
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Het bouwblok als muur
het verweven van een beschutte wereld voor educatie en wonen in een bestaande structuur

van Hees, S.

Award date:
2015

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2e996cf5-eb56-4351-8908-4d148ba8f228


Saskia van Hees

Het bouwblok als muur
Het verweven van een beschutte wereld voor educatie en wonen in een bestaande structuur



2

© 2015 TU/e

S. (Saskia) van Hees
TU/e 0716729

Afstudeercommissie:
prof. ir. J.D. (Juliette) Bekkering 
ir. J.J.P.M. (Sjef ) van Hoof
ir. J. (Jochem) Groenland

Master Architecture, building and planning
Graduation studio ‘Revising spaces of enclosure’
Chair ADE/UUA
Januari - september 2015

Technische Universiteit Eindhoven
Faculteit bouwkunde
Den Dolech 2
5600 MB Eindhoven



4



5

As a result of the decision to close the three dome 
prisons in Arnhem, Breda and Haarlem before 2016, 
a new problem came into existence. The domes 
are too expensive in maintenance to be used a 
prison nowadays. But can the buildings be given 
any other function? And what significance can the 
surrounding space have in this new function? From 
the moment the prison complexes were built, they 
were closed off from the outside world by a large 
wall. How desirable is it to open this wall and what 
will be the impact on the surroundings if we do? 

This report will focus on the dome prison of 
Arnhem and its surrounding space. Within the 
urban structure of Arnhem, and without a doubt in 
many other cities, several thresholds can be found. 
Not only is the dome surrounded by a wall, the city 
district Lombok is cut off from surrounding areas by 
the river the Nederrijn, a business area and the train 
track towards Utrecht. The question is; should these 
thresholds be destroyed or are they also a quality?

During the process of choosing a location and 
function for the design, the wall was taken as 
a starting point. The building block east of the 
prison complex can also be read as a volume that 
is surrounded by a wall. What makes this location 
different is the permeability of the wall and the fact 
that this wall has users. In this case, it is important 
to make a small-scale design that is intertwined 
with the building block. In a way, the building 
block functions as a shelter, which the function 
of the design should profit from. The function is 
a boarding school – a combination of a primary 
school for special education and a living area. The 

complex will by intertwined with the building 
block by adopting two existing buildings in the 
design. The concepts of Aldo van Eyck on polarities 
and in-between spaces are used in the design of 
the building.

The routing was made as clear as possible in order 
to facilitate a structured learning environment for 
the children. The complex has the shape of a cross. 
At the west side, one can enter the school through 
an existing building, from where a straight inner 
street unfolds towards all spaces of the school. 
A relatively large meeting space in the middle of 
the inner street marks the centre of the complex. 
At this point, the school area meets the living area 
and playroom. The ideas of Herman Hertzberger on 
zoning within a school and classroom are studied 
and translated to this location.

The complex has a relatively small height; one storey 
with an accent in height at the centre. The spaces 
for teachers and other tutors are located above the 
large meeting space. It refers to the concept of the 
panopticon – an overview of the entire area from a 
central point.

The design is a possible answer to the question of 
this location. In brief: ‘respect the existing and use 
the qualities that are present’. 

Abstract
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Door het besluit om voor 2016 de drie 
koepelgevangenissen in Arnhem, Breda en 
Haarlem te sluiten is een nieuw vraagstuk ontstaan. 
De koepels zijn te duur in onderhoud en gebruik, 
dus in deze tijd niet meer geschikt als gevangenis. 
Maar voor welke functie zijn ze nog wel bruikbaar? 
En wat voor belang kan de omliggende ruimte 
hebben bij een nieuw gebruik? Al sinds de bouw 
zijn de complexen afgesloten van de buitenwereld 
door een grote muur. Hoe gewenst is het om deze 
muur open te breken en wat voor impact heeft dit 
op de omgeving? 

Dit afstudeerverslag zal zich focussen op de 
koepelgevangenis in Arnhem en de omliggende 
ruimte. Binnen de stedelijke structuur van Arnhem, 
en ongetwijfeld op vele andere plekken, zijn vele 
thresholds te vinden. De koepelgevangenis wordt 
niet alleen omgeven door een muur, de wijk Lombok 
wordt door de Nederrijn, een bedrijventerrein 
en de spoorlijn richting Utrecht afgesneden van 
omliggende gebieden. De vraag is in hoeverre deze 
thresholds negatief zijn en doorbroken zouden 
moeten worden. 

Bij het kiezen van een locatie en functie voor het 
ontwerp is de muur als uitgangspunt genomen. Het 
bouwblok ten oosten van het gevangeniscomplex 
kan ook gelezen worden als een volume dat 
omgeven wordt door een muur. Wat deze plek 
anders maakt, is de permeabiliteit van de muur 
en het feit dat deze muur gebruikers heeft. Het is 
hier belangrijk een kleinschalig ontwerp te maken 
welke verweven is met het bouwblok. Binnen het 
bouwblok is een zekere mate van beschutting, er is 

daarom gekozen voor een functie die daar gebruik 
van kan maken. De functie van het ontwerp is een 
internaat – een basisschool voor speciaal onderwijs 
en een woongedeelte voor een aantal van de 
kinderen. Door het opnemen van twee bestaande 
gebouwen in het ontwerp wordt het internaat 
verweven in het bouwblok. De concepten van Aldo 
van Eyck over polariteiten en tussenruimten zijn 
gebruikt in de vormgeving van het gebouw. 

Geprobeerd is de routing zo helder mogelijk te 
maken zodat de kinderen een gestructureerde 
leeromgeving hebben. Het gebouw heeft een 
kruisvorm. Aan de westzijde kan men de school 
binnenkomen via een bestaand gebouw, waarna 
een rechte binnenstraat alle functies binnen de 
school verbindt. In het midden vormt een grote aula 
het middelpunt van het complex. Hier komen ook 
de speelzaal en de vleugel met het woongedeelte 
samen. De ideeën van Herman Hertzberger over 
de zonering binnen een school en lokaal zijn 
onderzocht en vertaald naar deze locatie.  

Het complex is relatief laag, één verdieping hoog 
met een hoogteaccent ter plaatse van de aula. 
Boven de aula zijn verschillende ruimten voor 
leerkrachten en andere begeleiders geplaatst. Het 
hoogteaccent refereert naar het concept achter 
het panopticum – overzicht over alles vanuit een 
centraal middelpunt. 

Het ontwerp is een mogelijk antwoord op de vraag 
die deze locatie stelt. In het kort: ‘Respecteer het 
bestaande en maak gebruik van de kwaliteiten die 
er zijn’.

Samenvatting
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Het afstudeerproject begon met een M3 project 
welke in drie delen is op te splitsen.
Ten eerste is in groepen een uitgebreide analyse 
gedaan van elke koepelgevangenis. De focus lag 
niet zo zeer op het vinden van een nieuwe functie 
voor de koepel, maar meer op de context. Naar mijn 
idee was de belangrijkste vraag; is het wenselijk een 
extreem afgesloten geheel te verbinden met de 
stad, en zo ja, hoe zou dat gedaan kunnen worden?
Naast de analyse van de gevangenissen is er ook 
een literatuur- en referentieonderzoek gedaan. 
Deze gaven een basis om om te gaan met een 
muur in de stad, monumenten en instituten in de 
stad. Met ‘The Architecture of the city’ van Aldo 
Rossi als verbindend element, heeft ieder een essay 
geschreven en een referentieproject onderzocht. 

Dit verslag zal in het eerste deel een samenvatting 
geven van het onderzoek dat gedaan is om te komen 
tot een locatie, onderzoeksvraag en ontwerp. In het 
tweede deel zal uitgebreid ingegaan worden op 
het ontwerp.

Het was niet mogelijk geweest dit project af te 
ronden zonder de hulp van vele mensen. Om te 
beginnen wil ik graag mijn afstudeerbegeleiders 
Sjef van Hoof, Jochem Groenland en Juliette 
Bekkering bedanken voor hun sturing, geloof in 
mijn project en opbouwende kritiek. Daarnaast 
natuurlijk mijn ateliergenoten, voor hun kritische 
blik op rustige momenten en steun op drukke 
momenten. Het meest wil ik mijn familie en 
vrienden bedanken, voor hun steun, geloof en 
geduld; niet alleen tijdens mijn afstuderen, maar 
tijdens mijn gehele studie. 

Voor u ligt het verslag van mijn individuele deel van 
het afstudeerproject ‘Revising spaces of enclosure’, 
onderdeel van de master Architecture, Building 
and Planning aan de Technische Universiteit 
Eindhoven. Onderwerp van het project zijn de 
drie koepelgevangenissen in Arnhem, Breda 
en Haarlem. Deze drie gebouwen zijn eind 19e 
eeuw ontworpen door Johan Metzelaar en zijn 
zoon Willem Metzelaar en in Nederland de enige 
voorbeelden van het panopticum-principe. 

De keuze voor deze gebouwen en directe omgeving 
als onderwerp van een afstudeerproject, heeft te 
maken met het besluit van oud-Staatssecretaris van 
Justitie Fred Teeven om, vanwege te hoge kosten, 
alle drie de gevangenissen te sluiten voor 2016. Op 
het moment zijn de gebouwen nog eigendom van 
het Rijksvastgoedbedrijf, maar er wordt gezocht 
naar een andere eigenaar en functie. Het is een 
lastig vraagstuk; niet alleen de koepel, maar ook 
omliggende gebouwen en (delen van) de muur zijn 
rijksmonument. Het is daardoor geen optie om de 
gebouwen te slopen, maar het beperkt ook zeker 
de mogelijkheden de complexen aan te passen 
voor een andere functie. 

Interessant om te zien is hoe actueel het vraagstuk 
nu is. Op 7 augustus, ruim een week voor mijn 
eindcolloquium, is de koepelgevangenis in Arnhem 
te koop gezet op de site van Rijksvastgoedbedrijf. 
Dezelfde week zijn de laatste gevangenen 
overgeplaatst. Ook de gevangenissen in Haarlem 
en Breda staan leeg en staan op de verkoopsite, zij 
het onder ‘verwacht’. 

Voorwoord
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Het individuele deel van het afstudeerproject werd 
voorafgegaan door het M3-project, waar in groepen 
de drie koepelgevangenissen geanlyseerd zijn. 
Daarnaast is een literatuuronderzoek gedaan en 
zijn verschillende referentieprojecten onderzocht. 
Hieronder volgt een korte samenvatting van de 
delen die een globaal beeld schetsen van de locatie 
- de koepelgevagenis in Arnhem en omgeving - 
en die interessant kunnen zijn voor het ontwerp. 
Voor een volledig verslag wordt verwezen naar de 
boeken ‘Revising spaces of enclosure – literature’, 
‘Revising spaces of enclosure – references’ en 
‘Revising spaces of enclosure – prisons’. 

Arnhem-centrum en Arnhem-west
Schaal 1:200.000

1. Vooronderzoek

Iconen Lombok
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Geconcludeerd kan worden dat de wijk Lombok 
door de groene omgeving bijna helemaal wordt 
afgesneden van het stadscentrum van Arnhem en 
redelijk  zelfstandig functioneert. Aan de westzijde 
wordt de wijk ingeklemd door het KEMA terrein, 
aan de oostzijde door de groene boulevard langs 
de Nederrijn. 

Aan de noordzijde vormt ook de treinrails een 
duidelijke threshold tussen Lombok en Heijenoord. 
Er is een brug die Lombok en Heijenoord 
verbindt, maar deze is te klein om een werkelijke 
verbinding te maken. In combinatie met de rivier 
aan de zuidzijde, beperken deze elementen de 
mogelijkheden tot uitbreiden van de wijk. 

Op de schaal van de gevangenis wordt het complex 
omgeven door een muur, ook de omliggende 
bebouwing vormt een muur. De gevangenis is 
verborgen en heeft bijna geen verbindingen met 
de omgeving.

Interessant om te zien is dat de gevangenis op de 
grens tussen een stedelijk en groen gebied staat. De 
typologie van de gevangenis, een groot, autonoom 
gebouw, past beter bij het KEMA terrein.  

De wijk kan verdeeld worden in verschillende 
typologische structuren. De oostzijde van de wijk 
bestaat voornamelijk uit rijen arbeiderswoningen 
met relatief kleine buitenruimten. Er is in dit gedeelte 
wel relatief veel openbare ruimte. De gebouwen 
rond de gevangenis zijn diverser in vormgeving, 
maar vormen meer een bouwblok. Deze woningen 
hebben grotere private buitenruimten. Ook bevat 

de wijk Lombok een aantal grote, autonome 
gebouwen zoals de koepelgevangenis en het St. 
Elisabeths gasthuis. 

Binnen de wijk zijn een aantal assen. De publieke 
en commerciële activiteiten zijn geconcentreerd 
rond de Oranjeweg en de horizontale as die hieraan 
verbonden is (Nassaustraat). 

Conclusies vooronderzoek gevangenis Arnhem
Schaal -
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in het bouwblok. Deze ruimte kan in combinatie 
met andere - bestaande - collectieve ruimten in het 
bouwblok een netwerk vormen. Het bouwblok is in 
de huidige situatie niet helder, belangrijk is dat het 
ontwerp een ordening aanbrengt in de ruimten. 
Daarnaast geeft de locatie mogelijkheden om het 
ontwerp te verweven in de bestaande situatie.

De onderzoeksvraag die leidend was tijdens het 
onderzoek en ontwerp was:
How to transform a space - on the inside of an outside 
oriented building block - into a collective place that is 
in some way connected to its surroundings? 

Tijdens het onderzoek en ontwerp is het dus 
belangrijk om te focussen op het verhogen van de 
kwaliteit van de ruimte in het bouwblok, een manier 
te vinden om om te gaan met de oriëntatie van de 
gebouwen en om te proberen de binnenzijde van 
het bouwblok te verbinden met de ruimte erbuiten. 
In andere woorden, de muur te doorbreken. Dit kan 
gebeuren door het gebouw letterlijk naar buiten te 
laten steken of misschien door het toevoegen van 
collectieve of openbare ruimten in het bouwblok.

Het feit dat de ruimte in het bouwblok omgeven 
is door een muur, geeft beslotenheid aan de 
ruimte. Er is daarom gekozen voor een functie die 
gebruikmaakt van deze beslotenheid. De locatie 
zal gebruikt worden als kleinschalig internaat, een 
school voor speciaal onderwijs en woonruimte 
voor een aantal van de kinderen. Een school moet 
goed bereikbaar zijn, maar moet in zekere zin ook 
afgesloten zijn.  

Als locatie is gekozen voor het bouwblok ten oosten 
van de koepelgevangenis in Arnhem. Dit kan 
gezien worden als een vreemde keuze, aangezien 
het onderwerp van het afstudeeratelier de 
koepelgevangenissen in Nederland zijn. Toch zijn 
er genoeg overeenkomsten te vinden tussen het 
gevangeniscomplex en het bouwblok. De titel van 
het afstudeeratelier is ‘Revising spaces of enclosure’, 
het herzien van omsloten ruimten. Het bouwblok 
kan ook gelezen worden als een duidelijke vorm die 
omgeven wordt door een muur. In het geval van het 
bouwblok gaat het dan om een meer permeabele 
muur, in tegenstelling tot de harde grens die de 
muur van de gevangenis vormt. De ‘muur’ van het 
bouwblok is grilliger, wat het mogelijk moeilijker, 
maar ook interessanter maakt.

De rechthoekige vorm in het midden van het 
bouwblok is in de huidige situatie een gebouw 
van het Rijn Ijssel College. Het voorste, U-vormige 
gedeelte is gebouwd in 1914. De rest van het 
gebouw is later toegevoegd en heeft architectonisch 
geen grote waarde. Qua positionering heeft het 
ook geen kwaliteit. Het gebouw ligt lager dan de 
omliggende tuinen en bijna het gehele kavel is 
gevuld. Het gevolg is dat men vanuit de klaslokalen 
tegen talud of schuttingen aankijkt en er geen 
(zicht)relatie is met een buitenruimte.  

Er is voor gekozen om het achterste, nieuwste 
gedeelte van dit gebouw te slopen, en het voorste 
gedeelte te behouden. De nieuwe functie zal 
gebruik maken van dit gebouw en het ontwerp 
zal erop proberen aan te sluiten. Door het slopen 
van een gedeelte van het gebouw ontstaat ruimte 

2. Probleemstelling
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Om te beginnen is het belangrijk aanvullend 
onderzoek te doen naar de locatie. Het onderzoek 
tijdens M3 was deels op een grotere schaal en het 
focuspunt was de koepelgevangenis. 

Door middel van het onderzoeken van de 
historische ontwikkeling van de wijken Lombok 
en Heijenoord en de bouwjaren van de gebouwen 
die onderdeel zijn van het bouwblok, is meer 
duidelijkheid gekomen over de huidige situatie. 
Het maken van een gedetailleerde maquette van 
het bouwblok gaf meer duidelijkheid over de 
morfologie van het gebied. De tekeningen van 
de gevels op de volgende bladzijde geven een 
impressie van de architectuur. Opvallend zijn de 
relatief grote hoogteverschillen die het terrein 
bevat. De – toch al niet duidelijk gestructureerde 
– binnenruimte van het bouwblok wordt er niet 
overzichtelijker van. De rand van het bouwblok 
bestaat uit verschillende volumes en typologieën 
en de achterzijde bevat veel kleine schuurtjes en 
aanbouwen. 

3. Locatie
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Bestaande situatie
Schaal 1:3000

Aanzichten bouwblok 
Schaal 1:1000
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Historische ontwikkeling Lombok
Schaal 1:10.000

Lombok en Heijenoord zijn aangelegd op het 
grondgebied van de voormalige landgoederen 
Groot en Klein Heidenoord. De wijken zijn 
negentiende-eeuwse stadsuitbreidingen. 

De spoorlijn is aangelegd in 1845. In de eerste 
plannen liep het spoor langs de rivier. Aangezien 
de Rijn in oorlogssituatie frontlijn kon worden, 
moest de spoorlijn op ruime afstand van de oever 
komen te liggen. Deze route was voor Arnhem 
bijzonder ongunstig omdat alle gebieden voor 
eventuele stadsuitbreidingen werden doorsneden. 
Enerzijds werd een gebied, dat door velen als de 
mooiste kant van de stad werd beschouwd, ernstig 
aangetast. Anderzijds kwamen door de komst van 
het spoor allerlei nieuwe ontwikkelingen op gang. 
Boven het spoor ontstond Heijenoord, welke 
geleidelijk gegroeid is. De ontwikkeling is nog te 
herkennen aan de zeer gevarieerde bebouwing. 
De komst van het spoor stimuleerde niet alleen de 
vestiging van nieuwe villabewoners, maar het trok 
ook industrie aan (tweede helft jaren 70 van de 19e 
eeuw). Er ontstond, voornamelijk in Heijenoord, 
een gemengde bebouwing van woningen en 
fabrieken, zoals die in de negentiende eeuw aan 
de rand van veel steden te vinden was. De villa’s 
die voor deze ontwikkeling gebouwd waren, 
verdwenen of werden opgedeeld. 

Ten zuiden van de spoorlijn bleef het lang rustig. 
Er stonden in 1880 alleen enkele villa’s langs 
de Utrechtseweg en de Rijn. In 1881 werd er 
geschreven over wegenaanleg, met als bedoeling 
een villawijk te bouwen. Het ministerie van Justitie 
had echter andere plannen, waardoor de villawijk 
niet werd afgerond; in 1882 werd de gevangenis 
gebouwd. Bouwondernemers konden het complex 
nog naar het minst interessante terrein verdringen. 
Enkele jaren later besloot de gemeente echter 
tot de bouw van de arbeiderswijk, waardoor 
het gebied onaantrekkelijk werd als villawijk. 
Justitie kocht voor de bouw van het complex 
een terrein ten westen van Arnhem omdat daar 
ruimte was voor stadsuitbreidingen. Het eerste 
terrein dat werd aangekocht lag aan de Zuidelijke 
Parallelweg en Zwarteweg. Er werd een grondruil 
overeengekomen met de N.V. Maatschappij tot 
exploitatie van Bouwterrein. 

Historische ontwikkeling 
Lombok en Heijenoord

2014
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De industriële revolutie aan het eind van de 19e 
eeuw veroorzaakte de trek van het platteland naar 
de stad. De sloop van de vestingwerken en de 
aanleg van de singels, maar ook industrie zorgden 
voor werkgelegenheid. Er ontstonden in het begin 
veel krotten, waarvan de overheid zich afzijdig 
hield. Eind 19e eeuw ontstond het besef dat zelfs 
voor arbeiders goed moest worden gezorgd, omdat 
zij anders mogelijk in opstand zouden komen of 
besmettelijke ziekten zouden kunnen verspreiden. 
Al dan niet uit nobele motieven ontstonden er rond 
1900 woningbouwverenigingen, die probeerden 
samen te werken met gemeenten. Het belangrijkste 
doel van deze verenigingen was het bouwen van 
goede woningen voor mensen die over weinig 
geld beschikten. In deze periode werden ook de 
arbeiderswoningen gebouwd in Lombok. Dit deel 
van de wijk heeft een rechthoekig patroon dat van 

noord naar zuid en west naar oost loopt, en is een van 
de eerste systematisch ontworpen arbeiderswijken 
in Arnhem. Dit deel bestond voornamelijk uit 
eenkamerwoningen met een zolder, soms waren 
het iets grotere tweekamerwoningen. 
Op de doorgaande wegen, zoals de Oranjestraat, 
kwamen ook boven- en benedenwoningen. 
Het noordelijk deel is eerst uitgevoerd. Er werd 
gesproken van A-, B- en C- woningen, met ieder 
hun eigen kenmerken. 

Het A-type had op de begane grond een kamer 
en een keuken. De zolder was aan de straatzijde 
voorzien van een bordes, waardoor er voldoende 
ruimte was om er een slaapkamer in te richten. Deze 
woningen vielen op door de dubbele raampjes 
boven het voorkamerraam. Het B-type had slechts 
een kamer en een alkoof. Verder was de zolder lager 
en daardoor alleen als berging te gebruiken. Beide 
woningvarianten hadden een voorraadkelder 
onder de trap naar de zolder. Het toilet was in 
de achtertuin. Aan de Oranjestraat verrezen 
blokken met beneden- en bovenwoningen. Deze 
waren ieder voorzien van twee kamers en een 
kleine slaapkamer. In 1895 introduceerde de 
woningbouwvereniging het C-type, welke de 
kamer en keuken van het A-type had, maar de ruime 
zolder miste. Volgens de woningbouwvereniging 
was naar dit model de meeste vraag. In 1899 
ontstonden nog een aantal woningblokken van 
het C-type in het zuidelijke gedeelte. Later werd er 
ook nog een D-type toegevoegd. De verschillende 
typen huizen zijn in bijvoorbeeld de Mauritsstraat, 
Sophiastraat en de Nassaustraat goed herkenbaar. 
Opvallend zijn ook de brede straatprofielen. Er 
werd destijds rekening gehouden met openbaar 
groen, zoals plantsoentjes en bomen. Dat was voor 
die tijd zeer vooruitstrevend, want dat werd alleen 
in de meest welvarende wijken gedaan. 

Luchtfoto KEMA (1968). Bron: Gelders archief
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De naam Lombok is afkomstig van het Indonesische 
eiland, waar Nederlandse troepen op dat moment, 
1894, een in het vaderland enthousiast gevolgde 
strafexpeditie hielden. Lombok moest het moderne, 
frisse tegendeel worden van Klarendal (en ook 
mensen van daar opvangen na de sanering), waar 
op dat moment krotten het beeld bepaalden. 
Ook waren er woningen nodig voor personeel 
van de gevangenis. Ontwerper van de wijk was 
directeur gemeentewerken J.W.C. Tellegen, een 

voorvechter van de Woningwet, die in 1901 werd 
aangenomen. Met hulp van de gemeente werd 
een woningbouwvereniging opgericht (‘Openbaar 
Belang’), die de bouw van verschillende typen 
woningen voor haar rekening nam. 

Lombok is één van de eerste voorbeelden in 
Nederland van woningbouw die werd beïnvloed 
door de vernieuwingen in Groot-Brittannië. De 
verbeteringen in 1906 (twee blokken van twee 

Arbeiderswoningen Lombok (1904). Bron: Gelders archief
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badhuis met wasserij, winkels, een bewaarschool 
en een politie- en brandweerpost. Maar de wijk was 
te klein om geheel zelfvoorzienend te zijn, zodat 
lang niet alle voorzieningen die men oorspronkelijk 
wilde bouwen ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd. 
Toch zijn veel van de oorspronkelijke gebouwen 
nog steeds in de wijk aanwezig. Ze hebben echter 
bijna allemaal een andere functie gekregen dan 
waarvoor ze oorspronkelijk zijn gebouwd. 

In 1913 werd de eerste school in Lombok 
gerealiseerd. Deze voormalige Lombokschool aan de 
Alexanderstraat 35 werd gebouwd in opdracht van 
de Vereeniging De Christelijke School op Lombok, 
die twee jaar eerder was opgericht. De Arnhemse 
architect E.J. Rothuizen1, die ook het nabijgelegen 
Christelijk Lyceum ontwierp, kreeg de opdracht 
het gebouw te ontwerpen. Het gebouw bevatte 

woningen aan de Oranjestraat) waren geïnspireerd 
door het bezoek van een vertegenwoordiger 
van Openbaar Belang aan een congres over de 
tuinstadgedachte in Londen. In het jaar waarin 
de proefwoningen van Welsing en Versteeg in 
Lombok werden gebouwd, verscheen ook het 
boek Tuinsteden van J. Bruinwold Riedel. Hij 
besteedde uitvoering aandacht aan Ebenezer 
Howard en zijn manifest Garden cities of to-morrow 
uit 1902. Howard wilde de problemen van de 
vrijwel ongecontroleerde groei van de grote 
steden aanpakken door de bouw van een netwerk 
van tuinsteden. Ook stelde hij voor stedelijke 
gebieden te verdelen in verschillende zones, zodat 
de arbeiders niet meer onmiddellijk onder de rook 
van de fabrieken hoefden te leven. De nieuwe 
tuindorpen moesten grotendeels zelfverzorgend 
zijn. In Lombok kwamen er dus scholen, een 

De wijk Lombok met op de achtergrond de koepelgevangenis. Bron: Gelders archief
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zeven lokalen, een bestuurskamer, een kamer voor 
het schoolhoofd, een kamer voor leermiddelen 
en toiletten. De school had in het eerste jaar 80 
leerlingen. De lagere school op Lombok heeft tot 
1984 bestaan, toen het onderwijs voor dit gebied 
werd ondergebracht bij de Sterrenbergschool. 
Tegenwoordig is het gebouw één van de locaties 
van het Rijn Ijssel College. De Lombokschool heeft 
een brede, in baksteen uitgevoerde facade en een 
steil pannendak. Centraal op de nok staat een klein 
torentje, een zogenaamde dakruiter, met een klok. 
De ingang kreeg een omlijsting van siermetselwerk 
in rondboogvorm. 

Vanaf omstreeks 1910 groeide Lombok ook 
zuidwaarts. In 1912 en 1915 werden villa’s 
afgebroken bij de kruising Alexanderstraat en 
Oranjestraat om plaats te maken voor blokken met 
beneden-en bovenwoningen. Ook bij de kruising 
van de Utrechtseweg met de Zwarteweg en van de 
Utrechtseweg met de Oranjestraat verrezen nieuwe 
huizenblokken, deels uitgevoerd als beneden- en 
bovenwoningen. Toch werden ook nog nieuwe 
villa’s gebouwd. 

De Zuidelijke Parallelweg (1945). Bron: Gelders archief

Er is ook gevochten in Lombok tijdens de slag 
om Arnhem. Het ‘Remember September 1944’ 
monument op het Nassauplein herinnert hier 
aan.  Onder andere de bewakerswoningen van de 
gevangenis zijn verwoest door bombardementen. 
Rond 1950 zijn 17 dienstwoningen gebouwd. 

Enkele fragmenten uit de verslaglegging:
‘Het 11th Battalion wordt gedropt in de zuidoost 
hoek van de Ginkelse Heide. Na de landing wordt 
de opdracht gegeven dat het 11th Battalion 
zo spoedig mogelijk optrekt naar Arnhem. De 
route gaat via de spoorlijn Utrecht - Arnhem via 
Wolfheze en ze bereiken Onderlangs waar slag 
wordt geleverd. Pogingen om door te breken 
naar de Rijnbrug mislukken. Uiteindelijk worden 
ze teruggeworpen naar Lombok, de westelijke 
buitenwijk van Arnhem.’ 

‘In 1944 liepen de Britten die Frost bij de brug 
probeerden te ontzetten vast in de smalle steegjes 
van deze wijk.’ 

“Toen we Arnhem binnenkwamen en niet verder 
konden door de gevechten voor ons, kwam de 
order dat we over het spoor moesten gaan om 
contact proberen te maken met het 10th Battalion 
dat in het Noorden van Arnhem binnen trachtte te 
komen. Toen de kop van het Bataljon de (Oranje) 
brug over het spoor opging, kwamen ze onder vuur 
van de vijand vanaf de andere kant’. 

(Jongman, 2011)

1 Later E.J. Rotshuizen
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4. Uitgangspunten ontwerp

Om gericht onderzoek te doen, is het belangrijk 
eerst op een rij te zetten wat de uitgangspunten zijn 
voor het ontwerp. Op deze manier wordt duidelijk 
welke richting het ontwerpproces opgaat en welke 
kennis nog nodig is. 

- De functie is een internaat voor kinderen met 
een licht verstandelijke beperking. Zoals eerder 
al aangeven, was het startpunt een functie die 
gebruik maakt van de beschutting die de ‘muur’ 
biedt. Het (kleinschalige) internaat zal bestaan uit 
een school voor speciaal onderwijs en woonruimte 
voor een aantal van de kinderen. Er zal nog een 
verdiepend onderzoek gedaan moeten worden 
naar deze functie.

-    Belangrijk is om in te spelen op de huidige situatie. 
In vergelijking met het gevangeniscomplex, is 
het bouwblok veel kleinschaliger. Daarnaast zijn 
er gebruikers van de ‘muur’, waar ook rekening 
mee gehouden moet worden. Het ontwerp zal 
kleinschalig moeten worden om zo niet het 
bouwblok te gaan overheersen. Het is niet nodig 
tegenwicht te bieden aan de koepel. Het bouwblok 
heeft geen ego architectuur nodig; kernwoorden 
voor de architectuur zijn ‘basic’ en ‘nuchter’. Door 
middel van het gebruik van bestaande gebouwen 
en ruimten, kan het ontwerp verweven worden 
met het bouwblok. 

-   De binnenzijde van het bouwblok is grilliger en er 
is geen heldere ordening van de open ruimte. Doel 
van het ontwerp is om ordening aan te brengen in 
het bouwblok. 

-   Het zwaartepunt van het gebouw zal in het midden 
van het bouwblok liggen, toch zal het gebouw ook 
op een bepaalde manier de ‘muur’ doorbreken. De 
afstand van midden tot rand van het bouwblok 
is relatief groot. In combinatie met de eis dat het 
ontwerp kleinschalig moet worden, zal het gebouw 
hoofdzakelijk horizontaal georiënteerd zijn. Het zal 
moeten mediëren tussen binnen en buiten het 
bouwblok, maar ook tussen privé-openbaar en 
hoog-laag. Aldo van Eyck heeft veel geschreven 
over polariteiten en ‘de tussenruimte’. Er zal nog 
een verdiepend onderzoek gedaan worden naar 
Aldo van Eyck en een aantal van zijn ontwerpen.

- Als laatste is het belangrijk nog wat meer 
te verdiepen in de opzet van scholen in het 
algemeen, de relatie tussen klaslokaal en gang 
en het klaslokaal op zichzelf. Herman Hertzberger 
heeft veel geschreven over de zonering in gebouw 
en klaslokaal. Ook zijn er veel projecten om uit te 
kiezen om verder te onderzoeken.
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5. Functie

Zoals gezegd, de functie van het ontwerp 
wordt een internaat (onderwijs en wonen) voor 
kinderen met een licht verstandelijke beperking 
en/ of gedragsproblemen. De doelgroep is in de 
basisschool leeftijd, 6 – 12 jaar. 

Het is belangrijk het verschil te weten tussen 
speciaal basisonderwijs/ speciaal voortgezet 
onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs. 
Over het algemeen is speciaal basisonderwijs voor 
kinderen die moeite hebben om mee te komen op 
het reguliere onderwijs. Op speciaal basisonderwijs 
is net wat meer aandacht en ondersteuning. Vaak 
stappen kinderen tijdens de eerste jaren van 
het reguliere onderwijs over naar het speciale 
basisonderwijs. 

In tegenstelling, de overstap naar (voortgezet) 
speciaal onderwijs wordt niet vaak gemaakt. De 
problemen bij deze kinderen zijn vaak al duidelijk 
genoeg aanwezig dat deze kinderen gelijk in de 
kleuterklas van het speciaal onderwijs beginnen. 
Binnen het speciaal onderwijs zijn 4 verschillende 
clusters. In principe worden deze clusters niet 
gemixt, maar het is soms lastig het onderscheid 
te maken tussen cluster 3 en 4 aangezien een 
verstandelijke beperking vaak samen gaat met 
gedragsproblemen.

Een aantal van de problemen die veel voorkomen 
zijn ASS, ADHD, PDD-NOS en hechtingsproblemen. 
De kinderen hebben moeite met het filteren van 
prikkels en het niet overschrijden van grenzen. 
Belangrijk is om deze kinderen structuur aan te 
bieden. 

Regulier onderwijs

1. Basis
2. Voortgezet

1. Speciaal basisonderwijs
2. Speciaal voortgezet onderwijs

1. Speciaal onderwijs
2. Voortgezet speciaal onderwijs

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke 
kinderen
Cluster 4: kinderen met stoornissen en 
gedragsproblemen

Elke groep bestaat uit gemiddeld 12,7 leerlingen 
(in 2013, bron: http://www.vosabb.nl/gemiddelde-
groepsgrootte-nauwelijks-gestegen/). Er zijn twee 
leerkrachten per klas en geen klassikale uitleg. De 
instructie is 1 op 1. Er wordt meestal lesgegeven 
volgens een continurooster.
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Het ontwerp zal een mediator moeten worden 
tussen verschillende polariteiten. De meest 
prominente polariteit is de relatie tussen binnen en 
buiten het bouwblok – binnen en buiten ‘de muur’.  
Ook op de schaal van de gang en het klaslokaal is 
de relatie tussen binnen en buiten erg belangrijk. 
Andere polariteiten zijn bijvoorbeeld veelheid-
eenheid, eenheid-verscheidenheid, onderdeel-
geheel, groot-klein, gesloten-open, beweging-rust 
en individu-gemeenschap. 

Daarnaast zal het gebouw, door de keuze om aan 
te sluiten op de kleine schaal van het bouwblok, 
voornamelijk een horizontale oriëntatie hebben. 
Met de beperking dat er weinig mogelijkheden zijn 
om het gebouw bijzonder te maken met behulp van 
bijvoorbeeld hoge ruimten, en om de langgerekte 
bouwvolumes te doorbreken, is het belangrijk op 
zoek te gaan naar ruimtelijke concepten die een 
uitspraak doen over de horizontale verbindingen.

Aangezien de theorie van Aldo van Eyck lijkt 
aan te sluiten bij deze uitgangspunten, is er 
een verdiepend onderzoek gedaan naar zijn 
opvattingen over tussenruimten en polariteiten. 
‘Het werk van Aldo van Eyck laat steeds weer 
zien dat het niet gaat om een keuze tussen 
binnen of buiten, tussen vroeger gesloten en nu 
open, tussen vroeger muren en nu glaswanden, 
maar om beide, zodanig ten opzichte van elkaar 
verschoven dat ze in een soort transparant gelaagd 
evenwicht komen.’ (Hertzberger (in Aldo van 
Eyck, werken), 1994, p. 25). ‘Met architectonische 
begrippen zoals ‘plek, drempel, tussengebied’, en 
kwaliteiten als ‘dubbelzinnigheid, wederkerigheid 

en omkeerbaarheid’ benaderde Van Eyck de 
architectuur met een poëtische taal die dwars stond 
op het gebruikelijke, schriele jargon.’ (Ligtelijn, 
1994, p. 14)

Tussenruimte
Binnen het werk van Van Eyck zijn veel terugkerende 
thema’s te vinden. Denk aan de verscheidenheid 
aan kleuren, grote aandacht voor het detail en 
geometrische structuren. Een ander belangrijk 
thema is de tussenruimte.  ‘De tussenruimte 
wordt gezien als een inefficiënte en slechts 
noodzakelijke ruimte binnen de architectuur, maar 
zelden als een architectonisch middel.’  (Brouwers, 
2013, p. 22). In de visie van Aldo van Eyck kan de 
tussenruimte ontworpen worden, zodanig dat het 
zelfs het belangrijkste architectonische element 
van het gebouw vormt. In tegenstelling tot Robert 
Venturi, die het heeft over restruimte, ziet Van Eyck 
de noodzaak van tussenruimtes. Voor Van Eyck 
representeert de drempel ‘een mediërende zone 
waar relaties gelegd worden tussen beide ruimtes’ 
(Brouwers, 2013, p. 64).

‘De gestalte van het tussen’ manifesteert zich in het 
werk van Aldo  van Eyck op verschillende manieren 
en in een brede reeks projecten. In scholen, 
woningen, kantoren, opvanghuizen, kerken, maar 
ook in steden, manifesteert het ‘tussen’ zich in de 
vorm van een vernuftige schakeling van ruimtes, 
kleuren en details. Dit gebeurde voor het eerst 
in Nagele, waar Van Eyck tezamen met ‘de 8 en 
opbouw’, de Nederlandse CIAM-afdeling, een plan 
realiseerde voor een dorp in de drooggelegde 
Noordoostpolder. Naast dat Van Eycks voorstellen 

6. Aldo van Eyck
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voor de stedenbouwkundige opzet een 
aaneenschakeling van ‘tussen’ bevat, zijn hierin ook 
drie scholen gerealiseerd vanuit hetzelfde principe 
waardoor er een gefaseerde wederkerige overgang 
ontstaat van plek naar plek.

Tweelingfenomenen
De tussenruimte uit de theorie van Aldo van Eyck 
volgt uit zijn definitie van tweelingfenomenen. 
In eerste instantie ontwikkelde hij het begrip 
‘duofenomeen’, maar na reizen naar de Dogon en 
onder indruk geraakt van hun tweelingkosmologie, 
hernoemde hij het concept ‘tweelingfenomeen’.  
Het impliceert ‘dat verschillende entiteiten niet 
alleen relatief zijn, maar dat deze relatie wederkerig 
is. Indien deze relatie niet wederkerig is, vervalt 
de betekenis van de afgezonderde entiteiten: er is 
geen individu zonder het collectief, er is geen deel 
zonder het geheel, er is geen binnen zonder buiten, 
et cetera.’ (Brouwers, 2013, p. 66). 

De tussenruimte verbindt de verschillende 
polariteiten die bestaan. Volgens Van Eyck moet 
architectuur gezien worden als een configuratie van 
duidelijk gedefinieerde plekken die als intermediair 
dienen. Dit betekent geen continue transitie of 
het eindeloos uitstellen van plek en gebruik. In 
tegenstelling, het gaat om het tegengaan van 
het concept van ruimtelijk continuïteit en de 
tendens om elke articulatie tussen ruimtes (ook 
binnen-buiten) weg te laten. Elke transitie zou juist 
gearticuleerd moeten worden door gedefinieerde 
tussenruimten welke gelijktijdig een bewustzijn 
laten zien van wat belangrijk is aan beide zijden. 
Een tussenruimte verzorgt op deze manier een 
gemeenschappelijke grond waar conflicterende 
polariteiten opnieuw tweelingfenomenen kunnen 
worden. (Vrij vertaald uit: Venturi, 1977, p. 82)

Burgerweeshuis en Hubertushuis
Een tweetal projecten van Aldo van Eyck zal hier 
meer in detail behandeld worden. Op de eerste 
plaats het Burgerweeshuis, een van de bekendste 
projecten van Van Eyck, en een project waar het 
concept van de tussenruimte erg sterk naar voren 
komt. In het gebouw zet hij de tussenruimte inzet 
als mediërend middel. 

Ten tweede wordt het Hubertushuis hier uitgelicht. 
Het ‘tussen’ lijkt zich hier op een vergelijkbare 
manier te manifesteren, er ontstaan echter een 
aantal nieuwe aspecten. ‘Van Eyck creëert een 
netwerk van betrekkingen door middel van het 
toepassen van het gehele kleurenspectrum. Tevens 
lijkt hij een aanzet te geven voor een manier 
waarop gemedieerd wordt tussen het openbaar en 
het privé gebied’ (Brouwers, 2013, p. 28,29)
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Burgerweeshuis (1955-1960)

Een van de bekendste werken van Aldo van Eyck is 
het Burgerweeshuis in Amsterdam. Het ontwerp is 
gemaakt in lijn met de ideeën van het blad Forum, 
en verzette zich tegen het functionalisme van de 
oudere garde architecten. Het gebouw kan gezien 
worden als de start van het structuralisme. Het 
burgerweeshuis bood plaats aan 125 wezen en 
werd gebouwd onder het motto ‘Een kleine wereld 
in een grote, een grote wereld in een kleine, een 
huis als een stad, een stad als een huis, een thuis 
voor kinderen’. 

Het feit dat het gebouw geassocieerd wordt met 
een kleine stad, noemt Herman Hertzberger de 
grootste creatieve stap en een doorbraak van de 
grootste betekenis. ‘Wanneer je bij het ontwerpen 
eenmaal deze ‘schakelaar’  hebt omgezet wordt 
bijna als vanzelf een keten van verdere associaties 
losgemaakt die ertoe leidt dat de kwaliteit van 
de gemeenschappelijke ‘openbare’ ruimten een 

andere dimensie krijgt. Gangen worden tot straten, 
gangverlichting wordt tot straatverlichting enz. Het 
gebouw wordt nooit een stad en ook niets tussen 
gebouw en stad in, maar stadachtig; het wordt dus 
kwalitatief een beter huis.’ (Hertzberger (in Aldo van 
Eyck, werken), 1994, p. 22)

Organisatie
Het Burgerweeshuis heeft een niet-hiërarchische 
opbouw en bestaat uit een verzameling van 
kleinere vierkante huisjes met koepels. De koepels 
hebben een dubbele werking. ‘(…) eenheid 
door veelheid, veelheid door eenheid. Ze binden 
door hun gelijkheid, differentiëren doordat zij 
voortdurend ten opzichte van elkaar verschuiven.’ 
(Ligtelijn, 1994, p. 88). 

Elk huisje biedt ruimte voor privacy en kan een 
individu herbergen, maar tegelijkertijd zijn alle 
bouweenheden ook weer met elkaar verbonden 
door straat- en pleinachtige ruimten. Er worden 
een aantal verschuivingen en een rotatie 
toegepast om de basisunits te verzelfstandigen 
en de toegangsgebieden te differentiëren. Tussen 
de stad en de voordeur zijn opeenvolgende en in 
elkaar grijpende ruimten en plekken te vinden.  Er 
is een consequente geleding van groot en klein 
zowel als van buiten en binnen. Deze geleding gaat 
niet alleen over de stad en het gebouw, maar werkt 
door tot in de relatie gebouw – meubel. 

De delen van het huis die voor de jongere kinderen 
waren bedoeld zijn erg beschut en afgeschermd, 
terwijl de afdelingen voor de oudere jeugd juist 
in verbinding staan met buiten.  Door middel van 
cirkels - in de vorm van lichtopeningen en muurtjes 
- heeft Van Eyck de losstaande plekken met elkaar 
willen verbinden.

Patio vanaf de weg gezien. 
Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)
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Een van de drie afgeschuinde hoeken. 
Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)

Als gevolg van de situatie, bevat het gebouw 
een bepaalde diagonaliteit. Opvallend is dat de 
diagonalen niet worden gematerialiseerd, maar 
door verschuivingen in orthogonale richting 
worden opgeroepen. ‘De uitzondering die deze 
regel bevestigt, komt op die plaatsen voor waar 
de pui met zijn binnenhoek de binnenstraat 
indringt. Door afsnijding van deze hoek komt er 
een dubbelzinnige ruimte vrij tussen de diagonale 
pui en de vrijgekomen hoekkolom, zonder dat deze 
kolom in de weg komt te staan.’ (Ligtelijn, 1994, p. 
37)

Binnenstraat
Het meest interessant voor dit onderzoek is de 
binnenstraat. Inkijk, uitzicht en doorzicht wisselen 
voortdurend. Het terrein waar het Burgerweeshuis 
op gebouwd is, was volkomen vlak, toch is ervoor 
gekozen de binnenstraat afwisselend twee treden 
hoger en twee treden lager te leggen waar de straat 
zich tot een plein verbreedt. Op drie plaatsen wordt 
een loggia gevormd, waar het interieur als het ware 
uitbreekt om de binnenhoeken die juist op deze 
plaatsen de loop en het binnenuitzicht zouden 

De binnenstraat. Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)

hebben ingesnoerd te verwijden.  De verlichting 
kreeg het karakter van straatverlichting. 

Speelruimten
‘Teneinde de nadrukkelijke centraliteit en de grote 
afmetingen van de ruimte te verzachten, werd de 
verzonken vloer met trapjes en zitjes eromheen, 
evenals het van daaruit toegankelijk rond huisje 
tweemaal excentrisch verschoven. Zo ontstaat er 
een dubbele maatverkleining. De afmetingen zijn 
nog altijd groot, maar niet langer louter groot; 
de ruimte is nog steeds centraal, maar niet alleen 
centraal.’ (Ligtelijn, 1994, p. 98) 
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Hubertushuis (1973-1981)

Een ander project van Aldo van Eyck waar de 
tussenruimte een belangrijke rol speelt is het 
Hubertushuis in Amsterdam. ‘Nog een project 
waarin de stilzwijgende eisen van de plek – de 
bouwplaats en haar omgeving – niet minder 
belangrijk waren dan de geschreven eisen van het 
programma.’ (Ligtelijn, 1994, p. 184)

Nieuw - oud
Een aantal oude panden werden gerenoveerd, en 
er werd nieuwbouw tegenaan geplaatst. De ingang 
bevindt zich ter plaatse van de ontmoeting tussen 
nieuw en oud. Als gekeken wordt naar formaat, sluit 
de nieuwbouw aan op het bestaande straatbeeld, 
maar in vormgeving wijkt het juist af. Door de 
strakke vormgeving, het gebruik van veel glas en 

Entree. Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)

Vooraanzicht. Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)

de in vele kleuren beschilderde metalen gevel 
oogt het gebouw heel anders dan de omliggende 
gebouwen. 
Tussen de entree en het trappenhuis wijkt de gevel 
een stuk terug, waardoor het lijkt alsof het gebouw 
in tweeën is geknipt. Het nieuwbouwgedeelte aan 
de ene kant bestaat uit zes lagen en het andere 
gedeelte, een gerenoveerde pand in barokstijl, telt 
vier lagen. Door de kleuren en het materiaal vormt 
het gebouw desondanks toch een eenheid. 
‘Het nieuwbouwgedeelte van het Hubertushuis 
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Gang. Bron: Aldo van Eyck, werken (1994)

is te zien als de vulling van een gat in de 
straatwand naast het verbouwde oude huis van de 
Hubertusvereniging waarvan het deel uitmaakt. 
Normaal zou zijn geweest om in deze situatie 
gewoon een op zichzelf staand pand te zetten, 
meer of minder autonoom, dan wel ondergeschikt 
aan het bestaande gebouw. Hier niets daarvan, 
geheel tegen elke verwachting in worden beide 
terzijde gelegen bestaande gebouwen als het 
ware naar elkaar toe gericht beëindigd, met in het 
midden een tussenruimte overblijvend, juist daar 
waar je – gebouwd – de dominant zou hebben 
verwacht.’ (Hertzberger (in Aldo van Eyck, werken), 
1994, p. 24, 25). Beide bouwdelen leunen tegen de 
belendingen aan weerszijden aan, maar de nadruk 
ligt ook net zo sterk op de ruimte ertussen. In deze 
tussenruimte verbindt het glazen trappenhuis 
als een scharnier de een halve verdieping 
verspringende bouwdelen en er doorheen kijk je in 
het achterterrein waar, loodrecht op de straatgevel 
de vleugel van de kinderverblijven ligt. 

Ingang
‘De vestibule van het oude huis wordt een 
buitenportiek. Via enkele trappen toegankelijk 

vanuit het nieuwe, geeft ze op haar beurt toegang 
tot het nieuwe via het oude. Het conflict wordt 
opgelost bij de ingang – een tussengebied, ook 
in associatief-temporele zin. De onregelmatige 
vloerniveaus  van het oude gebouw worden in 
het direct aangrenzende gebied van het nieuwe 
gebouw voortgezet zodat de break met de 
nieuwe niveaus weggeschoven wordt van de 
scheidingsmuur. De spiraalvormige trap die de 
vloerniveaus van oud en nieuw aan elkaar schakelt 
is, net als de ingang, een eenmakend tussen. 
Doordat het woonoppervlak naar boven toe van 
vloer tot vloer afneemt en het volume trapsgewijs 
terugspringt, dringen zon en lucht via loggia’s en 
dakterrassen diep in het gebouw binnen.’  (Ligtelijn, 
1994, p. 184)
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7. Herman Hertzberger

Een verdiepend onderzoek naar een aantal 
standpunten en projecten van Herman Hertzberger 
biedt ook handvaten tijdens het ontwerpproces. 
Zoals gezegd, het gebouw zal voornamelijk 
horizontaal georiënteerd zijn, en het is nodig 
op zoek te gaan naar ruimtelijke concepten die 
uitspraken doen over de horizontale verbindingen. 
Waar de theorie van Aldo van Eyck kan helpen bij 
het doen van uitspraken over de verbinding van 
twee verschillende ruimten, kan hopelijk de theorie 
van Herman Hertzberger helpen bij de zoneringen 
binnen het gebouw, klaslokaal en de buitenruimte. 

Naast de theorie zullen ook een aantal projecten 
belicht worden. De meeste nadruk zal liggen op 
de Montessorischool in Delft, maar daarnaast ook 
de scholen Waterrijk in Eindhoven, Presikhaven, de 
Spil en de Opmaat in Arnhem en de Bombardon 
in Almere. De keuze voor deze projecten heeft 
te maken met de ruimtelijke opzet, het soort 
onderwijs en manier waarop ze aansluiten op de 
omgeving.

Als gekeken wordt naar een overzicht van de werken 
van Hertzberger, valt op dat het schoolgebouw een 
belangrijke plaats inneemt. Hertzberger heeft zich 
gespecialiseerd in onder andere (en met name) 
scholen vanuit een specifieke visie. ‘Steeds weer 
gaat het om paradoxen die zich vooral (of misschien 
wel uitsluitend) met ruimtelijke middelen laten 
oplossen. Hoe kun je de aandacht concentreren op 
één ding, terwijl je toch ook de nieuwsgierigheid 
wilt prikkelen door aandacht te vestigen op de 
rijkdom van de omgeving? Hoe maak je de school 
tot een veilige, vertrouwde omgeving en stel je 

die tegelijkertijd open voor de wereld met alle 
avonturen en gevaren waar kinderen vroeger 
of later mee geconfronteerd zullen moeten 
raken. Zo is scholenbouw voor mij vooral een 
fascinerende zoektocht naar ruimtelijke middelen 
die het leer- en leefklimaat weten te verbeteren 
binnen de dialectiek van zekerheid en relativiteit, 
beslotenheid en openheid; de verzoening van een 
huis en de wereld.’ (Hertzberger, 2009, p. 10) 

De school als stad
Volgens Hertzberger hebben scholen straten 
en kruispunten nodig. Je zou kunnen zeggen 
dat hij probeert scholen als een stad te laten 
functioneren. Er moet een kruispuntachtige ruimte 
zijn, waar leerkrachten, kinderen en ouders samen 
kunnen komen bij speciale gelegenheden, en een 
straatachtige ruimte waar dagelijkse activiteiten, 
permanent en zichtbaar voor iedereen, kunnen 
plaatsvinden. Ook is er binnen het gebouw een 
bepaalde mate van onderscheid tussen openbaar 
en privé, wat doet denken aan de stad. Volgens 
Hertzberger kan dit versterkt worden door 
openbare/ gezamenlijke ruimten hoger te maken 
en het daglicht van boven te laten komen. 

Openbreken van het lokaal
Volgens Hertzberger moeten de klaslokalen minder 
gezien worden als afgesloten eenheden en moeten 
gangen meer als leerruimte ontworpen worden 
en daarmee condities voor leersituaties oogsten. 
’In scholen horen geen gangen. Gangen worden 
altijd en overal gedomineerd door rondhangende 
kleding en rugzakken en als gevolg daarvan door 
geduw, getrek, gejen en gezeur. Hierdoor moeten 
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moeten zien te handhaven. 
Niet alleen heeft het gebouw structuur nodig, ook de 
mensen hebben behoefte aan een gestructureerde 
omgeving, waar iedereen zich thuis kan voelen. Je 
hebt een thuisbasis nodig waarop je steeds kunt 
terugvallen  om van daaruit de wereld te kunnen 
exploreren.’ (Hertzberger, 2009, p. 14-16)

Gearticuleerde lokalen
In Ruimte en leren (2008) houdt Herman 
Hertzberger een pleidooi voor gearticuleerde 
klaslokalen. Wanneer niet uitsluitend klassikaal 
onderwijs wordt gegeven, en dus niet voortdurend 
de aandacht op de leerkracht is geconcentreerd, 
ontstaat behoefte aan hoeken en werknissen. Deze 
zones kunnen gebruikt worden door een of meer 
leerlingen om zich af te zonderen en te verdiepen 
in hun eigen werk. Het ongelede, rechthoekige 
lokaal leent zich voornamelijk voor instructie, de 
eenzijdige kennisoverdracht die de basis vormt 
van het klassikale onderwijs. Bij speciaal onderwijs 
wordt er meestal geen klassikale instructie 
gegeven. De klassen zijn kleiner en hebben 2 
leerkrachten, de kinderen krijgen vaak één op één 
instructie. Hoewel voor deze manier van lesgeven 
de gearticuleerde lokalen erg geschikt zouden zijn, 
is het wel belangrijk in de gaten te houden dat de 
gearticuleerde ruimtes wel minder overzichtelijk 
zijn. 

‘Onderwijs waarbij kinderen individueel of in 
groepjes met verschillende onderwerpen bezig 
zijn, gaat hand in hand met de behoefte aan 
meer werkplekken van verschillende afmetingen 
en ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt niet alleen 
om geleding van het klaslokaal, het wekt ook de 
behoefte om het gebied dat voeger ‘de gang’ was te 
koloniseren en te domesticeren tot ‘buitengebied’ 
van het eigen territorium.’ (Hertzberger, 2008, p. 24)

ze dan weer extra breed gemaakt worden en 
onttrekken ze een groot oppervlak aan inspirerende 
ruimte aan het gebouw, terwijl je juist daar met de 
andere in contact kunt komen en je bovendien een 
uitloop kunt vinden voor meestal te krap gemeten 
klaslokalen. Door de gangen geheel uit te bannen 
en de ruimte met toegevoegde hoeken geschikt 
te maken voor gemeenschappelijk gebruik door 
verschillende groepen leerlingen ontstaat een 
grotere sociale samenhang en meer plekken voor 
kleinere groepen, terwijl eventuele ‘klassikale’ 
leersituaties in de klaslokalen mogelijk blijven. 
Hierbij zorgen (glazen) harmonicawanden, die naar 
verkiezing open dan wel gesloten kunnen zijn, voor 
waarlijk revolutionaire, flexibele mogelijkheden.’ 
(Hertzberger, 2009, p. 10)
Andere middelen die Hertzberger noemt om 
geleding te creëren zijn muurtjes, treden, 
verdiepingen of juist verhogingen, en dan in het 
bijzonder de maatvoering daarvan. Net als erkers 
of nissen geven verdiepingen en verhogingen een 
bepaalde afscheiding en bescherming, terwijl het 
gevoel van eenheid en gemeenschappelijkheid 
toch bewaard blijft.

Hertzberger waarschuwt wel voor het doorslaan in 
het openbreken van lokalen. ’Er is tegenwoordig 
een tendens om met een verminderd geloof in 
klaslokalen als enig zaligmakende onderwijsruimte, 
door te slaan naar een ander uiterste en alles open 
te houden, zodat alle grenzen vervagen er als het 
ware een vloeibare wereld ontstaat met schijnbaar 
optimale uitwisselingsmogelijkheden. Hierbij 
wordt er geen rekening mee gehouden dat met 
een dergelijke identiteitsvervaging er niets meer 
uit te wisselen is, alles in elkaar overvloeit en niets 
meer een plaats heeft. In een dergelijke situatie 
zullen de mensen ook geen plaats meer hebben en 
zich als nomaden in een onoverzichtelijke wereld 
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maar het is voor kinderen makkelijk zich iets meer 
af te zonderen. Zo bestaat de leslokaal zone uit een 
garderobe, een leslokaal, een verwerkingsruimte 
en per lokaal een buitenruimte. Doordat er 
(kleine) hoogteverschillen zijn binnen het lokaal, 
kunnen sommige kinderen in het lagere gedeelte 
schilderen of kleien, zonder de kinderen in het 
andere deel te storen. Staand kan de leerkracht de 
hele klas overzien. 

Interactiviteit
Het gebouw laat ook een vorm van interactiviteit 
zien. Het laat ruimte voor mensen om er hun 
spullen in kwijt te kunnen, in andere woorden, zich 
het gebouw toe te eigenen. Je zou het gebouw 
kunnen zien als een container/ frame voor alle 
kleuren en texturen van de eigendommen van de 
gebruikers. Het verklaart mogelijk de keuze voor 
beton en de blokachtige structuur van het gebouw, 
een meer specifiek gebouw is minder makkelijk aan 
te passen door de gebruikers. 

Montessorischool, Delft (1960-1966)

Een interessant gebouw uit het oeuvre van Herman 
Hertzberger is de Delftse Montessorischool. Het 
gebouw begon als een schakeling van 4 lokalen, 
later is de school diverse malen uitgebreid. Het 
gebouw is een combinatie van betonsteen met een 
draagstructuur van prefab beton. 

Misschien was het soort onderwijs – Montessori – 
wel het uitgangspunt voor het ruimtelijke ontwerp 
van het schoolgebouw. Dit onderwijs vraagt 
om zoveel mogelijk plekken voor individuele 
werkzaamheden. ‘Het werd tijd voor een ruimtelijk 
antwoord daarop in de vorm van een klaslokaal met 
veel hoeken en verschillende zones, dus anders dan 
de traditionele rechthoek. Bij schakeling rondom 
een hal ontstaan ook daar, evenals buiten, steeds 
weer hoeken en tenslotte een sterk gearticuleerde 
bouwmassa die zich relatief gemakkelijk liet 
uitbreiden. Dit leidde telkens opnieuw tot een 
tamelijk amorf maar toch overzichtelijk nieuw 
geheel, dat juist door zijn extreme geleding er 
stadsachtig gaat uitzien, en waarbij elk klaslokaal 
naar buiten toe een eigen verschijningsvorm 
krijgt. Door de herhaalde uitbreidingen groeide 
de inwendige halruimte door de jaren heen tot 
een meanderende leerstraat. Dit leidde tot de 
eerste vorm van het leerstraatprincipe, waarbij wat 
traditioneel verkeersruimte was deel gaat uitmaken 
van de leerruimte.‘ (Hertzberger, 2009, p. 162)

Zonering
Het gebouw bevat veel verschillende zones. Deze 
worden van elkaar afgescheiden door bijvoorbeeld 
hoogteverschillen van de ruimten, op- en afstapjes 
en verschil in lichtinval. Naast de hoofdruimten 
zijn er ‘arrival spaces’, ‘support spaces’ en ‘exterior 
spaces’. Het overzicht van de docent staat voorop, 
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De Bombardon, Almere (1993-1995) 

De Bombardon is een school voor speciaal 
basisonderwijs, ontworpen voor kinderen met 
leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Er zijn onder 
andere ruimten voor bewegingstherapie en 
remedial teaching toegevoegd. De hoofdopzet 
is lineair, de lokalen zijn gerangschikt langs een 
langgerekt, open middengebied. Hier vinden de 
gezamenlijke activiteiten plaats. Schuine trappen 
en bruggen doorsnijden de open middenzone. In 
de eerste plannen hadden de klaslokalen steeds 
een voorgebied, welke gebruikt kon worden 
als flexibele gebruiksruimte. Uiteindelijk is toch 
besloten deze zones bij het klaslokaal te trekken, 
omdat de leerkrachten het niet aandurfden uit 
angst voor te veel afleiding. 
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De Opmaat, Arnhem (2004-2007)

De Opmaat was de eerste van 5 opdrachten die 
Architectuurstudio HH kreeg van de gemeente 
Arnhem voor het ontwerpen van een brede school. 
Opvallend is het glooiende grasdak. ‘De buurt 
verwachtte op deze plek een parkje en om aan hun 
bezwaren tegen bebouwing tegemoet te komen, 
hebben we de naar de woningen gekeerde zijde 
gemaakt als een hoofdzakelijk landschappelijke 
heuvel die als een parkdak kan worden gebruikt, 
terwijl vooral de tribune een extra attractie van de 
speelplaats vormt. Het gebouw wordt bovendien 
zo meer deel van de omgeving en in mindere mate 
vrijstaand object.’ (Hertzberger, 2009, p. 88). Voor 
de gevel aan de noordzijde heeft Hertzberger zich 
laten inspireren door de kassen uit de omgeving. 

Flexibele wanden en brede gangen met 
werkplekken zorgen dat het gebouw past binnen 
de filosofie van de school en voldoet aan de 
modernste onderwijsnormen. 



De Spil, Arnhem (2004-2007)

Deze brede school was ook een van de 5 opdrachten 
die Architectuurstudio HH van de gemeente 
Arnhem kreeg. Het gebouw ligt als een op zichzelf 
staand gebouw in een stadspark. Van buiten oogt 
het gebouw eenvoudig, van binnen licht en open. 
De Spil geeft onderdak aan 6 instellingen en hoopt 
samenwerking tussen de gebruikers mogelijk te 
maken. Het langwerpige blok bevat de autonome 
organisaties (twee scholen en een kinderopvang). 
De tweede bouwmassa is van de eerste gescheiden 
door een 1,5 meter brede lichtstraat en bevat de 
meer openbare en buurtgerichte activiteiten. ‘Je 
komt de verschillende onderdelen consequent 
binnen vanuit het ‘openbare’ blok, dat in zijn geheel 
wel lijkt op een stadsplein en waar altijd veel te 
doen is.’ (Hertzberger, 2009, p. 82)
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Presikhaven, Arnhem (2005-2009)

Presikhaven ligt in de wederopbouwwijk 
Presikhaaf, een open en ruim opgezette woonwijk. 
Ook dit gebouw is een brede school, en bevat 
dus verschillende instellingen. Ook hier verdeelt 
de verkeersruimte het volume in tweeën. Een 
lichtstraat over de gehele lengte verbindt 
de twee verspringende bouwvolumen. ‘Alle 
onderdelen zijn toegankelijk vanuit de centrale 
hal, die best wat groter had mogen zijn, maar die 
door zijn strategische ligging en met de naar de 
verschillende zijden uitwaaierende trappen toch 
nog een aanzienlijk aantal mensen kan bevatten 
en misschien toch wel als ruimtelijk prototype 
beschouwd kan worden voor een dergelijke 
samenbundeling van autonome functies, alle 
toegankelijk vanuit deze centrale hal en vanuit alle 
windrichtingen.’ (Hertzberger, 2009, p. 60)

Van beide scholen is het gehele oppervlak voor 
onderwijs te gebruiken, terwijl de lokalen door ze 
geheel te openen deel kunnen uitmaken van dit 
leerlandschap, dat met zijn hoogteverspringingen 
de nodige geleding heeft voor een overvloed aan 
werkplekken.
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Waterrijk, Eindhoven (2007-2010)

Deze basisschool is interessant omdat het geen 
autonoom gebouw is, maar aansluit op en 
gedeeltelijk is opgenomen in een woonblok dat 
ook ontworpen is door Architectuurstudio HH. Een 
buurtcentrum met ontmoetingsruimte maakt ook 
deel uit van het schoolprogramma, zodat buurt- 
en schoolactiviteiten elkaars faciliteiten kunnen 
delen. De aangrenzende woningen huisvesten een 
deel van het bredeschoolprogramma. Wanneer 
het leerlingenaantal zou dalen, kan dat gedeelte 
getransformeerd worden tot woningen. Het aan het 
woonblok aansluitende gedeelte licht verzonken in 
het maaiveld en krijgt daglicht via binnenhoven. 
Deze liggen steeds tussen twee klaslokalen. 
De leerstraten krijgen daglicht via langgerekte 
daglichten. ‘Stroken klaslokalen worden afgewisseld 
met leerstraten (…). De leerstraten staan geheel in 
dienst van het onderwijs. Ze bevatten verzonken 
gedeelten, helpdesks, kleine theaterachtige 
besloten plekken, ‘keukentjes’ en andere door allen 
te gebruiken faciliteiten. Waar de vouwdeuren 
van de klaslokalen worden opengezet, kan één 
doorgaand leerlandschap ontstaan. Het dak dient 
als ook voor de buurt toegankelijk speelplein.’ 
(Hertzberger, 2009, p.44)





II. Scenario
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Situatie

Situatie
Schaal 1:1000

Ordening
Het zwaartepunt van het gebouw ligt in het midden 
van het bouwblok. De belangrijkste ruimten van 
de school en het woongedeelte zijn in carrévorm 
geordend rondom het schoolplein. Op deze manier 
schermt het gebouw de belangrijkste buitenruimte 
van het complex af van de buitenwereld. Het 
bestaande, U-vormige gebouw aan de zuidzijde 
is hierbij als beginpunt genomen, zodat de twee 
gebouwen samen de ruimte duidelijk definiëren. 

De school is in west-oost richting georiënteerd, met 
‘zijvleugels’ voor de speelzaal en het woongedeelte. 
De lichtstraat benadrukt de routing binnen de 
school. 

Buitenruimte
Door de kruisvorm van het ontwerp ontstaan vier 
gescheiden buitenruimten. De twee noordelijke 
ruimten vormen de collectieve buitenruimte van 
het woongebouw dat deze ruimten deels omsluit. 
De zuidwestelijke ruimte is het schoolplein, de 
zuidoostelijke ruimte een groene buitenruimte 
voor het internaat. Waar het schoolplein soms 
misschien teveel prikkels geeft, kan de groene 
buitenruimte rust geven. 
Voor de materialisatie en inrichting van de 
buitenruimten is gekeken naar de functie en het 
doel van elke ruimte. Er is een globale indeling te 
maken in 3 soorten ruimten: de representatieve 
ruimten, ruimten voor rust en ruimten waar 
gespeeld kan worden.

Rust

Druk

Representatie
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Representatie
De open ruimte die via de zuid- en oostzijde het 
bouwblok infiltreert, is het meest representatief. 
Aan deze aaneenschakeling van ruimten bevinden 
zich de entrees voor bezoekers van het internaat. 
Als de rand van het bouwblok gezien kan worden 
als een muur, dan doorbreekt de representatieve 
sequentie van ruimten deze muur. Er is daarom 
gekozen voor een bestrating die in materiaal en 
verband vergelijkbaar is met de bestrating buiten 
het bouwblok; ‘waaltjes’ in visgraatmotief.

school - woongebouw

school - school
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gebruik

gebruik

zicht

zicht
zicht

zicht

woongebouw

school

‘publiek’ ‘prive’

Rust
De ruimten voor rust zijn hoofdzakelijk groen. 
Uitgangspunt voor het ontwerp was dat het op zou 
gaan in zijn omgeving en niet een op zichzelf staan 
element zou worden. Doordat een groot gedeelte 
van de daken van het internaat vegetatie dragen, 
gaat het gebouw op in het patchwork van (groene) 
ruimten. 

Een aantal daken, de grasdaken, hebben een 
minder hoge dakrand en zijn groen om het zicht 
aangenamer te maken. Het internaat is relatief laag, 
met als gevolg dat vanuit veel gebouwen zicht is 
op de daken.
Een aantal andere daken hebben een hogere 
dakrand en dus hogere vegetatie. Deze daken 
kunnen gebruikt worden als daktuin. 

Belangrijk is een scheiding te maken tussen de 
buitenruimte van het woongebouw ten noorden 
van het internaat en de school. Ten eerste heeft de 
school geen entrees aan de noordzijde. Daarnaast 
konden de bestaande hoogteverschillen van 
het terrein gebruikt worden om de scheiding te 
benadrukken. De conceptuele schetsen op de linker 
bladzijde laten het verschil zien tussen ruimten 
van de school die grenzen aan de collectieve 
buitenruimte van het woongebouw en ruimten die 
grenzen aan buitenruimte van de school. 

Voor de inrichting van de collectieve buitenruimte 
van het woongebouw is gekozen voor een ander 
verband in de bestrating. Er is onderscheid gemaakt 
in een wat meer ‘publiek’ gedeelte, bij de ingang in 
de noordwestelijke hoek , en een wat meer ‘privaat’ 
gedeelte, verder van de ingang af.  
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Druk
Het schoolplein is de ruimte waar de kinderen hun 
energie kwijt kunnen. De ruimte is grotendeels 
ommuurd door het internaat, wat de geluidsoverlast 
voor de omgeving beperkt en het schoolplein een 
meer besloten karakter geeft.  

Belangrijk bij de inrichting van het plein is om in de 
gaten te houden dat het zowel voor kleuters als voor 
kinderen van 12 jaar is. Het schoolplein is verdeeld 
in verschillende zones. Een verlaagd gedeelte waar 
bijvoorbeeld gevoetbald kan worden, ligt enigszins 
afgezonderd in de noordoostelijke hoek. Een kleine 
berg schermt de rest van het plein af van eventueel 
rondvliegende ballen. Vanuit dit verhoogde punt is 
het ook makkelijk voor leerkrachten om het gehele 
plein te overzien. 
Rond het verlaagde gedeelte en in de 
noordwestelijke hoek van het plein, dichtbij de deur 
naar de berging, is ruimte om met bijvoorbeeld 
fietsjes of skelters rond te rijden. 
In het zuidelijke gedeelte van het plein is ruimte 
voor kinderen om wat rustiger te spelen in de 
zandbak, op een klimrek of een in hut. 
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Isometrie zuid oost
Schaal -
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Isometrie noord west
Schaal -
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Plattegronden

de leerkracht komen. De TAVA is standaard in het 
speciaal onderwijs, het is een ruimte waar een kind 
even tot rust kan komen. 

Anderzijds zijn ook de patio’s die aan elk lokaal 
zijn verbonden een verlenging van het klaslokaal. 
Doordat de patio’s alleen gebruikt worden door 
één groep, leveren ze een rustige verbinding op 
met buiten. In de winter is de verbinding er door de 
grote glasoppervlakken, in de zomer doordat het 
mogelijk is de gehele wand open te zetten. 

Wonen
Het woongedeelte bestaat uit twee woongroepen 
voor elk 5 kinderen. De kinderen hebben ieder 
een kamer van ongeveer 17 m2 en gezamenlijk 
een woonruimte met keuken, woonkamer en 
speelruimte. De kinderen kunnen, uiteraard 
onder begeleiding, ook gebruik maken van de 
aula, het speellokaal, het handenarbeidlokaal 
en de bibliotheek. Voor de begeleiders is er per 
woongroep een slaapkamer en één ruimte waar ze 
zich even terug kunnen trekken. 

Door de hoogteverschillen van de omgeving 
was het niet mogelijk alle belangrijke ruimten op 
één hoogte te plaatsen. Er is voor gekozen om 
de 4 klaslokalen, de aula, het speellokaal en het 
woongedeelte op dezelfde verdieping te plaatsen.

School
Het uitgangspunt voor het ontwerp was 
kleinschaligheid, er is daarom gekozen voor 4 
klassen van 10 – 12 leerlingen. Enerzijds blijft 
het gebouw hierdoor klein en gaat het niet het 
bouwblok domineren, ook de overlast die de 
kinderen veroorzaken blijft beperkt. De opzet van 
de lokalen is deels geïnspireerd door de ideeën en 
gebouwen van Herman Hertzberger. De lokalen 
zijn zo geordend dat de 4 lokalen samengevoegd 
kunnen worden. Door het openzetten van de 
schuifwanden, wordt een deel van de gang 
onderdeel van het lokaal. Kinderen die wat 
zelfstandiger zijn kunnen daar bijvoorbeeld op de 
computer werken. Daarnaast is er ook een gedeelte 
van het lokaal wat meer afgeschermd door het 
keukenblok, zodat ook daar kinderen wat meer 
afgezonderd zouden kunnen werken. Toch is er 
vanuit de bureaus van de leerkrachten overzicht 
over het hele lokaal en het deel van de gang dat bij 
het lokaal getrokken kan worden.

Tussen twee lokalen zijn toiletten, een berging 
en een TAVA (Totale Afscherming Van Alles/ 
Aanmoediging) geplaatst. Kinderen kunnen naar 
het toilet zonder dat ze buiten het toezicht van 

Plattegrond begane grond
Schaal 1:500
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Tussenruimten
De binnenstraat, patio’s, loggia en entree zijn 
geïnspireerd door de theorie en ontwerpen 
van Aldo van Eyck. Van Eyck vindt dat tussen 
twee ruimten, bijvoorbeeld klaslokaal en het 
schoolplein, een tussenruimte moet zitten. Deze 
ruimte bereidt de gebruiker voor op de volgende 
ruimte. De tussenruimte bevat in materialisatie, 
lichtinval, ruimte ervaring, et cetera, iets van de 
ruimte waar het zich tussen bevindt. De gang – 
binnenstraat – kan gezien worden als een ruimte 
die medieert tussen binnen en buiten. In ruimte 
ervaring sluit het aan op de binnenruimten, in 
materialisatie (baksteen) en lichtinval sluit het aan 
op de buitenruimte. 

Entree
De entree is ook een voorbeeld van een 
tussenruimte. Het medieert tussen binnen en 
buiten het bouwblok, maar ook tussen binnen en 
buiten het gebouw. De manier waarop de entree is 
vormgegeven volgt uit het concept van een ruimte 
die omgeven wordt door een muur. Ter plaatse van 
de entree wordt deze ‘muur’ doorbroken. Er is voor 
gekozen de muur zoveel mogelijk intact te houden. 
De begane grond van de bestaande woningen 
wordt gebruik als doorgang – tussenruimte - naar 
de ingang van de school. Vanwege het gebrek aan 
daglicht op deze plek is de bibliotheek ten noorden 
van de ingang geplaatst. De draagstructuur 
van de bestaande woningen is zoveel mogelijk 
intact gehouden. Ook de trappen naar de 
bovenverdiepingen blijven behouden, zodat de 
appartementen boven gewoon in gebruik kunnen 
blijven - eventueel bewoond door begeleiders. 

Plattegrond eerste verdieping
Schaal 1:500
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Hoogteaccent
Het gebouw heeft een horizontale oriëntatie 
gekregen. Op één plaats is een hoogteaccent 
ontstaan. Deze kleine toren accentueert het punt 
waar de verschillende vleugels samenkomen, de 
aula. De aula zelf heeft, als middelpunt, meer hoogte 
dan andere ruimten. Het is het draaipunt waar je 
altijd langs gaat als je van lokalen naar speellokaal, 
wonen of handenarbeid/ bibliotheek gaat en vice 
versa. De panopticum heeft een vergelijkbare 
functie binnen het gevangeniscomplex. Een 
andere verwijzing is naar het functioneren van de 
panopticum. In de kleine toren zijn de bureaus 
van verschillende specialisten geplaatst, net als de 
teamkamer voor de leerkrachten. Je zou het kunnen 
zien als een plek vanwaar er overzicht gehouden 
kan worden over het gehele complex. 

Specialisten
In de toren zijn dus werkplekken voor verschillende 
specialisten, daarnaast zijn er ook twee ruime 
spreekkamers waar deze specialisten alle ruimte 
hebben om één op één met de kinderen te werken 
of in gesprek te gaan met ouders. Ook de directeur 
– waarschijnlijk parttime aanwezig – kan gebruik 
maken van deze ruimten. De specialisten die vaak 
een school voor speciaal onderwijs ondersteunen:
- Intern begeleider: leerlingenzorg, na- en 
bijscholing team, onderwijs visie.
- Remedial teacher: hulp aan leerlingen met 
leerproblemen of gedragsstoornissen.
- Orthopedagoog: houdt zich bezig met de 
opvoeding van het afwijkende of gehandicapte 
kind.
- Schoolarts/ logopedist

Plattegrond tweede verdieping
Schaal 1:500

Relatie met gevangeniscomplex
Er zijn nog een aantal functies zoals een dierenweide 
of sportzaal die aan het internaat toegevoegd 
zouden kunnen worden. Het is niet realistisch deze 
relatief grote functies ook aan de binnenzijde van 
het bouwblok te willen plaatsen. Uitgangspunt was 
een kleinschalig ontwerp welke niet teveel overlast 
op zou leveren. Het gevangeniscomplex kan 
gebruikt worden om een dierenweide, moestuin 
en sportzaal te herbergen. Ook is er genoeg ruimte 
voor een buitensportveld. De functies zijn op 
deze manier makkelijker door de gehele wijk te 
gebruiken. 

Bestaande situatie entree
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Toegankelijkheid 
Aangezien bij een onderwijsfunctie 100% van de 
totale vloeroppervlakte aan verblijfsgebied in een 
toegankelijkheidssector moet liggen, is geprobeerd 
hoogteverschillen zo veel mogelijk te voorkomen. 
Door de hoogteverschillen van de omgeving was 
het niet mogelijk alles op een hoogte te leggen. In 
de westvleugel zijn de hoogteverschillen overbrugd 
met hellingbanen, de verschillende verdiepingen 
zijn naast de trap ook bereikbaar met een lift. 

Plattegrond derde verdieping
Schaal 1:500
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Gevels

Gevelaanzichten
Schaal 1:500

Gewone architectuur
Een van de uitgangspunten was dat het gebouw 
het bouwblok zou ordenen. Met behulp van 
‘gewone architectuur’ zal het gebouw onderdeel 
worden van het bouwblok. Dit is een van de 
redenen waarom gekozen is voor baksteen. 

De daken en dakranden zijn van gewapend beton 
en worden in het werk gestort. In aanzicht is het 
beton te zien, er wordt niet geprobeerd het te 
verbergen.  
De dakrand vormt een duidelijk horizontaal 
element welke de verschillende gebouwen 
verbindt. Afhankelijk van de hoogte boven de 
grond – en dus de massa onder de dakrand-  heeft 
de dakrand een dikte van 600 of van 900 mm. 
De herhaling van baksteen kolommen en penanten 
zorgt ook voor eenheid in het gebouw. Het ritme 
zorgt voor geleding. De kolommen creëren op 
plekken als het schoolplein een afstand tussen 
de binnenruimten en buiten, waardoor een 
tussenruimte ontstaat. De kolommen zijn relatief 
slank; gevoelsmatig moeten ze het dak kunnen 
dragen. 

Bossche school
De architectuur laat wat elementen zien van 
de Bossche School. Kenmerken van de Bossche 
school zijn een heldere geometrie, rechte lijnen, 
een herhaling van rechthoekige ramen (ritmische 
geledingen), vierkante zuilen en over het algemeen 
sobere vormen. 
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Doorsneden

Ijssel College dat behouden blijft, het U-vormige 
gedeelte, is gebouwd in 1914. Het is niet bekend 
wat de opbouw van de muur is, er wordt uitgegaan 
van een spouwmuur, bestaande uit een 100 mm 
metselwerk buitenspouwblad, een luchtspouw 
zonder isolatie en een 100 mm betonnen 
binnenspouwblad. Door de luchtspouw na te 
isoleren, met behoud van een luchtspouw van 
minimaal 40 mm, is de Rc-waarde van minimaal 
1,3 m2K/W makkelijk te halen. Mogelijk is het na 
isoleren al gebeurd ten tijde van de verbouw tot 
Mbo-school. 

Doorsneden
Schaal 1:500

Sequentie van ruimten
In de doorsneden is te zien dat door middel van 
hoogte en lichtinval wordt benadrukt dat de aula 
het draaipunt binnen het complex is. Hier komen de 
entree, ‘woonvleugel’, speelzaal en ‘lokalenvleugel’ 
samen. De entree van de school en de lokalen 
liggen niet op dezelfde hoogte. Een lange, rechte 
binnenstraat loopt van entree tot het laatste lokaal 
en verbindt – doordat het in het geheel eenzelfde 
materialisatie en vormgeving heeft – de twee delen.

Rc-waarden
De muren van het nieuwbouwgedeelte zijn 
opgebouwd als spouwmuren, bestaand uit 
beton als binnenspouwblad en metselwerk als 
buitenspouwblad. De spouw is gevuld met 140 
mm EPS, waardoor een spouw overblijft van 40 
mm. Hierbij is rekening gehouden met de eis die 
per 1 januari 2015 wordt gesteld aan nieuwbouw, 
namelijk voor de gevel een Rc-waarde van minimaal 
4,5 m2K/W (Bron: Bouwbesluit,  artikel 5.3). Ook 
aan de eisen voor vloer en dak, respectievelijk 3,5 
m2K/W en 6,0 m2K/W wordt voldaan. 

Voor de bestaande gebouwen zijn aannames 
gedaan. Het Bouwbesluit schrijft bij verbouwing 
een Rc-waarde van minimaal 1,3 m2K/W voor 
(Bron: Bouwbesluit, artikel 5.6; 1). Vanaf begin 
20e eeuw wordt de spouwmuur regelmatig 
als bouwmethode toegepast, na de Eerste 
Wereldoorlog zelfs structureel (Rijksdienst voor 
monumentenzorg, 1996). Het deel van het Rijn 
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Technische doorsnede
Schaal 1:80

Technische doorsnede

Dak
De daken die substraat en vegetatie dragen zijn 
bakken van in het werk gestort beton. Er is niet voor 
prefab elementen gekozen omdat dit resulteert in 
relatief grote kitnaden tussen de elementen. De 
dakrand wordt niet afgewerkt, dus deze zouden 
duidelijk te zien zijn. 
In verband met de overstek van de daken is 
gekozen voor een koud dak. Aan de binnenzijde 
wordt de isolatie afgewerkt met een gipsplaat en 
een stuc laag. 

Het lagere, platte dak bestaat uit een breedplaatvloer 
met een ingestort I-profiel. Deze is door middel van 
een hoekprofiel op een aantal plaatsen vast gelast 
aan vierkante, stalen kokers. Bovenop het beton 
komt een laag isolatie en EPDM. 

Daglichtopeningen
De kozijnen zijn gemaakt van padouk hout. Deze 
houtsoort is duurzaam en ‘hufterproof’. Doordat 
padouk relatief hard is, hoeft het niet geverfd te 
worden. Het behoudt een natuurlijke uitstraling. 
Tijdens de bouw heeft deze houtsoort een rode 
kleur, in de loop van de tijd vergrijst het. 
De hardstenen raamdorpel benadrukt de 
horizontaliteit van het gebouw. 

Baksteen
De keuze voor een rode baksteen (castle rock) komt 
vanuit de wens om een contrast te vormen met de 
groene daken. 

Castle rock. Bron: www.baksteen.nl

Het verband is halfsteens met een grijze voeg. 
De stenen worden gevormd door middel van 
een handvormtechniek. Dit resulteert in een 
bijzondere tactiliteit, welke samen met de kleine 
kleurverschillen - binnen en tussen de stenen - zorgt 
dat het metselwerk ook van dichtbij interessant is. 
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Klaslokaal

Plattegrond  en conceptuele doorsnede klaslokaal
Schaal -

Zonering
Wanneer ingezoomd wordt op het klaslokaal zijn 
duidelijk invloeden van de concepten van Herman 
Hertzberger te zien. Door middel van bijvoorbeeld 
licht en hoogteverschillen creëert hij verschillende 
zones binnen het lokaal.

Het klaslokaal van een school voor speciaal 
onderwijs heeft een iets andere opzet dan de 
referenties van Hertzberger. De groep is kleiner, 
10 – 12 leerlingen, en er staan twee leerkrachten 
voor de klas. De kinderen kunnen minder goed 
zelfstandig werken en overzicht is erg belangrijk. 
Er zijn relatief grote niveauverschillen tussen de 
kinderen, dus er is geen klassikale uitleg. Elk kind 
krijgt apart - of in kleine groepjes - instructies, op 
een manier die voor het kind het beste werkt. 

Bij het aanbrengen van zonering binnen het 
lokaal is het dus belangrijk ervoor te zorgen dat 
de leerkrachten ten alle tijde overzicht kunnen 
houden. Toiletten en de TAVA-ruimte zijn direct aan 
het lokaal geplaatst, zodat de kinderen niet over 
de gang gaan dwalen of een leerkracht mee moet 
naar de toiletgroep. Binnen het lokaal is een hoger 
en lichter gedeelte, waar de meeste kinderen zullen 
werken. Looproutes, meubels en draairichting van 
deuren zorgen voor verschillende werkplekken. De 
vloer is afgewerkt met linoleum. 
Het lagere gedeelte, op de afbeelding hiernaast aan 
de noordzijde van het lokaal, heeft meer afstand tot 
het schoolplein en is wat rustiger. Door middel van 

de patio kan er wel gewerkt worden met uitzicht 
op buiten, maar is er relatief weinig afleiding. Een 
gedeelte van het lagere deel is betegeld met 30x30 
centimer keramische binnentegels en grenst aan 
een aanrecht. Hier kan een kind bijvoorbeeld kleien 
of schilderen buiten reguliere handenarbeid lessen 
om. 

Door middel van schuifwanden kunnen de 
lokalen open gezet worden. De gang wordt een 
verlenging van het lokaal en een kind kan daar 
bijvoorbeeld op de computer werken. Als alle vier 
de lokalen de schuifwanden open zetten, ontstaat 
een vijfde ruimte waar gezamenlijke activiteiten 
gedaan kunnen worden. Vanuit de bureaus van de 
leerkrachten is overzicht over het gehele lokaal, 
inclusief de eventuele verlenging op de gang. 
De gang is ook afgewerkt met keramische tegels. 
Deze tegels zijn goedkoper en meer effen dan 
natuursteen en geven dus meer rust wanneer een 
grote ruimte ermee bekleedt is. Het patroon geeft 
structuur aan de ruimte. 

Tussenruimten
De patio en de gang zijn voorbeelden van 
tussenruimten zoals Aldo van Eyck ze beschrijft. 
Tussenruimten mediëren tussen polariteiten zoals 
binnen en buiten. Het kan gezien worden als een 
drempel waar relaties worden gelegd met beide 
ruimten. De binnenstraat heeft elementen van 
binnen – omgeven door muren en een dak, maar 
ook elementen van buiten – metselwerk muren. 
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Het feit dat het uitgangspunt was dat het 
bouwblok analoog was aan de koepelgevangenis 
met omliggende muur, geeft het ontwerp een 
extra laag. Het is op een andere manier het ‘herzien 
van omsloten ruimten’. Eerder in het proces 
hoopte ik ook een scenario te vinden voor het 
gevangeniscomplex. Anders gezegd, een principe 
dat ook voor andere omsloten ruimten toepasbaar 
is. Als ik kijk naar het uiteindelijke ontwerp denk 
ik dat het neer zou komen op: ‘respecteer het 
bestaande’. Een muur kan gezien worden als een 
negatief iets, het kan je beperken in je vrijheid en 
dingen ongewild van elkaar scheiden, maar het 
kan ook beschutting en bescherming bieden. Maak 
gebruik van de kwaliteiten die er zijn.

De onderzoeksvraag die leidend was tijdens het 
onderzoek en ontwerp was:
How to transform a space - on the inside of an outside 
oriented building block - into a collective place that is 
in some way connected to its surroundings? 

Geconcludeerd kan worden dat het een ontwerp 
gericht onderzoek is geworden. Bij de start van 
M4 verwachtte ik uiteindelijk twee aparte delen 
– onderzoek en ontwerp - te krijgen die ieder op 
zichzelf zouden kunnen staan. In andere woorden,  
ieder eigen conclusies zouden kunnen hebben. In 
mijn proces is uiteindelijk de theorie ondergeschikt 
geraakt aan het ontwerp. Het ondersteunt zeker 
het ontwerp, maar heeft geen sterke conclusie 
op zichzelf. Terugkijkend denk ik dat ik mijn 
onderzoeksvraag anders had moeten formuleren 
en me vanaf het begin had moeten focussen op 
het schrijven van een essay. Anders gezegd, een 
betoog in plaats van een beschouwing. 

Het ontwerp is een scenario, een van de vele 
antwoorden op de onderzoeksvraag. Na uitgebreid 
onderzoek naar functie, vorm en verweving met de 
bestaande omgeving, durf ik te concluderen dat dit 
scenario een van de meest geschikte antwoorden 
is op deze locatie. Belangrijk was dat het ontwerp 
de ruimte die aanwezig was in het bouwblok 
ordende. Daarnaast moest er voorzichtig met de 
binnenruimte omgegaan worden, het gebouw kon 
niet te grootschalig worden. Door het te verweven 
met het bouwblok, wordt het ontwerp er onderdeel 
van en geen op zichzelf staand element. Dit is te 
zien op grote schaal, maar is ook doorgevoerd tot 
in het detail. 

Conclusie en reflectie
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