 1et gebouw. waardoor 

de1e route het vemaal vom1t D1t kornt later i de 

afbeelcJingen ook terug als een opeeri olging van 

piclurale tafer·eier 1 die het verhaal vertellen. 

Nieuwsgierig 

He is vroeg in de morger1 als broecler A1to1ne I bez19 

1s z1cn klaar te n18ken voor z1jn dag H1J ver leugd z1cn 

op zijn gemaakt plar1nen en kan niet wact1ten orn te 

vertrekken naar 1jn oude stekie. Als archivaris van de 

congregatie is net toch zijn taak om ook de hL11dige 

stancl van zaken 1n cle gaten te hoLJde•1 vond hii. Na eer 1 

kart gesprek me een m8debewoner kwam de deellax1 

al vo·)rri1den en nam h11 atscheid. Terwij l hi1 rle deur· sloot 

van net broecler~·1u1s merkt n11 op daL h11 niet het idee had 

van hu1s te gaan, rnaar ju1st naar nuts te gaan. 

In de t JX1 naar Dorigen verteld nij de c:hAuffeur uver 

z1iri plannen on 1 de verlJouwing van z11n voo mal1c e 

verzorg1ngsn HS te gaan bek1jken en om een vva del111g 

te maken door nel naas gelegen park. In d1t par1< zou 

pas iets gebouwci LIJn in opdrac11 van de aer-1eente, 

dat me ne broederpad te maken zou nebben Alie 



broeders waren pas kort geleden verhu1scl en hadcien 

van de gPmeente di pad aangeboden gekn=3gen 

als aandenken aan hun aanwe11ghe1d 1n Dongen. 

Bi1111e11kc 1i zou er wel 1ets offrcieels sraan te qebeu181\ 

rnaar ~1ii kon het niet laten alvast everi een k1jkJfl te 

nemen . 

Antoine koos e1voor om via hel Glorieuxhuis het 

terrein te betreden en dan mer de brug over de 

Donge het park 1n te gaan. De andere ingangen van 

het park liepen wel via het originele ter ein van z1jn 

broedergemeer1scnap, maar waren al 1aren in Q8br Jik 

van n1eu e 1nstanties Jie net I/I erk an cie broeder·s 

hadden overgenomen Na een bezoek aa:i oe 

voormalige kapel van he verzorgingst1u1s vervolgde niJ 

zijn weg met een wanclehng door net park 1oals nij die 

ai zo vaak 1-1ad ondernomen Via het astaltpa om de 

vijver heen, lussen de grasvelden door en rechtsal over 

op het zandpad, om de begraafplaats heen en ove1 

de hoofdas van riet park weer terug Een laatste keer 

linksaf en langs de riv1er de Donge naar l1et startpunt 

van z11n route. Het was geen grate wandeling, maar 

loc·1 alt11d de moeile waard volgens hem Terw11I h11 de 

brug overliep speurde zijn ogen naar eer i teken van een 

bouwwerk, maar er was noq niets le zien . Pas toen 



1111 b1J de bocht om de viJver kwam ving hlJ een eerste 

gimp op van het gebotJwtje. ~1et was grater dan t1ij 

t1acl verwacht en dat maakte hem zowel nieuwsgierig 

aJs knt1sch tegel1Jk. Hij stopte even om het van eel 

afstanc!Je te hekijken en in de gevel waar hij tegenaan 

keek, kon 111j een duidelqke entree onderscheiden 1n een 

terugl1ggende ms. lijn ro 1te bleek dus een logische en 

goede keus gew8est. want 70 tJenader·de hij het nieuwe 

gebouvv meteen b11 cie entree. 

Bij hel gebouw aangekomen 1Nerct ook een andere 

gevel z1cntbaar die er 11etzeltde u1tzag ·1is de eerste. 

maar vvaarin drie slukken kops 11out c!L11del1ik 1ichtbaar 

waren. l.:r moest iets van 01n1enu1t door de wane! 
heen sleken. maar wat het was werd nem niet echt 

duiclehJk. Over ee11 paclje langs de gevel kwam Antoine 

biJ 1et gat i1"1 de gevel, wa?.r .1ij de cleur riact gezien. Nu 

r'ii toch nier was, zou h11 wel een kijkje br 1nen willen 

nemen. Door micldel vari eer uitspanng 1n eeri van 

c!e lJalkeri die samen cie clPlJI' vormcie, maakte hi] de 

deur open Voor hem lag een ru1rnte waarvan de geur 

van net pasgezaagde houl hem eerder opviel dan de 

ru1mte 1elt. Dit kwam ook doordat net binnen een stuk 

donkerder was en zi1n ogen even moesten aanpA.ssen 

aa.i -iet clonker De starnrnen die de gevels vorrncte 



bleken allemaal wat ruimte tussen lien te l1ebben, e 

een iets rneer dan de ander. Hierdoor was het binne'l 

l)ijna een sct1aakbord van lichtstralen op de gr-and . De 

ruimte was niel zo hoog als dal de iJuitenkant cJeeci 

vermoeden. maar wP.s zeke,. indrukwekkend. Antoine 

liep iets verder de ruimte in en h1J kreeg hel icJee dat 

er 1ets met k opte. De muren sionden naar zijn mening 

met recht en toen hij naar t1et dak keek, zag '1ij ciat er 111 

de wand links van l1em een verloop zat. Dit verklaarde 

ook rneteen de diepe nis bi/ de entree. Links en rechts 

langs de wanden waren grote vie -ka lte boomstammeri 

als bankjes in de muur gestoken. En aan de anclere 

kanl van de ruin1te waren ook clne lange:e balken op 

een1elfde manier aan cle korte wand bevestigd. Dit 

waren natuurlijk de balken c!ie nij bu1ten al had zien 

doo1steken. Antoine ging steeds beter zien en hij 1-Jad 

1nmiddels ook door dat h1j zich 1n een kapel bevond. 

Achter nem was een grate dubbele deur die nij b 1iten 

nog niet had kunnen zien. H11 koos een bankje uit el 
ging even z1tten om alles op z1ch in laten werken. Zlttencl 

in de ruimte hoorde Antoine al en toe een harde knak 

van l1et haul dat met het opkomen van cle zon door de 

warmte aan net uitzetten was. In de stilte van de •1_1imte 

was haasl de houtworm te t1oren die zich langzaam een 



weg baande door t1et onafgewerkte 'lout. Voordat de 

broerJer het wist had hij allerlei geluiden gehoord en een 

rust ervaren die t1ij niet 1ad verwad1t. 

Aritoine stand op en verliet de kapel via dezelfde 

det 1r als waar hij door w :i.s l1innengekomen. Hij l1ep 

nog even om t1et qebouw heen en werd verrast doo( 

de achterkant . Hier kwamen er op t1eel veel plekken 

slukken kops hout door cle stammen heen. De plek van 

cle bRnken , maar ook de vloer en het dak was aan de 

gevel at te lezen Hii vervolgde zijn wandel1ng over het 

zandrad An draa1de zich nag 8en keer om ferwijl hij 

iaar de kapel keek dacht h11 ria over noe hel gebouw er 

na een t11dje u1t 70LJ z1en. 
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Paviljoen 

Tegenover de kapel ligt mijn tweecie ontwerp, hel 

paviljoen. De twee gebouwen warden gesche1den 

door een pad wat deel uitmaakt van de route door let 

park . Het ontwerp is ontstaan u1t de kapel, omdat het 

paviljoen met zi1n programma een d1enende lunct1e 

vervult ten opz1cnte vari de kapel. De opbouw bestaat 

u1t een serie houten spanten die achter elkaar in een 

waaiervorrn ziJn geplaatsl. Als de 1J1nen van cleze waa1er 

worden doorgetrokken kom ie 1n het middelpunt van 

de kapel u1t. Elke lijn gaat van dit middelpun1 door 

cJe opening tussen twee stammen richting de plaats 

van ~1et pav1l1oen. Deze direc e rela lie t ssen de twee 

o itwer pen zorgt ervoor dat het pem1anente pn.vil1oen 

ook na het verdw11nen van cle kapel nog steeds naar de 

plek w11st waar deze heeft ges aan. 

De bestaande paden 1n het park warden iets verleqd 

om beter aan te slu1ten bij een logische route voor het 

broederpad. Deze n1euwe paderi vormen aan een kant 

van et pav1ljoen een punt. waa ·door de orm een 

bolli1g kn1gt die aansluit b11 deze beweging. Binnenin 

het gebouw wordt deze bolling ondwsteuncl door riet 

silueren v;:i.n de 101let1en en de bar. Het fJav!l1oen ~1eeft 

aan beide kanten een enlree die een gel1jkenis kennen 



me de l<apel. Een 111gesloten IJuitenruimte met een 

kle1ne deur op de kopse kan t. vormt de hoofdingang en 

een ~:irote de , ... aan de anclere ka11 bied direct toegang 

tot het cafe . T ussen de spanten wordt er gevaneerd 

met open en dicnte delen, welke zijn bepaald doo( 

de orienlatie ten opzichte van de zon en de kapel. De 

noorclgevel kijkt u1t op de kapel en bevat meer open 

stukken dan de z~udgevel, waar veel zon op komt Het 

aanlal open delen in het ciak zit tussen de noord en 

zu1dgevel in. 

Aan de buitenkant is het. paviljoen lusse11 de spanten 

atgewerkt met glas en een open houlen gevelbekled1ng 

van red ceclar. Ue lJinnenkant wordt Rtgewerkt met 

21ken vloercielen en een wc:ind- en plafondbekleding van 

notenhouten latten. 

Constructief geZJen bestaat de hoofdconstruct1e uit 

spanten van drie lageri populieren multiplex . Deze 

1ijn zo lyeed gemaakt dat ze in de lanqssrichting stljf 

genoeg zijn In cle dwarsricnt1ng zorgen verticale balke i 

111 de dichte geveldele. dat ze niet gaan knikken. Over 

de lengte van het gebouw !open ook houten balken 

tus~en de spanten die ze met elkaar verbinden . In de 

cilcnte dakdelen warden mL.Jlt1plex platen aan deLe 

nouten rJalken vasrgemaakt orn een sr.h11l te creeren 



die gekoppeld aan de dicl1te geveldele'l een bok vormt 

voor de stab1Jiteit. Op de plekken van deze bokken zi1n 

dus de gevels en het dak dlcht. 

HPt korte verhaal over het pavil)Oen sp8elt zicn een pam 

jaar later af dan het vorige verhaal waardoor de kapel al 

wat verouderd 1s. 

De fietstocht 

Op een waime zomeravond k1esl Joosi ervoor z11n 

dag te beslu1ten met een stuk]e t1etse11. H1j denkt ever1 

na over waar llij neen zou gaan en herinnert zich een 

ar i~,el 1ri 11e weekblad van een oaar jaar ~Jeleden. 

Naast de voor hem bekende h1stonsche routes cJonr 
Don en stond hieri l een nieu\/I e route omschreven die 

in het teken slond van 'de l)roeclers van Dongen' . De 

otfrciele opening ervan was toc1-1 al wel v1jf jaar geleden 

en het was er nog niet van gekomen c..leze route nader 

te onderzoeken. Voor ni1 vertrok zocnt h1j no even or 
waar hij r1et beste kon starten en vond dat clit iri het 

Glorieuxpark was Op weg hrer naa.r toe vroeg ni/ 7iCti 

at waarom hi1 e1genlijk noo1t eerder in dit park qeweest 

was en hoe het er uit zou zi8n. Bij de 1ngang van net 

park zag hrJ al een borclie 'broeclerpad' staan en hrj wist 



dat h11 goed zat Het o 1de verroeste bordje 'verboden 

toegang' ddt eroncler ning was een stille getuigen van 

l1e1 gesloten en onbekende karakter van het park. 

Hij 1ette z1111 hets weg en liep 11a3•· het pav1ljoe11 om hier 

het kaartje met cie route le gaan halen . Het park was 

erg ruslig rnet enkel de vogels en wat konijnen cJie cle 

aandacht trokken. De ingang van het paviljoen had 

een uitnodiqende glazen buitenruimte voordat hij b11 de 

eveneeris glazen deur kwam. Achler de deur was het 

donkerder en teen l1ij binnenslapte zag flij een open 

ruimte waar· een tentoonstellirig stand opgesteld . Door 

het glas in cle gevel en net dak viel er veel licht naar 

b1nnen dat de ruimte ver1ichtte en veel schad 1wen 

op de grond w1erp . Alie panelen en maquettes waar 

hiJ tangs liep nadden te maken met de broeclers van 

Don.gen las nij. Joost moest bekern1en dat h1J h1er n1et 

veel var1 wist en began zo wat informatie te lezen . 

Via de houten spanten die doo,. hel g\as neen slaken 

werden zijn oge'l geleid naar een ander gebouw op 

enkele tientallen meters afstancJ. Telkens als h1i tussen 

een span stond wees cleze naar het oude gebouw 

verde op. 81j de maquette die leek op riet gebouw waar 

hi\ net naar gekeken had stone! dal dil een kapel was 

voor de broeders en dat l11er de l)egr"Btenisd1ensten 



plaatsvonden. Joost vond cJe maquette qua\ arm oµ 

zich wel l1jken op het gebouwtje verderop, maar dan 

1n een veel n1euwere staat. De houten stammen waar 

het van gernaakt was stonden h1er en uaar wat sd1eef. 

Door de grote sct1euren lussen cie stammen kon je 

b1jna naar birinen kijken eri de grijze kleur stak stert< at 

tegen he verse groene gras . Er groe1de .zelfs een kle1n 

boompJE' tussen een gat in de gevel . 

lnrniddels hacl Joosl het kaarlje dat hiJ 1ocht gevonden 

en hiJ liep verder het pavil)Oen cloor 1ichting de 

koffiebar. 81j oinnenkornst had l1i1 die in de verte al hacl 

or,gemerkt. VoorcJat 1ij hier iets zou gaan dririken ging hiJ 

8ersl de route fietsen . Via e-,n deur die bijn;.:i, de gehele 

t1oogte van net paviljoen besloeg verliet h1J het paviljoen 

en betrad net broederpad. 
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CONCLUSIE 

Orn terug te kornen op mijn probleemstelling: "Vl/elke 

e1genaard1gheden van hout lenen z1ch voor eRn 

toepassing ir 1 de arct1itectuur ' kan 1k zeggen dat het 

1n iecJer geval een erg brede. marn leuke 70ektoc11t is 

geweest. De w11ze waarop dit onderwerp elk otJ1ect v8n 

nout interessanl maakt bew11st maor weer hoe belangn)k 

een 1ngekaderde probleemslelhng is. Toci1 is r1et een 
lee zaarn proces um zorgv1 1ld1g te kiezen ui een t1ele 

berg lileratuur Hel i 1zicht in de waa de van elk stuk voor 

m1jn prqec moet van evoren clu1clelijk ZIJn. 

In mi1n proiecl heb 1k een aantal e1ge iaard1gheden van 

haul gekoppeld aan de symboliek van een kape! lunctle. 

De mat2nalisenng van llet £_~8 ouw wo dl gAkozen b1j 

de furictie die erin afspeelt. In rnijn geval speel t ook 

de l1jdeh1ke runctie mee 1n het concept. Ontdat 11et 

matenaal nout nag zo veel rneer mogelijkhede11 heett 

om 1n te zetten t) innen een concept, de1k ik dat er 

nog meer e1genaard1grieclen mogel1jk 111n voor een 

toepassing. Well~e dit zij1 l t1angt at van de wensen die 

van net t1out verlanc t warden. 
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Maquettes 

Kapel Schaal ·1 : 10 

Pav1ljoen Schaal ·1 : bO 

Kapel Scnaal 1 : 10 

Tekeningen 

Kapel - Pia tegrond 

- Noordge el 

- Oostgevel 

- Zu1dgevel 

- We tge el 

- Doorsnede A-A 

- Doorsnede B-B' 

Pavil]Oen - Plattegrond 

- Noorc!gevel 

- Oostyevel 

- ?u1dgevel 

- Westgevel 

- Doorsned8 A-A 

- Doorsnede B-8 
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