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SAMENVATTING

Dit onderzoek is een vervolg op het groepsvooronderzoek ‘Recollection’. 
We zijn in London in het Sir John Soane museum op bezoek geweest. 
Wat een overweldigende  indruk liet het museum op ons achter. Mijn interesse 
was meteen gewekt. De ruimtes varieerden van, druk, rustig, koud, warm, 
kleurig en niet te vergeten de geur. Elke ruimte had zijn eigen eigenschappen 
die inwerkten op je gevoel. Het leek me geweldig om hier zélf  mee verder 
te gaan. Hoe bestaat het dat ruimtes zulke verschillende sferen kunnen 
uitstralen en hoe wordt daar in de architectuur over gedacht. Dit heb ik 
onderzocht binnen mijn afstudeerproject met als resultaat een ontwerp voor 
een ‘ Museum der Impressies’

Brugge blijkt de perfecte locatie om het ‘Museum der Impressie’ te vestigen. 
De gemeente Brugge heeft als uitgangpunt  dat Brugge een stad is om te 
kunnen waarnemen met alle zintuigen. Wanneer men door de stad loopt 
ontvangen alle zintuigen prikkels die doen refereren naar het echte Brugse 
gevoel, elk zintuig wordt gestimuleerd en aangemoedigd. 

‘Museum der Impressie‘ maakt mensen bewust of  onbewust deel van een 
ruimte en de kunst die daar tentoongesteld staat, door gebruik te maken 
van al hun zintuigen. Een museum met een kunstcollectie van Job Koelewijn , 
richt zich op kunst dat waargenomen wordt door de zintuigen. Kunstwerken 
waarbij hij je laat ruiken, voelen en proeven van de werken die tentoongesteld 
staan.  Het stimuleren van de zintuigen vindt niet alleen plaats door de 
kunstexpressie zelf, maar ook door het gebouw en het gebruik ervan. Door 
routing en architectuur kom je terecht in een omgeving van sferen die je 
zintuigen prikkelen. Of  dat nu met je ogen, je neus of  gewoon je gevoel doet, 
de toongestelde kunst wordt ermee verbonden.



 De term sfeer is reeds meerdere keren voorgekomen en heeft geleid tot 
verschillende discussies, maar het zal altijd een kritisch onderwerp zijn binnen de 
architectuur. Dat zintuigen vaak een belangrijke rol spelen in het ondergaan van 
sfeer is vaak bewezen. Maar hoe de rol van de verschillende zintuigen zijn en wat 
je werkelijk ervaart, daar heeft elke architect zijn eigen visie over. In de literatuur 
studie deed ik onderzoek naar de visie van architecten als Zumthor, Pallasmaa en 
Le Corbusier tevens heb ik een eigen visie gevormd, dat het bouwen van sferen 
vooral te maken heeft met de elementen die je zintuigen doen prikkelen. Denk 
aan materiaal, objecten en vormen.  Weerkaatsing van geur, licht en geluid zijn de 
oorsprong van een ervaring en vinden pas plaats als de juiste materialen gebruikt 
worden of  de ruimte zo wordt ingedeeld dat de kwaliteit ervan wordt versterkt.  
Wanneer je de prikkels opvangt wordt de waarneming omgezet in emotie. Op deze 
manier krijgen ruimtes hun karakter, nors, saai, vrolijk, huislijk, mysterieus, serieus, 
etc. Deze karakter benoemingen hebben dus allemaal hun oorsprong, dat niet 
alleen gefocust is op één zintuig, maar juist een samenhang van is van horen, zien, 
ruiken en voelen, die aanwezig is in een synthetische meervoudigheid die met de 
hele lichamelijke waarneming wordt ervaren.

In het uiteindelijke ontwerp bevinden zich 6 ruimtes, die elk gekoppeld zijn aan een 
zintuig. Deze ruimtes bevatten architectonische elementen om deze gewaarwording 
te creëren. Zo is reuk gekoppeld aan een smalle ruimte waardoor je geforceerd 
wordt de wanden te ruiken en kan je deze niet vermijden. Geluid is gekoppeld aan 
akoestische panelen en een ruimte die 3 x zo hoog is waardoor je een andere 
weerkaatsing ervaart in dezelfde ruimte. Zicht is vooral gekoppeld aan een 
kunstwerk van Job Koelewijn, die zichtlijnen over de stad heen creëert waardoor 
je in een ‘bioscoop’ zit waar je de realiteit kan aanschouwen. Elke ruimte bevat 
elementen voor elk zintuig, maar bepaalde zintuigen worden specifiek geprikkeld. 
De route door het gebouw bepaald hoe jij je weg vervolgt. Het gebouw laat jou 
bewegen en niet andersom.







Collage met stedenbouwkundige modellen
van de St. Jakobstraat in Brugge
Schaal: 1.200 Materiaal: mdf  en cellenbeton



Dit boek is een samenvatting van mijn onderzoek, dat ik heb gedaan naar aanleiding van mijn 
afstudeerproject voor mijn  Masterstudie aan de Technische Universiteit Eindhoven, afdeling  
Master of  Architecture, Building and Planning.
Ik heb mij binnen dit afstudeerproject laten leiden door mijn interesse naar sferen in gebouwen, 
d.m.v. ontwerponderzoek en onderzoek naar persoonlijke opvattingen en belevingen van 
mensen, hoe zij deze sferen ervaren.
In deze studie maak ik gebruik van drie typen onderzoek om mijn conclusie te kunnen 
weergeven.

Het eerste deel van mijn onderzoek is een theoretische beschrijving naar de verschillende 
vormen van mijn definitie van sfeer.
In het tweede gedeelte beschrijf  ik,  hoe de samenleving sfeer ervaart in bepaalde ruimtes.
In het derde deel beschrijf  ik middels modellen de visuele aspecten van mijn onderzoek.

Mijn onderzoeken hebben geresulteerd in een ontwerphouding voor het ontwerpen van 
gebouwen rekeninghoudend met sferen.



‘Recollection’ is de naam van één van de afstudeerprojecten aan de Technische
Universiteit Eindhoven in het jaar 2014-2015 . 
Dit project is gefocust op collecties en het tentoonstellen van collecties. 
Hoe kan men omgaan met het ontwerp van een ruimtes, die geschikt zijn voor een 
specifieke collectie? Dit afstudeerproject aan de TU / e afdeling Architectural Design 
and Engineering bestaat uit twee delen. Er is een groepsonderzoek en er een 
individueel ontwerp project. Tijdens het  groepsonderzoek zoemen we in op het 
leven en werk van Sir John Soane, die van invloed is geweest op zijn architectuur.
We kregen  antwoord op de volgende belangrijke vraag:

“Op welke manier heeft Soane’s persoonlijke leven, de ‘Grand Tour’,  zijn manier 
van werken in de architectuur en het Sir John Soane Museum  elkaar beïnvloed? “

Het individuele gedeelte, is een project definitie in relatie tot het ontwerpen van 
een ruimte, die collecties kunnen tentoonstellen. Dit wordt het eindresultaat van 
mijn architectuur studie. Mijn onderzoek gaat over het creëren van sferen en hoe 
kan je deze beleven met al je zintuigen. Mijn eigen mening wordt weergegeven 
in het resultaat van mijn onderzoek, dat bestaat uit het uiteindelijke ontwerp 
van een museum, waar ik de collectie van Job Koelewijn tentoonstel. Tijdens dit 
onderzoeksproces is mijn kijk op en de beleving van sferen in gebouwen veel 
kritischer geworden. 

Mijn dank gaat uit naar de docenten Juliette Bekkering , Jan Schevers, Sergio 
Figueiredo en Noor Mens voor het overbrengen van hun kennis, adviezen, en 
opbouwende kritiek om deze scriptie en onderzoek tot een goed einde te brengen.  
Ook bedank ik mijn medestudenten Christian, Luuk, Rick, Leander, Willemke, Ilse, 
Anne, Renee en Loes voor hun fijne samenwerking.  

VOORWOORD
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‘Museum der Impressie‘ maakt mensen bewust of  onbewust deel van een ruimte 
en de kunst die daar tentoongesteld staat, door gebruik te maken van al hun 
zintuigen. 
Een museum met een kunstcollectie van Job Koelewijn , richt zich op kunst dat 
waargenomen wordt door de zintuigen. Het stimuleren van de zintuigen vindt 
niet alleen plaats door de kunstexpressie zelf, maar ook door het gebouw en het 
gebruik ervan. Door routing en architectuur komt je terecht in een omgeving van 
sferen die je zintuigen prikkelen. Of  dat nu met je ogen, je neus of  gewoon je 
gevoel doet, de toongestelde kunst wordt er mee verbonden.
Het conclusie van mijn onderzoek vindt u in het ontwerp van het ‘Museum der 
Impressie’.

De term sfeer is reeds meerdere keren voorgekomen en heeft geleid tot 
verschillende discussies, maar het zal altijd een kritisch onderwerp zijn binnen de 
architectuur. Dat zintuigen vaak een belangrijke rol spelen in het ondergaan van 
sfeer is vaak bewezen. Maar hoe de rol van de verschillende zintuigen zijn en wat 
je werkelijk ervaart, daar heeft elke architect zijn eigen visie over.
Daarom heb ik mijn eigen mening ontwikkelt als het gaat om sfeer in gebouwen 
en ga ik dieper in, in de onbewuste aanwezigheid van de elementen die de sfeer 
bepalen.

In de literatuur doe ik theoretisch onderzoek naar de sferen in gebouwen en ik 
complementeer dat met ideeën van Zumthor , Pallasmaa en Le Corbusier, bij het 
vormen van mijn eigen visie .
Naast literatuur , heb ik een enquête gedaan onder de bezoekers van het Noord-
Brabants Museum en wel op drie verschillende gebieden . Ik onderzoek hoe 
bezoekers ruimte ervaren en welke prikkels er vervolgens zijn op hun zintuigen.
Dit heeft geresulteerd in belangrijke informatie over de beleving, die bezoekers 
bewust en onbewust ervaren.
Deze resultaten zijn meegenomen in mijn praktijkonderzoek en heeft geleid tot een 
uiteindelijke ontwerpstrategie, die een leidraad is in mijn ontwerp.

INLEIDING
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SIR JOHN 
SOANE MUSEUM
In het groepsvooronderzoek zijn we in London in het Sir john Soane museum op 
bezoek geweest. Wat een overweldigende  indruk liet het museum op ons achter. 
Mijn interesse was meteen gewekt. De ruimtes varieerden van, druk, rustig, koud, 
warm, kleurig en niet te vergeten geur. Elke ruimte had zijn eigen eigenschappen 
dat inwerkte op je gevoel. Het leek me geweldig om hier zélf  mee verder te gaan. 
Hoe bestaat het dat ruimtes zulke verschillende sferen kunnen hebben en hoe 
wordt daar in de architectuur over gedacht. Dit heb ik onderzocht binnen mijn 
afstudeerproject. Je zal versteld staan van alle indrukken die ik in mijn project zal 
laten zien.

Zoals ik in de inleiding al heb vernoemd, is vooraf  aan dit onderzoek een 
vooronderzoek gedaan over de architect en verzamelaar Sir John Soane. Soane viel 
in zijn jonge jaren op door hard werken en greep elke kans aan om in zijn leven 
een hogere status krijgen. Tijdens zijn studententijd was Soane een gepassioneerde 
en getalenteerde student. Hij maakte veel ontwerpen en een paar van hem werden 
beloond met een medaille. In het begin van zijn carrière ontbraken zijn ontwerpen 
aan originaliteit. Hij paste veel herhaling toe. Elementen uit eerdere ontwerpen van 
zowel van zijn eigen als van anderen werden gekopieerd. 

Soane ontmoette George Dance (zijn eerste werkgever) in 1768, hij was 
onmiddellijk gefascineerd hoe George met architectuur omging. George maakte 
hem vertrouwd met zijn benadering van architectuur,  Soane raakte helemaal in 
de ban. Terwijl Soane leerde onder leiding van George Dance raakte hij verslaafd 
aan architectuur en kunst, dat terug te vinden is in zijn museum collectie. Na zijn 
studie  ging hij via Frankrijk naar Italië om deel te nemen aan ‘De Grand Tour ‘, 
een reis die voor de meeste jonge mannen in die tijd een wens was. Hij kreeg deze 
kans, want hij werd bekroond met een gouden medaille en een beurs voor een 
van zijn ontwerpen. In Frankrijk ontdekte hij ‘Lumière Mystérieuse’ voor de eerste 
keer. Iets dat hij later vaak gebruikt in zijn ontwerpen. Dit proces van ontwerpen 
refereert duidelijk naar de neoklassieke tijd, de kunstenaars wilden leren van het 
verleden. Na een aantal jaren richtte hij zich meer op de recente architectuur uit de 
Renaissance, in plaats van alleen te kijken naar de Oudheden. Hij werd geïnspireerd 
door Villa Palagonia met zijn spiegelwanden. Deze inspiratie komt ook tot uiting in 
zijn ontwerpen op latere leeftijd.  In die tijd bezocht Soane en zijn vrouw vaak het 
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‘Dome area’ - model uit het 
vooronderzoek



theater, waardoor hij wat inspiratie opdeed voor zijn huis. In zijn gebouwen, met 
inbegrip van zijn museum, vormde hij een soort decor waar hij een verrassend 
effect creëerde met onverwachte veranderingen, zichtlijnen door openingen, 
belichting en kleur.

De werken van Soane verbeterde, er was een duidelijke transformatie te merken 
met gebruik van weinig tot geen ornamenten tot het gebruik van gevels met veel 
oog voor  detail. Tijdens het ontwerpproces, heeft Soane veel nieuwe dingen 
uitgeprobeerd. Hij gebruikte elementen uit andere gebouwen die hij soms letterlijk 
samenvoegde tot een nieuw ontwerp. Als dit niet het gewenste effect had, zette 
hij het op een laag pitje en probeerde hij het element later toe te passen in een 
ander ontwerp. Op deze manier kan men duidelijk het eclecticisme herkennen. 
De trots voor zijn werk wordt weerspiegeld in het museum, zijn huis. Hij nodigde 
zijn vrienden vaak uit om met hem te dineren. Tijdens deze bezoeken liet hij zijn 
architectuur en collecties uit ijdelheid emoties van de bezoekers oproepen.

Soane verzamelde een grote collectie en de groei van deze collectie
geresulteerde in de behoefte aan meer tentoonstellingsruimte. Dit begon in 1806, 
wanneer Soane geregeld zijn boeken, afgietsels en modellen ter inzage gaf  aan 
studenten. Hij toonde leerlingen welke invloed ruimte en licht samen hebben, maar 
vooral hoe hij zijn huis ontworpen had samen met zijn collectie, waar routes en 
zichtlijnen duiden op een verschil in de ervaring van elke kamer. Het delen van zijn 
kennis met architectuur studenten was heel belangrijk voor Soane. Het museum is 
een typisch drie baai huis, gebouwd uit drie afzonderlijke gebouwen.  Dit blijkt niet 
alleen uit de bouwgrond maar ook in het interieur. 

Soane verbergt de diagonale partitie tussen No. 12 en 13, met gebogen wanden 
en het symmetrisch maken van kamers. De gevel lijkt eveneens symmetrisch te 
zijn, maar de wanden van de bouwkavels maken de gevels van nummer 12 en 14 
anders. Het woongedeelte zelf  bestaat uit kamers die kunnen worden afgesloten 
door deuren, maar het museum deel heeft een grote horizontale verbinding en 
meerdere verticale lijnen. De tweedeling in het museum en het verblijf  blijkt ook uit 
de kleur en architectonische details. De residentiële kamers aan de voorkant zijn 
uitvoerig gedecoreerd en felgekleurd, terwijl de architectuur van het museum een 
lichtgrijze kleur heeft ontworpen om de collectie d.m.v. belichting zo goed mogelijk 
te laten uitkomen. 

De gekleurde Picture Room en Monks Parlour zijn een uitzondering op deze regel, 
met hun uitgebreide decoraties. De dakramen zijn meestal geel en soms oranje en 
geven een mediterrane, romantische en warme sfeer. 
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‘Picture room’ - model uit 
het vooronderzoek
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In zijn interieurs creëren meerdere dakramen de verlichting waaruit blijkt, dat hij 
een meester was van ruimte en licht. Elke kamer met een collectie heeft een eigen 
thema of  sfeer en fuseerden zo verschillende stijlen op zijn eigen eigenzinnige 
manier. 
Het lijkt erop dat hij nooit tevreden was met zijn eigen werk en altijd geprobeerd 
heeft om zichzelf  te verbeteren. De onderdelen die hij gebruikte in een ontwerp 
bleven altijd een bron zijn voor inspiratie voor andere ontwerpen. Deze 
ontevredenheid werd veroorzaakt door zijn perfectionisme, Soane leefde voor 
architectuur.

Ook vandaag de dag is de architectuur van het Sir John Soane museum een die 
overweldigende indrukken op je achter laat, erg indrukwekkend. 
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‘Breakfast room’ - model uit 
het vooronderzoek





In mijn onderzoek analyseer ik de uitspraken van een aantal architecten om meer 
kennis te krijgen van sferen in  gebouwen en zal mijn eigen mening  hiermee 
ontwikkelen. Ik doe onderzoek naar de interpretatie van sfeer  en de hoofdfactoren, 
die dit te weeg brengen, hetgeen  bewust of  onbewust wordt doorgevoerd in 
mijn ontwerp. Het  ontwerp zal het resultaat zijn van mijn research studie, waar 
onbewuste sfeerfactoren de belangrijkste  onderdelen zijn. Dit onderwerp krijgt niet 
de aandacht die het moet hebben, daarom vond ik het leuk dit te onderzoeken en 
te onderbouwen.

Mijn onderzoek is opgebouwd in een aantal onderzoeksvragen, wat resulteerde in 
een voorlopig ontwerp van het ‘Museum der Impressie’.
De hoofdvraag van mijn onderzoek luidt als volgt: 

Hoe kunnen de zintuigen worden geprikkeld om zodoende een bepaalde 
sfeerervaring te geven?

Het was belangrijk, dat dit onderzoek uit verschillende delen zou bestaan.
De volgende deelvragen zullen uiteindelijk  de hoofdvraag beantwoorden:
- Wat is sfeer?
- Wat is in mijn onderzoek de definitie van sfeer?
- Welke factoren bepalen de beleving van sfeer in een ruimte?

Het is belangrijk om met name de definitie van sfeer in het begin  van het 
onderzoek te formuleren. Daarnaast worden deze vragen beantwoordt door 
literatuuronderzoek en zijn de visies van Pallasmaa en Zumthor uitgelegd, met 
elkaar vergeleken en kon ik mijn eigen visie vormen. 

ONDERZOEK VOORSTEL
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Ik heb meerdere mensen geïnterviewd zonder enige zelfkennis over dit onderwerp 
en ze gevraagd naar hun beleving van de 3 verschillende ruimtes in het Noord-
Brabants museum, door middel van het invullen van een vragenformulier.

 De deelvragen die ik hiermee beantwoord zijn:
- Welke zintuigen worden geactiveerd en  hoe worden ze gestimuleerd.
- Welk zintuig is het meest belangrijk
- Welk zintuig heeft de meeste invloed gehad bij het ervaren 
 van dit gebouw.
- Welke architectonische elementen worden ervaren zowel 
 bewust als onbewust.
- Welke factoren zorgen voor de geactiveerde en gestimuleerde zintuigen. 
- Hoe zouden deze elementen kunnen worden gebruikt om een gewenste  
 sfeer te kunnen verkrijgen.

Verder heb ik, door middel van het maken van modellen, de architectonische 
elementen samengevoegd om de sfeerbeelden te kunnen testen. 
Ik heb diverse factoren onderzocht om het beste resultaat te krijgen.

Door de uitgangpunten en sferen die zich in Brugge bevinden, heb ik een goede 
overgang weten te vinden van locatie naar het gebouw. Door het maken van een 
omgevingsmaquette ben je modelmatig bezig de juist situering te verkrijgen. 
 
Het eindresultaat van dit onderzoek is te vinden in mijn ontwerp. 
Er zijn voorwaarden geschapen om elke ruimte een eigen ervaring te geven de 
tentoongestelde kunst wordt gekoppeld aan deze zintuiglijke sfeer.

Het resultaat van mijn onderzoek is een ontwerphouding, dat methodisch 
elementen in mijn ontwerp zal toepassen die je zintuigen laten prikkelen.
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Maquette studie 
‘SIGHT’
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1. Oase 91 ; Gernot Bohme; blz23

“De meeste mensen denken bij architectuur, in eerste instantie  altijd aan de 
elementen van een gebouw, de gevels, de kolommen, de ornamenten en toch komt 
dat alles op de tweede plaats. Het meest in het oogspringend is niet de vorm, maar 

de volgorde, de ruimte, de leegte die ritmisch is verspreid tussen en begrenst 
wordt door de wanden. Daarnaast is de sfeer van een gebouw belangrijker dan de 

wanden.”1

Maar wat is Sfeer?
Ik zal u hieronder de definitie van sfeer geven en in mijn verhaal dit onderbouwen.

Definitie: Sfeer is een zintuiglijke gevoels-of  gemoedstoestand.

De sfeer in een ruimte kan worden veroorzaakt door verschillende zaken. Je 
gemoedstoestand, je herinnering, je gevoel, sfeer verwijst naar de zintuiglijke 
kwaliteiten die een ruimte uitzend. De prikkels die je zintuigen krijgen, waardoor je 
in een bepaalde stemming komt. Er is een waarnemer in de ruimte, iemand die zijn 
omgeving in zich op neemt en de werking ervan ondergaat. De ruimte ondergaat 
een fysieke aanwezigheid. In een schemering verliest het visuele zijn kracht en 
worden alle zintuigen geprikkeld om deze ruimte in deze fase waar te nemen. 
De schemering wordt lijfelijk gevoeld. In deze lijfelijke fase staan we open voor 
de wereld. We worden niet afgeleid door geluiden, kleuren en geuren of  andere 
vormen, maar worden door deze lijfelijk fase gevormd, en beïnvloed. Atmosferische 
ruimten zijn geen lege ruimten, het is gevuld met beweging en richting, van 
centrering, aantrekking en afstoting.

ATMOSPHERE
AND SENSE

 
Peter Zumthor heeft zo zijn eigen sterke mening over dit onderwerp. 
Hij vindt dat architectuur een oase moet zijn van sfeer en emotie dat in evenwicht 
moet zijn met de gebruikte materialen. De kwaliteit van de architectuur wordt 
getoond wanneer een gebouw in staat is om u te leiden door het gebouw, een 
soort ontdekkingsreis. Belangrijk is onze concentratie, die u zal verbinden met uw 
gevoelens, om dingen te voelen en in staat te zijn om vertrouwen op te wekken. 
Hij benaderde zijn gebouwen van binnen uit, de authenticiteit van materialen 
en voorwerpen.  Werkelijkheid, identiteit en sfeer zijn aanwezig, de intensiteit 
veroorzaakt stemming en intimiteit tussen bouwmassa en jezelf.
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Meelfabriek, leiden; Oase 91 ; zumhtor 
blz 74

Salk institue, La Jolla; Louis I Kahn
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Peter Zumthor verklaarde, dat de sfeer in de architectuur iets emotioneels is, dat 
in verband staat met materialen en de manier waarop het wordt gebruikt. Het 
reageert op de ‘echte dingen’ zoals temperatuur, geluid, en het lichaam van het 
object. Zijn historie kan worden gevonden in het lichaam van de architectuur, oude 
zuivere constructies vol sfeer, maar ook in de plaats, de aard en de stad waar het 
staat. Het gebouw zal perfect passen in het milieu en het landschap (referentie 
Meelfabriek). Het veroorzaakt herinneringen en geeft vertrouwen. Het gebouw 
is een onderdeel van het leven van de mensen. De toegepaste objecten roepen 
herinneringen op en nemen hun plaats in, in het gebouw.

Architectuur geeft interactie weer tussen ons en de toegepaste objecten. 
Niet alleen het interieur, dat een onderdeel is van de architectuur, maar ook de 
omgeving en de natuur alsmede het gebruikt van licht. Natuurlijke licht reflecteert 
elk moment van de dag anders. Tijd is essentieel in het proces van het ontwerpen, 
de tijd om te observeren, om te vergeten, om te draaien, te overwegen, te 
weigeren en om te vergelijken, is het te verbeteren of  niet? 
Samen met andere aspecten maken ze de vorm, waarin de vorm een gevolg is van 
de verbindende materialen, terwijl het zorgt voor een interactie tussen ruimte, licht, 
lucht, geluid en zelfs geur. Zelfs de locatie moet perfect zijn, het gebouw wordt er 
een deel van, niet alleen een individueel ding. 
Dit alles wordt coherent dus één.

Van groot belang zijn de zintuiglijke kwaliteiten in Peter Zumthors zijn werk, evenals 
Juhani Pallasmaa die verklaarde: 

“Mijn aannames van de rol van het lichaam als meetkundige plaats van de 
waarneming , denken en bewustzijn , alsmede de betekenis van de zin in articulatie 
, opslaan en verwerken en van zintuiglijke respons en gedachten , worden versterkt 

en bevestigd.”2

In de oude Griekse architectuur was visie en zichtbaarheid de basis, maar 
Juhani Pallasmaa stelt dat de dominantie van het visuele totaal ongepast is in 
de architectuur. Onze vermindering van de goede smaak komt, omdat we de 
architectuur alleen maar visueel waarnemen en de aanraking, geluid, geur en 
zelfs gevoel voor smaak totaal verwaarlozen. De voorkeur van het zien van de 
architectuur met onze ogen is nog nooit zo aanwezig geweest als de afgelopen 30 
jaar. Het lijkt erop dat we bouwen voor het plezier van de ogen, in plaats voor het 
welzijn van de bewoners. Een architectonisch werk moeten we niet ervaren als een 
verzameling van geïsoleerde visuele beelden, maar als een geheel belichaamde 
materiële en spirituele aanwezigheid. Het oog is het orgaan van de afstand en 
scheiding, terwijl tast zorgt voor het gevoel van nabijheid, intimiteit en affectie. 

2. The Eyes of  the Skin; Juhani 
pallasmaa; blz37
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Het is onmogelijk om te denken dat de tastzin niet zal deelnemen aan de ervaring. 
Juhani Pallasmaa: 

  
“Bij het binnen gaan van het Salk Instituut, voelde ik een onweerstaanbare 

verleiding om direct door te  lopen naar de betonnen muur om haar fluweelachtige 
zachtheid aan te raken. Onze huid spoort immers temperatuur verschillen met 
feilloze precisie aan; de koele en verkwikkende schaduw onder een boom, of  de 

overdadige warmte in een plek onder de zon. 
De huid herkend de structuur van een materiaal, gewicht, dichtheid en 

temperatuur.”3

 De onvermijdelijke aanwezigheid van intimiteit, nauwkeurigheid en identificatie 
is iets dat de tastzin met zich mee draagt. De gangbare architectuur verliest 
zijn flexibiliteit en creëert vaste vormen. In plaats van een fysieke ontmoeting, is 
de architectuur uitgegroeid tot een gedrukt beeld door de haastige oog van de 
camera. Het beeld is vlak en verliest zijn verband met taal en wijsheid van het 
lichaam. Ook verlies van tastzin, maatvoering en details dat specifiek bedoeld is 
voor ons menselijk lichaam, gaat verloren. Dit wordt bewerkstelligd door nieuwe 
architectonische structuren die meer vlak zijn, met scherpe randen die niet aan te 
raken zijn. Visie scheidt ons van de wereld, zintuigen maken ons echter één. 

2. The Eyes of  the Skin; Juhani 
pallasmaa; blz21

Juhani Pallasmaa maakt zich in toenemende mate zorgen over het 
onderdrukken van de andere zintuigen die binnen de architectuur ontstaan. 
Zorgen over de daaruit voortvloeiende verdwijning van sensatie en sensuele 
factoren in kunst en architectuur. Architectuur communiceert tussen de 
architect en de bezoeker. De architect nam zijn plaats in, in het ontwerpproces, 
en is er op gericht  aan de behoeften van de toekomstige gebruikers te 
voldoen. In voorkomende situaties is het mogelijk om mee te denken met de 
opdrachtgever, waardoor spontaniteit, gevoel en vaardigheid van de ontwerper 
wordt vergroot. Hij bevestigd door zijn werken dat alle zintuigen, inclusief  het 
visuele, uitingen zijn van de tastzin. 

Deze zintuigen zijn een onderdeel van het huidweefsel, al deze zintuiglijke 
waarnemingen zijn een gevolg van aanraking en dus gerelateerd aan gevoel.
Het visuele daarentegen wordt in verband gebracht met vuur en licht, gehoor 
aan lucht, geur aan rook, smaak aan het water, en tastzin aan aarde.
Een architect werkt met zijn hele lichaam en heeft een gevoel van eigenwaarde, 
dit geldt voor elk gebouw binnen de architectuur. Hij stuurt ons bewustzijn 
terug naar de werkelijke wereld, naar ons gevoel van eigenwaarde. 
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Falling water; Frank Lloyd Wright

Le Corbusier’ Villa Savoye
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Als we een deur openen, meten we ons lichaamsgewicht aan het gewicht van de 
deur, de benen geven de stappen weer als we een trap oplopen, de hand streelt de 
leuning en het hele lichaam beweegt op een natuurlijke manier door de ruimte.
Het is de ultieme mogelijkheid van de architect om zich te onderscheiden van 
andere vormen van kunst.

Deze unieke complete ervaring van meerdere zintuigen is te vinden in het werk van 
Frank Lloyd Wright, Fallingwater.
De wind waait door het omliggende bos, de ruimtes, oppervlakten, materialen en 
kleuren van het huis, en zelfs de geluiden van de rivier vindt je hier terug. Rust 
is hierbij de belangrijkste en het meest essentiële onderdeel van de ervaring van 
geluid; in de natuur is deze royaal aanwezig. Geluid is ook van groot belang in 
het binneninterieur, het wordt geabsorbeerd en zal overal worden opgemerkt, 
het creëert een omgeving en vormt een structuur in de ruimte, het versterkt de 
ervaring van visuele indrukken van deze ruimte. Normaal zijn we ons niet bewust 
van het belang van het gehoor.

De natuurlijke materialen laten hun leeftijd, geschiedenis en hun verhaal van 
hun oorsprong zien. Het verhaal is, dat het geheugen een aspect is, dat 
reageert op de manier waarop we prikkels ontvangen. We herinneren ons door 
ons lichaam, net zo veel als via ons zenuwstelsel en hersenen. In emotionele 
omstandigheden lijkt dit te veranderen van meer verfijnde zintuigen naar 
meer traditionele zintuigen van visueel tot gehoor, tast en geur en van licht 
en schaduw. Door een bepaalde geur ervaart u de kamer opnieuw en wordt 
het visuele geheugen vergeten. De neus laat het oog herinneren. De meest 
hardnekkige herinnering van elke ruimte is vaak de geur.

Psychologie en neurologie is duidelijk aanwezig in de beschrijvingen die 
Juhani Pallasmaa maakt over het observeren van sfeer. Neurologie wordt 
geassocieerd met onze zenuwen, daardoor wordt gevoel telbaar. Het zijn 
onze hersenen die de eenheid zal opmerken van de waarneming van onze 
geest, het is belangrijk dat we deze eenheid ervaren; onze geest voegt 
geen gegevens samen om een geheel te creëren, maar juist andersom. Voor 
eenheid is tijd relevant in dit proces. Neem alles rustig op, het ontwerp zal een 
persoonlijkheid vormen en creëert identiteit .

Door het ervaren van sfeer zijn er onbewuste herinneringen opgeroepen. 
Herkenning tussen architectonische emotie en ervaringen uit het verleden. 
Deze onbewuste aanwezigheid van sfeer is een persoonlijke ervaring, dat de 
architectuur meer tastbaar maakt en multi zintuiglijk.
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Juhani Pallasmaa geeft dan ook aan, dat de sfeergevoeligheid een 6e zintuig kan 
genoemd worden, waardoor onze emotionele reacties, stemmingen en gedrag 
worden bepaald door onbewuste motieven.

Serpentine Gallery; Zumthor
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Suwang ‘Nimbo museum’

In het bovenstaande gedeelte, geven twee architecten hun veronderstelling op de 
zintuiglijke waarneming en het bewustzijn van de sfeer in de architectuur weer , maar 
er zijn ook architecten die beweren dat de visie het  belangrijkste zintuig is om de 
architectuur te ervaren. Als laatste zoomen we in op de visie van Le Corbusier. 
Le Corbusier verklaarde dat hij alleen bestaat als hij kan zien. Hij ervaart de wereld 
met zijn ogen, ontvangt en reageert op wat hij ziet. Men begrijpt of  bewoont  
gebouwen pas, als men de kans krijgt deze te observeren met de ogen. Met zijn werk 
dwingt hij mensen om hun ogen te openen en te kijken naar de architectuur. Hij was 
een bouwer en beeldhouwer, een echte architect. Volgens Le Corbusier is architectuur 
iets plastisch, die kan worden gezien en begrepen door de visuele benadering. Dit 
advies komt voort uit de vroeg modernistische theorieën waar Le Corbusier een 
aanhanger van was. Een groot talent op artistieke gebieden, zowel exterieur als 
interieur. Hij was in staat om zijn ideeën te ontwerpen met zijn handen. Het was de 
rol van het oog dat hem dit gevoel gaf, hetgeen duidelijk te zien is in zijn architectuur, 
waarin massa’s een prachtig spel speelden met licht. Zijn verminderde zintuiglijke 
ervaring werd gecompenseerd door zijn grote kennis van materialisatie, plasticiteit en 
de zwaartekracht.

Vormen, vlakken, contouren en profielen zijn de instrumenten van een goede architect, 
als Le Courbusier. Het oog wordt op een prettige manier geraakt, en is daarbij 
een dankbaar ingrediënt van de visuele kant van de architectuur. Het werk van Le 
Corbusier en Villa Savoye bewijst hun manier van werken. Het is interessant om te zien 
en straalt een eenheid van verstand, schoonheid, ethiek en esthetiek uit. 
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Welke factoren zijn van invloed op de beleving van sfeer in een ruimte?

 De sfeer generatoren verschillen per architect naar de mate van belevenis en 
belangrijkheid. Ze hebben een eigen visie die hun architectuur kenmerkt, zoals het 
belang van materiaal bij de ervaring van een ruimte, bij Peter Zumthor. 
Waarbij de geschiedenis van het gebruikte materiaal, het gebruik, de constructie 
en de interactie met de ruimte, een sfeer afgeven. Maar ook  door geur, geluid, 
natuurlijke licht en temperatuur, die een relatie hebben met je gevoel. Deze 
emotionele beleving werkt mee op het ervaren van een ruimte. Dit kan veroorzaakt 
worden door bekende akoestische kwaliteiten, zoals absorberende materialen 
voor het dempen van geluid of  de geur, die er zich in bevinden. Peter Zumthor is 
gefocust op het geluid van ruimtes,  als of  het de klankkast is van een instrument.
Omdat hij de atmosfeer van een interieur niet los kan zien van de dingen 
waarmee mensen zich omringen, dwingt hij ons zijn ruimtes voor te stellen in 
wisselende weersomstandigheden en wisselend natuurlijk licht. Materialen zijn het 
zwaartepunt van de architectuur, waarbij diepte een grote rol speelt. Diepte is een 
effect van overgangen in oppervlakte en verlichting, schaduw en kleur, reflectie, 
lichtintensiteit, spiegeling en doorzicht. Diepte laat ons lichaam bewegen tussen 
de objecten, door ze één voor één aan te raken. Van een afstandelijke waarnemer 
worden we een betrokken waarnemer, die waarneemt met zijn zintuigen.   Het 
gebouw vormt één geheel en het laat jou bewegen en toetreden in plaats van 
andersom.

Pallasmaa richt zijn visie erg op de neurologie, waarbij de zenuwen worden 
geprikkeld door het tast zintuig. 
Elk zintuig, is een aftakking van het zintuig voelen, dat je ervaart met je huid. Je 
huid vangt signalen op van textuur, gewicht, dichtheid and temperatuur, waarmee 
alle ervaringen van sfeer worden opgenomen. Dit wordt niet gedaan door het oog, 
door het oog zie je afstand en onderscheid, terwijl je door te voelen juist intimiteit, 
affectie en nabijheid ervaart. We gebruiken onze ogen niet om te zien maar als tast 
orgaan. Hij concentreert zich op het lichaam en beweegt het lichaam in een ruimte, 
waarbij het geluid de ruimte vorm geeft en details als afmetingen en massa’s een 
grote rol spelen in de intimiteit van deze ruimte. 
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De ‘promenade architecturale’ is een goed voorbeeld van de ervaring vanuit 
visuele zin. Deze ‘promenade architecturale’ ontstaat tussen de assen van het 
ontwerp, waarbij één as de regulator is van de architectuur. 
Door bijvoorbeeld een helling omhoog te trekken naar een daktuin, worden visuele 
zintuigen geprikkeld door het gebruik van licht, dat eigenlijk alleen een centrale 
oprit moet belichten. Het is een belangrijk element van zijn ontwerp en een goed 
voorbeeld van de visuele aandacht, waar Le Corbusier om bekend is.



Naast de visies van deze architecten heb ik inmiddels zelf  ook een visie ontwikkeld 
en refereer hiermee naar op het onderwerp ‘bouwen van sferen’, dat gaat over hoe 
deze sferen ervaren worden.

Nors, vrolijk, saai, melancholisch, somber, serieus, mysterieus, plechtig, open, alles 
is een uiting van sfeer. 
Dit zijn allemaal indrukken die gebouwen achterlaten. Het staat toe, dat men de tijd 
neemt het in zich op te nemen, zonder dat het karakter wordt aangetast. 
Stemmingen vormen zich in de atmosfeer van een ruimte en vormen een 
basisstemming, het gevoel ten opzichte van waar je je bevindt. 
Waar architectuur dicht in relatie staat met het alledaagse en de houding van 
gebaren  een potentieel aan indrukken weergeeft, waar men zich bewust of  
onbewust naar richt, zijn het de kenmerken waarmee mensen zich vereenzelvigen. 
Volgens Ton Verstegen 4 is elke atmosferische gewaarwording synesthetisch, 
speuren is immers speuren met alle zintuigen, die elkaar onderling kunnen 
vertegenwoordigen en vervangen. 

Ook Juhani Pallasmaa beweert dat de emotionele herinnering te maken heeft met 
de ervaring van een gebouw, natuurlijke materialen brengen een verhaal met zich 
mee en brengen dit doormiddel van geur, luchtvochtigheid en textuur over op de 
mensen.  Waarbij het sfeerzintuig  misschien wel een van de 6 zintuigen genoemd 
kan worden.
Zoals jullie kunnen lezen, zeggen Zumthor en Pallasmaa beiden, dat de 
emotionele indruk van belang is bij het ervaren van een sfeer en dat daarmee de 
eigenschappen van een ruimte meespelen. 
Ze houden zich vast aan de ambachtelijke manier van werken, werken met de 
handen, en maken studies met maquettes. Ook qua houding tegenover het 
modernisme zijn ze beide heel kritisch, plastisch, zonder beweging en emotie. 
Le Corbusier is een modernistische architect, die daarentegen beweert, dat de 
hele ervaring van sfeer bepaald wordt door wat je ziet, massa’s die spelen met 
natuurlijk licht waarbij het materiaal bepaalde reflecties geeft en plasticiteit en 
zwaartekracht een grote rol spelen.
 
Veel van deze boven genoemde sfeergeneratoren worden in het voorbijgaan 
waargenomen. Flarden van vaagheid of  dubbelzinnigheid vindt plaats in de 
alledaagse onbewuste waarneming. De toegenomen mate waarin sfeer belangrijk 
wordt in de architectuur komt doordat men tegenwoordig meer  geprikkeld wordt 
dan vroeger. De sfeer maakt het mogelijk bekende dingen anders te ervaren.

CONCLUSIE

4. Gebaren; Ton Verstegen; blz 67
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Suwang ‘Nimbo museum’

Suwang ‘Nimbo museum’
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Synesthesie laat  zich daarom ook niet eenduidig aan een voortbrenger koppelen. 
Ze kunnen door meerdere kwaliteiten voorgebracht worden: ‘koud’ door blauw, 
maar ook door de gladheid van een materiaal, ‘schril’ door contrasten in kleuren, 
maar ook in geluid. 

Sferen hebben weinig te maken met de stijl van de architectuur. In elke stijl 
bevinden zich sferen die op een andere manier geuit kunnen worden, deze manier 
van uiten is een kenmerk van de architect in werk. Sfeer ontstaat door een eenheid, 
een samensmelting van natuurlijke, architectonische en menselijke ingrediënten.
Deze creëren een sfeer tot een unieke ervaring, waarbij herinnering en emotie 
door herkenbare geuren en textuur teweeg worden gebracht. Akoestiek wordt 
bepaald door welke vorm en aankleding een ruimte heeft. Grote ruimtes hebben 
al snel een galmende werking en ruimtes waar gedetailleerde elementen zijn 
toegevoegd om het geluid beter te laten overkomen, veroorzaken een unieke 
ervaring. Het weergeven van vertrouwde geluiden laten een onbewuste indruk 
achter. Door architectonisch atmosferen te scheppen breng je mensen in een 
bepaalde stemming zonder dat ze zich daarvan bewust zijn. Architectuur wordt een 
verborgen verleider.

Ook ik concludeer, dat zintuigen een grote rol spelen bij de ervaring van 
een ruimte, maar dat het niet alleen gefocust is op één zintuig, maar juist 
de samenhang van horen, zien, ruiken, en voelen. Dit is een veelvoud aan 
waarnemingen, waarbij het hele lichaam betrokken is. Het is een ingewikkeld proces 
om gebouwen te ontwerpen, die zowel vertrouwd als nieuw zijn. Hierbij gaat het 
er niet om of  iets mooi is, maar komen ontwerpbeslissingen tot stand door de 
verwachting dat zij in het gebruik tot iets nuttigs leiden. De sfeergeneratoren als 
materiaal, objecten en vormen hebben een groot effect op de weerkaatsing van 
geluid en licht, hierdoor wordt een bewuste ruimte gecreëerd waardoor er richting 
plaats vindt in het gebouw. Een sfeergenerator als materialisatie is waar te nemen 
door tastzin, optisch en klanktrillingen en tevens staat het ervaren van smaak 
impliciet in relatie tot het ervaren van geur. Hierbij refereert mijn visie het meeste 
naar de visie van Peter Zumthor. 

Synthese is een belangrijk begrip bij het ervaren van een materiaal, omdat bij 
de ervaring hiervan meerder zintuigen tegelijk meespelen en er een lichamelijk 
emotionele waarneming plaats vindt. Architectuur moet aanzetten tot emotie, 
maar niet tot welke emotie. Sferen zijn ruimtes met een karakter, een ruimte 
met lichamelijke aantrekkingskracht. Het gebouw moet jou laat bewegen en 
niet andersom.  Of  mensen er nu volledige bewust van zijn of  niet, ze ontlenen 
gemoedsrust en steun aan de sfeer van dingen om hen heen. 
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In dit essay hebben we nog niet gesproken over wat de werking van kleur kan 
hebben op iemands waarneming en de sfeer die daarbij hoort. Kleuren zorgen voor 
een accent maar ook voor een corrigerende werking. 
Architecten verrijken hun werk vaak met deze sensuele en verleidelijk elementen 
waarbij glanzende materialen een rol spelen bij de reflectie van de kleuren.  
Onbewust mengen kleur, geluid en bewegingen zich tot de omgevingsfactoren 
die mensen prettig vinden en die men het minst storend ervaart. Kleur is een 
element waarin de meeste uiteenlopende indrukken zich hebben samengevoegd 
en verzameld. Kleur is een vorm van abstractie, echter niet vanwege een tekort, 
maar vanwege een teveel aan indrukken, waarbij zwart juist zorgt voor rust, omdat 
hierdoor veel indrukken zullen worden geabsorbeerd.

Enkele feiten over de verschillende zintuigen zijn, dat ogen meer informatie 
kunnen opnemen dan oren. Dit komt doordat het visuele veel specifieker en meer 
gefocust is, terwijl geluid al snel niet meer wordt waargenomen of   veel nagalm 
teweeg brengt. Dit is vooral afhankelijk van de grote van de ruimte waarin men zich 
bevindt. Bij het ervaren van sfeer gaat het om de intimiteit van de ruimte om je 
heen, waarbij de zenuwen van je huid vooral informatie opnemen van de tastbare 
wereld om je heen. Het vermogen om te reageren op deze prikkels is een basis 
behoefte. Geur echter roept qua herinneringen een diepere emotie op dan geluid of  
zicht. Geur is een van de zintuigen die het makkelijkst herinneringen oproept en kan 
tevens als communicatie middel worden gebruikt. Een karakteristieke geur helpt 
niet alleen om iets te lokaliseren, maar voegt ook levenslust toe aan het dagelijkse 
leven. Ook temperatuur geeft een aparte sensatie van kou, warmte, en gevoel. 
Tevens hebben  zicht en gevoel een relatie met elkaar, wanneer ze een object 
verkennen. De indrukken van deze zintuigen worden versterkt door samen te 
werken.
Tastzin is meer een vriendelijk zintuig, terwijl zicht gevuld is met  gevaar en 
onvoorspelbaarheid. Textuur wordt snel gewaardeerd wanneer men het aanraakt, 
men heeft er een gevoel bij. Gevoel is het meest persoonlijke zintuig.
   

“De ruimtes krijgen betekenis door gebruik en waarneming, aanraking, kijken en 
bekeken worden en laat de gebruiker vrij om zijn eigen interpretatie te geven. 
Het gebouw moet zuchten, schreeuwen, fluisteren, stomen en kraken. Je moet 

wisselingen van de seizoenen voelen.”5

5. The Hidden Dimension; Hall, E.T.; 
blz91
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Sensing spaces - London
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Van belang bij mijn onderzoek was, dat ik niet alleen via literatuur mijn 
onderzoeksvragen kon beantwoorden, maar dat ik ook de meningen van personen 
meenam in mijn onderzoeksresultaten. 
Door een enquête af  te nemen onder de bezoekers van het Noord Brabants 
museum sprak ik de juiste doelgroep aan, zonder dat zij van te voren achtergrond 
informatie hadden verkregen over dit onderwerp. Door de antwoorden van de 
bezoekers te gebruiken in mijn onderzoek, kreeg ik een heel andere visie op mijn 
vragen, dan je normaal gesproken als architectuur student zou hebben gevonden. 
De hierop volgende vragen werden beantwoord met dit onderzoek:

- Welke zintuigen worden aangesproken bij het ervaren van sfeer en hoe worden 
deze zintuigen geprikkeld?

- Welk zintuig is het belangrijkste voor een waarneming?
-Welke architectonische elementen zijn bewust of  onbewust te ervaren?

Voor het veldonderzoek heb ik ‘ het Noord Brabants museum’ gekozen als 
geschikte plaats om een antwoord te krijgen op deze vragen. In het museum 
vind een overgang plaats tussen oud en nieuw waarbij de verandering van sfeer 
duidelijk merkbaar is.

Na eerst het museum te hebben bezocht, heb ik 3 ruimtes gekozen waar ik 
ongeveer 100 enquêtes heb uitgedeeld (bijlage 1). In deze 3 verschillende 
ruimtes heb ik bezoekers vragen gesteld over de sfeer en de beleving waardoor 
deze sfeer werd veroorzaakt. Het blijkt dat iedereen een ander idee heeft over 
het ervaren van sfeer. Een belangrijk deel gaf  als oorzaak , dat dit te maken had  
door de toegepaste architectuur waarbij sommigen zeggen dat hun gevoelens 
op dat moment de belangrijkste factor zijn. Andere noemen het waarnemen van 
prikkels die hun zenuwen kregen als ze een ruimte betraden. Bij hen werd op deze 
manier de sfeer bepaalt in een kamer. Met deze verschillende opvattingen was het 
interessant om dieper in te gaan op dit onderwerp. Zeker, als je wilt bouwen met 
sfeer, is het van belang dat je de mening van de mens meeneemt in je ontwerp 
proces.

TESTING 
THE SENSE
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De eerste ruimte waarin ik de enquête afnam was de Ridderzaal. Een oude 
klassieke kamer waar sprake is van een doffe houtachtige geur. Deze geur paste 
precies bij de uitstraling van deze kamer. Door de grote ramen aan de zijkanten 
kwamen de donker blauw gekleurde muren niet somber over maar hadden ze 
een dominante aanwezigheid. Samen met het donkere hout gaf  het een statige 
uitstraling. Doordat de geur van het oude hout een grote rol speelt in de beleving 
van deze ruimte zijn onze geur zintuigen de aangewezen factor voor de beleving 
van deze sfeer. 

Opmerkelijk aan deze ruimte is, dat aan verschillende zijden een andere 
daglichttoetreding is. Dat komt, doordat er aan één zijde de uitbouw van een 
nieuwe gedeelde bevestigd is, hierdoor heeft het daglicht minder mogelijkheden 
tot toetreding. Dit is een veranderde sfeerwaarneming die ontstaat, wanneer 
er een proces van verandering plaats vindt. Deze ervaring werd echter niet 
opgemerkt door de bezoekers, de geur nam alle waarnemingen over en was de 
prikkel waarover iedereen sprak. Deze geur kan je omschrijven als een warme 
oude houtgeur dat huiselijk en vertrouwd overkomt. Dit brengt bij bezoekers een 
doorslaggevende ervaring teweeg, waardoor het een ervaring achterlaat van 
huislijke oude architectuur. 

De Riddelzaal, Noord Brabants 
Museum.
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Heijmanszaal, Noord Brabants 
Museum.

De tweede ruimte waarin het onderzoek werd gedaan is genoemd naar het 
bekende bouwbedrijf  Heijmans. Het draagt dan ook de naam ‘de Heijmans zaal’. 
Heijmans is partner van het Noord Brabants museum en bij de nieuwe aanbouw 
werd deze zaal naar hen vernoemd. 
In deze zaal wordt kunst tentoongesteld van Kiki van Ewijk en J.A. van der Ven, 
schilderijen maar ook sculpturen. De manier waarop deze schilderijen en sculpturen 
worden tentoongesteld heeft vooral te maken met een juiste belichting. 
De grote ramen in deze zaal en een bepaalde manier van kleur gebruik, zorgt 
voor een goede belichtingswerking die de kunst in deze tentoonstelling ten goede 
komt. Deze ruimte wordt druk bezocht en is qua vorm vrij smal waardoor het 
een lawaaierige indruk achterlaat. Bezoekers vinden naast de belichting ook het 
aanwezige geluid een factor, die de sfeer in deze ruimte bepaald. De smalle ruimte 
zorgt voor een weerkaatsing van geluid, dat veroorzaakt wordt door de pratende 
bezoekers. De ruimte is groot genoeg voor de tentoongestelde kunst, maar bevindt 
zich aan het begin van een route, waardoor het ook als verkeersruimte wordt 
gebruikt. Bezoekers die het museum verlaten, lopen ook door deze ruimte en 
hebben hun aandacht niet meer bij de kunst, waardoor de nieuw binnenkomende 
bezoekers te veel afleiding krijgen door van de lawaaierige sfeer en  dit als 
onprettig ervaren. Wanneer deze ruimte op een andere manier gepositioneerd was, 
had men meer expressie uit de kunst kunnen halen. 
Bezoekers nemen deze ruimte waar als een zonnige maar te drukke ruimte, 
waardoor de rust om van de kunst te genieten weg valt.
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In de laatste kamer waar het onderzoek werd uitgevoerd, werd een tijdelijke 
tentoonstelling gehouden over ‘beyond visible’. Deze ruimte is een grote 
open hal waarbij de nadruk echt op kunst wordt gelegd. In één hoek bevindt 
zich een groot raam dat de interactie tussen binnen en buiten teweegbrengt.
Een loopbrug is geplaatst, waardoor de hal wordt verbonden met een andere 
tentoonstellingsruimte. De vele dakramen en gewelven dienen voor bepaalde 
akoestiek, waarbij de witte muren voor een kille maar heldere uitstraling zorgen. 
Waar in de andere ruimtes de zintuigen worden genoemd als één van de meest 
belangrijke bij het ervaren van deze ruimte. Geven de bezoekers hier aan, dat in 
deze ruimte weinig wordt gespeeld met de zintuigen, maar dat hun gevoel een 
belangrijke rol speelt in de beleving van deze ruimte. Terwijl er voor mij juist een 
duidelijk verband is tussen de perceptie van onze zintuigen bij de beleving van 
deze ruimte. Er is een opmerkelijke akoestiek door de hoge plafonds met gewelven, 
de nagalm in de ruimte wordt hierdoor gereduceerd. Deze grote ruimte wordt 
verlicht door dakramen, die over heel de ruimte zijn geplaatst.
Zij verhogen de kwaliteit van deze ruimte, waardoor zicht de belangrijkste rol 
speelt bij het beleven van deze ruimte. De kunstwerken zijn op een dusdanige 
manier geplaatst, dat je deze vanuit een bepaald oogpunt kunt waarnemen, deze 
kunstwerken hebben ook een relatie met het visuele aspect, waardoor een er sterk 
verband bestaat tussen de zichtlijnen en de kunst. 

Tentoonstelling ‘Beyond Visible’, Noord 
Brabants Museum.
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De beleving van mensen zonder architectonische achtergrond, laten je nadenken 
over de zaken die zij heel belangrijk vinden en waardoor zij een bepaalde sfeer 
ervaren. Zo zijn er in de ruimten verschillende factoren geweest die meespeelden 
bij de waarneming van deze ruimte. Opmerkelijk was, dat de waarneming die bij de 
meeste bezoekers aanwezig was, ook de sfeer bepalende was.
Deze waarneming was bewust gecreëerd, maar in mijn opzicht waren er nog 
verschillende andere prikkels aanwezig, die door de bezoekers onbewust ervaren 
werden en tevens een grote rol meespeelde in deze waarneming van de sfeer. 
Zowel bewuste prikkels als onbewuste prikkels spelen een grote rol binnen 
de ervaring van een ruimte. Zo worden onbewuste waarnemingen eigenlijk 
meteen geaccepteerd en is iedereen tevreden met hoe deze elementen zijn 
toegepast terwijl de bewuste waarnemingen eigenlijk heel opvallend of  juist als 
negatief  worden ervaren. De zintuigen, zien, horen en reuk worden als de meest 
waarneembare zintuigen bestempeld. Deze hebben vooral te maken hoe men de 
indeling van de ruimte (architectuur) en de materialisatie waarneemt. 
Door in mijn ontwerp rekening te houden met deze factoren is het de bedoeling, 
dat iedereen deze ervaring kan waarnemen, die ik graag wil laten overkomen 
in de afzonderlijke ruimtes. Door dit onderzoek voort te zetten in een beeldend 
onderzoek, heb ik modellen getest om de juiste ervaring naar voren te kunnen 
laten komen om deze prikkels bewust en onbewust te laten waarnemen.
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VISUALITY OF
THE SENSE
Voor veel mensen staat architectuur voor het visuele. Het is kunst, dat we kunnen 
zien en kunst om gezien te worden. De ervaring blijft in wezen een spektakel van 
het gezichtsvermogen. Boeken over architectuur zijn gevuld met tekeningen en 
foto’s, waarbij de andere zintuigen als minder belangrijk worden bestempeld.

Als men het over architectuur heeft beschrijft men eigenlijk gebouwen die een 
lege ruimte omhullen omgeven door muren. Deze lege ruimte is echter een 
leefomgeving binnen muren, dat de zintuigen stimuleert.
Het is de natuurlijke combinatie van licht en schaduw, alsmede de verhoudingen 
van ruimte en kleur. 
De klanken die weerkaatst worden wanneer onze voeten het oppervlak belopen, 
de texturen die we aanraken met daarbij de omgevingstemperatuur die ons gevoel 
van comfort bepalen alsmede de geuren van de omgeving die ons doen verleiden. 
Al deze elementen tezamen zijn met elkaar het ensemble dat ons de ruimte laat 
waarnemen. 

In mijn beeldende onderzoek ben ik op zoek gegaan naar het ‘bouwen van 
sfeer’, waarbij rekening is gehouden met onbewuste prikkels die kunnen worden 
afgegeven. In het vooronderzoek werd al duidelijk, dat men algemeen bewust is van 
sfeer bepalende factoren. Dit werd dan ook als één van de belangrijkste factoren 
gezien, terwijl er meerdere factoren meespelen die de ervaring van sfeer in een 
ruimte bepalen. Je ervaart een sfeer pas echt wanneer je het met al je zintuigen 
kan beleven. Tijdens dit onderzoek zal ik de volgende vraag beantwoorden:

Hoe kunnen de elementen worden gebruikt om de gewenste atmosfeer te 
bewerkstelligen?

Wat gebeurd er, wanneer er openingen worden gecreëerd in een zware massieve 
ruimte. Komt buiten dan naar binnen? En worden er op deze manier dan meerdere 
zintuigen geactiveerd? Het geluid van buiten, de weersomstandigheden, koelte, 
warmte, vocht, lichttoetreding, vertrouwde geuren van huis, tuin en keuken of  zijn 
het juist de materialen die de sfeer bepalen? Wordt architectuur ook gebruikt om de 
kwaliteit van al deze elementen te verbeteren door bijvoorbeeld het toepassen van 
absorberende materialen of  juist geluidskoepels. 
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Buiten naar Binnen getrokken ‘SMELL’
maquette, schaal 1:30

Manufreren tussen de muren ‘SMELL’ 
maquette, schaal 1:30
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Allemaal elementen die te maken hebben met de ervaring in een ruimte. Door 
het maken van verschillende maquettes ben ik op zoek gegaan naar mijn manier 
van beleving van gebouwen met verschillende sferen. Deze uitkomsten heb ik 
gebruikt in het ontwerp van het ‘Museum der Impressie’ waarbij elke ruimte wordt 
gekoppeld aan een van onze zintuigen. De 6 zintuigen die ik hieronder benoem 
zullen geprikkeld worden, om mijn museum te ervaren.

SMELL

Elke ruimte heeft zijn unieke geur die herinneringen oproept, waarin een leven zich 
ontvouwd en een belangrijke beleving achterlaat. Geur wordt echter niet als een 
primair element gezien in de architectuur. De reden daarvoor zou kunnen zijn, dat 
geur niet onderdeel uitmaakt van onze visuele waarneming. Geur is een onzichtbaar 
element, waardoor het veelal niet de aandacht krijgt die het zou moeten hebben.  
Maar juist door geur ben je helemaal omgeven en dit zou je niet moeten kunnen 
uitsluiten. Daarom is het ook zo jammer! Want als we kijken naar oude schilderijen, 
tekeningen of  foto’s van straatjes en marktplaatsen, vol met drukte van mensen en 
dieren, zijn er geen mogelijkheden om de waarneming van geur weer te geven.
De taferelen op canvas en papier zijn nu een soort belevingsloze stillevens 
geworden, zonder geur en de gebouwen die aan de zon zijn bloot gesteld, zijn hun 
warmte kwijt. Had men wel moeite gedaan om hier rekening mee te houden, dan 
creëer je een andere belevingsvorm.  Helaas wordt de rol van geur onderschat.

Maar wanneer je visualiteit uitsluit, is geur een belangrijke factor in het ervaren 
van een ruimte en een belangrijk element in het prikkelen van onze zintuigen. Door 
materiaalkeuzes laat je herinnering terugkeren en herkennen mensen geur die in 
hun geheugen gegrift staat. Daarbij staat het waarnemen van een geur in sterk 
verband met de emotionele beleving van de mens. 

Bij het onderzoek naar een ruimte waarbij geur een grotere rol speelt, ben ik in 
eerste instantie begonnen met de belevingssfeer van buiten naar binnen te halen, 
door middel van grote openingen te maken in de wanden. Alleen de geur wordt 
op deze manier niet als het hoofd element ervaren van deze ruimte. Zoals al 
eerder benoemd, raak je in aanraking met geur doordat het zich volledig om je 
heen bevindt.  Wanneer er een ruimte wordt gecreëerd, waarbij je in nauw contact 
komt met de muren die een ruimte omsluiten, wordt je geforceerd om de geur van 
deze muren in je op te nemen. Geur kan ontstaan uit het materiaalgebruik van een 
ruimte, maar ook door de mensen en schilderijen of  interieur die zich bevinden in 
deze ruimte. Voor het bouwen van sfeer waarbij geur een rol speelt is het voor mij 
van belang om een nauwe afstand te creëren tussen de waarnemers van de ruimte 
en de elementen die de geur tot stand brengen. 
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Muren voorzien van 
houten panelen ‘HEARING’
maquette, schaal 1:30

Hoogte verschil t.b.v. geluid  ‘HEARING’
maquette, schaal 1:30
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HEARING

De grote vraag die er heerst is of  architectuur met gehoor in verband gebracht kan 
worden. De meeste mensen zullen beweren dat architectuur weinig te maken heeft 
met geluid. Zoals in vorige hoofdstuk omschreven is geur, en gehoor niet visueel. 
Maar alle geluiden reflecteren in de ruimte en geven ons een indruk van vorm en 
de materialen die gebruikt zijn in de verschillend gevormde kamers. We zijn ons 
niet bewust, hoe intens we kunnen horen. De indrukken en prikkels die we normaal 
waarnemen zijn meestal zo intens, dat we weinig tot geen aandacht geven aan de 
individuele prikkels. 

Geluid is lastig te definiëren, hoge tonen klinken schel en worden vaak 
geabsorbeerd in iets wat we horen. Lage tonen zorgen voor een rustiger indruk 
en wanneer dezelfde kamer is ingericht met tapijt en gordijnen om de akoestiek te 
verzachten, zouden we het waarschijnlijk een warm en gezellig onderkomen vinden, 
ondanks dat de temperatuur onveranderd is gebleven. We kunnen verschillende 
dingen opnoemen waarom architectuur wel met geluid te maken heeft. Akoestische 
structuren dragen hierbij aan mee, een voorbeeld kan zijn een tunnel. 
De specifieke geluiden die tunnels produceren geven u een waarneming van de 
ruimte. De toegepaste architectuur kan hier wél worden gehoord, uw oor ontvangt 
het effect van zowel de lengte als de ronde vormen van de tunnel waarbij het 
materiaal zorgt voor de frequentie van de weerkaatsing. 

Door het creëren van een ruimte waarin geluid centraal staat, ben ik tot een model 
gekomen waarbij het absorberende materiaal en ook de weerkaatsbaarheid van 
de ruimteomvang, een belangrijk aspect vormen. Met een tal van houten panelen, 
die ik zowel links en rechts omhoog of  omlaag geplaatst heb, ontstaat er een soort 
muziekdoos die echo golven doorbreken vanwege zijn textuur. Elke paneel vormt 
zo zijn eigen ritme in de textuur en draagt bij aan een geprikkelde ervaring van het 
gehoor, waarbij de hoogte van de ruimte de kwaliteit versterkt.

SIGHT
Het visuele aspect van architectuur is een waarneming, waar iedereen het over 
eens is. Het is belangrijk om de architectuur goed te laten overkomen. Maar het is 
niet alleen het zien van de gebouwen of  de ruimte, maar de architectuur speelt met 
je ogen om de ruimte te laten waarnemen. Toetreding van daglicht en zichtlijnen 
spelen een grote rol bij het waarnemen van deze ruimte. Wanneer we spreken over 
toetreding van daglicht, is schaduw een bijkomende factor die prikkels geeft op je 
netvlies.  
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houten panelen ‘HEARING’
maquette, schaal 1:30



Doorkijk en zichtlijnen verbreden 
de horizon  ‘SIGHT’
maquette, schaal 1:30

Speling met daglicht veroorzaakt 
mysterieus effect  ‘SIGHT’
maquette, schaal 1:3038 Visible sense  -  Visuality of  the sense



TOUCH/ PROPRIOCEPTION

Door natuurlijk licht te gebruiken om delen van je gebouw te verlichten heb je 
een veelheid aan visueel beeld, doordat de zon op elke tijdstip van de dag op 
een andere manier binnen schijnt, resulteert dit in een helder belichte kamer tot 
mysterieuze plaatjes, waarbij je interesse wordt gewekt om deze ruimte te ervaren. 
Door het toepassen van zichtlijnen kan een ruimte een groter beeld achterlaten 
dan het in werkelijkheid misschien is, zichtlijnen creëren een vergroot beeld, 
waardoor je je minder omsloten voelt en je meer van de omgeving waarneemt. 
In een ruimte wordt je al snel naar het licht toegetrokken en deze kwaliteit laat ik 
terugkomen in mijn ontwerp.

Het tastzintuig heeft verschillende uitgangspunten als het gaat over het waarnemen 
van de ruimte. Zoals we eerder al lazen heeft Juhani Pallasmaa daar een sterke 
mening over en vindt dat eigenlijk alle zintuigen gekoppeld zijn aan het tastzintuig. 
Men zal materiaalgebruik en indeling van de ruimte als eerste verbinden met het 
tastzintuig. Vooral de textuur van het materiaal speelt daarbij een grote rol. 
Ruwe delen of  juist gladde wanden geven een andere ervaring dan wanneer je in 
een ruimte om objecten heen moet lopen of  moet vastpakken, om deze te openen. 
Dit geeft weer een eigen ervaring van het tastzintuig.

Proprioceptie oftewel positiezin is de prikkel om de positie van het eigen lichaam 
of  lichaamsdelen waar te nemen. Waarbij de beweging van spieren en eigen 
ledematen zorgen voor een waarneming, die terug gekoppeld wordt naar je 
hersenen. De bewegingen die je maakt in een ruimte worden waargenomen en 
geven je bepaalde prikkels die je positiezin opslaan. Zo heeft ook het gewicht 
van het gebruikte materiaal of  doorgangen (zware deur) te maken met de 
samenwerking van tastzin en positiezin. Je kan op deze zintuigen inspelen door een 
ruimte te creëren die je ervaart door er doorheen te lopen en een bepaalde route 
af  te leggen. Door de bewegingen en aanrakingen wordt je stimuleert de ruimte in 
je op te nemen. 

TASTE
Ik eindig dit onderzoek met het smaakzintuig. In mijn onderzoek is er geen 
maquette, die hier aandacht aan besteed. Maar mijn visie hoe smaak en 
architectuur met elkaar samenwerken is als volgt. De smaakzin is nauw gerelateerd 
aan en hangt nauw samen met het reukzintuig. Wanneer de geurzin wordt 
geprikkeld, worden de smaakpupillen ook gestimuleerd en er vindt een ervaring 
plaats zowel in de neus als in de mond. In mijn ontwerp koppel ik het zintuig ‘taste’, 
aan het restaurant in het museum, waarbij de open toegankelijkheid van de keuken 
en interactie tussen de gasten hoog in het vaandel staan. 
Om zo dit zintuig zeker niet te vergeten in mijn      ‘Museum der Impressie’.
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ONTWERPHOUDING

Dit onderzoek resulteert in een bepaalde ontwerphouding. 
Na interpretatie van de verschillende meningen van architecten, het ondervragen 
van derden over hun waarnemingen en het bouwen van sferen in modellen, ben 
ik tot een conclusie gekomen dat centraal staat voor de ontwerphouding die ik 
heb gevormd tijdens dit proces. De hoofdvraag in dit onderzoek is dan ook te 
beantwoorden met de volgende vraag: 

Hoe kunnen de zintuigen worden geprikkeld om zodoende een bepaalde 
sfeerervaring te geven?

Uit het onderzoek is gebleken dat het bouwen van sferen in nauw contact staat met 
hoe zintuigen een ruimte ervaren. Dat niet alleen het visuele aspect wordt belicht 
wordt ook in het onderzoek bevestigd. Materialisatie en de indeling van een ruimte 
zijn van groot belang bij het ervaren van prikkels, die de zintuigen doen activeren. 
Ga na wat je wilt bereiken met de ruimte en of  de ervaring van de ruimte onbewust 
wil laten plaats vinden of  wil je juist dat sommige aspecten eruit knallen.

Bijvoorbeeld bij een kantoor is het erg prettig wanneer er genoeg daglicht naar 
binnen valt, door een dakraam te plaatsen waar de werkplekken zich bevinden.
Hierdoor wordt onbewust gewerkt aan de kwaliteit van de ruimte, zodat er geen 
situaties ontstaan waarin men opzoek moet naar de beste plek om te werken, qua 
daglicht. Dit geldt bijvoorbeeld ook bij een ruimte waar het rumoerig is en juist 
niet als rumoerig moet worden ervaren. Gebruik de beschikbare elementen om de 
kwaliteit van een ruimte te creëren zoals jij dat wilt. Wanneer er bijvoorbeeld in een 
ruimte geur of  beweging bewust moet worden ervaren, bouw je in principe hier 
naar toe. 
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Voorkom dat men geur vermijdt en zorg voor een goede routing in het gebouw 
zodat men niet de mogelijkheid heeft om zelf  de route te bepalen. 
Als ontwerper heb je dit allemaal in eigen hand.

In elke architectuurstijl bevinden zich sferen die op een eigen manier tot uiting 
komen. Maar wat is de betekenis van dit uiten van sferen op een eigen manier? 
Terugkerende elementen in een ontwerpproces voor het bouwen van sferen wordt 
hieronder beschreven en maakt deel uit van een persoonlijke ontwerphouding.
 
Elementen als materialisatie zijn een belangrijk middel om zintuigen te prikkelen 
om daardoor een specifieke sfeer uit te stralen. Materialen bevatten structuur 
(tastzin), geur (reukzin) en absorberen geluid (gehoor) die kan worden gekoppeld 
aan emotie en herinnering, dat een groot effect heeft bij het bouwen van sferen. 
Wanneer men gehoorzin aanspreekt wordt er gebruik gemaakt van een ruimte in 
een bepaalde vorm. Geluid weerkaatst tegen de bebouwde ruimte of  tegen iets in 
de ruimte zelf. Het toepassen van alle elementen heeft te maken met het nemen 
van beslissingen die gebaseerd zijn op verwachtingen vooraf.
Het wordt gebruikt tot het leiden van een route waarbij het gebouw jouw  laat 
bewegen en ervaren.  Elke ruimte heeft zijn eigen karakter met een specifieke 
eigenschap. In mijn ontwerp laat ik het karakter van de ruimten refereren naar 
zintuigen die prikkels opnemen om deze te kunnen ervaren. 
Deze prikkels kunnen worden gezien als een eigenschap van de ruimte dat zo  
één geheel vormt, waarbij er wordt gespeeld met het bewuste en onbewuste. 
Onbewuste waarnemingen worden veroorzaakt door heel subtiel details toe te 
passen, daarnaast worden bewuste waarnemingen veroorzaakt door het véélvuldig 
toepassen van elementen, zodat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. 
Naar voren komt,  dat onbewuste waarnemingen eigenlijk meteen worden 
geaccepteerd, terwijl de bewuste waarnemingen eigenlijk als heel opvallend en 
aanwezig worden ervaren.

Tastbare elementen die terugkomen in mijn ontwerp om sfeer te bouwen zijn 
materialen als oud hout, beton en baksteen. Waarbij hout een relatie aangaat 
met geur en geluid (absorberend) en waarbij met beton wordt gerefereerd aan 
het weerkaatsen van geluid, maar ook van licht. Beton geeft rust in wirwar van 
zichtlijnen. Baksteen speelt een rol in het ervaren met je tastzin. Openingen in 
de gevels en daken zorgen voor een overdadige hoeveelheid aan lichttoetreding, 
evenals voor schaduw, die tezamen een sfeervol effect achterlaten.

In de ruimtes is architectonisch gespeeld om een hoge kwaliteit te krijgen en je zal 
meevoeren in een route door het gebouw, je voelt je aangetrokken tot het licht en 
beweegt.

42 Visible sense  -  Ontwerphouding



Bestaande situatie Brugge, Maquette 
Schaal 1:50
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Bestaande situatie Brugge, 
Binnenplaats
Maquette Schaal 1:50
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Brugge blijkt de perfecte locatie om het ‘Museum der Impressie’ te vestigen. 
De gemeente Brugge heeft als uitgangpunt  dat Brugge een stad is om te kunnen 
waarnemen met alle zintuigen. Wanneer men door de stad loopt ontvangen alle 
zintuigen prikkels die doen refereren naar het echte Brugse gevoel, elk zintuig 
wordt gestimuleerd en aangemoedigd. Je hoort de grachten stromen en deze 
kom je dan ook overal tegen. Brugge wordt ook wel ‘het Venetië van het Noorden’ 
genoemd. Je ruikt de vele bierbrouwerijen en de geur van de kruidentuin. 
Proef  één van de ambachtelijke Belgische bonbons en geniet van een panoramisch 
uitzicht over Brugge vanaf  het dak van het Concert gebouw. Brugge is een stad 
met vele sferen,  drukke winkelstraten, smal en breed. Rustige stadsparken en de 
markt of  de Burg, waar altijd wel iets te horen of  zien valt. 
Ook zijn de grachten drukker bezet met gondels dan de straten met auto’s. 

SENSING BRUGGE

Aan de hand van locatie bezichtigingen is er een locatie gekozen, waar het 
‘Museum der Impressies’ goed tot zijn recht zou komen. Het was van belang dat 
het aansloot op bestaande bebouwingen en genoeg ruimte had voor uitbouw, een 
binnentuin of  plaats was gewenst. Het was een uitdaging om het museum zo te 
plaatsen, dat er genoeg ruimte was om alle wensen te verwezenlijken. De locatie 
die gekozen is, bestaat uit 3 kavels in de Sint Jakobstraat te Brugge, nummer 8,10 
en 16. Deze locatie ligt in het midden van het centrum in een bestaande woonwijk, 
bestaande uit winkelpanden, restaurants, appartementen, maar ook openbare 
functies als bibliotheek etc. De relatie tussen de drukke winkelstraat en de rustige 
binnentuin geven een  mooie overgang van sferen die erg herkenbaar zijn in 
Brugge.  

LOCATIE
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Bestaande situatie Brugge, 
Binnenplaats
Maquette Schaal 1:50



Situatie Brugge, schaal 1:5000
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Binnenplaats, Ingang Bibliotheek

St. Jakobstraat

St. Jakobstraat 8

De locatie is gevestigd in een doorgaande straat, waarbij er aan beide zijde van 
de straat (St. Jakobstraat) bebouwing bevindt. In deze bebouwing zijn veelal 
winkels en eettentjes gevestigd, met daarboven appartementen en een apotheek. 
Ook een cultuurcentrum en een conservatorium zijn er te vinden.  Al met al een 
gevarieerd aanbod, terwijl de meeste bebouwing ook valt onder de monumenten 
wet aangezien de architectuur dateert uit de laat 18e eeuw. In de binnenplaats, 
die te bereiken is vanaf  de St. Jakobstraat 8, bevindt zich wat stadsgroen en 
stadsbankjes om even afgezonderd te kunnen zijn van de drukke binnenstad .
Achtertuintjes van de bebouwing aan de St. Jakobstraat zijn daar eveneens 
gevestigd. Tevens dient deze binnenplaats als achteringang van de Bibliotheek die 
gevestigd is aan de Kuiperstraat.

Vanaf  de markt is de locatie snel en gemakkelijk te bereiken, het verkeer in de 
straat mag niet harder dan 30 km/u en omdat er een eenrichtingsverkeersregel 
geldt. Daarom valt de verkeersdrukte mee. Aan de straat zijn parkeervakken 
gecreëerd, waar erg duur geparkeerd kan worden. De Eiermarkt en de Ezelstraat 
omsluiten de St. Jakobstraat.

BEBOUWING 

INFRA

GROEN STRUCTUUR

Op de situatie tekening is te zien, dat er vooral veel privé groen aanwezig is in de 
wijk. In de binnenplaatsen tussen de bouwblokken bevindt zich veelal wat gras met 
een aantal bomen. Langs de grachten is er een grasstrook, waar de eenden en 
ganzen in grote getale aanwezig zijn. 

ORIENTATIE

De voorzijde van het museum bevindt zich op het Zuid-Westen, waar veel zon op 
is gericht, de binnenplaats en de achterzijde van de kavel bevindt zich in noord-
oostelijke richting. De binnenplaats is omsloten waardoor er weinig tot geen 
zichtlijnen bevinden en de beslotenheid van het plein wordt gewaarborgd. 
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Bestaande situatie Brugge bij avond,
Maquette, schaal 1:50
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De kunst van Job Koelewijn komt te hangen in het ‘Museum der Impressie’. 
Tijdens een bezoek aan de kunstenaar heeft hij mij laten kennis maken met zichzelf  
en zijn kunst. Job, geboren in Spakenburg ( in 1962) woont en werkt in Amsterdam. 
In zijn kleine atelier maakt hij de grootste kunstwerken. Er is  bijna geen ruimte, 
alles staat dicht op elkaar of  door elkaar, als hij weer ruimte vrij maakt, om te 
beginnen aan een nieuwe creatieve uiting. Bij binnenkomst ruik je de groene zeep 
die hij voor een van zijn nieuwe kunstwerken gebruikt en wordt je verblind voor de 
felle lampen, die behoren bij een nieuw ‘story board’.

Job volgde in zijn jonge jaren een opleiding aan de Gerrit Rietveld Academie te 
Amsterdam en vertrok in 1996 voor een jaar naar New York, om als kunstenaar 
verbonden te zijn aan het Museum of  Modern Art (MoMA). Hij nam deel aan 
verschillende tentoonstellingen in het binnen en buitenland, zoals de biënnale van 
Venetië in 1999 en 2001. Werk van hem is aangekocht door het Stedelijk museum 
te Amsterdam en vele andere grote musea in binnen- en buitenland.

De ideeën  voor zijn werk komt voort uit een ernstig ongeluk waarbij hij betrokken 
was. Dit gaf  een wending aan zijn bestaan, tijdens een lange periode van herstel, 
waarbij hij nadacht over het ‘leven en overleven’, ontwikkelde hij een belangrijk 
motief  voor zijn kunstenaarschap. 

Job Koelewijn gebruikte realiteitszin om kunst over te brengen en om ons te laten 
ruiken en proeven. Geen geschilderde of  gefotografeerde werken maar een echt 
beeld van bouillon, duizenden geurende blokjes. Ervaar dat kunst en realiteit met 
elkaar de basis zijn, de werkelijkheid is krachtig genoeg en Job is hiervoor om ons 
daarop te wijzen. Hij spreek in zijn werken meerdere zintuigen aan om zijn kunst te 
beleven. Zo gebruikt hij baby poeder, groene zeep, ijs of  geurende blokjes poëtisch 
verpakt.

11. Collage / Storyboard 1’

SENSING ART

JOB KOELEWIJN

Nummering van de kunstwerken 
is terug te vinden in de museum plattegrond.
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De volgende kunstwerken worden geëxposeerd in mijn museum:

A balancing Act 

Het jaar, dat Job Koelewijn in New York had gewoond heeft hij een kunstwerk 
gemaakt, dat interactie heeft met de omgeving van een stad met hoge 
wolkenkrabbers en drukke straten. Op deze foto staat de kunstenaar in 52nd 
Street terwijl hij tegen een toren van glas opkijkt, die hij met één hand ondersteunt. 
Als een circusacrobaat houdt hij een stapel glazen in de lucht, visueel parallel 
met de wolkenkrabbers die hem omringen. Op de achtergrond lopen enkele 
mensen langs maar niemand kijkt op of  om.Hij werd gezien als een van de vele 
straatartiesten die de stad rijk is. Job refereert hier aan zijn gedachte over het 
leven. Waarin een wankel evenwicht gelijk staat aan hoe wankel het leven kan zijn. 
Hij moet evenwicht zoeken tussen zijn eigen mogelijkheden en de eisen die de 
omgeving aan hem stelt. Zijn bouwsel is niet alleen het enige op de foto, dat in 
zijn geheel te zien is, de stapel vertoont ook andere bouwsels. Waardoor er een 
interactie plaats vinden tussen kunstobject en omgeving. 

Wand van baby poeder

Koelewijn zet geur vaak in als middel om de verbeelding te prikkelen. Hij bouwde 
zijn woonruimte daarom vol met wanden van babypoeder. Babypoeder bracht een 
herinnering met zich mee, beschermd, veilig, verzorgend. Deze herinneringen 
komen naar boven wanneer je de ruimte met babypoeder betreed en de geur 
opsnuift. Toen Job in New York woonde voelde hij zich een vreemde in deze grote 
stad. Hij  was niet op zijn gemak en gebruikte de wanden van babypoeder als 
bescherming voor de grote stad, het gaf  hem rust en bescherming. 

Mirror van Bonnet

Op de foto van Bonnet, waarop Job Koelewijn is vastgelegd tijdens een wandeling 
door een park, is zijn hoofd gevat in een kubus van spiegelglas. Hij sluit zichzelf  
af  van de visuele wereld en is verzonken in zijn eigen gedachte. Terwijl de 
bloesemtakken van het park voor de toeschouwer visueel verbonden zijn met de 
omgeving.

3. Geprafumeerd 
baby poeder

9. A balancing act

10. Mirror van Bonnet
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Ongoing reading

Op het bureau van Job Koelewijn staat een ouderwetse cassetterecorder met een 
enorme microfoon. Koelewijn nesteld zich dag in dag uit voor dit apparaat, drukt 
hij op ‘play’ en begint hardop te lezen uit boeken als” Living in the end of  times” 
van Slavoj Zizek en Rem Koolhaas’ delirious New York’. Precies 45 minuten later 
is de ene helft van het cassette bandje vol en stop hij met lezen om de volgende 
dag te beginnen met de andere zijde van het casettebandje. Hij ziet het als 
meditatie en vindt dat hij iedere dag een stuk moet lezen. Dit kunstwerk bestaat 
uit een aantal netjes uitgelijnde sokkels met op elk ervan een boek en een stapel 
cassettebandjes. Koelewijn stapelt de cassettebandjes per boek – een dun boek 
past op vijf  bandjes, voor een dik boek heeft hij wel twintig cassettes nodig. 
Speakers schallen de stem van de kunstenaar, die onder andere het boek het 
‘Communistisch Manifest’ voorleest. Dit werk van Koelewijn steekt duidelijk af  tegen 
de andere werken waarin zintuiglijke waarnemingen een belangrijke rol spelen. Het 
is meer filosofisch maar het toont tegelijk een van zijn persoonlijke ervaringen en 
zijn gerichte werkwijze, die hierin erg herkenbaar zijn. 

Ice sculpture

Job Koelewijn: “Waarom zou je iconen gieten in brons of  weg stoppen in een galerij.
Ik ben niet een kunstenaar die zo om gaat zijn werk. Ik leef  in een hele andere 
wereld. Door het in een ijs vorm te gieten maak ik het niet minder onbelangrijk. 
Het wordt nu juist meer een fysiek object, iets dat je kan eten. Als je dit icoon op likt 
heb je het gevoel dat je iets moet verwerken, iets van dit icoon, deze held.”

Collage story board

In zijn serie werk ‘Collage story boards’ voegt hij papiersnippers met filosofie, 
poëzie, spiritualiteit, Spakenburgse klederdracht, Dickie Dick, rouwadvertenties, 
teksten als ‘The borders of  my language are the borders of  my world’ en de 
portretten van Wittgenstein en Beckett samen, door deze laagje voor laagje op 
elkaar te stapelen in een enorme collages die ogen als jaarringen. Als je ze van 
dichtbij bekijkt, zie je dat de papieren cirkels meer dan een centimeter hoog zijn. 
Dit is het proces van bij elkaar voegen dat door Koelewijn vastgelegd is in stop 
motion-animaties. De duizelingwekkende filmpjes, staan door hun ‘vloeiende’ vorm 
en snelheid recht tegenover de overweldigende, perfect-ronde panelen.

7. Ongoing reading

1. Collage / Storyboard 2

Ice sculpture
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Spaghetti

De spaghetti op de grond van de vleeshal lijkt zijn plaats te hebben ingenomen, 
als een gebod om te eten en te bewegen over de vloer. Het omzetten van de 
werkelijkheid naar de kunst wordt hier getoond. In geometrische patronen van 
telkens een vierkante meter liggen eindeloze hoeveelheden staafjes spaghetti op 
een nieuwe ondergrond. De glans, kleur en volume van de spaghetti maken het 
geheel tot een afbeelding en tevens als een sculpturaal beeld. 
De bewegingen van de bezoekers laten hun sporen in het veld achter: de spaghetti 
schuift in en over elkaar, nieuwe patronen vormen zich. Het is een constante 
beweging die zich ook laat horen, want het lopen door de spaghetti breekt de 
staafjes in steeds kleinere delen. Schuiven door de spaghetti is als het lopen door 
de bladeren van een herfstbos, de ervaring van het geluid van het vertrappen 
en het plezier van het bewegingen van de spaghetti staafjes laten net als vele de 
andere werken van Job Koelewijn, alle zintuigen prikkelen.

Spinoza torch

De torch van Job Koelewijn is een zaklamp gemaakt van kaarsvet, met Spinoza 
als naam. Er zit een foto bij van een vrouw die twee zaklampen vasthoudt. Achter 
haar is een zwart silhouet van Job Koelewijn zelf  zichtbaar. De aspecten tijd en 
oneindigheid komen veel terug in het werk van Job. 
Tijd en oneindigheid hebben alles te maken met het leven.
Poëzie, literatuur en filosofie hebben ook een grote invloed op het werk van Job 
Koelewijn. Zelfs bij een zaklamp refereert hij aan Spinoza, een filosoof  die voor 
Koelewijn zeer belangrijk was. 

 
Horizon 

Een grote tentoonstellingsruimte wordt afgesloten door een Horizon van tientallen 
meters boeken. De bonte verzameling omslagen is niet meer dan een aanduiding 
van wat er achter die kaften in het boek zelf  schuil gaat. Job leest elke dag boeken 
en neemt op hoe hij uit boeken voorleest, hij maakt verslagen wat en wanneer 
er in het boek iets gebeurd. Hele mappen vol met tijdstippen liggen in zijn atelier 
opgeslagen.  

8. Spinoza

12. Vloer van Spaghetti

4. Horizon

52 Visible sense  -  Sensing Art



Rabo Art

Dit werk heeft Job gemaakt voor de Rabobank kunstwedstrijd, waarbij hij de 
opdracht kreeg te werken met tastbare objecten. Het werk bestaat uit een 
maquette, drie architectonische tekeningen, een tekening met de energie-
opbrengst, een foto met afbeelding van het gebouw, een procesverbaal opgemaakt 
door de notaris en een 3D-animatie van het gebouw.

Infinity

Job Koelewijn benadruk met dit werk dat boeken een oneindige kracht hebben in 
het leven en het leren. Men zal deze hoeveelheid boeken nooit kunnen uitlezen 
en daarom wordt het gekoppeld als oneindig, de ontwikkeling van kennis zal nooit 
stoppen.

6. Rabo art

Infinity boekenkast
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The World is my Oyster
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Passage

Geur en poëzie komen opnieuw samen, de bezoeker wordt overweldigd door 
een allesoverheersend geur van bouillon. In samenwerking met 1600 leerlingen 
van het Baken Park Lyceum is een installatie tot stand gekomen met 120.000 
bouillonblokjes, ingepakt in fragmenten van gedichten van Marsman, Heany, 
Kopland, Lucebert en andere schrijvers. De blokjes, die de wanden bedekken, 
vormen zo een behang van sterk geurende, geconcentreerde tekstfrag

Silence

De bezoeker wordt bij dit kunstwerk vooral op zichzelf  teruggeworpen. Aan alle 
vier de zijden van het werk, dat de vorm heeft van een telefooncel, zijn rolluiken 
aangebracht die spontaan open en dicht gaan. Men stapt in de kleine ruimte op 
het moment dat de luiken opgerold zijn. Dan sluiten zij zich langzaam en wordt de 
bezoeker volledig afgesloten van de buitenwereld. Het meest benauwende moment 
is wanneer de luiken de grond bereikt hebben en de laatste kieren tussen de losse 
delen van het rolluik zich van onder naar boven beginnen te sluiten.In het snel 
toenemende donker lijkt het of  de grond onder de voeten wegzakt. Er vindt een 
meditatie moment plaats waarbij het duister geobserveerd kan worden, totdat de 
luiken weer open gaan en je weer deel kan nemen aan de visuele wereld. 

5. Silence

2. Passage, wand van bouillon blokjes

The world is my oyster

Dit werk dat te zien is, is als een klein  bioscoopje. Vanuit een comfortabele bioscoopstoel wordt 
de bezoeker een panorama van realiteit voorgeschoteld. 
Het beeld is als een webcam vanuit één vast punt opgenomen, maar kent geen echte opname 
van acteurs. Juist hierdoor  blijft de rond vliegende vogel of  de zonnestralen en regen de volle 
aandacht krijgen en wordt dit vastgehouden totdat het uit het zicht verdwenen is. Toevallige 
overburen die langs het raam verschijnen worden ongevraagd belangrijke hoofdrolspelers 
in deze realistische documentaire, waarbij door filmmuziek af  te spelen, het dagelijks leven 
op straat wordt veranderd in een filmscene. Dit beeld is echter wel heel erg reallife. Niet zo 
verwonderlijk, aangezien de bezoeker door een flink gat zit te kijken, waar normaal gesproken 
een bioscoopscherm hangt. Hier is een grote, rechthoekige opening uit de wand gezaagd. Die de 
realiteit naar binnen haalt.  
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MODELING
ATMOSPHERE

Het ‘Museum der Impressie’ bestaat uit tentoonstellingsruimten die allemaal 
hun eigen sfeer uitstralen. Deze sfeer wordt waargenomen en gekoppeld aan 
een zintuig. Zo zitten er in dit museum 6 ruimtes, waarbij de tastzin, gehoorzin, 
smaakzin, reukzin, het visuele en de perceptiezin worden geprikkeld. Hieraan zijn 
de kunstwerken van Job Koelewijn gekoppeld. 
De plaatsing van dit museum bedraagt 3 kavels waarvan de kavels op St. 
Jakobstraat 8 en 10 zijn samengevoegd tot 1 plattegrond. Tussen de kavels van 
de St. Jakobstraat 10 en 16 is bestaande bebouwing gesitueerd, waardoor bouwen 
om de bestaande bebouwing heen een pré is. Het museum bevindt zich op alle 3 
de kavels waardoor er een routing ontstaat en de gebouwen niet als individu gaan 
functioneren. In het volgende hooftstuk zal ik de gebouwen veelal benoemen als: 
St. Jakobtstraat 8 en St. Jakobstraat 16.

Locatie tekening Brugge
Schaal 1:500

Het programma van het museum is als volgt:

Entree en Shop     65 m2
Tentoonstellingsruimte ‘HEARING’   89 m2
Tentoonstellingsruimte ‘OLDFACTION’   77 m2
Tentoonstellingsruimte ‘SIGHT’   138 m2
Tentoonstellingsruimte ‘TOUCH’   143 m2
Tentoonstellingsruimte ‘PROPRIOCEPTION’  41 m2
Restaurant  ‘TASTE’    81 m2
Vergaderzaal      20 m2
Opslag ruimte      38 m2
Auditorium     47 m2
Dakterras     98 m2
Toiletten      29 m2
Verkeersruimte      180 m2

Met een totale oppervlakte van 1046 m2.

PROGRAMMA
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De 2 plattegronden bestaan uit een ritme van dragende wanden die de kern 
vormen van het gebouw. De constructie is hierop gebaseerd en geven genoeg 
draagkracht om de overspanningen in de vloeren op te vangen. Vanuit deze kern 
zijn de posities van de ruimtes bepaald. De bestaande bebouwing zorgt voor de 
belijning en de situatie van de plattegronden. Door de bestaande bebouwing zitten 
we vast aan een maximale afmeting zodat deze bebouwing geen hinder ondervindt 
van de nieuwbouw. In de afbeelding hierboven is de situatie bestaande bebouwing - 
nieuwe bebouwing weergegeven.

KERN

Schetsmatige situatie 
dragende wanden,

begane grond - verdieping 3

Bestaande bebouwing rondom 
St. Jacobstraat 8,10 en 16 (wit).
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Het museum steekt 3 meter boven de bestaande bebouwing uit waardoor er een 
groot bouwobject kan worden gerealiseerd. Achter de smalle fassade van de gevels 
is een museum gevestigd die groter is dan men in eerste instantie verwacht. Door 
de samenwerking van de 2 gebouwen en door de hoogte in te gaan ontstaat er 
een situatie waarin een groot programma kan worden gevestigd. Door niet te ver 
de hoogte in te gaan is het geen belemmering voor het gevelbeeld en is de cohesie 
in de straat niet verstoord. 
Het gevelbeeld is ontstaan door middel van een compilatie van de veel 
voorkomende originele gevels in de St. Jakobstraat. De verhoudingen en proportie 
van de originele ramen worden gebruikt in het ontwerp van de museumgevel. De 
exacte positionering is ontstaan vanuit de plattegronden en verhogen de kwaliteit 
van de binnenruimtes.  

GEVELS

Compilatie van de orginele 
gevels op het nieuw gevelbeeld.

1

2

3 1 2

3

59 Visible sense  -  Modeling Atmosphere



Gevelbeeld Straatkant
Schaal 1:200
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Gevelbeeld Binnenplaats
Schaal 1:200

De gevels zijn opgebouwd uit panelen van travertin. Deze vrij hangende gevel 
bedekt de draagconstructie van het museum. Bij deze gevel worden de gevel 
elementen gemonteerd met behulp van een mechanisch bevestigingssysteem 
op de draagconstructie op bepaalde wijze dat tussen het isolatiemateriaal en de 
gevelbeplating een luchtspouw ontstaat. De gevel openingen zijn voorzien van 
gesloten subtiele aluminium kozijnen met geïsoleerd glas die gelijk met de gevel 
zijn gesitueerd onder het kozijn bevindt zich een onderdorpel die aanwezig is in 
het gevelbeeld. De houten panelen die zich naast de kozijnen bevinden zorgen 
ervoor dat de lucht toevoer wordt reguleert. 
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RUIMTE MET IMPRESSIE

Aan de hand van de plattegronden ga ik jullie kennis laten maken met de ruimtes 
in het gebouw, de ruimtes hebben ieder zijn eigen thema en zijn zo gemodelleerd 
dat er een verband bestaat tussen thema en ruimte. De 2 gebouwen zijn met elkaar 
geschakeld door 2 loopbruggen. Deze loopbruggen zijn een onderdeel van de 
route die je door het museum heen leidt en zorgen voor een samenhang tussen de 
gebouwen. Je bezoekt de gebouwen niet als individu maar beschouwd ze als één.

Beganegrond, plattegrond
Schaal 1:200

In de plattegronden worden 
de kunstwerken genoemd met 
een cijfer. In het hoofstuk ‘Het 
waarnemen van kunst’ kunt u 
opzoeken welke kunstwerken bij 
welk nummer behoren. 
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De entree bevind zich aan de zijkant van de 
St.Jacobstraat 8. Wanneer je het museum benaderd 
vanuit de noordelijke richting is er in de etalage van 
het museum al een blik van de kunst op de vangen. Dit 
kunstwerk is alleen vanaf  de straat te bewonderen en 
dient dan ook als uitnodiging van het museum. Wanneer 
je verder loopt benader je het volgende gebouw en wordt 
je als het ware de tunnel ingetrokken. Aan het begin 
van de tunnel wordt je nieuwsgierig gemaakt door de 
ramen die iets weergeven van het museum. Deze tunnel 
verbind de straatkant met de binnenplaats, je ervaart 
een overgang van druk naar rust. Bij binnenkomst van 
het museum wordt je verwelkomt bij de receptie waarna 
het mogelijk is een kijkje te nemen in de shop. Dit kunt u 
tevens ook aan het einde van uw bezoek doen. De trap 
naar boven lijdt u naar de eerste verdieping. 

Op de beganegrond van de St. Jacobstraat 16 waar u zojuist 
al bent langsgelopen, bevindt zich een ruimte voor personeel, 
toiletten, vergaderzaal, opslag etc. Deze ruimte is bereikbaar 
vanaf  de binnenplaats maar alleen voor bevoegde personen. Er 
is een trap gesitueerd naar de volgende verdieping zodat het 
personeel de mogelijkheid heeft om een verkorte route te nemen. 

Voorgevel St. Jakobstraat 16

Entree- tunnel St. Jakobstraat 8

Vergaderruimte, St. Jakobstraat 16
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Verdieping 1, plattegrond
Schaal 1:200

Nadat de bezoeker op de St. Jakobstraat 8 de trap er omhoog neemt bereik je 
de 1ste verdieping en kom je terecht in een ruimte waar verschillende werken 
van Job Koelwijn te ervaren zijn. Deze werken spelen in op je zenuwen en vooral 
het kunstwerk ‘silence’ laat je een klein moment kennis maken met meditatie, 
afgesloten zijn van de buitenwereld, geen geluid, geen licht, niets om je heen. Het 
is een donkere ruimte waarin je de ruimte ervaart met je hele lichaam, dikke en 
dunne wanden, grof  hout waarin een deur is geplaatst die de doorgang verspert.
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Dit is geen gewone deur, deze deur is aan één kant dun afgewerkt waardoor je 
denk dat hij makkelijk te openen is, maar deze deur is zo zwaar als lood en laat je 
bewust worden van de spieren die je nodig hebt om deze te openen. Het thema 
is proprioceptie waaraan het positie zintuig is gekoppeld.

Wanneer je de route vervolgd kom je langs het auditorium, een 
kleine zaal waar je kan plaats nemen op de trap tredes. In deze 
zaal worden informatieve films gedraaid en kunnen presentaties 
gehouden worden. Deze zaal is hoger dan rest van de verdieping 
om een betere kwaliteit van de zaal te verkrijgen.

Wanneer je het pad vervolgd wordt je meegenomen door de stem van Job Koelewijn, in zijn werk ‘ongoing reading’ 
leest hij boeken voor en neemt dit op, dit wordt afgespeelt in deze ruimte. De ruimte is afgewerkt met houten panelen 
om het geluid een ritme te geven. Hier wordt het geluid weerkaatst, zo heb je op elke plek een andere ervaring van 
zijn stem. In deze ruimte bevindt zich tevens een holle ruimte omhoog tot aan het dak. Deze ruimte overtrekt 3 
verdiepingen en geeft een nieuwe ervaring aangaande het gehoor. Je kan er plaats nemen om te luisteren naar de 
filosofische teksten die Job Koelewijn voorleest.

Kunstwerk: Silence

Auditorium

‘Ongoing reading ‘ 
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In deze ruimte vindt de overgang plaats tussen St. jakobstraat 8 en 16.  Een 
houten loopbrug voert je naar de overkant, deze loopbrug is afsloten door middel 
van deuren om de kou buiten te houden. De houten loopbrug bestaat uit kieren 
en gaten omdat het hout gaat werken in de buitenlucht. Een nieuwe ervaring van 
binnen (warm) naar buiten (koud, frisse lucht) vindt plaats.

Loopbrug vanuit  ‘ HEARING’ 
naar ‘OLFACTION’

Verbindingsloopbrug,  
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U komt aan bij een nieuwe tentoonstellingsruimte, gevestigd 
in de St. Jakostraat 16. Gericht op het Reukzintuig. De 
smalle ruimte forceert je dicht langs de wanden heen te 
gaan terwijl je de geuren van de ruimte in je opneemt. 
Werken van Job Koelewijn als ‘Passage’ en de beschermde 
wand van babypoeder zijn hier waar te nemen. Aan het 
einde van deze lange ruimte is een vide gecreëerde waarbij 
je het kunstwerk uit de etalage van boven kan bewoorden 
maar vooral ook de geur hiervan ervaart, oud kranten 
knipsels laten een typerende geur achter in deze smalle 
ruimte.

Overgang van loopbrug naar 
tentoonstellingsruimte op St. Jakobstraat 16.

Kunstwerk ‘Passage’ in 
tentoonstellingsruimte ‘ OLFACTION’
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Verdieping 2, plattegrond
Schaal 1:200

Op de 2de verdieping van de St. Jakobstraat 16 is een eethuisje gevestigd, het eten wordt 
bereid in de ruimte zelf,  vooral lunch wordt er geserveerd. In de hoek van de ruimte bevindt 
zich een bar voor een  heerlijke versnapering. Er bevinden zich 24 zitplaatsen om tijdens het 
museum verblijf  even te pauzeren. De materialisatie van de ruimte bestaat uit baksteen en 
de kern van het gebouw uit een dikke betonnen wand. Het baksteen zorgt voor een huiselijke 
sfeer, de geuren van het eten blijven hangen in de smalle ruimte. In het restaurant worden 
ook de ijs sculpturen van Job Koelewijn geserveerd als een fris tussendoortje.
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Aan het einde van deze ruimte bevindt zich wederom een 
loopbrug. De betonnen loopbrug geeft je een overweldigende 
beleving door gecreëerde lichtinval. De dunnen stroken die uit 
het beton zijn gehaald zorgen voor deze speelse manier van 
belichting. Deze loopbrug is een overgang naar het gedeelte 
waarin we ‘zicht’ als centraal onderwerp nemen. Bij het benaderen 
van de ruimte is de vloer verhoogd, doordat het plafond nu 
dichterbij komt is de nieuwe ervaring meteen merkbaar. In deze 
ruimte simuleren wij het kunstwerk ‘The world is my oyster’. Een 
kleine bioscoop, waaruit je de realiteit kan observeren. 

Restaurant “TASTE”

Trap naar het dakterras
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Tentoonstellingsruimte ‘ SIGHT’De loopbrug verbindt het Restaurant met de 
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Bij het verlaten van deze ruimte komt 
men terecht in een tentoonstellingsruimte 
waar een aantal foto’s van Job Koelewijn 
worden getoond. Wanneer je jezelf  tussen 
de wanden begeeft bevind je je in een 
ruimte met verschillende zichtlijnen. 
Elke kunstwerk maakt deel uit van zo’n 
zichtlijn. Kunstwerken als ‘Spinoza torch’ 
zijn hier te aanschouwen.

‘The World is my Oyster’

Tentoonstellingsruimte ‘ SIGHT’
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Worksshop ruimte verdieping 3, 
St. Jakostraat 8

Verdieping 3, plattegrond
Schaal 1:200

Op de laatste verdieping van het museum is een workshop ruimte gesitueerd. 
Verschillende workshops worden hier gehouden met betrekking op het ervaren met 
je zintuigen. Zoals de workshops van ‘Sensational mix’ waar Harm Goslink Kuiper 
een Workshop ‘horen’ geeft waarbij hij afval laat klinken. Maki Ueda voorziet ons 
van een Workshop ‘ruiken’, waarbij er een eetbaar parfum wordt gecreëerd. Laat 
Wapke Feenstra ons kennis maken met een workshop ‘voelen’, waarbij tasten in 
je geheugen centraal staat.  Bereid Zeger Reyers eetbare kunst voor ons klaar 
en kunnen we met Ester Urulus een Workshop ‘ Zien’ volgen waarbij er animaties 
worden gemaakt.
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De Workshop ruimte is verbonden aan een balkon waarbij de interactie tussen 
binnen en buiten weer wordt opgemerkt. Tijdens een workshop even een glimp van 
de stad opvangen tijdens het halen van een frisse neus.

Naast de Workshop ruimte is er ook een ruimte gevestigd met informatie over alle 
onderwerpen die het museum aansnijdt. Aan de leestafel kan er worden plaats 
genomen om uw kennis te vergroten over zintuigen, architectuur, waarnemen van 
sferen etc.

Informatieve ruimte verdieping 3,
 St. Jakobstraat 8

Worksshop ruimte verdieping 3, 
St. Jakostraat 8
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De laatste verdieping van de St. Jakobstraat 16 is een 
extensie van het restaurant. Het dakterras is voorzien 
van een overkapping zodat er ook met regen even een 
frisse neus gehaald kan worden en kan worden genoten 
van het panorama zicht over de wijk.

Zitplaatsen, dakterras 

Dakterras, St. Jakobstraat 18
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Weergave doorsnedes
Schaal1:500

A

A

B

B

C

C

D

D
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DOORSNEDE

Doorsnede A-A
Schaal 1:200

Doorsnede B-B
Schaal : 1:200
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Doorsnede C-C
Schaal 1:200

Doorsnede D-D
Schaal 1:200
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DETAILLERING

Technische doorsnede
Gevelbeeld 

1.

2.

3.

4.

PEIL = 0

P = +4200

P = +7400

P = +10600

P = +14000

De komende tekeningen is de 
detailleringweergegeven. In het 
overzichtsplaatje is positionering 
weergegeven.

Overzichtstekening
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Details 1, Schaal 1:10 
Aansluiting dakraam
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Details 2, Schaal 1:10 
Aansluiting Kozijn - 
Beganegrond vloer
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Details 3, Schaal 1:10 
Aansluiting Kozijn - Balkon
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Details 4, Schaal 1:10 
Aansluiting gevel kozijn -
Dakrand
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Details 4, Schaal 1:10 
AansluitingTravertin gevel -
Dakrand
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REFLECTIE

Met veel plezier en uitdaging heb ik gewerkt aan dit afstudeerproject. Het is een 
grote toevoeging qua kennis t.b.v. mijn master, die ik hier afgelopen jaren heb 
gevolgd en een goede aansluiting op mijn HBO. Deze tijd was ontzettend leerzaam 
door het werken met mijn projectgenoten, individueel, onder spanning en stress 
maar vooral omdat er veel energie en moeite in is gestoken, wat het allemaal zeker 
waard was! 

Het afgelopen jaar ben ik bezig geweest met een onderzoekscombinatie tussen 
theorie en architectuur, waarbij ‘sfeer’ het overkoepelende argument was, maar 
ook te ervaren hoe afhankelijk we zijn van onze zintuigen. Het uitdiepen van dit 
onderwerp was nieuw voor mij.
Met veel interesse heb ik dan ook alle onderzoeken tot een goed eindresultaat 
weten te brengen. 
Het contact met de kunstenaar, het bezoek aan London en niet te vergeten Brugge. 
Ook het contact met musea om voor elkaar te krijgen dat ik daar mijn enquête 
mocht uitvoeren, dat alles heeft veel toegevoegd aan mijn enthousiasme en 
doorzettingsvermogen. 

Terugkijkend op het resultaat, ben ik erg tevreden.
Een oase van verschillende ruimtes bevindt zich in mijn museum en ik zou er zelf  
graag een kijkje gaan nemen, maar dan wel op schaal 1:1.
Maar een maquette 1:30 geeft je ook al echt het gevoel dat je er soms midden in 
staat, het was dan ook een grote uitdaging, om met trots op terug te kijken.

Voor mij is het duidelijk, architectuur is belangrijk voor elk waarnemend zintuig en 
hier zal je dan ook altijd het beste uit moeten halen. 
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BIJLAGE 1
ENQUETTE
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!

- ATMOSFEER  - 
 
Beste bezoekers, 
 
Voor mijn studie Architectuur aan de Technische Universiteit in Eindhoven ben ik bezig met een 
afstudeeronderzoek over de verschillende atmosferen in een gebouw. Ik hoor graag hoe u denkt over de 
atmosfeer in deze ruimte en waar u denkt dat deze sfeer door wordt veroorzaakt. Aan de hand van deze 
uitkomsten ga ik verder met een onderzoek over sferen en welke elementen deze sferen precies teweegbrengen. 
 
Ik hoop dat u een momentje heeft om de vragen in te vullen. 
Alvast hartelijk dank. 
 
In deze enquête bevinden zich verschillende soorten vragen; Open vragen (vul daar zo kort mogelijk in hoe u 
daar over denkt), vragen waarbij u kunt aangeven in hoeverre u het ergens mee eens bent of iets belangrijk vindt 
en meerkeuzevragen. 
 
1 is minst belangrijk / minst waar   -     5 is meest belangrijk / meest waar  
       
 
Heeft u al eens nagedacht over de verschillende sferen in een gebouw? 
 
Nee  1  2 3 4 5  Ja 
 
 
Wat betekent sfeer in een gebouw voor u? 
Omcirkel het juiste antwoord: 
 

a) zegt me niet veel 
b) heeft te maken met architectuur 
c) heeft te maken met mijn gevoelens 
d) heeft te maken met prikkels die mijn zintuigen ontvangen 
e) anders, namelijk……………………………………………… 

 
 
In welke mate vindt u onderstaande factoren bepalend voor de sfeer in deze ruimte? 
  
Akoestiek:  1 2 3 4 5 
Licht:  1 2 3 4 5 
Geuren:   1 2 3 4 5 
Gevoel:   1 2 3 4 5 
 
 
Welke middelen zorgen er voor dat deze waarneming er is? 
Noem per onderwerp max. 2 elementen: 
 
Akoestiek: …………………… ……………………… 
 
Licht:   …………………… ……………………… 
 
Geuren:   …………………… ……………………… 
 
Gevoel:   …………………… ……………………… 
 
 



!

Welk zintuig wordt het meest geprikkeld in deze ruimte en zorgt voor de sfeer? 
Omcirkel het juiste antwoord: 
 

a) Zien 
b) Reuken 
c) Horen 
d) Voelen 
e) Proeven 

 
 
Als u 1 van de zintuigen zou missen, welk van de andere zintuigen is dan het meest toonaangevend voor 
de ervaring van de ruimte? 
Kruis aan: 
 
  Zicht  Gehoor  Reuk  Voelen 
 
Geen zicht:                                 ………… ………….. ……………   
     
Geen gehoor: ….……   ………….. …………… 
 
Geen reuk: ….……                 …………   …………… 
 
 
Speelt het zintuig ‘Proeven’ ook een rol bij het ervaren van een ruimte? 
 
Nee 1 2 3 4 5 Ja 
 
Eventuele toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….………………...

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Wordt de atmosfeer in deze ruimte veroorzaakt door het architectonisch ontwerp, of wordt uw perceptie 
van het gebouw bijvoorbeeld gecreëerd door uw eigen herinneringen? (graag toelichten) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………!
!
!
Hartelijk dank voor uw deelname aan deze enquête, 

 

Met vriendelijk groet, 

Judith van der Schaaf 



BIJLAGE 2
ENQUETTE UITKOMSTEN
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Ruimte 1 Ridderzaal

1 Heeft u al eens nagedacht
over de verschilende sferen
in een gebouw? 1 2 3 4 5

4 0 3 5 8

2 Wat betekent sfeer in een
gebouw voor u? a b c d e

0 6 6 7 1

3 In welke mate vind u
onderstaande factoren
bepalend voor de sfeer in
deze ruimte? nvt 1 Niet 2 Soms 3 Neutraal 4 Ja 5 Heel erg

Akoestiek 2 0 2 6 5 5
Licht 2 0 1 4 6 7
Geuren 3 1 2 7 7 0
Gevoel 2 1 0 3 6 8

5 Welke zintuig wordt het
meest geprikkeld in deze
ruimte en zorgt voor de
sfeer? a Zicht b Reuk c Gehoor d Voelen e Smaak

3 13 1 1 2 0

6 Als u 1 zintuig zou missen,
welk van de zintuigen is dan
het meeste toonaangevend
voor de ervaring van deze
ruimte? Zicht Gehoor Reuk Voelen

6
Geen zicht 0 5 6 3
Geen gehoor 11 0 2 1
Geen reuk 9 3 0 2

7 Speelt het zintuig 'Proeven'
ook een rol bij het ervaren
van eenr ruimte? 1 2 3 4 5

3 9 3 3 1 1



Ruimte 2 Heijmanszaal

1 Heeft u al eens nagedacht
over de verschilende sferen
in een gebouw? 1 2 3 4 5

1 3 9 6

2 Wat betekent sfeer in een
gebouw voor u? a b c d e

1 6 2 9 2

3 In welke mate vind u
onderstaande factoren
bepalend voor de sfeer in
deze ruimte? nvt 1 2 3 4 5

Akoestiek 2 3 2 3 4 6
Licht 1 1 6 12
Geuren 2 5 3 2 6 2
Gevoel 1 1 5 10 3

5 Welke zintuig wordt het
meest geprikkeld in deze
ruimte en zorgt voor de
sfeer? a b c d e

2 12 1 4 1

6 Als u 1 zintuig zou missen,
welk van de zintuigen is dan
het meeste toonaangevend
voor de ervaring van deze
ruimte? Zicht Gehoor Reuk Voelen

3
Geen zicht 9 5 3
Geen gehoor 14 3
Geen reuk 11 2 4

7 Speelt het zintuig 'Proeven'
ook een rol bij het ervaren
van eenr ruimte? 1 2 3 4 5

2 13 3 1 1



Ruimte 2 Heijmanszaal

1 Heeft u al eens nagedacht
over de verschilende sferen
in een gebouw? 1 2 3 4 5

1 3 9 6

2 Wat betekent sfeer in een
gebouw voor u? a b c d e

1 6 2 9 2

3 In welke mate vind u
onderstaande factoren
bepalend voor de sfeer in
deze ruimte? nvt 1 2 3 4 5

Akoestiek 2 3 2 3 4 6
Licht 1 1 6 12
Geuren 2 5 3 2 6 2
Gevoel 1 1 5 10 3

5 Welke zintuig wordt het
meest geprikkeld in deze
ruimte en zorgt voor de
sfeer? a b c d e

2 12 1 4 1

6 Als u 1 zintuig zou missen,
welk van de zintuigen is dan
het meeste toonaangevend
voor de ervaring van deze
ruimte? Zicht Gehoor Reuk Voelen

3
Geen zicht 9 5 3
Geen gehoor 14 3
Geen reuk 11 2 4

7 Speelt het zintuig 'Proeven'
ook een rol bij het ervaren
van eenr ruimte? 1 2 3 4 5

2 13 3 1 1


