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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van het afstudeerproject van jort Magre. In dit project 
heb ik Huize Holtum en haar directe plus ruimere omgeving geanalyseerd. Dit 
heeft geleid tot mijn ontwerp van 14 'ontgressboxen'. lk mediteer al jaren en het 
ontwerpen van meditatieruimtes was een prachtige vingeroefening voor mij. 

Deze ruimte wil ik gebruiken om een aantal mensen te bedanken die van belang 
zijn geweest voor mijn project. 
Als eerste bedank ik Sjefvan Hoof en Bernard Colen brander voor hun kennis en 
begeleiding tijdens het afgelopen jaar (met name voor de doorstart) . 
Ook bedank ik mijn mede ateliergenoten voor het mooie jaar samen, en met 
name Thomas en Sjoerd voor hun kritische steun. 
Myrthe bedankt voor het luisterend oor. 
Vital is en Marike bedankt voor jullie geduld. 
Roeland, Rianne en Thom bedankt voor de steun bij de laatste loodjes. 

Dit project is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. Zonder de hulp uit 
Assen en van Sjefwas het niet gelukt. Jull ie bied ik bij deze het eerste weekend 
aan in de 'ontgressbox'. 

Na een lange tijd in Eindhoven komt met dit afstuderen een einde aan mijn 
studententijd. Dit afsluiten is het begin van een nieuw avontuur. 

Eindhoven, 16 augustus 2011 
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Encyclopedie Atelier Naast 

De encyclopedie bevat een gethematiseerde verzameling van 
architectuurvoorbeelden die naast elkaar bestaan. Daarbij is de 
architectuurgrammatica van deze koppels geanalyseerd, dat wil zeggen de te 
onderscheiden concrete elementen van een gebouw en hun onderlinge relatie. 
Telkens legt het paar onderlinge formele verbanden die als grondslag kunnen 
dienen voor het categoriseren naar de aard van zijn analogie. Zo ontstaat een 
verzameling van analoge paren waarbij de vorm en betekenis doorgrond is en 
bovendien de onderlinge relatie blootgelegd is . Centraal staat de vraag hoe een 
gebouw ge·interpreteerd is door zijn analogon. 
Twee gebouwen warden als een paar beschouwd als deze in eenzelfde reeks 
staan en onderdeel zijn van een ontwikkeling. Anders gezegd, beide gebouwen, 
een A en een B, hebben voor dezelfde opgave gestaan of een gelijksoortige 
uitdaging gehad . Deze ontwikkeling van B uit A kan ook een interpretatie van 
A genoemd warden. Hierbij hoeft het architectuurkoppel dus niet fysiek naast 
elkaar te staan, maar kan eveneens contextueel naast elkaar staan. Een duidelijk 
voorbeeld van een niet-fysiek naast is L'arc de Triomphe en La Grande Arche 
te Parijs . 
Het uitgangspunt voor deze zoektocht naar analogieen, is de veronderstelling 
dat ook het architectuurlandschap een rijke soortendom kent, die zich net zo 
willekeurig verbreidt, verbreedt of verspreidt zoals in de evolutietheorie van 
Darwin gesteld wordt (B. Colenbrander, 1999) . Hieruit volgt dat stedelijke 
evolutie en natuurlijke evolutie in overeenkomstige termen kan warden 
beschreven, en daarmee ook de relatie tussen twee gebouwen 'naast' elkaar. 
Zo kunnen we bijvoorbeeld spreken van mutatie of degeneratie van de soort. 
Categorisering van de verzameling geschiedt aan de hand van dit soort termen 
en wordt verderop gedefinieerd. 
Als geografische inkadering is Nederland gekozen. De encyclopedie toont een 
specifieke doorsnede uit Nederland: de historische binnenstad, de uitbreiding 
na de woningwet in 1901, de wederopbouwwijk, de postmodernistische stad en 
het buitengebied. Dit komt voort uit de hypothese dat analogieen ook temporeel, 
chronologisch te vergelijken zijn door de wijze waarop ze gefnterpreteerd zijn 
en warden. Deze wijze van interpretatie bepaalt vervolgens de categorisering 
van deze encyclopedie. 



Begrippen 

De begrippen 'kern' en 'randverschijnselen' spelen een belangrijke rol bij de te 
definieren categorieen. Alvorens de categorieen te definieren, zullen deze twee 
begrippen ingekaderd worden. 
Als de categorie waarin een analogie valt bepaald wordt, dan gebeurt dat dus 
in termen van evolutie. De analyse leidt tot kwalificering van de ontwikkeling 
van het analogon. Hieruit volgt dat bepaald wordt hoe de fundamentele kern 
van A ge"interpreteerd is in gebouw B. Ook de niet fundamentele kenmerken 
van een gebouw blijken de aard van de analogie in belangrijke mate te typeren. 
Deze secundaire kenmerken noemen we randverschijnselen, ook al is er 
natuurlijk een grijs gebied tussen wat de kern van een gebouw behelst en wat 
zijn randverschijnselen zijn. 

Kern 
De 'kern' of het wezen van het gebouw wordt hier eerder relationeel gedefinieerd 
als de aard of de kwaliteit van het gebouw, dan stilistisch als het oorspronkelijke 
of de essentie van een gebouw. 

Randversch ijnselen 
Als zijn randverschijnselen worden behandeld, gaat het over verschijnselen 
die minder aan de kern gekoppeld zijn. Sommige randverschijnselen kunnen 
weggelaten worden zonder dat het gebouw aan betekenis inboet - sterker, deze 
eigenschap op zichzelf leidt bij weglaten waarschijnlijk zelfs tot een sterker 
gebouw. Andere randverschijnselen vormen weliswaar geen onderdeel van de 
fundamentele kern, maar hebben wel een versterkende status. Weglaten zou tot 
een gebouw met een minder sterk karakter leiden. 
De kern en randverschijnselen zijn abstracte begrippen die het karakter van 
een gebouw duiden. Toch wordt dit concreet in zijn vorm. De elementen die 
geanalyseerd worden zijn de concrete vormen. Vanuit deze analyse wordt 
onderzocht wat de bepalende kwaliteit van de vorm en dus zijn kern is. Deze 
kwaliteit is wat het karakter van een gebouw bepaalt. 

11 
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Er worden een zestal categorieen binnen de encyclopedie onderscheiden. Deze 
categorieen zijn degeneratie, erosie, diversificatie, modificatie, mutatie en 
dissonantie. 

Degeneratie 
De kern verdwijnt, maar de randverschijnselen blijven bestaan . 

Erosie 
De kern blijft bestaan, maar de randverschijnselen verdwijnen in meer of 
mindere mate. 

Diversificatie 
De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar door het aanbrengen 
van verscheidenheid binnen elementen ontstaat een nieuw gebouw. 

Modificatie 
De kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar er is een aanpassing van 
een of meerdere elementen die het principe van de kern en de randverschijnselen 
onaangetast laat, maar de interpretatie en uitvoering van het wezen wijzigen. 

Mutatie 
M utatie is de herinterpretatie van de kern; de kern wordt opnieuw samengesteld 
waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote mate transformeert. 

Dissonantie 
Zowel de kern als de randverschijnselen van de naasten vertonen geen 
overeenkomsten . 

Als er naar bovenstaande begrippen gekeken wordt is er grofweg een tweedeling 
te zien in hoe deze definities van 'naast' zich ten opzichte van elkaarverhouden. Er 
kan een afname of toe name van kenmerken geconstateerd worden. Degeneratie 
en erosie zijn de begrippen die vallen onder afname van de kenmerken. Onder 
toename vallen diversificatie, modificatie, mutatie en als overtreffende trap 
dissonantie, waarbij iets geheel nieuws ontstaat. 





Tijdens mijn project is het dak er meerdere keren afgegaan. 

Dit afstuderen is een voortzetting van het onderzoek wat ik gedaan heb in het 
najaar van 2010 in atelier Naast. 
Daarbij zijn er steeds twee gebouw-paren naast elkaar gezet. Vervolgens zijn 
deze geanalyseerd en gecategoriseerd volgens de in het vorige hoofdstuk 
gedefinieerde begrippen. 
Thomas Bergstra en ik hebben ons gericht op boerderijen en huizen in dorpen, 
het buitengebied dus . 

In dit project ga ik verder met het buitengebied in Limburg. Hiervoor ga ik het 
Landgoed Huize Holtum en haar directe plus ruimere omgeving analyseren . 
Met behulp van de theorie van atelier Naast zal ik een ontwerp maken van een 
gebouw op het terrein van het landgoed . 

In Limburg ligt binnen de gemeente Sittard-Geleen het kerkdorp Holtum. 
Vroeger was het omgeven door bossen . Deze zijn nu grotendeels verdwenen. 
Hiervoor zijn industrie, een snelweg en een kanaal in de plek gekomen . 

Midden in deze gewijzigde omgeving ligt onveranderd landgoed Huize Holtum, 
als een groene oase, afgewend van zowel dorp, snelweg als industrie. 

Het hoofdgebouw van landgoed Huize Holtum draagt de jaarankers i633, 
de tongewelven waarop het herenhu is gebouwd is dateren zelfs uit de i 6e 
eeuw. De twee losstaande bijgebouwen zijn in i834 gebouwd. Het geheel van 
hoofdgebouw en bijgebouwen is omgeven door een gracht. 

Gedurende de afgelopen vier eeuwen hebben een aantal ingrijpende 
veranderingen op het landgoed en aan het hoofdgebouw plaatsgevonden, 
sommige sporen hiervan zijn nog duidelijk zichtbaar. Landgoed 

Huize 
Holtum 

Vogel
vlucht 
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Het doel van het onderzoek is om deze veranderingen in kaart te brengen, 
zowel historisch als architectonisch, om hiermee inzicht te verkrijgen in de 
ontwikkeling van het landgoed . lk heb de ambitie om mijn ontwerp als een 
volgende logische stap in de evolutie van Landgoed Huize Holtum te zetten. 

Bij dit onderzoek richt ik mij op de volgende drie vragen. 
A. Wat is de ontstaansgeschiedenis van landgoed Huize Holtum? 
B. Hoe is de architectuur van landgoed Huize Holtum met haar 
bijgebouwen geevolueerd en wat zijn hiervoor de motieven geweest? 
C. Wat is de architectonische betekenis daarvan voor nu en hoe kan deze 
kennis ingezet warden voor een ontwerp? 

Om de vragen zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden is het onderzoek 
in twee delen gesplitst, te weten een historisch deel en een architectonische 
analyse . 
Bij het historische deel kies ik ervoor om de landschappelijke ontwikkelingen 
van de afgelopen tweehonderd jaar in kaart te brengen van zowel de streek, 
het dorp als het landgoed ('het blok') zelf. Hiervoor warden diverse archieven 
geraadpleegd in zowel Nederland als Belgie. 
Om de architectuur van de gebouwen zelf en de bouwkundige veranderingen 
beter te leren begrijpen warden de gebouwen door de tijd heen gereconstrueerd, 
getekend en geanalyseerd. De analyse, welke eerder in het algemene onderzoek 
van Atelie r Naast is uitgevoerd , inclusief het begrippen kader, wordt ook hier 
voor de architectonische analyse gebruikt. 
De gebouwen warden echter tegenover zichzelf in de tijd geplaatst en daarmee 
zijn de gebouwen zelf zowel A als B. Steeds wordt de 'oude ' bouwkundige 
situatie als A beschouwd en de 'nieuwe ' bouwkundige situatie als B. 
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De streek 

Het landschap van Limburg is gevormd door een meanderende Maas welke 
in periodes van hevige regen regelmatig buiten zijn oevers trad. Tijdens deze 
overstromingen heeft de Maas een laag zandige klei achtergelaten in het 
Maasdal. Als gevolg van deze afzettingen strekken zich langs de oevers van 
de Maas graslanden uit, die veelal beplant of omzoomd zijn met wilgen en 
populieren. De hoger gelegen kleigronden van het Maasdal worden als weiland 
en akkerland gebruikt. Hier komen ook regelmatig fruitbomen voor. 
Ook ontstonden er bossen die voornamelijk uit elzen, wilgen, eiken en berken 
bestonden. Door latere ontbossing ontstonden zand- en heidegronden welke 
later in Midden- en Noord Limburg in de loop der eeuwen in cultuur werden 
gebracht. 

Vanaf de middeleeuwen tot de negentiende eeuw is er am per iets veranderd in 
het nederzettingspatroon. 
Van oudsherwon men steenkolen en mergel in Limburg, in diezelfde negentiende 
eeuw ontstonden bij de steenkolenmijnen schattorens, steenbergen en 
agglomeraties voor de mijnwerkers. 

Limburg herbergt traditioneel een groot aantal kastelen en kasteelhoeven. 
Landgoed Huize Holtum wordt tegenwoordig ook wel Kasteel Huize Holtum 
genoemd, al heeft het meer het voorkomen van een herenhuis op het land. 



De streek r - , 
L - , 

I Limburg I 
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De kaarten op de volgende pagina's geven de situatie weer tijdens grote 
landschappelijke veranderingen voor wat betreft de streek. Er is gekozen voor 
een tijdvak van vijftig jaar. 

Het doel is om te kunnen zien hoe de streek veranderd is en om later te kunnen 
analyseren wat de invloed van deze veranderingen zijn voor het ontwerp. 

Kasteel I 
Boerenhoeve d 
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Situatie 1803-1820 

De kaart uit i803 tot i820 is gebaseerd op de Tranchotkaart uit dezelfde periode 
en is de eerste bekende kaart van het gebied. Hierop zijn de Maas, de dorpen en 
de belangrijkste wegen zichtbaar. Ook zijn de verschillende kastelen en grotere 
boerenhoeves getekend, deze liggen verspreid over het landschap. 
Het verloop van de Maas kenmerkt zich nog als dat van een natuurlijke 
meanderende rivier welke regelmatig overstroomt. 

De nog kleine dorpen warden verbonden door een netwerk van lokale wegen. 
Langs Holtum liep een belangrijke weg welke Maastricht met Nijmegen 
verbond, deze weg stamt mogelijk nog uit de Romeinse Tijd. 
Landgoed Huize Holtum ligt even ten noorden van Holtum net als de meeste 
andere landgoederen net buiten het dorp, alleen kasteel Born is hierop een 
uitzondering daar zij midden in het dorp ligt. 

Holtum 
r - , 

L - ~ 

water D 
bebouwing D 

kasteel -boerenhoeve -wegen 
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Situatie i865 

Economisch was de groei na 1839 bescheiden, Limburg was en bleef nog een 
typisch agrarische provincie. In Maastricht en Roermond werden rond 1850 wel 
succesvolle fabrieken gesticht. 
Vanaf 1853 we rd en er spoorlijnen vanaf Maastricht met Aken, Kerkrade, H asselt 
en Luik aangelegd, deze zorgden voor een positieve input in de industrieen en 
het mijnbedrijf. 
De spoorverbinding op de kaart stamt uit 1865 en verbindt Maastricht met 
Venlo. In 1866 werd de verbinding uitgebreid met Eindhoven en daarmee met 
de rest van Nederland. 

Naast de komst van het spoor hebben er weinig veranderingen plaatsgevonden 
in Limburg. Een aantal kleine wegen zijn verhard en de weg tussen Sittard en 
Roermond is aangelegd. 

Ook de landgoederen hebben geen veranderingen ondergaan. 

Holtum 
r - , 

L - ~ 

water D 
bebouwing D 

kasteel -boerenhoeve -wegen 

spoor 
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Situatie i 905 

In het derde kwart van de negentiende eeuw beleefde Limburg een periode 
van economische groei, vooral door de vraag naar agrarische producten in 
Duitsland groeide de bevolking in Limburg. Aan deze periode kwam omstreeks 
1778 een einde door de landbouwcrisis . Amerika overstroomde de markt met 
goedkoop graan waardoor de prijzen kelderden en de boeren hun inkomsten 
zagen verminderen. 
Het duurde tot het laatste decennia van de negentiende eeuw tot de moderne 
ontwikkeling van de provincie Limburg inzette. Deze bracht wijzigingen met 
zich mee op het gebied van landbouw, nijverheid, mijnbouw en verkeer. Dit is 
te zien aan het veranderen van het netwerk, aan het verharden van de wegen en 
aan het kanaliseren van de Maas waar toen een begin mee we rd gemaakt. 
De ge·lsoleerde ligging en het feit dat Limburg een arme en grotendeels 
agrarische provincie met kleinschalige landbouwbedrijven was maakte het 
gebied weinig interessant voor Den Haag, wat nadelig was voor de economie 
van Limburg. 
Begin igoo komt hier verandering in met het op gang komen van de export van 
steenkool naar Belgie en Duitsland. Hierdoor worden de regionale barrieres 
doorbroken en groeien de economie en de bevolking van Limburg sterk. 

Op de kaarten hiernaast zijn vanaf nu slechts de grotere we gen ingetekend . Holtum 
~ - , 
L - ~ 

water D 
bebouwing D 

kasteel -boerenhoeve -wegen 

spoor 
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Situatie 1955 

Als gevolg van de mijnen verrijzen door heel Limburg schattorens en 
bedrijfsgebouwen, nieuwe wegen en spoorwegen. Het gebied op de kaart 
werd toen omgedoopt tot Westelijke Mijnstreek en voor het eerst zien we een 
duidelijke groei van de dorpen. 

De aanleg van het Julianakanaal is een direct gevolg van de mijnbouw. In eerste 
instantie werd gekeken om samen met de Belgen de Maas te verdiepen, deze 
samenwerking verliep echter zeer stroef waardoor besloten we rd om ieder een 
eigen kanaal te graven. Hierdoor konden grotere schepen ook via de haven 
van Rotterdam naar Luik en niet enkel via Antwerpen. Nederland groef het 
julianakanaal en Belgie het Albertkanaal. De aanleg hiervan begon in 1925 en 
in 1935 werd het Julianakanaal officieel geopend. In de periode hierna werd ook 
begonnen met de Maasverbetering, bochten werden afgesneden en dammen 
werden gebouwd. De Maas zijn grillige vorm verloren. 

Holtum 
r - ~ 
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Situatie 2004 

In i965 werd door de Nederlandse overheid het besluit genomen om de 
steenkoolmijnen in Limburg te sluiten. Waren er in het topjaar i958 nog 
58.000 mensen in dienst bij de mijnen, datzelfde jaar was tevens het begin 
van het einde. De mijnen konden niet langer concurreren met de goedkope 
kolen uit het buitenland. Daarbij kwam ook nog de ontdekking van de gasbel in 
Slochteren in i 960 en dat gas goedkoper was dan kolen. In i 974 sloot de laatste 
mijn. Het herstructureringsproces verliep langzaam met grote werkloosheid 
tot gevolg. Extra maatregelen waren duidelijk nodig om Limburg weer vlot te 
trekken. Bouwprogramma's en arbeidsplaatsenplannen moesten de industrie 
stimuleren. 

De sterke groei van de dorpen Holtum, Born en Buchten is te danken aan deze 
maatregelen. DAF kampte met een productietekort en heeft op aandringen 
van de overheid in i968 een productiefabriek bij Born opgericht waar veel 
voormalige mijnwerkers nieuw werk vonden. 

Een van de grootste veranderingen in het landschap is de komst van de A2 
in i965 welke dwars door het landschap snijdt. De A2 werd een belangrijke 
verbinding werd tussen Amsterdam en Maastricht maar ook voor Nederland 
met de rest van Europa. 

Holtum 
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De streek samengevat 

Samenvattend is de landschappelijke ontwikkeling van de streek: 

I nfrastructu u r 
Water: kanaliseren van de Maas en de komst van het Julianakanaal in 1935 

Spoor: aanleg 1865 

Wegen: netwerk van kleine wegen tot begin twintigste eeuw, aanleg van de 
A2 in 1965 

Bebouwing 
Dorpen: explosieve groei als gevolg van mijnindustrie 
Landgoederen: Opmerkelijk! Nauwelijks verandering op deze schaal. 

r - , 
Holtum L _ ~ 

EIB 
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Het dorp 

Holtum is een kerkdorp ontstaan in de vroege middeleeuwen aan de Geleenbeek. 
De eerste schriftelijke verwijzingen over het dorp zijn gevonden in oorkonden 
van i202 over kasteel Wolfrath. 
De naam Holtum komt van het Holt-heem, wat betekent 'nederzetting in 
het bos'. Verder blijkt uit archeologische vondsten dat Holtum aan de oude 
Romeinse weg van Maastricht naar het noorden lag. 

Omstreeks i850 was het dorp vooral langs de vier wegen rond de plaatselijke 
kerk gesitueerd. Later vond er uitbreiding rich ting Buchten plaats. 

Op de kaarten is te zien hoe het dorp nagenoeg dezelfde grootte heeft gehouden. 
Tevens is aangegeven wat naar alle waarschijnlijkheid het grondgebied van 
H uize Holtum is geweest. Ook wordt zichtbaar hoe de A2 het grondgebied van 
Landgoed Huize Holtum doorsnijdt. In i986 veranderde het landgoed voor het 
laatst van eigendom. 

De komst van het autodepot van DAF, nu NedCar, in het noorden van Holtum, 
de aanleg van de A2 ten oosten en het kanaal ten westen hebben het landelijk 
karakter random Holtum sterk veranderd, waar voorheen het dorp volledig 
in het green lag. Groeien kan eigenlijk alleen nog maar richting Buchten, ten 
zuidwesten van Holtum. 

De plannen voor de toekomst laten een verdere ontwikkeling van Holtum-noord 
zien voor industrie. Ook zal daar de haven verder uitgebreid warden. 

Holtum 
vanuit Huize 

Holtum 
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Het blok 

Landgoed Huize Holtum, ook wel Kasteel Holtum genoemd is een 
rijksmonument ten noorden van Holtum. 

De eerste schriftelijke verwijzing welke in verband gebracht kan worden met 
Huize Holtum is te vinden in i354, waar een Johan Vos van Holtum als knaap 
borg staat voor de broer van de heer van Born en Sittard . Het geslacht Vos 
heeft sinds het midden van de veertiende eeuw 'Van Holtum' toegevoegd, zich 
noemend naar hun bezit. 
Rond het midden van de zestiende eeuw wordt de toenmalige Johan Vos van 
Holtum toegelaten tot de ridderschap van het Overkwartier van Gelre dankzij 
zijn bezit van het adellijk hu is Honselaer te Wetten in Duitsland. In de vijftiende 
en zestiende eeuw werden de heren van Holtum beleend met het goed In gen 
Noelken in Roosteren en ook de Hof Ter Borch uit Roosteren is in handen 
geweest van de heren. 
Rond het begin van de zeventiende eeuw waren de eigenaren lid van de 
ridderschap van Gulik en was het een allodiaal goed. 

Om toegang te krijgen tot de ridderschap voor de adel was men in veel regio's 
afhankelijk van het bezit van een representatief versterkt huis op het platteland. 
Hoe de huizen er precies uitzagen is niet bekend, maar een gracht was wel 
een basisvereiste. Grachten en bruggen waren in het overkwartier van Gelre 
elementen waarmee een adellijk huis zich kon onderscheiden van andere 
huizen op het platteland. In i599 vond men dat bij een erkend adellijk huis ook 
een voorhof aanwezig te zijn . 
Ook Huize Holtum heeft een gracht, en is een huis met fronton, dakruiter, 
rijke entree en schietgaten. Kortom, het voldoet daarmee aan het beeld van een 
versterkt representatief huis. 
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Waarschijnlijk is in de loop van de zestiende eeuw een klein, rechthoekig huis 
op de huidige plaats gebouwd. Uit bronnen blijkt dat de familie Vos van Holtum 
daarin gewoond heeft. Aanwijzigingen voor deze voorloper zijn de kelders, 
voorzien van tongewelven in mergel, welke dateren uit de zestiende eeuw. De 
foto's laten ook een aantal onregelmatigheden in de muren zien. Zo vind men 
bij de kelderdeur een onderbreking in het metselwerk en is de keldermuur aan 
de rechterzijde een stuk dikker dan aan de linkerzijde. In de rechter zijgevel is 
ook een spoor te zien welke kan duiden op een verzakking of een aanbouw. Op 
de verdieping zijn oude balken zichtbaar welke nu geen functie meer hebben en 
waar voorheen mogelijk het dak op heeft gerust. 

Met elke overerving naar een andere familie gaat een verbouwing gepaard. 
Zo is met het overerven van het huis van de familie Vos van Holtum naar het 
geslacht Van Westrum aan het eind van de zestiende eeuw een grotendeels 
nieuw kasteel gebouwd. 
Rond 1633 heeft er een uitbreiding aan de linker- en achterzijde plaats gevonden. 
Beide gevels dragen de jaarankers 1633- Deze gevels laten momenteel ook een 
andere raamindeling zien met ontlastingsbogen, zoals die vergelijkenderwijs 
ook voorkomen in een zijvleugel van kasteel Hasselholt (1629). 

Zoals op de oude kaart te zien is, was de indeling van het landgoed vroeger 
anders. 
Het terrein we rd betreden via een brug voor het poortgebouw van de voorbu rcht 
in het zuiden. Het hoofdgebouw was weer gescheiden van voorburcht en 
bouwhoeve door een eigen gracht met brug. Deze opzet sluit aan bij de toen 
geldende regels voor het bouwen van een kasteel. 
Dat op oude kaarten het landgoed ook wel 'Den Boomgaard' wordt genoemd 
kan verklaard worden door de vanaf de zeventiende eeuw in opkomst zijnde 
fru itteelt in Limburg. H iervoor we rd er nog voornamelijk graan verbouwd. Ook 
waren veel kastelen of kasteelboerderijen voor hun inkomsten afhankelijk van 
de opbrengsten van het land. 

Rond 1777 zijn er weer een aantal wijzigingen aan het huis gedaan. Zo is de 
entree gewijzigd, getuige het andere metselwerk rondom de entree, het jaartal 

voorgevel voorgevel 

rechter- ie 
zijgevel verdieping 
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1777 waarmee de voordeur is gemerkt en sporen in de kelder van een klein deurtje 
waar nu de trap naar de voordeur is. lk vermoed dat ook de vensterindeling toen 
gewijzigd is naar de huidige situatie. 
Het fronton in de voorgevel en de dakruiter zijn rond 1800 te dateren. 
Op basis van deze gegevens heb ik de hiernaast getoonde reconstructies 
gemaakt van de toenmalige situatie. 

I n1807 we rd het goed verkocht aan de familie Quix, we Ike al vanaf 1785 beheerder 
van het complex was. Die zoon, die tevens koster was van Holtu m, heeft in 1834 
de opzet geheel vernieuwd. De gracht rondom het hoofdgebouw verdween en 
de voorburcht en bouwhoeve werden vervangen door de twee huidige schuren. 
Daarvan was het onderste gebouw een s·tal, voorzien van een fruitzolder en het 
bovenste gebouw een grotere schuur voor opslag en paarden. 
Pas later is aan laatst genoemde de open voorhal toegevoegd. 

De orientatie van het hoofdgebouw is oost-west, de bijgebouwen staan hier 
haaks op. 

Deze nieuwe indeling verwijst naar de voor Limburg zo kenmerkende 
carrevormige boerenhoeve welke vanaf de eerste helft van de achttiende eeuw 
voorkomen. 
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Op de volgende pagina's heb ik gevels, plattegronden en een doorsnede 
getekend van liet hoofdgebouw, zoals het er volgens rnij ultzag in vier 
verschillende perioden! rond 16331 1m, 1800, na 199+ 

Hiema volgen architectonische analyses op basis van de methode van atelier 
Naast en doe lk uitspraken over symmetrie. geledlng, perforatie, accenten, 
littekens, routing & domefn. 

Vervolgens behandel ik de bijgebouwen op een overeenkomstige manier. 
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Hoofdgebouw tot i 633 

Reconstructie 

Afgaand op de oude kaarten van het gebied, de literatuur en de achtergelaten 
sporen in het huidige gebouw is deze (helaas weinig gedetailleerde) reconstructie 
gemaakt het hoofdgebouw. 
De reconstructie geeft een beeld van de hoofdlijnen van een voorganger van 
het huis. 
Helaas was verdere informatie niet te achterhalen waardoor de reconstructie 
niet gedetailleerder is. 

Daar de reconstructie zo we in ig informatie verschaft ten opzichte van de andere 
tekeningen is de analyse hiervan achterwege gelaten. 
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Hoofdgebouw rond i777 

Reconstructie 

Op basis van de oude 
gevelindeling, welke nog 
goed zichtbaar is in het 
huidige metselwerk, en de 
aan name dat de plattegrond 
weinig veranderingen 
heeft gekend, is deze 
reconstructie gemaakt. 

Destijds was de entree 
op dezelfde plaats, 
alleen bestond het toen 
waarschijnlijk uit een 
bordes met aan weerszijde 
een trapopgang. 

Zoals eerder vermeld 
was rond deze tijd het 
hoofdgebouw nog door een 
gracht van de rest van het 
landgoed gescheiden. 
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Hoofdgebouw rond i8oo 

Uit tekeningen 

In 1777 is de entree samen 
met de raamindeling 
gewijzigd. De dakruiter en 
en fronton zijn rond 1800 
te dateren. 
Het is zeer aannemelijk 
dat de situatie na 1800 
geen noemenswaardige 
veranderingen meer heeft 
ondergaan tot 1994· Het 
landgoed is namelijk vanaf 
1807 tot 1986 in handen 
van een en dezelfde familie 
geweest, de familie Quix. 
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Hoofdgebouw na i 994 

Uit tekeningen 

Na aankoop van het 
landgoed in 1986 door 
de familie Keulen zijn de 
gebouwen in een aantal fases 
gerestaureerd. De huidige 
staat stamt dan ook u it 1994 
na de laatste restauratie van 
het woonhuis . 
Voor de restauratie is de 
witte pleister verwijderd 
waardoor het onderliggende 
metselwerk zichtbaar werd, 
waarna besloten werd om 
het huis enkel opnieuw te 
voegen en niet te witten. 
Bij de restauratie is het pand 
aangepast aan de huidige 
eisen, zo is het grotendeels 
ge'isoleerd en zijn het aantal 
raamopeningen vergroot. 
Deze zijn zowel op oude als 
nieuwe plekken geplaatst. 
Om het slechte metselwerk 
random de ramen te 
vervangen zijn hardstenen 
omlijstingen gebruikt. Ook 
zijn de gietijzeren hekwerken 
toegevoegd. 
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Symmetrie 

De voorgevel is duidelijk symmetrisch van opzet sinds 1777. Door de 
toevoegingen van het fronton en de dakruiter en het veranderen van de entree 
rond 1800 is deze symmetrische indeling alleen maar versterkt. 
De laatste wijzigingen in 1994 hebben weinig invloed gehad op de symmetrie. 

Dat de gevel symmetrisch lijkt betekent echter niet dat dit ook daadwerkelijk 
zo is . Nauwkeurige metingen wijzen uit dat de ramen rechts van de voordeur 
dichter op elkaar zitten dan de ramen links van de voordeur. 
Dit moet met de oude raamindeling te maken hebben gehad. 

De achtergevel is ook in hoofdopzet symmetrisch vanaf 1800 door de toevoeging 
van de dakruiter, maar net als bij de voorgevel ligt de symmetrie-as niet perfect 
in het midden. 

De linker- en rechterzijgevel ogen eveneens qua hoofdvorm symmetrisch, maar 
ook hier is sprake van afwijking: de voorgevel is hoger dan de achtergevel. De 
raamindeling was alleen rond 1800 enigszins symmetrisch van opzet, nu is dat 
zeker niet meer het geval. 

primaire symmetrie 

secundaire symmetrie 



1777 

i8oo 

iD /: ID I' 11 ., .... ' l ' I I' I .. I 'I 
--1~ 

1994 

' 

/~~ 
I I - ~ 

·~l l:l-~ ~!. '.L 

I 

I 

tll I 

I ~ 
' · - f , • 

/~ 
• i ! t I 

' I ' II' I I 

~-., +.-r----_ , J, =L .... -.. ' 
.,. : i i r T 

I • I oi I I 

- . t~ 
I 

I -, 
, I I 

I "' ( Ill "' ' 
~ , rir ' 

II 
~· 

I' I I ' ..... 

, . Ill : '111 I 

J
)r

1 
'( Jll ,' 

' ' ' " 'Ill' 



Geleding 

De voorgevel laat een duidelijke verticale geleding zien . Deze wordt bepaald 
door de raamindeling en ondersteund door de muurankers . Daarnaast wordt 
de gevel aan weerszijden afgesloten door topgevels . 

Beide zijgevels hebben rond 1777 geen duidelijke geled ing. Pas met het 
veranderen van de gevelindeling wordt ook hier een verticale geleding zichtbaar. 
Deze blijft ook aanwezig na 1994, echter het zolderraam is buiten de bestaande 
geleding geplaatst. 

Waar er in de voorgevel en linker zijgevel een bepaald ritme aanwezig is, is dit 
in de achtergevel en rechter zijgevel nagenoeg niet het geval. 

Het verschil tussen voor en achter kan verklaard worden doordat de voorgevel 
per defin itie de meest representatieve gevel is. 
De linker zijgevel is gericht naar het dorp (representatief), achter de rechtergevel 
zit de keuken waardoor hier een raam ontbreekt. 

geleding --
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Perforatie 

De positie en grootte van de ramen laat gedurende de bouwgeschiedenis een 
aantal veranderingen zien . 
Tussen 1777 en i8oo worden de ramen vergroot. Verder zijn er een aantal 
ramen verdwenen uit de zijgevel en is het middelste raam op de verdieping 
verschoven. Het aantal ramen in de linker zijgevel is groter dan in de rechter. 

Bij de situatie van 1994 zijn er een aantal ramen teruggeplaatst op plekken uit 
1777. Tevens zijn de dakkapellen vergroot aan de voorzijde en nieuwe aan de 
achterzijde geplaatst en is er een raam in de zijgevel toegevoegd. 

De hoogte van de ramen op de begane grond en de verdieping corresponderen 
met de verdiepingshoogte. 

Opvallend is het verschil in het aantal openingen tussen de gevels onderling. 
De voorgevel en linkergevel beschikken over meer dan twee keer zoveel 
gevelopeningen dan de overige twee gevels. Dit kan hier ook verklaard worden 
door de representatieve rol van de voor- en linker zijgevel even a ls de ligging ten 
opzichte van de zon. Achter de rechtergevel zit ook de keuken , dus zal het ook 
een praktische oorzaak hebben dater minder ramen in zitten . 

De achtergevel en rechter zijgevel krijgen hierdoor een meer gesloten karakter. 

gesloten D 
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Accenten 

Macro 

Het accent op macro niveau in de voorgevel uit i777 werd gevormd door de 

entree . Verdere accenten waren op dit niveau niet aanwezig. 

Met het fronton en dakruiter die rond i8oo zijn toegevoegd zijn er twee macro 

accenten bijgekomen. 

De entree van het hoofdgebouw is veranderd waardoor deze meer in lijn met de 

entree van het landgoed kwam te liggen. 

Door dit alles is het representatieve karakter van de voorgevel sterker geworden. 

Verdere macro accenten ontbreken op de achter- en zijgevels . 

accenten 
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Accenten 

Meso 

Waar de details op het meso niveau in 1777 nog ontbraken zijn er een aantal 
toegevoegd bij de verbouwing van de gevel rond 1800. Het raam in het fronton 
is hier een duidelijk voorbeeld van. Ook de dakkapellen vormen twee extra 
accenten aan weerszijde van het fronton. 
De hardstenen omlijsting van de voordeur is een in het oog springend detail 
in 1800, welke zeker de aandacht op de entree vestigde en deze een extra 
representatief karakter gaf. 
Daarnaast moest men altijd eerst omhoog alvorens het huis betreden kon 
worden. 

In de achtergevel is een rond raam u itgevoerd in glas en lood terug te vinden. 
De zijgevels bevatten nog geen accenten op meso niveau. 

Met de veranderingen van 1994 zijn nu a lie gevels voorzien van meso accenten. 
Alie ramen hebben een hardstenen omlijsting gekregen en de dakkapellen zijn 
vergroot. Ook zijn er extra steunberen toegevoegd. 
Vooral de toevoeging van de hardstenen omlijstingen, welke in de streek meer 
voorkomen, heeft de gevel een meer uitgesproken karakter gegeven. 

accenten 



/\ / u 
I ' I ' I ; I I 

!' ~ . I [ 

I I I' 1 

;Ir I ,.._, I I 'I ' " 'II ' 
/~ ' ' , i ' 1 ' ' 

1777 

~ 

EH ' EH , 1 • fl! 'm , 
~r m ~ff If m 1 

1 _ _.............__11~ 
- •--·;II I , · '· ! ·~. ' 

1800 

D D D D 

u. :- • 

1994 

71 



72 

Accenten 

Micro 

In 1777 beperken de micro accenten voor zover bekend zich tot de muurankers. 
Waarschijnlijk heeft de entree ook accenten gekend, maar dit is niet meer te 
achterhalen. 

Rond 1800 zijn er al meer micro accenten te vinden in de gevel. De voordeur 
en de hardstenen omlijsting hiervan zijn rijk gedecoreerd. Ook staat er een 
windvaan boven op de dakruiter. Bij de ramen kan de onderdorpel gezien 
worden als enige accent. 

Net als op het meso niveau is ook hier het aantal accenten toegenomen bij de 
laatste vernieuwing van het gebouw. Zo zijn de oude schietgaten voorzien van 
hardstenen omlijstingen. Daar deze echter een stuk kleiner zijn behoren ze tot 
het micro niveau. 
Als laatste zijn de alle ramen voorzien van gietijzeren hekwerkjes. 

accenten 
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Littekens 

Voor het restaureren van de gevel in de laatste fase van het gebouw zijn de 
muren van hun witte kalklaag ontdaan. Als gevolg hiervan we rd de geschiedenis 
van de gevel zichtbaar. Oude drukbogen, dichtgemetselde ramen en mogelijk 
sporen van de uitbreiding uit 1633 zijn terug te vinden. 
Op basis van deze littekens heb ik de reconstructies gemaakt van de situaties 
van voor 1633 en rond 1777· 

littekens --
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Routing & Domein 

De plattegrond van Huize Holtum kent weinig veranderingen. 

De route begint met het stijgen naar het niveau van het gebouw. Pas dan kan 
het huis betreden worden . De hoofdentree is de enige feitelijk entree. Daarna 
verblijft men boven het landschap . 

Op de begane grond zijn nog wel twee deuren naar de kelder, waarvandaan men 
het huis ook kan betreden , maar deze routes worden minder gebruikt en zijn 
daardoor secundair. 

In de routing is de grootste verandering de vaste trap naar de zolder opdat deze 
ook gebruikt kon gaan worden. Deze route was en is een ook secu ndaire route. 
De zolder wordt namelijk niet dagelijks gebruikt. 

Naast de entree behoren ook de gang en de twee voorste kamers tot het 
representatieve gedeelte van het huis . De twee achterkamers worden meer 
voor het dagelijks leven gebruikt. Rechts achter is de keuken en links achter de 
woonkamer. 

Het stijgen en het niet meer naar buiten kunnen komen terug in het ontwerp. 

prive CJ 
representatief CJ 
primaire route 

secundaire route 
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Linker bijgebouw 

Het linker bijgebouw is vroeg in gebruik geweest als stal met op zolder ruimte 
voor fruitopslag. 
Dit is herkenbaar aan het grote aantal deuren en ramen. 
In i 946 we rd de stal gewijzigd . 

Toen de familie Keulen in i 986 het landgoed kocht is dit gebouw als eerste 
opgeknapt en geschikt gemaakt voor bewoning, terwijl het hoofdgebouw 
gerestau reerd en verbouwd we rd . 
Tegenwoordig zijn er twee appartementen in gesitueerd met in het midden een 
atelierruimte. 
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Rechter bijgebouw 

Het rechter bijgebouw is hoger en breder dan het linker en was voorheen de 
schuur waar werktuigen en dieren stonden. Er zijn nog resten van een ruif 
zichtbaar. 
Yroeger bevond zich aan de linkerkant in de schuur op de verdieping een kleine 
kamer voor de knecht. Deze knechtenkamer is er n iet meer. 

Aannemelijk is dat in eerste instantie slechts de schuur zonder voorbouw is 
neergezet. Daarmee leek deze sterk op de andere schuur, alleen een maatje 
grater. De rechter schuur heeft grotere deuren, om groat materieel naar binnen 
en buiten te kunnen rijden. 

i . Schuur 
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Symmetrie 

Het linker gebouw heeft geen hoofdsymmetrie-as in de voorgevel. Wei zijn er 

twee secundaire symmetrie assen te onderscheiden waar de indeling van de 

schuur gespiegeld is. De zijgevel is wel symmetrisch. 

Door het veranderen van een deur in een raam is niet veel symmetrie meer te 

bespeuren in de voorgevel. 

De voorgevel van de rechter schuur is pas later met het toevoegen van de 

voorhal symmetrisch geworden. Hierdoor is de oorspronkelijke gevelindeling 

minder goed zichtbaar geworden . 

Het dak van de zijgevel is deels symmetrisch, tot waar de overkapping begint. 

De achtergevels van beide schuren zijn wat betreft vorm symmetrisch. De 

indeling is dat niet. 
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Geleding 

Beide bijgebouwen vertonen een duidelijk geleding. Het linker bijgebouw door 

het ritme van ramen en deuren, welke op ongeveer op een gelijk interval van 

elkaar aanwezig zijn. Aan dit ritme is niets gewijzigd. 

Vooral door het toevoegen van de kolommen aan de voorzijde van de rechter 

schuur heeft ook deze een sterk ritme gekregen. 

Waar bij de voorgevels een duidelijk ritme aanwezig is, is de achtergevel een 

gesloten geheel zonder ritme. 
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Perforatie 

Bij het linker gebouw springen de daklichten in de situatie na i986 nogal in het 
oog. Deze zijn destijds toegevoegd om de zolder geschikt te maken als atelier 
en expositie ruimte. 
Daarnaast zijn de dubbele schuurdeuren aan de rechterzijde vervangen door 
meer transparante openslaande deuren. Ook zijn de luiken voor de openingen 
op de verdieping weggehaald en zijn hier ramen voor in de plaats gezet. 
Als laatste is de deur in het midden van het gebouw vervangen door een raam . 

Bij het rechter is gebouw de voorzijde zeer transparant sinds de toevoeging 
van de open voorhal. Daarachter ligt de werkelijke gevel waar een aantal grote 
schuurdeuren in aanwezig zijn . 

De gevels zijn aan de achterzijde zeer gesloten . 
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Accenten 

Macro 

Zoals het hoofdgebouw over een aantal macro accenten beschikte, ontbreken 

deze bij de bijgebouwen. 

Dit is een logische gevolg van het feit dat het bijgebouwen zijn. De grote 

accenten zijn voorbehouden aan het huis. 
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Accenten 

Me so 

Bij de linkerschuur zijn een groat aantal mesa accenten aanwezig, zoals de 
vensterbanken en sluitstenen in de drukbogen random de deur en raam
openingen. Deze zijn ook van hardsteen waardoor ze extra opvallen ten opzichte 
van het metselwerk. 
Ook de grate daklichten kunnen beschouwd warden als mesa accenten. 

Bij de rechterschuur word de rol van het mesa accent door de kolommen van 
de voorhal vervuld . 

Bij beide gebouwen zijn luchtgaten in de zijgevels aanwezig. 

De achterzijde van de schuren heeft geen accenten. 
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Accenten 

Micro 

De micro accenten worden bij het linkergebouw vooral gevormd door de 
ontlastingsbogen om de gevelopeningen. 

Bij het rechtergebouw zijn amper accenten op dit niveau te vinden. Slechts de 
blokken op de kolommen zijn hier als klein accent te zien . 

Daarnaast worden vooral de zijgevels van beide gebouwen geaccentueerd door 
de muizentanden en littekens in het metselwerk, dit staat niet in de tekening. 

De achtergevels zijn sober en hebben op de muurankers na geen accenten. 
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In de theorie van atelier Naast wordt de evolutie van een gebouw geduid 
mlddels categorie~n: degeneratie, erosie, diversificatie, modlf!catle, mutatie en 
dissonantie. 
lk heb op deze wijze de evolutle van de gebouwen op het landgoed 
gecategoriseerd. 

Vervolgens heb ik uit hettotale onderzoek een vief'UI aspeden gekozen waarmee 
ik aan de slag ga in mijn ontwerp. 
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De categorie 

Uit de grammatica van de analogie van atelier Naast heb ik de volgende 
detlnities van mutatie en diversitlcatie gebruikt: 

Mutatie : is de herinterpretatie van de kern. De kern wordt opnieuw samengesteld 
waarbij het oorspronkelijke karakter in meer of minder grote mate transformeert. 
De herinterpretatie van de kern bevat niet a Ileen aspecten van de oorspronkelijke 
kern, maar tevens van een toegevoegde nieuwe kern. 

Diversificatie: de kern en zijn randverschijnselen blijven bestaan, maar door 
het aanbrengen van verscheidenheid binnen elementen ontstaat een nieuw 
gebouw. De reeks vormt een eenheid binnen zijn verscheidenheid. 

Met behulp van deze twee detlnities kan de evolutie van het landgoed 
gecategoriseerd warden. 
Bij mutatie (a) is de kern gewijzigd doordat het huis een grater volume heeft 
gekregen en er meer ramen zijn bijgekomen. 
Bij mutatie (b) is de kern gewijzigd door het toevoegen van de entree, het 
fronton en de dakruiter waarbij het uiterlijk flink gewijzigd is . 
Bij de diversitlcatie (c) zijn slechts een aantal randverschijnselen veranderd, 
waaronder de hardstenen omlijstingen van de ramen, de gietijzeren hekjes en 
de steunberen. De kern is hiermee niet gewijzigd. 
ledere keer is er een flinke sprang voorwaarts gemaakt naar een meer 
representatief uiterlijk . 

De veranderingen van de bijgebouwen vallen in de categorie diversitlcatie, er 
hebben alleen kleine wijzigingen aan de gebouwen plaats gevonden. 
Alleen verandering (f) is een mutatie omdat de voorhal aan het gebouw is 
toegevoegd en hiermee de kern van het gebouw is gewijzigd. 
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Mijn conclusie 

Als we nu terugkijken op de analyse komen ervoor mij vier aspecten bovendrijven. 

Ontsluiting 
De opzet en route naar het landgoed zijn sterk gewijzigd. Waar voorheen eerst 
een rondtrekkende beweging om het landgoed gemaakt moest worden alvorens 
men via 2 bruggen bij het hoofdgebouw kwam, is deze verbinding tegenwoordig 
veel directer en bestaat uit een (nieuwe) brug. Er is een duidelijke as op het 
terrein voor de entree met aan het einde de toegang van het hoofdgebouw. 
Daarnaast is er sprake van stijging: het gebouw ligt enigszins verhoogd en 
daarnaast ligt de voordeu r boven het maaiveld en moet je zeven treden stijgen 
om naar binnen te kunnen. Bij het hoofdgebouw is er slechts een toegang. 

Sober al. rijk 
In de achtergevels zijn niet of nauwelijks accenten aanwezig. De we1nige 
perforaties van de achtergevels versterken de indruk van soberheid . De 
voorgevels daarentegen zijn rijk aan accenten (zelfs de kolommenrij van de ene 
schuur heeft een rijke uitstraling). De veelheid aan perforatie versterkt dat. 

Orii:."ntatie 
De orientatie van hoofd- en bijgebouwen is verschillend. Het hoofdgebouw 
staat haaks op de bijgebouwen en daarmee aan het hoofd van het landgoed, en 
onderscheid zich daarmee van de andere gebouwen . 

Perforatie 
Als laatste vielen mij de vele veranderingen op van de ramen in het hoofdgebouw. 
Op sommige plaatsen zijn ramen gewoon dichtgemetseld, anderen zijn later 
weer teruggezet, maar bij elke verbouwing is de raamindeling gewijzigd. 
Ook zijn er hardstenen omlijstingen rondom alle ramen gekomen. 
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Oorspronkelijke opga11e 

In ig86 hebben de huidige eigenaren van Landgoed Huize Holtum slechts 
de gebouwen en een stuk grond van 3 m breed rondom de gracht voor het 
onderhoud van de gracht aangekocht. De rest bleefin eerste instantie eigendom 
van de oude bewoner. 
De gebouwen verkeerden in slechte staat van onderhoud en zijn stuk voor stuk 
gerestaureerd. Na de restauraties is men langzaam maar zeker het grondgebied 
weer gaan uitbreiden. 

Voor de uitbreiding van het landgoed heeft Taken Landschapsplanning het 
ontwerp gemaakt. Onderdeel hiervan is een uitbreiding met bos in oostelijke 
richting waar de voetbalvelden en een klein 'kamp' van Holtum zijn . 
De voetbalclub is inmiddels gefuseerd met de club uit Buchten en heeft zijn 
thuisbasis daar gevonden waardoo'r de velden momenteel geen functie hebben. 
Om de aanleg van het bos te finark ieren is het plan opgesteld om een aantal 
villa's te ontwikkelen op het landgoed, eventueel in combinatie met een 
zorgfunctie. De verkoop zou inkomsten genereren voor het landgoed. 

Uit het onderzoek van bureau Taken bleek de enige mogelijke locatie voor de 
realisatie van deze villa's de zuidzijde van het landgoed, tegen het dorp aan. Dit 
vanwege het geluid van zowel de snelweg als het autodepot. 

De oorspronkelijke opgave was om een ontwerp voor een of twee van deze 
villa's te maken welke naast het landgoed en het dorp zou staan. 

Zoals te zien is op de inrichtingsschets is tussen de villa's en de omgeving 
een buffer gecreeerd . Tussen de villa's en het landgoed wordt een dubbele rij 
bomen geplant en naar het dorp een sloot met ook bomen . Hierdoor wordt dit 
gebied een meer op zichzelf staand stuk land zonder duidelijke connectie met 
het landgoed dan wel het dorp . 



HUIZE HOLTUM 

Honfdopzec-fnnchcingsschecs 
le fase 

A 

Als men daarnaast kijkt naar de ontwikkelingen van het landschap van de streek 
blijkt dat er veel is veranderd. De komst van het julianakanaal, de snelweg 
A2 en het autodepot zijn hiervan de voornaamste. Tegenover deze grote 
ontwikkelingen zijn de landgoederen in de regio niet of nauwelijks veranderd . 

Aangezien het onderzoek zich heeft toegespitst op het gebied binnen de gracht, 
heb ik ervoor gekozen dat dit ook de bouwlocatie wordt. 
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Uiteindelijke opgave 

Uit het onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van het landgoed vier stappen kent: 
die van voor 1633, van 1633-1777, van 1777-1993 en vanaf1994. 
De grote stappen in de evolutie vallen onder de categorie mutatie. 
Deze ontwerp opgave omvat de vijfde stap in de ontwikkeling van het landgoed . 

Als gekeken wordt waar de kansen en mogelijkheden liggen voor de ontwikkeling 
van het totale landgoed dan is een commerciele functie zeer geschikt. 
De opzet van het landgoed is hiervoor ideaal. Er is een hoofdgebouw met ruime 
kamers waar bijvoorbeeld vergaderd of getrouwd kan worden . 
Tussen de twee schuren is een binnenplaats waar een besloten feestje kan 
worden gegeven . De twee schuren bieden prima mogelijkheden voor een 
restaurant met grote zaal en voor workshops . 
Achter de schuur is nog ruimte voor een uitbreiding. 

Als ik denk aan dergelijke buitenplaatsen dan gaat het voor mij altijd gepaard 
met fl ink eten en drinken, een bourgondisch leven op het platteland. Als student 
ben ik daar zeer vertrouwd mee. 
Tergelijkertijd wordt de huidige mens steeds bewuster en zoekt die ook tijdens 
vakantie natuur en eenvoud op, gaat hij back to basic. Ook dit spreekt mij aan. 
Zo kwam ik op de gedachte om aan de bestaande bebouwing een gebouw toe 
te voegen waar kan worden overnacht in rust en stilte. 
Dus koos ik ervoor dat het een plek we rd met sobere slaapcellen, als tegenhanger 
van het bourgondische leven, waar je kan bezinnen en waar je rust vind in stilte 
en eenvoud . 







Na erm lange fntensie11e dog 
treech men binmm, 
in run en sti/te. 

Gefnspirurd door de unvoud 
wordt er weer ruimte geschept in de gdest. 
Mtin wordt verwellcomd 
door de rust, ruimh1 
en dot kleine butje licht. 

Dti last van de dag wordt ofleworpen 
en maakt ploats voor nieuwe ene~e, 
insplratie en htilderheid 11an geest. 

Kloar ""°' un volgende dog. 
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De basis van het ontwerp is de 'ontrgressbox', gekoppeld aan het begrip mutatie 

van het onderzoek van atelier Naast. 

Allereerst wat is een ontgressbox, wat is het idee erachter en het doel ervan? 

Als vertrekpunt is de nieuwe bestemming van het landgoed genomen: een 

congres- en evenementencentrum. Een centrum waar vergaderingen, feesten, 

bruiloften, seminars en workshops zijn. Een plek waar wordt vergaderd, 

gedronken, gestrest, geluisterd, gepraat, getrouwd en gegeten, maar nog niet 

geslapen. 

Van Dale zegt: 

Congres: grootschalige bijeenkomst van wetenschappers , leden ve politieke 

partij enz. 

Evenement: Lgebeurtenis , m.n. gewichtige, merkwaardige gebeurtenis, 2. 

(handel, juridisch) gevaar, onheil (waartegen men al of niet verzekerd is). 3. 

publieke gebeurtenis, m.n. op gebied van kunst of sport . 

Centrum : l. middelpunt, verenigingspunt; 2 . instelling, gebouw of plaats van 

samenkomst. 

Stress: aanhoudende geestelijke druk; spanning. 

Ontstressen: zich ontdoen van stress. 

Box: afgeschermde ruimte. 

Aan deze definities voeg ik toe: 

Ontgressen: zich ontdoen van stress van een congres 

Ontgressbox: in een afgeschermde ruimte zich ontdoen van stress van een 

congres 

De ontgressbox is de tegenhanger van het congres- en evenentencentrum. 

Een dag congressen is een dag op het landgoed vol vergaderen , lezen en 

luisteren, ontmoeten, eten en drinken. Is een dag vol indrukken, gesprekken en 

contacten . Is een dag waar eigenlijk geen tijd is om even bij zaken stil te staan. 

De plek waar na zulke dagen rust wordt gevonden is de ontgressbox, een 

afgesloten ruimte helemaal voor jezelf, klein en eenvoudig, stil en ontspannend . 



Met sobere en simpele materialen, schoon en strak. Een goede plek om te 
bezinnen, alles op een rijtje te zetten en bij te komen voor de nieuwe dag begint. 

Dit blok van ontgressboxen staat naast de andere gebouwen van het landgoed, 
waarvan de jongste er al 177 jaar staat. Daarom is er gezocht naar een in passing 
op het landgoed welke de strijd niet aangaat, maar ook niet uit de weg gaat. 
Een eigen ontwerp, maar wel met duidelijke verwijzingen naar het reeds zo lang 
bestaande hoofdgebouw. 

Voor de invulling van de verschillende onderdelen van de ontgressbox wordt 
gemuteerd op Huize Holtum. 

De nieuwe functie die aan het landgoed wordt toegevoegd is het slapen. 
Aangezien het hier om een menselijke functie gaat wordt voor de mutatie 
uitgegaan van Huize Holtum. 

Onder de kern van het hoofdgebouw versta ik dat het de baas is van het 
landgoed, dat het de fu nctie won en herbergt en dat het een representatieve 
fu nctie heeft. 
Voor mijn ontwerp heb ik mij verplicht de categorie mutatie toe te passen. Dat 
doe ik door voor het overgrote deel met mijn ontgressbox aan te sluiten bij 
het hoofdgebouw. Maar ik verander de oorspronkelijke functie van 'wonen' 
in 'alleen maar slapen' en daarnaast verandert de hierarchie, want het nieuwe 
gebouw is geen hoofdgebouw maar een bijgebouw. 

Bij mutatie veranderen de randversch ijnselen mee. Vol gens die manierverwijzen 
de volgende elementen in mijn ontgressbox naar het hoofdgebouw: de entree, 
het raam aan de voorzijde, de dakgoot, het daklicht, het schietgatraam aan de 
achterzijde en het raam aan het water. 

De manier van mutatie wordt bepaald door de nieuwe functie. Omdat het hier 
om slaapcellen gaat wordt er versimpelt en versoberd. 
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De vier aspecten uit 'Mijn conclusie' (biz 96), heb ik op de volgende manier 
vertaald in mijn ontwerp. 

Ontsluiting: stijgende beweging en slechts een toegangsdeur. 
Sober & rijk: strakke sobere achtergevel en overgang naar dak, sober materiaal 
gebruik (baksteen en beton), rijk materiaal (hardsteen en eikenhout) 
Orientatie: haaks op hoofdgebouw, evenwijdig aan bijgebouwen. 
Perforatie: raam in voorgevel a la dichtgemetseld raam, daklicht a la dakkapel, 
schietgatraam, waterraam a la raam in de basis. 

In de verdere uitwerking wordt hier tot detail dieper op ingegaan . 

Op de rechter pagina zie je in figuur l de organisatie van het huis. 

In figuur 2 is de beweging van stijgen en zijn de zichtlijnen visueel gemaakt. 

In figuur 3 zijn de zones visueel gemaakt van de drukte naar de stilte. 

In figuur 4 is de lichttoetreding visueel gemaakt. 

D 
DD 
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rijk/ 
contact met 

landgoed 

stijgen entree 

____ ..,.. 

ingetogen, sober, ruw 

zicht door smal 'schietgat' 
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De streek 

Op het schaalniveau van de streek verandert, voor wat het fysieke voorkomen 
van Landgoed Huize Holtum betreft, niets. 

De rol van ankerpunt in het landschap blijft het landgoed in zijn nieuwe functie 
nog steeds vervullen. Deze wordt zelfs versterkt doordat het voortbestaan van 
het landgoed als geheel gegarandeerd wordt, natuurlijk uitgaande van een goed 
lopend congres- en evenementencentrum. 

Wat echter wel veranderd is het interessegebied van het landgoed. Door de 
nieuwe functie krijgt het landgoed een uitstraling naar een veel grater gebied. 
Waar eerst alleen Holtum baat had bij het landgoed kunnen nu mensen uit 
Belgie, Duitsland en Nederland hier hun congres of evenement komen houden. 
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Het dorp 

De rol van het landgoed als groene buffer tussen de industrie van Holtum 
Noord en Holtum dorp blijft bestaan . Ook zal in de toekomst, als het bos is 
aangeplant, het gebied worden opgesteld voor de bewoners van het dorp, 
waardoor zij dichtbij hun eigen dorp kunnen wandelen . 

Daarnaast zal het landgoed werk kunnen bieden aan het dorp. 
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Voorstel voor de indeling van het blok 

lk ga uit van een congres- en evenementencentrum. Dan kom ik tot de volgende 

globale indeling. 

Hoofdgebouw: receptie en vergaderruimtes. 

Grote schuur: grote zaal , met restaurant. 

Kleine schuur: atelier, workshops, personeelsruimte. 

Ontgressbox: ontgressen, slapen. 

1. Hoofdgebouw 
2 . Grote schuur 

3- Kleine schuur 

4. Ontgressbox 

5 Parkeren 
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Vertaling van mijn uitgangspunten naar het blok 

In het concept zei ik dat ik met mijn ontgressbox aansluit bij het hoofdgebouw 

waarbij ik de categorie mutatie toepas. 

Onderdeel van de mutatie van Huize Holtum is dat de hierarchie wijzigt van 

hoofd- naar bijgebouw. Dit is vertaald door de orientatie, door het gebruikte 

volume en door de aansluitende vorm. 

Een van de vier aspecten uit 'Mijn conclusie' (biz 96) was 'sober & rijk'. De 

achtergevel van de ontgressbox is daarom bijna geheel gesloten en kent daarom 

nauwelijks accenten. Dit geldt ook voor het dak. 

Het ritme van de voorgevel van de ontgressbox sluit nauw aan bij het ritme van 

de prachtige kolommenrij van de rechter schuur. 

Toegevoegd is de overeenkomst tussen de kopgevels en de aansluiting met het 

dak. 

Vorm 

Geleding 

Sober D 
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De ontgressbox 
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1. Entree 
2. Bed 
3. Badkamer 
4. Bureau 
5. Kast 
6. Aanrecht 

Beganegrond 

Doorsnede AA 

,A 
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Sou terrain 

Doorsnede BB 
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Diagram Ontgressbox 

In de isometrie wordt duidelijk hoe het gebouw opgesplitst kan worden in de 
verschillende onderdelen . 

Eerder sch reef ik het volgende: 'Voor mijn ontwerp heb ik mij verplicht de categorie 
mutatie toe te passen. Oat doe ik door voor het overgrote dee/ met mijn ontgressbox 
aan te sluiten bij het hoofdgebouw. Maar ik verander de oorspronkelijke functie van 
'wonen' in 'al/een maar slapen' en daarnaast verandert de hierarchie, want het 
nieuwe gebouw is geen hoofdgebouw maar een bijgebouw. 
Bij mutatie veranderen de randverschijnselen mee. Vo/gens die manier verwijzen de 
volgende elementen in mijn ontgressbox naar het hoofdgebouw: de entree, het raam 
aan de voorzijde, de dakgoot, het daklicht, het schietgatraam aan de achterzijde en 
het raam aan het water'. 

In de isometrie hiernaast zijn de verschillende onderdelen te zien. Op de 
pagina's hierna zullen deze een voor een toegelicht word en. 

l. 

2. 

3. 
4 
5 
6. 
7. 
8. 

Gevel en dak 
En tree 
Raam voorzijde 
Dakgoot 
Daklicht 
Schietgat 
Raam achier 
lnterieur 
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Gevel en dak 

De voorgevel is gemaakt van eikenhouten planken, dit sluit aan bij de rijkere 
voorgevel van het hoofdgebouw. De voorgevel is duidelijk geperforeerd door de 
entree en beide ramen. 

De achtergevel kent nauwelijks zichtbare perforatie. Het ene raam is heel 
smal en als een schietgatraam. Het andere raam zit onder het maaiveld en is 
nauwelijks zichtbaar, zeker niet van enige afstand. 
De achtergevel is uitgevoerd in metselwerk met een diepe voeg, waardoor 
een ruw uiterlijk ontstaat, hetgeen verwijst naar het ruwe metselwerk van het 
hoofdgebouw. 

De achtergevel en het dak zorgen voor een gesloten geheel naar buiten toe 
met een bijna naadloze onderlinge aansluiting. Aan deze zijde is ook geen 
dakgoot zichtbaar, om de gevel zo sober mogelijk te maken. Zowel het dak als 
de achtergevel passen in hetzelfde kleurenpallet en worden daardoor een. Het 
gebruik van een ouderwetse lei pan voor het dak in een vergelijkbare kleur als de 
pannen van het hoofdgebouw verwijst naar een woonfunctie daar, het slapen . 
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Entree 

De entree gaat over het binnenkomen. 
Dit is een eerste stap in het verstillen in de box. Zodra je de trap op gaat kom je 
al los van de grond en van de dag daaraan voorafgaand . 
Voor je bin nen bent ga je nog door een omlijsting heen. Aangez ien de deur 80 
centimeter naar achteren ligt, betreed je daar pas echt de box. 

Dit is vergelijkbaar met de entree van het hoofdgebouw. Ook hier ga je eerst 
naar boven en voor je binnenkomt is er altijd nog een extra tree, zodat degene 
die je ontvangt een stapje hoger staat en op je neerkijkt. Met de entree verhefje 
je boven het dagelijkse leven . 
Yerder is de voordeur de enige feitelijke entree van het huis . Benje eenmaal 
binnen dan kun je alleen via deze deurweer naar buiten . Dit is bij de box ook zo 
gedaan . Geen extra uitgangen . Binnen is binnen. 

De hardstenen omlijsting random de deur van de box legt duidelijk een relatie 
met de omlijstingen van het woonhuis, alleen hier is er een omlijsting zonder 
extra accenten : sober dus . 

Deur van het hoofdgebouw staat voor aanzien, imponeren en status . 
De deur van de box leidt naar het sobere, ingetogene en eenvoudige er achter. 
De deur zelf sluit meer aan bij de bijgebouwen : eenvoudige planken. 
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Raam voorzijde 

Het raam verwijst naar de dichtgemetselde ramen van hetwoonhuis omdat ook 

de voorzijde van het raam in hetzelfde vlak ligt als de buitenkant van de gevel. 

'Hier was vroeger een raam en dat is gewoon weer dichtgemaakt'. 
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Dakgoot 

De dakgoot zorgt voor het beeindigen van de gevel en het begin van het dak. 

Bij het hoofdgebouw bestaat de dakgoot uit een houten bak steunend op 

klossen aan de gevel. 
Om deze soberder te ma ken is alleen de bak overgehouden. 

De goot aan de achterzijde is in de gevel en het dak verwerkt zodat de achtergevel 

en het dak een geheel vormen waardoor deze zo sober mogelijk wordt. 
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Daklicht 

Dit bijzondere daklicht is een sobere uitvoering van de dakkapellen van het 
hoofdgebouw. Net als daar is hij helemaal opgenomen in het dak en versmalt 
hij ook naar boven toe . 
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Schietgatraam 

Qua materiaal en vorm verwijst het schietgatraam natuu rlijk naar de schietgaten 

en het smalle hoge raam van het hoofdgebouw. 

De omlijsting bestaat uit hardsteen, de vorm is rechthoekig smal tot zeer smal. 





Waterraam 

Het raam verwijst op verschillende manieren naar het hiernaast getoonde raam 
uit het hoofdgebouw. 
Het raam heeft geen omlijsting, enkel een rollaag, een onderdorpel en diep 
liggend glas. 
Bovendien ligt het raam onder het maaiveld en is dus nauwelijks zichtbaar 
waardoor de gevel een sobere indruk geeft. 
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lnterieur 

De trap is van eikenhout, verdere wandafwerking ontbreekt en is uitgevoerd in 
kaal beton. 
Alles is simpel en eenvoudig gehouden, een echte slaapcel. 

De indeling is vergelijkbaar met de indeling van het hoofdhuis. Het leven 
gebeurt aan de achterzijde van het gebouw. 
Het enige wat je hier kunt doen is slapen, douchen, bezinnen en aan het bureau 
zitten. 
Achterin is een klein aanrecht aanwezig zodat koffie of thee gezet kan warden . 

De trap loo pt van de entree naar beneden, waar het bureau onderdeel is van de 
trap. Op het hogere niveau is het bed de beeindiging van de trap. 
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Korte terugblik op dit project. 

lk richtte me bij dit project op de volgende drie vragen. 
A. Wat is de ontstaansgeschiedenis van landgoed Huize Holtum? 
B. Hoe is de architectuur van landgoed Huize Holtum met haar 
bijgebouwen geevolueerd en wat zijn hiervoor de motieven geweest? 

C. Wat is de architectonische betekenis daarvan voor nu en hoe kan deze 
kennis ingezet worden voor een ontwerp? 

Bij het ontwerp bleek het lastig om de onstaansgeschiedenis van landgoed 
Huize Holtum mee te nemen. Alleen het feit dat de landgoederen in de streek 
nauwelijks zijn veranderd was een aanleiding om een weinig opvallende 
toevoeging te willen doen in dit landgoed. 

Uit de architectonische analyse zijn vooral de veranderingen van de gevel 
aanleiding geweest binnen mijn ontwerp. Achteraf gezien vormen de gevels dan 
ook het zwaartepunt van de analyse. 
lk realiseer me dat ik nauwelijks (en wellicht te weinig) onderzoek heb verricht 
naar het interieur van het hoofdgebouw. 

Volgens mij is het goed gelukt om de ontgressbox een mutatie te laten zijn van 
het hoofdgebouw met een aantal randverschijnselen van de bijgebouwen. 



Afsluitend. 

Het was af en toe moeizaam , dit proces . Tussentijds ben ik zelfs een week 
gestopt omdat de motivatie helemaal weg was om het project op een goede 
manier voort te zetten . 
In die week zag ik veel vergelijkingen met mijn eigen persoonlijke proces en 
kwam tot het inzicht dat ik het project af moest maken en dat heb ik gedaan . 
Los van de uiteindelijke beoordel ing was deze beslissing zeer de moeite waard. 

Het ontwerpen van een med itatiebox sluit aan bij iets wat ik dagelijks doe: 
mediteren . 
Puu r voor dit project heb ik een lang weekend in een klooster doorgebracht om 
dit te ervaren en heb mij enigszins verdiept in het gedachtegoed van Dom Van 
der Laan. 

Tijdens het onderzoek heb ik zeer genoten van het speuren in de archieven in 
Nederland en Belgie. Helaas heb ik daarin weinig bruikbaars gevonden voor dit 
project. 

Ook bij dit project vind ik het jammer dat ik zo af en toe wegens gebrek aan tijd , 
ruimte en opdracht een aantal interessante en boeiende onderwerpen heb laten 
liggen. Zo had ik graag het interieur van de box en de opzet van het landgoed 
verder uitgewerkt. Ook had ik graag een bijzonder ontwerp gemaakt voor de 
kaft van dit boek. 
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