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5Voor u ligt mijn afstudeerverslag PSV hotel ‘de Herdgang’ van het afstudeeratelier 

Het Hotel - ‘Away from Home’. Het onderzoek voor deze scriptie is een ontwerp van 

een sporthotel voor PSV. Hierin wordt het masterplan, een uitwerking van functies 

in het masterplan en het hotel uitgewerkt. De aanleiding voor dit ontwerp is om de 

topsportklimaat op ‘de Herdgang’ te verbeteren en innoveren. Het ontwerp is mogelijk 

doordat het masterplan een ‘cart blanche’ mogelijkheid biedt, met daarbij de invulling 

van het sporthotel van PSV.

Deze scriptie is geschreven in het kader van mijn afstuderen aan de opleiding 

‘Architecture, Building and Planning’ aan de Technische Universiteit van Eindhoven, in het 

kader van het individuele afstudeerverslag M4.

Op aanraden van mijn tutoren is mijn locatie en doelgroep veranderd van de KNVB 

Campus in Zeist naar de Herdgang van PSV in Eindhoven. Zelf als fanatiek supporter van 

de club PSV, kan ik in het ontwerp versterkten mijn persoonlijke invulling en relatie met de 

club PSV.

Van januari 2016 tot en met januari 2017 ben ik bezig geweest met het ontwerp, 

onderzoek en schrijven van deze scriptie. Met snelle uitwerkingen en sommige tegenslagen 

gedurende het proces, met een kennis vergaard uit het MBO en HBO is het resultaat 

voortvarend samengekomen. Proefmaquettes, schetsen en tekeningen hebben geholpen 

het ontwerp verder te brengen tot de uiteindelijke uitwerking van het ontwerp. 

Ik wens u veel leesplezier toe.

Martijn Creemers

Eindhoven, 07 januari 2017

Voorwoord



6

Inhoudsopgave

Voorwoord

Inhoudsopgave

Abstract en samenvatting 

 

Introductie 

   Inleiding 

   Introductie

Methode en doelstelling 

   Onderzoeksvraag / Hypothese 

   Methode en doelstelling

Vooronderzoek 

   Gezamelijk onderzoek ‘Hotel - Away from Home’ 

   Essay - Gesloten vs. Open: de poort naar het geluk in het hotel 

   Interview Peter Fossen (PSV) 

   Inspiratie 

   Onderzoek masterplannen Europese topclubs

Masterplan 

   Analyse ‘de Herdgang 

   PSV Eindhoven ‘de Herdgang’ 

   Transformatie sportcomplex ‘de Herdgang’ 

   Morfologie en functies 

   Stadion 

   Trainingsvelden 

   Pleininrichting 

 

5

8

10

13 

14 

15

17 

18 

19

21 

22 

24 

30 

32 

36

55 

56 

58 

62 

66 

70 

72 

74 

 



7PSV Hotel ‘De Herdgang’ 

   Programma van Eisen 

   Concept 

   Plattegronden en programma 

   Gevels 

   Doorsneden 

   Toegankelijkheid 

   Circulatie 

   Interieur 

   Constructie 

   Detaillering en technische doorsnede 

   3D detail 

   Installaties 

   Materialisatie 

 

Conclusie 

   Conclusie 

   Reflectie en ontwerpontwikkeling 

   Dankbetuiging 

 

Bronnen 

   Afbeeldingen 

   Literatuur 

 

77 

80 

82 

89 

98 

106 

112 

114 

118 

134 

138 

140 

144 

145 

 

147 

149 

151 

153 

 

155 

156 

157 



8

In the football world PSV is one of the most innovative and progressive club in the 

Netherlands. In 2017, ‘de Herdgang’ will undergo several transformations, where they 

keep improving on innovations. The appearance of the club PSV is to be transparent 

and is trying to propagate by Thijs Slegers, to become the most transparent club in the 

Netherlands. ‘De Herdgang’ is the training ground of PSV since 1952. The players of PSV I, 

second team of PSV, PSV Women and the youth of PSV are trying to improve there football 

abilities and get better at the sport the like the most and entertaint people by: football.

The forested area of ‘de Herdgang’ gives visitors of the hotel a please to relax and 

calmed, as well a place to make an effort on sport on the soccer fields or gyms. The new 

planned facilities at the sportcomplex ‘de Herdgang’ are a stadium for the second team of 

PSV and PSV Women and a hotel. PSV is currently engaging themselves to implement these 

provisions. 

The location offers the possibility to stay on the lee. but still keep preforming in a elite 

sports culture and climate. The new design of ‘de Herdgang’ makes the master plan 

more structured, wherein said functions are linked together in a logical way. The training 

grounds and stadium should surround the hotel, whereby the visitor always is surrounded 

by football. The hotel provides the different users there own requirements. Looking at 

usage, interaction and privacy. The narrow edge of interaction and privacy is refuted 

in my essay; Closed vs. Open: the gateway to happiness at a hotel. The hotels serves 

as a residence, but the additional function is outside of the hotel. The soccer field are 

connected by the hotel through a dry run, so it can’t be seen separately from the hotel.

The focus of the design is to use the context, the content of the clusters and functions, and 

transparency and closure that propagates the building. Comfort, security and relaxation 

should be present in the hotel rooms, where the visitor can out go himself in the Spartan 

gym. By the direct connection with the football stadium the master plan is creating a new 

whole of the PSV family. The complex gives the fans, press, players and staff a place to 

relax, sport and interact with each other.

De Herdgang 

Design of a new sporthotel for PSV in Eindhoven

Martijn Creemers, 12 januari 2017

Abstract
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PSV is in de voetbalwereld een van de meest innovatieve en vooruitstrevende club van 

Nederland. De Herdgang wordt in 2017 aangepast en verbouwd, waardoor er al plannen 

aanwezig zijn voor nieuwe innovaties. De transparantie die PSV uitdraagt in de afgelopen 

jaren door Thijs Slegers dient in het ontwerp mee te worden genomen om PSV de meest 

transparante club van Nederland te maken. De Herdgang is sinds 1952 de uitvalbasis 

van de selectie van PSV. Hier trainen de spelers van PSV I, Jong PSV, PSV Dames en de 

jeugdspelers om elke dag beter te worden in de sport die zij het liefst beoefenen en de 

sport waar ze mensen mee willen vermaken: voetbal.

Het bosrijke gebied van ‘de Herdgang’ zorgt voor de bezoeker van het hotel voor de rust 

en kalmte om te ontspannen, maar ook gelijk de ruimte om inspanning te leveren op de 

voetbalvelden of fitnessruimten. De nieuwe voorzieningen op sportcomplex ‘de Herdgang’ 

zijn een stadion voor Jong PSV en PSV damesen hotel. PSV is op dit moment zelf bezig om 

deze voorzieningen te realiseren. 

De locatie biedt de mogelijkheid om in de luwte te blijven, maar toch te profileren in 

de topsport en -klimaat. Het nieuwe ontwerp dient ‘de Herdgang’ gestructurerder te 

maken, waarbij de functies op een logische manier aan elkaar gekoppeld worden. 

De trainingsvelden en stadion dienen het hotel te omringen, zodat voetbal altijd om 

de bezoeker aanwezig is. In het hotel zijn verschillende gebruikers aanwezig welke 

verschillende eisen hebben. Hierbij lettend op gebruik, interactie en privacy. De dunne 

scheidingslijn tussen interactie en privacy wordt weerlegt in mijn essay; Gesloten vs. 

Open: de poort naar het geluk in het hotel. Het hotel dient als verblijfplaats, maar heeft 

hoofdzakelijk de nevenfunctie buiten het hotel liggen. De voetbalvelden zijn aan het hotel 

verbonden door middel van een droogloop, waardoor deze niet afzonderlijk worden 

gezien van het hotel. 

De focus van het ontwerp gaat over het gebruik van de context, de invulling van de 

clusters en functies en de transparantie en geslotenheid die het gebouw moet uitdragen. 

Comfort, geborgenheid en ontspanning dienen aanwezig te zijn in de rustruimten, waar 

de intensiteit van de bezoeker kan worden opgeschroefd in de Spartaanse fitnessruimte. 

Doordat het hotel een directe relatie aangaat met het stadion is het gehele nieuwe 

masterplan een nieuw geheel geworden binnen de PSV familie. Waar supporters, pers, 

spelers en staff kunnen ontspannen, sporten en interactie kunnen ondervinden met elkaar.

De Herdgang 

Ontwerp van een nieuw sporthotel voor PSV in Eindhoven

Martijn Creemers, 12 januari 2017

Samenvatting
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12 De doelstelling van het afstudeeratelier Het Hotel - ‘Away from Home’ is het maken 

van een rationeel ontwerp met betrekking tot een hotel en deze met architectuur 

ondersteunen. De locatie van het hotel is onbepaald door het atelier. Ditzelfde geldt voor 

het type hotel. 

Het afstudeerproject is opgebouwd in twee fasen die samen een afstudeeropdracht 

vormen. Het M3 project is een gezamenlijk onderzoek gemaakt door eenieder in het 

atelier, waarin zeven verschillende hotels zijn onderzocht. Deel twee van het onderzoek, 

het M4 project, is het individuele onderzoek waarin eigen analyses, het eigen ontwerp 

en het project wordt ontworpen. Het M3 project is gestart begin februari 2016 tot eind 

mei 2016, gedurende een periode van vier maanden. Het M4 project is gestart met het 

begincolloquium, waarna het atelier in juni 2016 vijf dagen op studiereis is gegaan naar 

Milaan en Como, Italië. 

Het atelier wordt begeleid door Ir. M. (Martien) Jansen en Ir. R.P.J. (Ruurd) Roorda, samen 

met de tekenbevoegde Dr. Ir. A.H.J. (Jos) Bosman. 

Deze studio is voor mij het afsluitende deel van mijn studie. Na het MBO Bouwkunde in 

Helmond, HBO Bouwkunde in Arnhem en de Technische Universiteit in Eindhoven is mijn 

route naar het behalen van de titel Ir. afgerond. Dit geeft me de mogelijkheid om de titel 

Architect te behalen.

Inleiding



13Het thema van het M4 project, het individuele onderzoek is het ontwerpen van een 

sporthotel gevestigd op het sportcomplex de Herdgang, in Eindhoven. Het sporthotel komt 

te liggen op de trainingsfaciliteit van voetbalvereniging PSV.

PSV is een van de meest vooruitstrevende en vernieuwende clubs van Nederland. Zowel in 

de ontwikkeling van het voetbal en spelers, als ook in de accommodaties waar het voetbal 

gespeeld en geleefd wordt. In het seizoen 2015-2016 heeft PSV ook laten zien om sinds 

lange tijd weer mee te doen op het allerhoogste toneel, in de Champions League. In dit 

toernooi kan PSV zich meten met de allerbeste clubs van Europa, het streven wat de club 

natuurlijk naleeft. Maar het grote verschil is ontstaan doordat de beste clubs een groter 

geldbedrag ontvangen vanuit sponserafspraken en regels binnen de voetbalwereld.

Het is PSV eraan gelegen op een eigen innovatieve manier met de toereikende middelen 

het voetbal tot een hoog niveau te brengen. PSV toont keer op keer aan vooruitstrevend te 

zijn in ontwikkelingen in en rondom het voetbal en versterkt daarmee het PSV gevoel en de 

sfeer rondom de club.

Dit biedt de mogelijkheid om een hotel te ontwerpen, waarbij de spelers, fans en pers  te 

samen kunnen komen en het voetbal kunnen verbeteren, leren en ervaren.

Het laatste vormt het uitgangspunt voor dit onderzoek en moet uiteindelijk een ontwerp als 

eindproduct opleveren.

Introductie





HET HOTEL
AFSTUDEERATELIER

AWAY FROM HOME

HET HOTEL
AFSTUDEERATELIER

AWAY FROM HOME

Onderzoeksvraag / hypothese
Methode en doelstelling

MetHoDe en DoelStellIng



16 De onderzoeksvraag waar het hieronder beschreven onderzoek op gebaseerd is, is als 

volgt geformuleerd:

“Wat is de maatschappelijke en architectonische betekenis van het hedendaagse hotel en 

wat heeft de opkomst van het toerisme voor invloed op het type?”

Het antwoord op deze vraag is gegeven in het M3 onderzoek, uitgegeven in boekvorm 

genaamd ‘Hotel - Away from Home’. Door middel van literatuuronderzoeken, analyse 

van gebouwen en het schrijven van essays is er in groepsverband een onderzoek tot stand 

gekomen over het ontstaan van hotels en de ontwikkeling en de opkomst van toerisme.  

De conclusie uit dit onderzoek is; De doelgroep dient gedefinieerd te worden; De locatie 

en omgeving mee spelen in het ontwerp van het hotel, waardoor de context de bezoeker 

kan verrassen; De functies worden zorgvuldig gestapeld of gekoppeld; De indeling van 

de kamers hebben kleine veranderingen ondervonden; Het ontwerp moet voor de gast de 

functie hebben voor een comfortabel onderbrengen.

Voor het persoonlijke onderzoek is de volgende hoofdonderzoeksvraag opgesteld met de 

daaropvolgende deelvragen:

“Hoe kan het ontwerp van het PSV hotel een basis vormen voor de topsport van PSV, met 

betrekking op spelers, staff en bezoekers?’

º Hoe refereert het te realiseren hotel zich tot het stadion en het nieuwe gerealiseerde 

masterplan? 

º Waarin liggen de verschillen tussen de absolute Europese voetbaltop en PSV en wat kan 

hiervan worden geleerd? 

º Hoe kan het hotel dienen als een plek van rust voor de spelers, maar tegelijkertijd 

positieve invloed hebben op de prestatie van de spelers? 

º Hoe kan het hotel bijdragen aan de interactiemomenten tussen de spelers, de supporters 

en de pers?

onderzoeksvraag / Hypothese



17Het vooronderzoek in het M3 boek biedt houvast waaraan het PSV hotel getoetst moet 

worden. De onderdelen gegeven in dit boekwerk bieden een startpunt om een eigen 

hotel te ontwerpen. In het literatuuronderzoek en essay is een eerste gedachtegang 

geformuleerd waar het hotel de scheiding gaat leveren tussen openbaar en privé 

toegankelijkheid. In het onderzoek wordt gekeken hoe de absolute top van de 

voetbalwereld de trainingscomplexen hebben ingericht en gebruik maken van de 

faciliteiten. Hierdoor kan er kritisch worden gekeken naar het huidige masterplan van de 

Herdgang en nieuwe uitgangspunten worden opgesteld. Zoals eerder is aangehaald, de 

inpassing van het hotel in de context is van substantieel belang. 

Het individuele ontwerp dient te ontstaan in als zijn eigen unieke element, maar de relatie 

aan te gaan met zijn omgeving. Het hotel wordt hierna uitgedragen in de vorm waarin 

de analyse is opgebouwd uit het M3 boek. De uitwerking moet de plattegronden en 

programma, gevels, doorsneden, toegankelijkheid en circulatie, interieur, constructie, 

detaillering, installaties en materialisatie bevatten. Hieruit volgt een conclusie en wordt 

een reflectie geformuleerd.

Methode en doelstelling
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20 In een groep van drie studenten hebben 

wij een tweetal hedendaagse hotels 

geanalyseerd. In de analyse zijn studies 

gedaan naar situering, programmatische 

opbouw, morfologie, toegankelijkheid 

en circulatie, interieur, constructieve en 

installatietechnische opzet, materialisatie 

en detaillering.

Er is gekozen om voor de twee hotels 

één architect te selecteren, welke is 

uitgewerkt door Thijs, Michiel en mijzelf. 

Hierbij zijn tekeningen, afbeeldingen en 

uitwerkingen gemaakt welke in het boek 

‘Hotel - Away from Home’ te zien zijn. 

De gekozen hotels zijn van de architect 

Jean Nouvel. Een Franse architect die in 

zijn jonge jaren in aanraking is gekomen 

met kunst en na enkele tegenslagen 

tijdens zijn studie aan de slag is gegaan 

bij het bureau van Claude en Parent en 

Paul Virilio als assistent. Op 25-jarige 

leeftijd, na zijn studie, is Nouvel een 

partnerverband aangegaan met Francois 

Seigneur. Zijn werkzaamheden waren 

het ontwerpen van exposities en kwam 

in die periode in aanraking met kunst en 

theater. 

Door het winnen van de ontwerpwedstrijd 

Institut du Monde (Arab World Institute) 

heeft Nouvel sinds 1987 een bekende 

wereldwijde status. In 1988 start Nouvel 

zijn eigen architectenbureau op onder 

de naam Ateliers Jean Nouvel, samen 

opgericht met Michel Pelissie. Zijn 

huidige bureau heeft 140 werknemers 

in zijn hoofdkantoor en is daarmee het 

grootste architectenbureau van Frankrijk. 

Zijn andere kantoren zijn gelegen in 

Barcelona, Genéve, Madrid en Rome. 

In zijn scala van projecten is het overtal 

hotelgebouwen. Vorm en licht geven 

Nouvel inspiratie om de relatie met de 

context aan te gaan.

gezamelijk vooronderzoek ‘Hotel - Away from Home’
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[3] Analysetekeningen Les Thermes hotel

[2] Centrale hal / Binnentuin Les Thermes hotel



21De twee hotels van Jean Nouvel waar 

onderzoek naar is gedaan zijn: Le Saint-

James in Bouliac en Les Thermes hotel 

in Dax. In samenwerkingsverband zijn 

beide hotels onderzocht, uitgewerkt en 

uitgetekend. 

Het hotel waar persoonlijk veel onderzoek 

naar is gedaan is Les Thermes hotel 

in Dax. De morfologie van het hotel 

is te vinden in de rivier Adour en de 

omliggende aanwezige bebouwing en 

context. Zijn invulling aan het hotel zorgt 

ervoor dat de nevenactiviteiten die zijn 

toegevoegd aan het hotel de relatie 

aangaan met de rivier. De hoofdfunctie 

is daardoor een spa geworden en zijn 

de volgende functies toegevoegd: een 

thermisch zwembad, sauna’s, baden 

en ontspanningsruimten. Deze bieden 

daarbij slaapvoorzieningen aan als 

nevenfunctie, als zijnde hotel. De vide 

verbindt beide functies, waardoor het 

gebouw luchtig en zich opent naar de 

omgeving. 

Het onderzoek heeft bijgedragen om 

een inzicht te krijgen in de schakeling 

van horizontale en verticale verbindingen 

in het hotel. De koppeling van functies 

en faciliteiten zijn in de onderzoeken 

duidelijk naar voren gekomen. De manier 

van analyseren wordt ook doorgezet 

in de uiteindelijke uitwerking van het 

eigen ontwerp, waardoor het onderzoek 

gedurende het ontwerpen als naslagwerk 

hulp biedt. 

Het voordeel om twee hotels te 

onderzoeken maakt het mogelijk om 

verschillende ontwerpkeuzes in hotels van 

één architect aan het licht te brengen. 

Hierin zijn relaties en unieke elementen te 

ontdekken en in overweging te nemen.

[4] Vide met entree Les Thermes hotel

[5] Danny DiVito in Les Thermes hotel
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gesloten vs. open: De poort naar het geluk in het hotel

De focus binnen deze gemeenschap 

wordt naar binnen gelegd (introvert), 

met een scheiding om afstand te creëren 

tot de directe omliggende omgeving. 

Met een eigen wetgeving, waarbij eigen 

regels over belastingen en commercie 

anders kunnen worden uitgevoerd. Ook 

een bepaalde gedragscode is van kracht 

om alles binnen de richtlijnen van de 

community te houden. Deze uit Amerika 

afkomstige trend van afscherming en 

privatisering vindt plaats binnen een 

afzetting van hekwerken, grachten, 

ravijnen of dichte bebossing. Dit moet 

er voor zorgen dat voor omstanders de 

toegang wordt beperkt. Hierdoor kan 

de worden geregeld door een ‘gate’. 

De gate kan op verschillende manieren 

worden benaderd. Hij kan dienen als 

een psychologische, economische, 

sociale, visuele of symbolische blokkade. 

De ondertoon in dit principe heeft te 

maken met; verschil tussen arm en rijk, 

culturele verschillen, criminaliteit en angst 

(inspelend op gevoel van de mens), 

zelfcensuur, het vluchten uit of van de 

realiteit.

De gated community is weggelegd voor 

een relatief kleine gemeenschap waar 

geld in overvloed is. Deze gemeenschap 

kan bestaan uit (top)artiesten, sporters 

en andere bekende personen zijn. De 

kwaliteit ligt in de gradatie en typering 

van de gated community. De typering 

van gated communities wordt verdeeld 

in drie typen. (Grant & Mittelsteadt, 

2003, p. 915) Nummer een is lifestyle, 

een type waar ontspanningsactiviteiten 

en gemeenschappelijke voorzieningen 

samengevoegd zijn, waarbij de bewoners 

een samengestelde interesse hebben in 

de activiteit aanwezig in de community. 

Nummer twee is prestige, een groep 

waar status en symboliek van welvaart 

belangrijk is. Hierbij willen de personen 

Introductie

Een omheining definieert een gebied dat 

eigendom biedt aan de een of andere 

persoon. Het gevoel van afbakenen van 

domein maakt de ruimte of het gebied 

eigendom van jou, permanent of tijdelijk, 

gerelateerd aan de waarde van de 

ruimte. De afbakening kan gebeuren 

door middel van spullen op je bureau/

werkplek leggen, een stuk land afzetten 

met een hekwerk of een muurwerk 

opwerken, zoals de Berlijnse muur of de 

Chinese muur. Het moet de mogelijkheid 

ontnemen voor een ander om het gebied 

te betreden zonder jouw toestemming. Of 

het betreden zonder dat je zelf aanwezig 

bent. De kamer of het huis waar je woont, 

geeft je een gevoel dat het van jouw is. 

De ruimte is gevuld met elementen die 

jouw prettig laten voelen. 

Vanaf het moment dat je van huis 

vertrekt, persoonlijke spullen meeneemt 

op reis, zijn de spullen in je bagage het 

belangrijkste, tot het moment dat je op 

de bestemming aankomt. De afgesloten, 

afgebakende mobiele ruimte is de 

huiskamer dicht bij je. Backpackers (wat 

ik zelf ook heb ervaren) hebben dit 

gevoel ook echt. In een rugzak zitten al 

je bezittingen waar je de periode van 

reizen mee doet, ongeacht de slaapplek. 

De hotelkamer wordt op moment van 

arriveren jouw eigen huiskamer met 

persoonlijke bezittingen. 

Steeds vaker stelt een hotel zijn functies 

beschikbaar voor niet-hotelgasten. 

Hierdoor ontstaat er een wisselwerking 

tussen gasten en gebruikers van het hotel: 

die gebruiken samen de faciliteiten. 

Vanaf het moment dat je je in het hotel 

als hotelgast bevindt zijn alle ruimten 

openbaar voor jou toegankelijk. En is de 

hotelkamer de persoonlijke afgesloten 

ruimte. Deze verandering vindt plaatst op 

het moment dat je bij de community hoort 

van ‘de hotelgasten’. 

In dit verslag vindt u de volgende 

onderwerpen met betrekking tot gesloten 

vs. open en toegankelijkheid: Gated 

community, Exodus en Office Winhov. 

De projecten zijn zeer verschillend van 

elkaar qua functie, maar gaan alle drie 

de relatie aan over het gebruik van de 

functie tegenover het publieke en private 

domein.

gesloten 

Gated community

Om de betekenis vast te stellen van 

een gated community hanteren we 

de volgende uitspraak “een gesloten 

woongemeenschap is een ontwikkeling 

in een woonwijk, waarbij wegen 

afgesloten worden van het algemene 

verkeer, door middel van het plaatsen 

van een hek bij de primaire toegang. 

De woonwijk kan worden omringd door 

omheiningen, muren of andere natuurlijke 

barrières.” (Snyder’s & Blakely, 1997) 

Het hoofdonderdeel van het afsluiten 

betreft het hebben van controle over 

één nederzetting. Een wijk met uniforme 

bebouwing en strikte grenzen. Hiermee 

wordt getracht het gevaar van je af 

te houden. De manier van afsluiten 

bepaalt het niveau van beveiliging. 

De oorsprong van gated community is 

afkomstig uit Amerika, maar verspreidt 

zich langzaam over de gehele wereld. 

In Nederland zijn nog geen gated 

communities opgericht. Wel zijn er 

wijken als introverte nederzettingen 

ontworpen, zoals Brandevoort te Helmond 

(Brandevoort, 2016) of de Haverleij te 

Den Bosch (Haverleij, 2016). De locaties 

van deze communities zijn gelegen aan 

de stadsrand of stedelijke context. 
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beschermd tegen de klasse beneden 

zichzelf. Het laatste type focust zich op 

gehele veiligheid. De bewoners van de 

gemeenschap sluiten de openbare straten 

compleet af zodat buitenstaanders geen 

toegang krijgen tot de wijk. De woningen 

gelegen aan de straten hebben al hun 

eigen afscherming door middel van 

hekwerken. Om op deze straat terecht te 

komen zijn er controles aan de poort (met 

bewakers) om de woningen achter deze 

poort te beschermen. Voorbeelden zijn 

gated community wijken in Beverly Hills, 

Miami, New York, California, Las Vegas. 

Een benaming voor deze architectuur 

wordt ook wel ‘Architecture of Control’ 

genoemd. Het ontwerp dient rekening te 

houden met de binnen- en buitenkant. 

Het inrichten van de openbare orde 

waarin iedereen zich herkent en zijn 

eigen plek vindt. De afscheiding of 

‘gate’ vertegenwoordigt die plek voor 

een bepaalde groep mensen. Wanneer 

de openbare orde alle voorzieningen 

en faciliteiten bevat binnen de gated 

community, gaan de bewoners minder 

de behoefte hebben om zich buiten de 

community te begeven. Het gevoel voor 

de bewoners van de community buiten de 

‘gate’ is daardoor nog onveiliger. 

Hotel typen

Het principe is of wordt toegepast in de 

leisure setting zoals een camping, resort 

en mixed-use hotels of resort hotel. 

De beginselen van de (resort) hotels is 

afkomstig vanuit spa’s en baden uit het 

oude Griekenland en Rome. Sinds 1950 is 

de hoeveelheid resort hotels exponentieel 

toegenomen. Het belangrijkste aan de 

resorts is locatie. Een resort kan zich 

onderscheiden door de bouwvolumes 

[7] De Rotterdam, Rem Koolhaas

[6] Gated Communities

horizontaal of verticaal te oriënteren. 

Bij laagbouw is de omgeving voor de 

bezoeker om rond te lopen van belang. 

Bij hoogbouw is uitzicht bieden aan 

zoveel mogelijk hotelgasten van belang, 

waarbij de vorm van het gebouw 

hieraan kan bijdragen. Kenmerkend aan 

resorts is dat alle functies beschikbaar 

zijn op het terrein. Hierdoor verblijven 

de gasten op het complex en zullen 

niet snel buiten de ‘afzetting’ van het 

resort komen. Een gevolg is dat de 

gasten zich isoleren van de omgeving. 

Functies op de resorts zijn verschillend 

door de locaties. Aan de kust is voor de 

hand liggend dat er zwemactiviteiten, 

golfbanen, tennisfaciliteiten en 

conferentieruimten voor zakelijke 

doeleinden worden toegevoegd. Bij 

minerale bronnen ligt de focus op sport 

en gezondheidsontwikkeling. Belangrijke 

locaties voor resorts zijn de Middellandse 

zee, de Cariben of de Stille Zuidzee.

Mixed-use hotels staan bekend om de 

innoverende ontwerpen, verbeteren van 

de infrastructuur. Dit type is goed voor 

de ontwikkelaar en de maatschappij. 

De koppeling van functies in een of 

meerdere gebouwen vormt dit geheel tot 

een gemeenschap. Deze hotels worden 

gebruikt voor regionaal en internationaal 

gebruik. Doordat functies gecombineerd 

worden, kunnen energievoorzieningen 

worden gecombineerd en ondergrondse 

parkeergarages worden gerealiseerd. 

Een voorbeeld van een mixed-use 

gebouw is ‘de Rotterdam’ van architect 

Rem Koolhaas, welke deels bestaat uit 

een hotel. Als afstudeerproject heeft hij 

een ontwerp gemaakt over een gesloten 

gemeenschap: Exodus. 
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denkbeeldige uitbreidingslijn om nieuwe 

architectonische ruimte. De entree 

moet de Londenaren binnen de strip 

voorbereiden en geleiden door de route 

van de strip om te worden opgenomen 

door de ‘architectonische’ bewoners, 

waar mee de kennis en de obsessie wordt 

gedeeld.

Het verlangen om ergens te zijn waar 

het beter is, heeft altijd bij de mensen 

geleefd. De welvaart en specialiteit van 

materialisatie geeft een weerspiegeling 

op een rangschikking bij mensen. De 

volgorde van de ‘strip’ heeft veel weg 

van de route door een hotel. Mensen 

worden bij aankomst bij de receptie 

geleid door het personeel en zullen steeds 

dieper in de ‘strip’, het hotel, nestelen. 

De verdeling van functies in een hotel en 

het gebruik van deze ruimten is nagenoeg 

gelijk in Exodus. 

open 

Office Winhov

Office Winhov schrijft een rapport vanuit 

een standpunt over Cityhotels. Waarbij 

de sleutel voor een goed hotel ligt bij 

‘Location, location, location’. (citaat: 

Conrad Hilton). De wisselwerking tussen 

de stad en het hotel kan een impuls 

opleveren voor de omgeving. Hierdoor 

bereikt het hotel een breder publiek, 

door voor meer mensen toegankelijk 

te zijn zonder in te checken. Met 

het toevoegen van functies blijft het 

arrangement van het hotel vernieuwend 

en kan het hierdoor nieuwe mensen 

naar zich toetrekken. Sinds 2006 (Glad, 

Hovenier, & Wingender, 2015) is er 

sprake van een groei aan hotels die 

zich mengen met de stad. In Amsterdam 

zijn er in een periode 2006-2015 

9.000 extra hotelkamers gerealiseerd.

Exodus - Rem Koolhaas

De gesloten gemeenschap is 

tot uitdrukking gekomen in het 

afstudeerproject van Rem Koolhaas 

en Elia Zenghelis in samenwerking met 

Madelon Vriesendorp en Zoe Zenghelis 

(Koolhaas & Zenghelis, 1972), aan de 

Architectural Association of Architecture, 

te Londen. Zijn voorstel, Exodus or The 

voluntary prisoners of Architecture, is 

tot stand gekomen na het bestuderen 

van de Berlijnse muur en het meedoen 

aan een prijsvraag over de visie van 

de stad. Het onderzoek gaat in op de 

psychologische en emotionele elementen 

van de bewoners, gescheiden door de 

Berlijnse muur. Koolhaas stelt dat de 

kracht van de scheiding een veel heftiger 

signaal afgeeft dan de muur, de artefact, 

zelf. De scheiding zorgt voor twee helften, 

een goede en een slechte helft. Waarbij 

de slechte helft altijd wil proberen om 

naar de goede kant te komen. Om deze 

stroming tegen te gaan, creëert hij in 

zijn voorstel twee muren met daartussen 

een ruimte vol voorzieningen en positieve 

invloeden. ‘The void’ die gegoten zit 

tussen de muren genereert de ruimte 

voor een ‘strip’ met een collectief aan 

functies en die genoegdoening biedt 

aan individuele belangen. Het verlangen 

om daar aanwezig te zijn, geeft de 

doorslag in het ontwerp van Koolhaas. De 

strip moet zo een verlangen oproepen, 

dat alle Londenaren uiteindelijk uit het 

vergrijsde Londen willen trekken.

De verdeling van de strip is 

programmatisch gefaseerd in veertien 

delen. De entree bevat een receptie, 

gevolgd door een centraal gebied, een 

ceremoniële hal, een kunsthal, een park 

met de vier (aardse) elementen, (zwem)

baden, een academie van biologische 

transities, volkstuinen, aanvalspark en 

[8] De Strip: Exodus

[9] Entree van Exodus

[10] Woonruimte in Exodus
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worden steeds meer herbestemd, 

waarin het architectonische object wordt 

gebruikt als kenmerk. Dit zorgt voor een 

versterking van de compacte stad en 

een aantrekkelijke stedelijke cultuur. Zo 

vervaagt de barrière tussen het wonen 

en het hotelverblijf. De functies die 

het hotel onder andere aanbiedt aan 

stadsbewoners zijn bar, restaurant en 

wellness. Dit concept is afkomstig van 

American Hotel. 

Dit type hotels hanteren een introvert 

karakter, met een focus op alleen 

de gasten en zijn wensen. Dit zorgde 

ervoor dat de wereld van het hotel en 

de dagelijkse leefomgeving gescheiden 

was. Het hotel doelt erop dat de toerist 

onderdeel wordt van de stad. Zij moeten 

worden gezien en worden ontvangen als 

tijdelijke ‘local’. Dit zal stroken met het 

principe van ‘Away from Home’. De gast 

moet zich thuis voelen in een omgeving, 

zoals hij zich in zijn eigen stad kan 

manifesteren.

Het principe waar de publieke functies 

zich bevinden in City hotels verwijst naar 

drie verschillende locaties in het hotel. ‘De 

IJsberg’ ligt op straatniveau in de plint. 

Dit zorgt voor een uitstekende uitwisseling 

tussen stadsbewoners en hotel gebruikers. 

‘De boomhut’ is gefocust op het uitzicht 

over de stad, gelegen bovenin het 

hotel. ‘De Avocado’ biedt een speciale 

ruimte in een herbestemmingsproject, 

welke speciale aandacht krijgt voor 

de gasten. Deze typologie is verder 

uit te breiden in ‘keien’ (aanwezig in 

stedelijke context), ‘clusters’ (combinatie 

van meerdere gebouwen) en ‘casco’s’ 

(bestaande gebouwen met een 

makkelijke transformatie). Daarbij is 

gelet op de stedelijke ontwikkeling van 

de stad en de samensmelting met de 

gebouwde stad. Hierbij ligt de aandacht 

bij het ontwerp op elk (micro-, meso- en 

macro) niveau. De bezoekers van een 

hotel komen voor de unieke ervaring van 

de stad, maar ook het vernieuwende 

en unieke dat het hotel te bieden heeft. 

Uit het onderzoek komen de volgende 

ruimten of gebruiksfuncties naar voren, 

welke veelvuldig worden gebruikt door 

hotelgasten en stadsbewoners; spa, 

winkels, vergaderruimten, restaurants, 

bar.

conclusie

Het terrein dat je bezit of in bezit neemt, 

geeft je een gevoel van geborgenheid, 

geluk en vertrouwen. Het inkaderen 

(framing) zorgt ervoor dat gevaar 

buitengesloten wordt. Dit gebied wordt 

normalerwijs afgeschermd door een 

hekwerk, muur of raampartij. In een 

gated community wordt dit ook gedaan 

voor een woonwijk waarin mensen 

samen wonen met dezelfde interesse van 

woonstijl, sportvoorzieningen en andere 

wijkfuncties. De niveaus in veiligheid 

bepalen hoe de ‘gate’ wordt gebruikt. 

De afstand die gegenereerd wordt 

tussen de bewoners van de community 

en de omgeving is enorm. Een resort 

heeft de meeste gelijkenissen met zo een 

community. De locatie is afgelegen van 

de bewoonde omgeving op een unieke 

locatie. Het betreden van dit paradijs 

gaat gepaard met een groots welkom 

om daarna te verblijven binnen de muren 

van het resort. 

In de perceptie van Rem Koolhaas, in 

zijn project Exodus, is het afsluiten van 

een gemeenschap of groep bedoeld 

om de mensen binnen de gemeenschap 

te verheerlijken met een ruimte vol 

voorzieningen en positieve invloeden. 

Zijn indeling van deze ruimten heeft veel 
[13] De Avocado

[12] De Boomhut

[11] De Ijsberg



26 gelijkenissen met hotels. Het doorlopen 

van de sequentie van ruimten in Exodus 

zal het settelen in de community alleen 

maar verbeteren.

Bij City hotels is juist het 

tegenovergestelde aan de hand. De 

functies van het hotel worden gedeeld 

met de medebewoners van de stad. 

Hierdoor is er meer interactie binnen het 

hotel en kunnen functies meer worden 

gebruikt dan door alleen de hotelgasten. 

Dit zorgt ervoor dat de stad functies 

samen kan voegen en er een verdichting 

optreedt binnen in de stad. 

Bezoekers aan een hotel moeten een 

gevoel krijgen dat ze veilig zijn, hun 

eigendommen beschermd zijn en dat 

ze een nieuwe ervaring beleven op de 

locatie/stad waar ze zijn. De vakantie 

moet een onderbreking zijn in de 

‘dagelijkse’ routine. De hotelkamer 

moet dienen als gated community voor 

een individu, waar de gast zijn regels 

en setting kan maken. Het hotel moet 

daarbij iets toevoegen aan de kamer en 

zorgen dat de gasten worden ontvangen 

in de stad en de rest van het hotel. De 

functies kunnen hierdoor gedeeld worden 

en een hogere bezettingsgraad krijgen 

tegenover kleine functies gekoppeld in 

een hotel. 

Voor mijn eigen onderzoek wordt het 

gebruik van het openbare en private 

ruimte belangrijk in het ontwerp. De 

scheiding tussen deze beiden en hoe deze 

te verwerken binnen het hotel wordt de 

uitdaging binnen het ontwerp. 

De wil van de ‘prisoners’ om verder in 

het Exodus gebouw van Rem Koolhaas te 

komen, draagt ook bij wat de bezoekers 

in luxe resorts of dure hotels hebben. 

Office Winhov laat juist het publiek 

binnen om deze speciale ruimten te laten 

ervaren en bezichtigen. Dit spanningsveld 

om iets te laten zien wat normaal niet 

haalbaar is, gaat de uitdaging worden in 

het ontwerp.

[14] Visualisatie van literatuur en casestudies

Gesloten

Gated community
1. lifestyle
2. prestige
3. security zone
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[15] Studiemaquette tafelconstructie dienend als poort naar de entree
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[16] Peter Fossen 

[17] Schetsontwerp stadion Jong PSV

Interview Peter Fossen (PSV)

gesprek Peter Fossen (Manager 

operations en directielid PSV) 

 

Door onderzoek te doen naar de 

Herdgang en PSV is er contact gelegd 

met PSV om informatie te kunnen 

ontvangen over het reilen en zeilen 

binnen de club. Dit met betrekking op 

structuren en hiërarchie binnen de club, 

de trainingen en gebruik van gebouwen 

van PSV. 

11 november 2016 heeft er een 

gesprek plaatsgevonden met een van 

de drie directeuren van PSV; Peter 

Fossen, directielid operations manager. 

Gedurende een anderhalf durend 

gesprek in zijn kantoor in het PSV stadion 

is er gesproken over bovenstaande 

onderwerpen en is mijn ontwerp van ‘de 

Herdgang’ en het PSV hotel aan hem 

voorgelegd.

> De jeugdopleiding is zeer belangrijk 

voor PSV. Waarbij de spelers in luwte 

worden gehouden en rustig gebracht 

naar hogere elftallen. Hoe is de 

huisvesting van deze jonge spelers 

geregeld en hoe ziet hun dag eruit?

De jeugdspelers onder gebracht bij 

gastgezinnen. Vanwege het feit dat 

ze door de weeks moeten trainen 

en in de weekenden wedstrijden 

op het programma staan. Doordat 

de jeugdspelers verspreidt zitten 

bij verschillende gastgezinnen is het 

een organisatorische operatie om 

de jeugdspelers het schoolleven en 

topsport te laten combineren. Zo worden 

jeugdspelers op school opgehaald en 

volgen zij de lessen in het leslokaal op de 

Herdgang tussen de trainingen door. 

> Hoe is dit geregeld met spelers van 

Jong PSV, PSV Dames of PSV I?

De Herdgang is onderdeel van het 

Brainport Park waarbij wonen, werken 

en sporten een belangrijke combinatie 

is geworden. Hierin etaleert PSV zich 

door de sporters te laten werken en zich 

in het gebied van Eindhoven te laten 

wonen. Wanneer een nieuwe speler 

wordt toegevoegd aan de PSV selectie 

krijgt deze tijdelijk een hotelkamer of 

een vakantiewoning tot zijn beschikking 

dichtbij de Herdgang.

> De Herdgang staat bekend als een 

modern, klantvriendelijke accommodatie 

en heeft veel eigentijdse voorzieningen. 

Welke voorzieningen zijn er aanwezig om 

dit principe te verwezenlijken? 

De Herdgang is op dit moment in te 

delen in twee gebieden; PSV I aan de 

zuidkant en de jeugd met Jong PSV 

aan de Noordkant van de Herdgang. 

Hierdoor kan de selectie van PSV zich 

tijdens besloten trainingen afsluiten en 

kan de jeugd zijn trainingen vervolgen. Er 

is zelfs een wandelpad aanwezig welke 

altijd toegankelijk is. De voorzieningen 

voor PSV I worden komend jaar 

vernieuwd en het gebouw krijgt een 

opknapbeurt. Het complex huisvest de 

kleedlokalen, krachthonk, jacuzzi ruimte, 

materialenruimte en eetruimte. Daarbij 

hebben zij een afgesloten buitenruimte 

waar de spelers kunnen zitten of 

tennissen. Voor de fans is er in dit gebouw 

ook een kantine aanwezig om tijdens de 

trainingen van PSV versnaperingen te 

halen. Deze is vrij toegankelijk de dagen 

dat trainingen toegankelijk zijn. Voor 

de jeugd zijn er nu een kleedlokalen, 

onderwijsruimte, krachthonk, materialen 

ruimte en kantine met bestuurskamer 

aanwezig. Ook hier wordt een 

vernieuwing gepland, waar ingrijpende 

aanpassingen worden gedaan.  
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[19] Ontvangstruimte PSV Stadion

[18] Skybox vloer 4 PSV Stadion

> In het Eindhovens Dagblad van 9 juli 

2016 staat aangegeven dat er op de 

Herdgang onder andere een stadion 

wordt gerealiseerd bij de jeugdzijde.

Rondom het kunstgrasveld staan 

nu ‘tijdelijke’ tribunes die voor de 

wedstrijden van Jong PSV en PSV 

dames hoofdzakelijk worden gebruikt. 

Doordat er risico wedstrijden zijn in 

de Jupiler League bij Jong PSV zijn we 

genoodzaakt om uit te wijken naar het 

Jan Louwers stadion. Hieraan hangt een 

aanzienlijk prijskaartje om elke wedstrijd 

daar te laten spelen. Daarom is het 

aantrekkelijker om deze wedstrijden 

intern te kunnen laten spelen.

> Hoe zijn de vorderingen tot op heden 

met het ontwerp van het stadion en het 

eventuele hotel?

Het ontwerp wijkt nu af van het 

ontwerp dat is gepubliceerd in het ED. 

Het ontwerp wat in eerste instantie is 

uitgedacht is ontworpen op de richtlijnen 

van de UEFA. De capaciteit dat gesteld 

wordt van 3000 toeschouwes is te hoog 

gegrepen om dit aantal aan publiek 

te krijgen bij wedstrijden van Jong PSV. 

Daarbij heeft Welstand regels opgesteld 

waaraan het ontwerp aan moet worden 

getoetst. Hiermee zijn we bezig om dit 

tot een goede samenkomst te brengen. 

Daarbij zijn we bezig om innovatie 

samen te voegen in het stadion. Externe 

bedrijven die wij kunnen helpen met data 

kunnen ons beter maken met innovaties 

voor onze spelers. Wij willen hun daar 

graag de ruimte voor bieden.

> Met welke ruimten zou ik rekening 

moeten houden bij het ontwerpen van 

mijn PSV hotel, zodat alle voorzieningen 

aanwezig blijven op de Herdgang?

In het huidige jeugdgebouw worden 

er extra kleedkamers en secretariaat 

met kantoren voor jeugdtraininers 

gerealiseerd. Daarbij zoals net benoemd 

een ruimte voor externe partijen. 

Daarbij zijn bij wedstrijden de volgende 

ruimtes van belang; een kamer voor 

dopingcontroles, keuringruimten, 

scheidsrechterkamers, ehbokamers, 

fysioruimten en dietiste voor onderzoek 

naar eetpatronen.

Gedurende het gesprek is mijn ontwerp 

uitgelegd en zijn er kanttekeningen bij 

de huidige opzet. Gelet moet worden 

dat in de bouwwereld rekening moet 

worden gehouden met bouwregelgeving, 

zoals welstand. Hiervan ben ik me bewust 

en zijn de stappen in het masterplan 

zeer rigoreus. Hiervoor is in deze 

afstudeeropdracht de vrijheid om hier 

mee bezig te zijn. 

PSV is sinds een bepaalde tijd bezig 

met het manifisteren op social media 

en de club transparant, vooruitstrevend 

en vernieuwd wil zijn. Maar ook 

tradities in ere houdt, warmte uitstraalt 

en als verenigend wordt beschoud. 

De Herdgang is op dit moment een 

trainingscomplex wat in de bossen ligt en 

in de luwte zijn spelers opleidt en traint. 

Aangeven in dit gesprek is dat mijn visie is 

dat spelers en fans nog dichter bij elkaar 

kunnen komen en dat interactie nog 

meer mogelijk moet zijn. Deze visie wordt 

ook in het ontwerp meegenomen, zodat 

deze momenten steeds meer plaats gaan 

vinden.  

 

Na dit informatief gesprek is er nog een 

korte loopje over verdieping 4 en de 

skybox gemaakt als afsluiting.
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vastgelegd in het Programma van 

Eisen. Hierin staat aangegeven wat de 

afmetingen en voorwaarden zijn van een 

ruimte. Maar de uitstraling en uiterlijk 

van de ruimte moet dan nog worden 

gecreëerd. In een vroeg stadium is het 

afstudeerproject van Alessandro Bosshard 

aangeven als referentie voor ontwerpen 

van Rational architecture. Het gebruik 

van simpele geometrische vormen met de 

constructie in het zicht, geeft de kracht 

van het ontwerp weer. De eetzaal van 

Bosshard heeft me doen overwegen om 

het restaurant op een hogere en open 

vloer te plaatsen. Het gevoel van ruimte 

en uitzicht geeft een extra dimensie aan 

de voortzetting van de maaltijd. 

 

Het ontvangst en binnenkomst is het 

visitekaartje van een hotel. De gast dient 

daar te geholpen met zijn verblijf en 

een makkelijk herkenningspunt hebben. 

Het gebruik van de lobby in Hotel Accor 

heeft deze uitstraling. Met een minimale 

receptiedesk en een toevoeging van een 

element erachter zorgt ervoor dat het 

niet groots moet zijn. De receptieruimte 

in het PSV hotel zal daarom in gelijke 

grootte worden uitgevoerd.

Tijdens het vooronderzoek heeft de 

focus van hotels hoofdzakelijk gelegen 

op het eigen te onderzoeken hotel. De 

analyses die hieruit zijn voortgekomen, 

mede gemaakt door de groepsgenoten 

hebben bijgedragen in het gegeven hoe 

de variatie in hoteltypen en indelingen 

mogelijk zijn. Gedurende het hele 

afstuderen heeft dit onderzoek nog de 

nodige wijzigingen ondervonden totdat 

het daadwerkelijke naslagwerk gebruikt 

kon worden als inspiratie. 

 

Voor de analyse van de plattegronden is 

onderzoek gedaan naar drie projecten. 

Deze hebben me gefascineerd door de 

eenvoud van de plattegrond, met daarbij 

de logische indeling en koppeling van 

ruimten. De case-studie aan het project 

van Dominuque Perrault is de basis van 

de plattegronden van het PSV hotel. De 

open structuur die de plattegrond biedt 

d.m.v. een grid met vaste maatvoering, 

geeft het ontwerp een rustige opbouw. 

De ruimten zijn herkenbaar in hun 

afmetingen en daardoor is de tekening 

makkelijk te begrijpen. Het gebruik van 

de twee kernen door Perrault met aan 

beide buitenzijde een open ruimte zorgt 

ervoor dat deze vrij indeelbaar blijft. 

Het middengedeelte kan met een vast 

patroon worden opgevuld, zonder dat de 

brandveiligheid in het geding komt.  

 

Door deze kernen toe te passen in het 

ontwerp, dient er verder te worden 

gekeken naar toepassingen mogelijk in 

de kern. Het gebouw op de TU/e campus 

van Fontys Hogescholen een layout van 

soortgelijke kernen. In deze kernen zijn 

de trappenhuizen en liften opgenomen 

met daarbij toiletten die aan de gevel zijn 

gelegen.

Inspiratie
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[21] Alessandro Bosshard - eetzaal

[24] Lobby - Hotel Accor[22] Perrault - doorsnede Hotel Industrial Berlier

[25] Fitnessruimte - Witte Dame

[20] Alessandro Bosshard - atrium

[23] Perrault - basisplattegrond Hotel Industrial Berlier

 

2 

fuera lo más flexible posible a los usos desconocidos y variables que podría albergar. El 
desarrollo de la estrategia consistía en abrir plantas libres, organizándose el conjunto en 
torno a los dos núcleos centrales que contienen las cajas de escaleras, los ascensores y 
patinillos técnicos, e instalaciones sanitarias y de evacuación de aguas. Lo innovador de la 
arquitectura de Perrault radica en el papel que le otorga a la fachada de muros cortina. 
Ésta es, técnicamente, una densa trama en la que se organizan los sistemas de ventilación 
del edificio y de lamas filtradoras de radiación solar. Sus 1148 paneles están unidos a la 
cimentación y colgados a través, de suerte que la fuerza del viento se transmite a todo el 
conjunto de la estructura. Debido al elevado índice de ruido de la zona, los paneles de 
vidrio están aislados acústicamente, dejando una parte de escape que puede ser rota en 
caso de incendio. 
 

Planta tipo 
 
Visualmente, es una piel sensible que evoca la imagen de un bloque de vidrio con 
multiplicidad de reflejos de luz, de una densidad luminosa variable, en función del 
momento del día y del tiempo climatológico. En resumen, “es un edificio que cambia de 
piel”, dice Perrault. 
 
En definitiva, tanto por la corporeidad de la envolvente de vidrio, como por la diversidad de 
usos que engloba el edificio hace que haya tenido éxito desde su inauguración -incluso, el 
despacho de Perrault ha sido instalado aquí desde 2007- el Hotel Berlier se ha consolidado 
como un ente vivo, justo lo contrario a una máquina fría y solitaria. 

Sección transversal 



32 In het concept wordt aangegeven dat het 

PSV hotel op les pilotes (op kolommen) 

wordt gezet om een transparante plint 

te creëren. Hiervoor diende gezocht te 

worden naar de gewenste oplossing hoe 

het gebouw in het masterplan geplaatst 

moet worden. De drie varianten die 

mogelijk in het ontwerp zijn; a. links 

langsaf, b. erdoor heen, c. rechts langsaf. 

De benadering van het hotel voor de 

entree moet met een groot gebaar zijn. 

De entree moet uitnodigen om naar 

binnen te willen gaan. Daarom heeft het 

hotel de ingang op de kop zitten, aan de 

korte gevel.  

 

In het project van Center Court Chamelot 

is van de Nederlandse architectenbureau 

Ector Hoogstad Architecten. Het gebruik 

van een dubbele hoogte in de ruimte, 

zorgt ervoor dat deze ruimte prettig is 

voor grote groepen of om conferenties 

te houden. Het gebruik van de ruimte in 

de conferentiezaal in dit ontwerp heeft 

hetzelfde raakvlak als de gedachte bij de 

persruimte in het PSV hotel. Het gebruik 

van een podium biedt zorgt ervoor dat 

de aanwezigen aandacht geven aan 

de personen op het podium. De tribune 

zal worden ingericht als pers en publiek 

ook in de Tweede kamer aanwezig kan 

zijn. Deze gelaagdheid geeft een inkijk 

hoe dat het werk van de spelers van 

PSV en staff tijdens persmomenten of 

presentaties wordt gehouden.

Voor de envelop van het PSV hotel heb ik 

gekeken hoe de hotelkamers transparant 

kunnen zijn, maar toch in de luwte 

gelegen kunnen zijn. De uitvoeringen 

van David Chipperfield hebben laten 

zien dat het plaatsen van een galerij of 

tweede gevel een diepte creëert, welke 

meteen beeldbepalend is. Doordat het 

ontwerp van het hotel gebruik maakt 

van een gestandaardiseerd grid is de 

toepassing van de gevel van Chipperfield 

uiterst geschikt. De gevel heeft hierdoor 

een regelmatigheid, wat het ontwerp ten 

goede komt. 

De gebouwen van Philips hebben zo een 

sterke relatie met PSV, dat hier gekeken 

is hoe Philips zijn uitstraling en identiteit in 

zijn gebouwen heeft gelegd. Wat opvalt 

is dat alle gebouwen een sterke plint 

hebben, een hoog middenstuk en een 

heel slank dak. Dit sterke aspect in de 

Philips gebouwen wordt meegenomen in 

het algehele ontwerp van het PSV hotel.  

 

[26] Center Court Chemelot Campus Geleen 

[27] Center Court Chemelot Campus Geleen
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[29] David Chipperfield[28] Principe doorloop langs hotel

[31] David Chipperfield 

[33] Overkapping Philips gebouw

[30] Chipperfield - Museum of Modern Literature

[32] Philips gebouw



34 topclubs

Voor Nederlandse begrippen is PSV een 

topclub die vrijwel altijd meedraait in 

de top-3 clubs. De positionering in de 

ranglijst bepaald of dat PSV zich kan 

meten met de beste clubs van Europa. 

Op het toneel van de Champions League 

spelen de clubs een toernooi welke 

start met een groepsfase, waarna een 

afvalrace opzoek gaat naar de beste 

club van Europa. Elk seizoen wordt het 

lastiger om aansluiting te vinden met 

deze Europese top. Daarom moet er 

worden gekeken naar toonaangevende 

clubs of clubs met net zo een rijke 

geschiedenis aan de trainingsfaciliteit hoe 

zij een masterplan ontwerpen en welke 

faciliteiten er aanwezig zijn. 

 

Masterplannen

De masterplannen welke onderzocht zijn, 

zijn uit de volgende landen.

- Frankrijk (Site Le Corbusier) 

- Italië (Torino, AC Milan, AS Roma en 

Juventus) 

- Spanje (Atletico Madrid, FC Barcelona 

en Real Madrid) 

- Duitsland (Hertha BSC en Werder 

Bremen) 

- Verenigd Koninkrijk (Arsenal, 

Manchester City, Manchester United en 

Tottenham Hotspur). 

 

Aan de hand van de analsyes over 

plaatsing en gebruik van het masterplan 

dient het masterplan van PSV ontworpen 

te worden. De uitwerking van dit 

onderzoek is samen gemaakt met Tom 

van Schaijck.

onderzoek masterplannen europese topclubs 

[34] Airview trainingsveld PSV I
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[37] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[36] Plaatsing velden in grid - 

[35] Situatie -

Site le corbusier

Site Le CorbusierSite Le Corbusier

Site Le Corbusier
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[40] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[39] Plaatsing velden in grid - 

[38] Situatie -

Sport centro

Sport Centro Sport Centro

Sport Centro
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[43] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[42] Plaatsing velden in grid - 

[41] Situatie -

Ac Milan - Milanello

AC Milan, MilanelloAC Milan, Milanello

AC Milan, Milanello
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[45] Plaatsing velden in grid - [46] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -

[44] Situatie -

AS roma - trigoria

AS Roma, TrigoriaAS Roma, Trigoria

AS Roma, Trigoria
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[49] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[48] Plaatsing velden in grid - 

[47] Situatie -

Juventus - Vinovo

Juventus, VinovoJuventus, Vinovo

Juventus, Vinovo
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[52] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[51] Plaatsing velden in grid - 

[50] Situatie -

Atletico Madrid - ciudad Deportiva Atlético de Madrid

Atletico Madrid, CDAdMAtletico Madrid, Ciudad Deportiva Atlético de Madrid

Atletico Madrid, Ciudad Deportiva Atlético de Madrid
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[55] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[54] Plaatsing velden in grid - 

[53] Situatie -

Fc Barcelona - la Masia

FC Barcelona, La MasiaFC Barcelona, La Masia

FC Barcelona, La Masia
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[58] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[57] Plaatsing velden in grid - 

[56] Situatie -

real Madrid - ciudad real Madrid

Real Madrid, CRMReal Madrid, Ciudad Real Madrid

Real Madrid, Ciudad Real Madrid
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0 100m
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[61] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[60] Plaatsing velden in grid - 

[59] Situatie -

Hertha BSc - olympia Stadion

Hertha BSC, Olympia StadionHertha BSC, Olympia Stadion

Hertha BSC, Olympia Stadion
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0 100m
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[64] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[63] Plaatsing velden in grid - 

[62] Situatie -

Werder Bremen - Weser Stadion

Werder Bremen, Weser StadionWerder Bremen, Weser Stadion

Werder Bremen, Weser Stadion
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[67] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[66] Plaatsing velden in grid - 

[65] Situatie -

Arsenal - Arsenal training centre

Arsenal, Arsenal Training CentreArsenal, Arsenal Training Centre

Arsenal, Arsenal Training Centre
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[70] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[69] Plaatsing velden in grid - 

[68] Situatie -

Manchester united - Aon training centre 

Manchester United, AON TCManchester United, AON Training Centre

Manchester United, AON Training Centre
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[73] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[72] Plaatsing velden in grid - 

[71] Situatie -

Manchester city - carrington training centre

Manchester City, CTCManchester City, Carrington Training Centre

Manchester City, Carrington Training Centre
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[76] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[75] Plaatsing velden in grid - 

[74] Situatie -

tottenham Hotspur Fc - training ground

Tottenham Hotspur FC, TGTottenham Hotspur FC, Training Ground

Tottenham Hotspur FC, Training Ground
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Analyse ‘De Herdgang’

De kavels zijn in dit gebied aangesloten 

op beide wegen, waarbij de gemeente 

Eindhoven de Achtseweg Zuid heeft 

aangewezen als hoofdweg. Hierdoor 

zijn de horizontale zijwegen soms deels 

afgesloten en aangegeven als fietspaden.  

Alle kavels hebben hun entree 

gecentreerd liggen op de zijwegen. 

De kavels zijn onderverdeeld in een 

park, trainingscomplex, internationale 

school gemeenschap, een restaurant 

Het bosrijke gebied rondom de Herdgang 

is gelegen in de wijk Herdgang. Deze 

wijk is noordelijk gelegen in Eindhoven 

en benoemd als Wijk 16 Stadsdeel 

Strijp. Met een totaal oppervlakte van 

137 hectare (“Informatie Herdgang 

(Eindhoven)”, z.j.) is deze wijk omsloten 

door één hoofdweg, Achtseweg Zuid 

en het spoor aan de rechterzijde. De 

linkerzijde is een fietsstraat waar auto’s te 

gast zijn om overheen te rijden. 

en scouting. Op elk kavel is bebouwing 

aanwezig, met uitzondering van het  

Philips de Jonghpark.  

 

In 1850 is dit deel van Eindhoven nog 

heidegebied, waarna het aan het einde  

van de 19e eeuw is aangelegd als bos. 

Het is zo ook topografisch aangegeven. 

Het gebied is in 1912 aangekocht 

door Anton Philips en werd ingericht 

als landgoed. In de loop van tijd is het 

[77] Situatie ‘De Herdgang’ [78] Kavels en bereikbaarheid kavels ‘De Herdgang’

N

0 100m



55

Entree naar de kavels

Autoweg

Kavels

Entree vanuit ontsluiting

Spoorlijn

renvooi

[79] Toetreding tot kavels ‘De Herdgang’ [80] Invulling kavels ‘De Herdgang’

Philips de Jonghpark

De Herdgang

ISE Campus

Scouting Wielewaal

Pannenkoekenhuis De Proe�uin

N

0 100m

gebied door Anthon Philips opgedeeld 

en heeft zijn broer Frits Philips een 

landhuis gebouwd in 1934. Dit landhuis 

ligt tegenover het in 1952 gebouwde 

sportcomplex ‘de Herdgang’. Het 

landgoed de Wielewaal is onderdeel van 

een uitbreiding van een villawijk om de 

grondkosten van het gebied te kunnen 

onderhouden.  Op dit moment staat het 

landgoed de Wielewaal te koop met een 

oppervlakte van maar liefst 142 ha, het 

duurste huis van Nederland. (“Landgoed 

De Wielewaal”, 2016) Vanuit PSV zijn 

er nu plannen gepubliceerd waarin is 

aangegeven dat de Herdgang in 2017 

ingrijpende verbouwingen tegemoet gaat 

zien. Beide gebouwen aanwezig op het 

perceel worden aangepast naar nieuwe 

innovatieve standaarden, waarbij een 

stadion wordt verwezenlijkt bij de huidige 

jeugdafdeling. (Elfrink, 2016)
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[83] Trainingsaccomodatie PSV Jeugd en Jong PSV

[82] Trainingsaccomodatie PSV I

[81] Sfeerimpressie voetbal in de bossen

De Herdgang wordt gezien als een 

sportcomplex waar de clubcultuur tot 

uiting komt. 

Het familiare gevoel dat PSV zo bekend 

maakt in zijn culturele opvatting is terug 

te zien bij de familie van Kemenade. Zij 

spelen een prominente rol in de uitbating 

van het complex. Onder aanvoering 

van vader Harry van Kemenade, lid 

van verdienste van PSV, samen met zijn 

zoon Paul van Kemenade en dochter 

Liesbeth van Kemenade, verzorgen zij de 

horecavoorziening op de Herdgang.  

Paul van Kemenade heeft daarbij 

ook nog de horecavoorziening in het 

Philips Stadion, genaamd eetcafé de 

Verlenging. Sinds 2012 is er een nieuw 

contract opgesteld waarin zij niet alleen 

het profgedeelte voorzien, maar ook de 

horecavoorziening van de jeugdzijde. 

Trainingsaccomodatie PSV I is in 

2003 gebouwd. Hier zijn twee velden 

aangelegen waar het eerste elftal zijn 

trainingen houdt. Tussen deze velden 

is een half kunstgrasveld aangelegd 

om eventuele warming-up te houden 

of groepsoefeningen. Ook is dit veld 

geplaatst om bij slecht weer of bij vorst 

toch te kunnen trainen. De trainingen van 

alle teams zijn vrij toegankelijk, mits er 

een besloten training is aangekondigd. 

PSV eindhoven - De Herdgang

“We blijven de komende jaren 

hard werken aan verbeteringen 

voor de toekomst. Daarnaast is het 

belangrijk dat ook oud-spelers en 

trainers een ingang weten te vinden 

om contact te houden met de club, 

in een tijd dat veranderingen steeds 

sneller gaan. Verleden en heden 

van de club moeten met elkaar 

verbonden blijven.”

- Paul van kemenade

Op het complex zijn met regelmaat 

bekende en belangrijke personen 

aanwezig waar een praatje me kan 

worden gemaakt. Dit zorgt ervoor dat 

je je als bezoeker zeer welkom voelt op 

de Herdgang en dit de familiare band 

versterkt. 

De jeugdopleiding is voor PSV het 

streven om zich daar te profileren en de 

doorstroom van jong talent te verbeteren 

naar het eerste elftal. Door investeringen 

te plaatsen op de Herdgang, is PSV al 

bezig om nieuwe innovaties toe te passen 

in de huidige opzet. In het masterplan en 

in het hotel moet er aandacht worden 

besteed om de voorzieningen voor 

jeugdspelers optimaal aanwezig te laten 

zijn. De hotelkamers moeten aanwezig 

zijn voor jeugdspelers, die niet in de 

omgeving wonen, veel reistijd kwijt zijn 

of uit het buitenland een stage komen 

lopen. Tevens moet de huisvesting van de 

spelers op het complex worden gebracht, 

in plaats van extern op het terrein aan 

de andere kant van de spoorlijn. Deze 

huisvesting in de wijk Vredeoord, aan de 

Doctor Poletlaan is normaliter bedoeld 

voor een specifieke groep waar speciale 

aandacht en zorg voor nodig is. 

Naast de slaapvoorzieningen 

voor de jeugdspelers moet er 

dagbestedingelementen aanwezig 

zijn in het hotel. Zij ondervinden in hun 

dagschema problemen om naar school 

te gaan. De trainingstijden stroken vaak 

niet met de tijden van het onderwijs, 

waardoor zij aparte lessen krijgen. Dit 

wordt op dit moment verzorgd in één 

leslokaal op het complex of de spelers 

worden met pendelbussen naar de 

school gebracht. Gewenst is dat zij zo 

min mogelijk reistijd kwijt zijn, minder 

afleiding hebben en school en voetbal 

optimaal kunnen combineren.
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[86] Looproutes, ligging sportgebouw en perceellijn -[85] Plaatsing velden in grid - 

[84] Situatie -

PSV Eindhoven, de HerdgangPSV Eindhoven, de Herdgang

PSV Eindhoven, de Herdgang
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[88] Situatie 1:1000
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transformatie sportcomplex ‘De Herdgang’

[90] Nieuwe structuur trainingsvelden

[89] Bestaande situatie ‘De Herdgang’

NN

N

De analyse heeft vastgesteld dat PSV het 

gebruik van de velden heeft ingericht in 

het masterplan om bepaalde velden af 

te kunnen sluiten voor pers en supporters. 

Hierbij zijn ook twee gebouwen aanwezig 

in het masterplan die deze scheiding 

ook weerleggen in de beleidsbepaling 

van PSV. PSV I is gelegen op de zuidkant 

en Jong PSV, PSV Dames en PSV Jeugd 

op de noordkant. De toegankelijkheid 

van de Herdgang is ontsloten door 

de hoofdweg, Achtseweg Zuid. De 

hoofdentree is gelegen aan een zijweg, 

de Oirschotsedijk.

Dit masterplan biedt de mogelijkheid 

om een carte blanche ontwerp te 

leveren voor dit masterplan. Hierbij is 

een herstructurering mogelijk van de 

voetbalvelden, welke in een geordende 

structuur zijn geplaatst. In acht genomen 

is het behoud van de aanwezige 

bebossing en deze zo min mogelijk aan 

te tasten. Door de plaatsing van de 

voetbalvelden in het onderste gebied 

dient de entree te worden verplaatst.

Fietsroute

Autoweg

Spoor

renvooi

0 100m
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[92] Nieuse structuur stadion en entree

[91] Plaatsing trainingsvelden gras en kunstgras

N

N

N

De nieuwe structuur levert de Herdgang 

zes trainingsvelden op, waarvan een  

kunstgrasveld. De tussenruimte tussen de 

velden wordt gebruikt voor de dug-outs 

en eventuele cameraplatformen voor 

opnames van trainingen en wedstrijden. 

Doordat deze velden geen visuele 

onderbreking geven, dient er een veld 

als besloten trainingsgebied worden 

beschouwd. Dit is niet mogelijk in deze 

opstelling, waardoor er een andere 

oplossing moet worden gezocht.

Door wijzigingen in de plannen van PSV is 

er op de Herdgang een stadion benodigd 

voor wedstrijden van Jong PSV en PSV 

dames. Dit stadion moet voorzienend zijn 

om de wedstrijden volgens de eisen van 

de UEFA te laten spelen. Daarbij moet de 

capaciteit van de parkeervoorzieningen 

worden vergroot en een hoofdentree 

wordt aangelegd. 

Natuurlijk gras

Kunstgras

Bebossing

renvooi

0 100m
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de trainingsvelden. Het stadion zal 

dienen voor de wedstrijden van Jong 

PSV en PSV Dames, maar ook voor 

besloten trainingen van PSV I. Dit 

zevende veld in het masterplan biedt 

deze mogelijkheid omdat het rondom 

geheel ontsloten is. De verticale richting 

van de voetbalelementen is in het hele 

masterplan doorgevoerd. De omsluiting 

van het voetbalstadion is rondom vrij 

toegankelijk, net zoals bij het PSV stadion.  

Het stadion moet de ruimte hebben 

om een grote massa mensen te kunnen 

verwerken richting de parkeerplaatsen en 

het voorplein.

De ligging van de parkeerplaatsen komt 

direct aan de Achtseweg Zuid gelegd. 

Door hier een opening te creëren komt 

het stadion visueel zichtbaar te liggen. De 

transparantie en openheid die de club 

wil uitstralen wordt hierdoor versterkt. 

Daarbij wordt de ligging vanuit het 

voorbijgaande (trein)verkeer onder 

de aandacht gebracht. De ruimte die 

ontstaat tussen de trainingsvelden en het 

stadion biedt de mogelijkheid om voetbal 

om je heen te ervaren.
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[94] Plaatsing parkeerplaatsen en pleinen

[93] Plaatsing stadion Jong PSV en PSV Dames

Pleinen en parkeerplaatsen

renvooi
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63Het hotel dient het verbindende gebouw 

te zijn, omringt door voetbal in dit 

masterplan. De bezoekers kunnen het 

gebouw van elke zijde aanschouwen en 

het PSV gevoel ervaren. Het voorplein 

gelegen aan de linkerkant van het hotel 

is zowel voor de bezoekers van het hotel 

en voor de bezoekers van openbare 

trainingen. 

De vrije doorgang vanuit het voorplein 

van het stadion naar de trainingsvelden 

is in verticale richting te belopen zonder 

belemmeringen. Het stadionplein kan 

bij open dagen worden gebruikt voor 

evenementen. Het plein voor het hotel 

wordt standaard ingericht met kleine 

voetbal elementen en parkvoorzieningen. 

Het plein dient interactie aan te gaan 

met het bos en biedt mogelijkheden om 

het voetbal om je heen te ervaren. 
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[96] Nieuwe situatie ‘De Herdgang’

[97] Plaatsing sporthotel ‘De Herdgang’ en voorplein hotel
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[98] Case-studie Centro sportivo a Tenero

case-studie

Bij de start van het atelier is de 

locatiekeuze van groot belang om de 

mogelijkheden van het hotelontwerp 

extra te stimuleren en gebruik te maken 

van de context. De mogelijkheid van 

carte blanche heeft ervoor gezorgd dat 

er nieuwe inzichten in het masterplan 

getest kunnen worden. 

Een case-studie van het sportcentrum van 

Tenero geeft inzicht hoe een sportcomplex 

kan worden ingericht, waar de sporten 

parallel aan elkaar gekoppeld zijn. De 

case-studie is alleen ontworpen, maar 

niet uitgevoerd. Dit project heeft zijn 

afkadering van de natuur zo behoudens 

mogelijk gehouden. Deze manier zorgt 

ervoor dat de omliggende natuur 

gerespecteerd wordt en zijn identiteit 

wordt behouden. De rijen bomen 

aanwezig op dit perceel zijn waar 

mogelijk intact gehouden.

In het masterplan is duidelijk een grid 

te herkennen met een horizontaal en 

verticaal lijnenspel. De groepering van 

de sporten zorgen voor de verdeling 

met tussenliggende secundaire functies. 

Het grid is zo bepaald dat de functies 

flexibel, modulair en opvulbaar met 

nieuwe functies. Hierdoor is intern de 

mogelijkheid om functies aan te passen 

en te schuiven in de horizontale richting 

van het masterplan.

nieuw masterplan

In de transformatie van het masterplan 

op de Herdgang is gekeken hoe het 

oorspronkelijke ontwerp om kan worden 

gebouwd naar een grid, waarin de 

nieuwe functies geplaatst kunnen worden. 

Met daarbij het behoudt en respecteren 

van de identiteit van de omliggende 

natuur. Daarbij worden de open plekken 

in het nieuwe ontwerp weer aangeplant 

met nieuwe bomen of het herplanten van 

Morfologie en functies

de bestaande bomen naar deze plekken. 

De herstructurering van de voetbalvelden 

hebben een gelijke inpassing als 

Centro Sportivo, waar de velden 

het grid bepalen en de tussenruimte 

gebruikt kan worden voor dugouts, 

camerastandpunten en toeschouwers van 

PSV en tegenstanders die als gast komen 

spelen op de Herdgang. 

De parkeerplaatsen en de pleinen zorgen 

voor een horizontale verbinding met 

het stadion en het hotel. De verticale 

lijnen zorgen voor de verbinding van het 

stadion en de trainingsvelden, waarbij 

het hotel de uitvalbasis is voor supporters, 

pers, spelers en staff. Alle functies voor de 

trainingen en verblijven zijn aanwezig in 

het PSV hotel.
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[100] Nieuw masterplan versimpelde schets ‘De Herdgang’

[99] Nieuw masterplan ‘De Herdgang’

N
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[101] Isometrie nieuw masterplan ‘De Herdgang’
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[102] Isometrie stadion zonder dak

[103] Plattegrond stadion

legenda

entree

verkeersgebied

tribune

spelerstunnel

dugout thuisspelende partij

dugout bezoekende partij

voetbalveld

VIP boxen

1

2

3

4

5

6

7

8

Zoals benoemd in het interview met Peter 

Fossen en in het Eindhovens Dagblad 

heeft PSV de intentie om een stadion 

te realiseren op de Herdgang. Deze 

intentie is overgenomen in het masterplan 

om het project zo dicht mogelijk bij de 

toekomstplannen van PSV te leggen. 

 

De belangrijkste voorwaarde in het 

ontwerp van het stadion is vanaf het 

begin geweest dat het privacy en 

besloten trainingen kan waarborgen. 

Daarom is gekozen om de stadionwanden 

op te hogen tot vier meter hoog, zodat 

deze lastig toegankelijk is zonder de 

ingangen. De ingangen zijn zo ontworpen 

dat de kenmerkende drie banden van PSV 

(rood-wit-rood) hier in terug te herkennen 

zijn. De gedachte voor de entrees zijn 

dat elke entree een poortsysteem heeft 

en hierdoor de entree kan verschaffen of 

tegenhouden. In de entrees zijn trappen 

verwerkt welke de bezoeker naar het 

verkeersgebied leidt. Om de bezoeker 

weer op te splitsen naar hun eigen vakken 

zijn de doorgangen herkenbaar gemaakt 

met pilaren waar de bezoeker doorheen 

loopt. Hierna kunnen zij zich naar hun plek 

in het stadion begeven.

Het ontwerp is zo open mogelijk 

gehouden dat de toeschouwers het 

voetbal kunnen beleven of dat ze midden 

in de bossen zitten.

Stadion

7421
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33

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

8

6

5



69

[104] Impressie Stadion de Herdgang
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[105] Trap vanuit de kleedkamers naar de trainingsvelden

Om de spelers zich optimaal voor te 

bereiden zijn de kleedkamers in de kelder 

van het gebouw gestopt. Deze ruimten 

zijn ingericht volgens de richtlijnen van 

de KNVB (KNVB, 2009). Hierbij zijn de 

ruimten groter uitgevallen door het 

stramienenplan van het hotel. De trap 

aan het einde van het gebouw brengt 

de spelers via een brede, vlakke trap 

naar de droogloop. Voor de spelers van 

PSV I ligt het hoofdveld direct tegenover 

de uitgang van de kleedkamers. De 

afmetingen van de velden bedraagt 

68x105m, conform de nieuwe eis van 

de KNVB. De korte afstand tot het 

hoofdvelden geeft een kort moment met 

de fans na de training. De trainingsvelden 

van de PSV Jeugd, PSV Dames en 

Jong PSV liggen geheel zuidelijk in het 

masterplan. De poort waar de spelers 

doorheen lopen moet het gevoel geven 

dat ze door een catacomben lopen van 

een groot stadion. Dit ter voorbereiding 

op de toekomst.

trainingsvelden



[106] Impressie hotel met trap naar kleedkamers
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Plein inrichting

[108] Uitwerking zitbanken met voetbalgoal

[107] Schetsontwerp zitbanken met voetbalgoal

Het plein voor het hotel creëert een 

afstand tot de bosrand, waardoor het 

plein een andere invulling kan leveren 

aan de gebruikers van het hotel of de 

bezoekers van trainingen of wedstrijden. 

De horizontale benadering van het 

plein is extra benaderd door de kleine 

voetbalvelden in de lengte richting 

te leggen. Het speciaal ontworpen 

buitenmeubilair is hier haaks opgezet. 

De zitbanken doorbreken daardoor de 

horizontale benadering en nodigen uit 

om gebruik te maken van de banken. De 

dubbele functies van dit meubilair zit in 

de toegevoegde functie: de goal. Door 

deze in te bouwen is de goal hufterproof 

en kunnen toeschouwers, bezoekers, 

gasten en spelers buiten de trainingen om 

altijd een balletje trappen. De zitplekken 

zorgen voor betrokkenheid bij het spel en 

een rustplek tussen het spelen door.

De droogloop is op dezelfde manier 

opgebouwd als de tafelconstructie van 

het hotel, maar dan gehalveerd en is 

kleiner gedimensioneerd. De houten 

meranti balken zorgen voor schaduw 

en hebben dezelfde opbouw als op 

de bovenste verdieping van het hotel. 

De droogloop is vanaf het begin van 

het hotel tot aan het achterste eind 

doorgezet, waardoor deze een afmeting 

heeft van meer dan 400 m.
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[109] Impressie droogloop naar de trainingsvelden

[X] Impressie pleininrichting
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Eindhoven, Noord-Brabant, Nederland

ing. Martijn Creemers

EEndracht maakt macht



78

[111] Programma van Eisen PSV Hotel ‘de Herdgang’

Programma van eisen

Totaal aantal gasten 154 Aantal verdiepingen 8

Capaciteit restaurant 134 Aantal kamers 62

Capaciteit sportbar 80 Aantal liften 4

Capaciteit terras 250 Aantal vergaderz. 7

Ontvangstruimten (lobby)Ontvangstruimten (lobby)Ontvangstruimten (lobby)Ontvangstruimten (lobby) 170170170170 m2

Entree 10

Receptie (front office) 66

Bagageruimte 8

Fan shop 86

Culineare faciliteitenCulineare faciliteitenCulineare faciliteitenCulineare faciliteiten 1012101210121012 m2

Restaurant 420

Keuken 100

Sportbar 156

Lounge 120

Kantine 216

Informatie voorzieningenInformatie voorzieningenInformatie voorzieningenInformatie voorzieningen 1188118811881188 m2

Kantoren (10x) 150

Vergaderzalen (multifunct. overlegruimte) (3x) 90

Persruimte 432

Voorruimte onderwijsruimte (2x) 198

Onderwijsruimte (4x) 288

Video analyse en fotoruimte (2x) 30

HotelkamersHotelkamersHotelkamersHotelkamers 230230230230 m2

2 persoonskamers (32x)

3 persoonskamers (10x)

11 persoonskamers (8x)

1 persoonskamers  LUXE (12x)

Ontspanningsruimten PSV 230

SportfacaliteitenSportfacaliteitenSportfacaliteitenSportfacaliteiten 1574157415741574 m2

Bestuurskamer 76

Fitnessruimte / krachthonk (4x) 960

Whirlpool 9

Massage ruimte 20

Fysiotherapie ruimte / keuringsruimte 20

Kleedruimten 364

Scheidsrechterkleedruimten (8x) 80

Wasruimte en materialenruimte 45

OntsluitingsruimteOntsluitingsruimteOntsluitingsruimteOntsluitingsruimte 2526252625262526 m2

Horizontale ontsluiting 1742

Verticale ontsluiting 592

Toiletruimten 192

Back of the HouseBack of the HouseBack of the HouseBack of the House 370370370370 m2

Installatietechnische ruimteInstallatietechnische ruimteInstallatietechnische ruimteInstallatietechnische ruimte 370370370370 m2

totaal 7210 m27210 m27210 m27210 m2

BuitenruimteBuitenruimteBuitenruimteBuitenruimte m2

Fietsenstalling 200

Parkeerplaatsen (575x) 22100

Terras 250

Openbare ruimte 11600 voorplein stadion en hotel

Trainingsvelden (6x) 7140 afmerting veld 105x68 m

totaal 41290 m241290 m241290 m241290 m2

totaal interieur + exterieur 48500 m248500 m248500 m248500 m2

enkel/twee persoons bedden

enkel/twee persoons bedden

biljarttafels, tafelvoetbal en console gameruimte

stapelbedden

12 + 1 grote voor PSV I

trainingsattributen, kleding en wasmachines

voor stadion en hotel

magazijn aan de winkel gesloten

kastruimte

130 zitplaatsen

open keuken

met repro

onderwijsruimte hiervoor ook gebruiken

met werkplekken pers + balkon supporters

23 stoelen en tafels

Opmerkingen

zoveel mogelijk in de kernen plaatsen

in relatie met sportbar

voor trainingen en wedstrijden jeugd

met afzonderlijke douche

liften en (vlucht)trappen

twee persoonsbed, met persoonlijke sauna

voor wedstrijdafhandeling en ontvangst teams

Het Programma van Eisen is tijdens het 

begincolloquium opgesteld als zijnde 

startpunt van het ontwerp. Gedurende 

het onderzoek zijn de waarden en 

aantallen van ruimten aangepast na 

bevindingen van bepaalde ruimten en 

mogelijke schakelingen die mogelijk zijn 

in het ontwerp. 

Het Programma van Eisen is na het 

gesprek met Peter Fossen nog aangepast 

met zijn toevoegingen. De gegeven 

waarden van het begincolloquium 

hebben soms grote afwijkende maten 

gekend tegenover het definitieve 

Programma van Eisen. De meeste ruimten 

waren in het begin goed geschat, 

waardoor er een miniem verschil was.
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[112] PSV Hotel ‘de Herdgang’ vanuit het nieuw te realiseren stadion

Hotel

Ontwerper

Bouwjaar

Oppervlakte

Bouwkosten

Aantal kamers

Aantal slaapplaatsen

Gemiddelde kamerprijs

Gemiddelde opp. per kamer

Gemiddelde kamerprijs per m2 

Aantal sterren

PSV Hotel ‘De Herdgang’

Martijn Creemers

-

7210 m2

-

62

154

125 euro p.n.

25 m2

5 euro per m2

-
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[113] Morfologische ontwikkeling door maquette studies

concept
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Synchroon aan het masterplan onderzoek 

van de Herdgang zijn er schaalmodellen 

1:1000 gemaakt voor de morfologische 

bepaling van het hotel en de plaatsing 

in het geheel. Het eerste model heeft 

vanuit het essay de doorgang van ‘poort 

naar het geluk’ meegekregen. Waarbij 

de verbinding tussen het stadion en 

trainingsvelden centraal staat. Hierna 

zijn verschillende varianten de revue 

gepasseerd. Waarbij het hotel wordt 

gezien als hotel, maar net zo goed 

als clubhuis of trainingsfaciliteit. De 

bewegingslijnen van de bezoekers en 

gebruikers van ‘de Herdgang’ hebben 

gedurende het ontwerpproces een 

belangrijke rol gespeeld. De varianten 

zijn daarin wisselend; zoals erlangs 

af, eronder door, tussendoor of een 

combinatie. De laatste modellen in 

deze reeks hebben de gedachte in 

acht genomen om een scheiding te 

laten plaats vinden tussen privé en 

openbaar toegankelijk, maar middels 

een verbindingselement de gebouwen 

een relatie met elkaar te laten aangaan. 

In deze discussie zijn de scheiding en 

de relatie tussen ruimten in het hotel 

bepalend geworden in het uiteindelijke 

conceptmodel. Er zijn wel elementen in 

dit stadium vast komen te liggen voor 

het ontwerp, welke in het eindontwerp 

zijn samengekomen. De entree, de 

droogloop, het gebruik van één gebouw 

waarin de scheiding intern plaats moet 

vinden en de benadering om langs het 

hotel de mogelijkheid te hebben om naar 

de trainingsvelden te gaan of naar het 

stadion. Het hotel dient ook een directe 

relatie aan te gaan met het stadion.



82 Het PSV hotel moet de ontmoetingsplek 

zijn voor toeschouwers, supporters, 

fans, pers, spelers en staff. Door een 

transparante en open houding te 

hebben is er interactie mogelijk. Het 

gebruik van de toegankelijkheid en 

interactiemomenten moeten overal in 

het ontwerp mogelijk zijn. Waar in het 

oude masterplan een duidelijke scheiding 

aanwezig is tussen PSV I en de jeugdzijde 

is door het samenbrengen van alle 

gebouwen op het complex een nieuwe 

hiërarchie nodig. De uitwerking van deze 

hiërarchie is te vinden in onderstaande 

concept principe doorsnede. Het gebouw 

is in horizontale lagen opgedeeld, 

waarbij de plint een open uitstraling dient 

te krijgen en de toegang tot het gebouw 

en omgeving niet moet belemmeren. 

Een centrale trap dient de verdiepingen 

te verbinden en als herkenningspunt en 

interactiemogelijkheid te zijn buiten de 

hotelkamers om. In de schijf boven de 

transparante plint bevinden zich drie 

clusters. Deze clusters zijn opgebouwd 

in de volgende functies; sporten, slapen 

en informatie. Elk cluster heeft zijn eigen 

intensiteit van activiteit of een benodigde 

functie om dit uit te voeren.

In de sportcluster zijn alle interne 

fysieke inspanningen. Dit wil zeggen 

dat er cardio-, kracht en herstelruimten 

aanwezig zijn om voor de sporters en de 

gasten hun prestaties te verbeteren. De 

kleedkamerfunctie in de kelder kan hier 

los van worden gezien, omdat hier geen 

sport beoefend wordt.

[114] Concept principe in doorsnede

SLAPEN

KLEEDLOKALEN

SPORTEN INFORMATIE

Stijgpunten / kernen

Back of the house

Bezoekers (supporters)

PSV I, Jong PSV en PSV Dames

PSV Jeugd en familiekamers

Kantine en fanshop

KantorenHorecagelegenheid

renvooi

Het slaapcluster spreekt voor zich in een 

hotel. Hier zijn de individuele, afgesloten 

hotelkamers voor de gasten van het hotel. 

Hier staat privacy en het in de luwte 

blijven voorop. Deze ruimte zijn alleen 

benaderbaar met een hotelpas. 

Het informatiecluster wordt gebruikt 

om persconferenties en lessen te geven. 

De persconferenties zijn een belangrijk 

speerpunt om te communiceren met de 

pers en media. De leslokalen zijn voor 

de spelers van de jeugd, maar ook voor 

spelers van PSV die de taal en gebruiken 

van Nederland moeten leren.

Het proces van de vorming van het 

gebouw is weergeven in de naastgelegen 

afbeelding.
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[115] Concept principe in maquette studies
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[117] Trainingskamp interview in hotel lobby

[116] Close-up concept maquette perszaal

Zoals te zien in de afbeelding hiernaast 

is een ruimte speciaal geplaatst in het 

geheel van het hotel. De perszaal dient 

in het ontwerp een prominente plek te 

krijgen waar PSV vooruitstrevend en uniek 

gaat zijn. De perszaal is normaliter in een 

kleine ruimte en nooit zichtbaar voor het 

publiek. Hierin kan et hotel en PSV zich 

etaleren als transparant, bereikbaar en 

verenigend en daar biedt deze ruimte 

alle mogelijkheden voor. 

Om de journalisten en pers tegemoet te 

komen dient de persruimte ook flexibele 

werkplekken aan te bieden. Dit om in 

de huidige maatschappij het nieuws of 

informatie zo snel mogelijk te delen met 

de achterban, kranten en websites. Deze 

luxe is aanwezig om de topklimaat en - 

kwaliteit hoog te houden.

Daarbij wordt er in de huidige structuur 

al aanpassingen gedaan aan interviews 

en zijn ze meer toegankelijker aan het 

worden. Een voorbeeld is in de winterstop 

van seizoen 2016-2017. De interviews 

zijn gegeven in de lobby van hun verblijf/

hotel. Deze mogelijkheid moet het PSV 

hotel ook bieden.
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[120] Toevoegen constructie

[118] Plaatsing kernen

[121] Toevoegen envelop

[119] Toevoegen volumes

[122] Perforaties plint en gevel
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Plattegronden en programma

Liften

Trappenhuis
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Kleedkamers

Scheidsrechter kleedkamers

Dopingcontrole kamer

Fysiotherapie kamer

Materialenhok

Toiletten mannen

Toiletten vrouwen

Kleedkamer PSV I
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[124] -1  Kleedkamers en technische ruimte
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Liften

Trappenhuis

Toiletten mannen

Toiletten vrouwen

Entree

Receptie

Miva-toilet

Fanshop

Magazijn fanshop

Magazijn voetbalkantine

Kantine bar

Voetbalkantine

Droogloop
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[125] 00  Ontvangst en receptieruimte 0 20m
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Vide

Liften

Trappenhuis

Toiletten mannen

Toiletten vrouwen

Overloop

Vergaderruimte

Kantoren trainers

Video editing

Repro

Bestuurskamer

Balkon jeugdtrainers

legenda
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[126] 01  Kantoren 0 20m
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Liften

Trappenhuis

Toiletten mannen

Toiletten vrouwen

Perszaal

Werkruimte pers

Tweepersoonskamers

Driepersoonskamers

Warming-up fitnessruimte

legenda

1

2
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35

[127] 02  Perszaal en supporterkamers 0 20m
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Vide
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Tweepersoonskamers
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Toeschouwersdeck 

Elftalkamers PSV Jeugd
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[128] 03  PSV Jeugd en familiekamers 0 20m
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[129] 04  PSV Jeugd en familiekamers 0 20m
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[130] 05  PSV I, Jong PSV en PSV Dames 0 20m
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Liften

Trappenhuis

Toiletten mannen
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[131] 06  Restaurant, sportbar en dakterras 0 20m
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Liften

Dak

Installatievoorzieningen
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[132] 07  Dak 0 20m
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gevels

[133] Zuidgevel PSV Hotel
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[134] Noordgevel PSV Hotel
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[135] Oostgevel PSV Hotel
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[136] Westgevel PSV Hotel
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[137] Doorsnede A-A

A A

0 10m

Doorsneden

0 10m
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[138] Doorsnede B-B

B B

0 10m
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C C

[139] Doorsnede C-C
0 10m
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D D

[140] Doorsnede D-D
0 10m
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[141] Doorsnede E-E
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110 Toegankelijkheid

 

De toegankelijkheid van het gebouw 

met zijn transparantie en openheid is 

terug te vinden zowel in de gevel als in 

de plattegronden. De open plint biedt 

een vrije toegang voor bezoekers om 

tot interactie te komen met andere 

bezoekers, pers en spelers van PSV. De 

functies gelegen op deze verdiepingen 

zijn daarvoor ingericht. De uitzondering 

op deze regel is de toegankelijkheid 

tot de perszaal, waarbij de bezoekers 

toegang hebben op de 3e verdieping 

om de persmomenten of andere 

evenementen bij te wonen. Daarbij zijn de 

lounge en restaurant voorziening bedoeld 

voor elke gebruiker van het hotel. 

De sportvoorzieningen en hotelkamers 

zijn alleen bedoeld voor gasten van 

het hotel of (jeugd)spelers van PSV. In 

de sportvoorzieningen is onderscheid 

gemaakt voor gasten en PSV, maar 

is interactie tussen beide gebruikers 

mogelijk door middel van de interactie 

in de kernen en openbare ruimten. De 

leslokalen of extra vergaderruimten 

bieden de mogelijkheid aan trainers en 

aan spelers om cursussen of lessen te 

volgen, vanwege de onderbreking van 

trainingen gedurende de dag. 

Het hotelpersoneel heeft toegang tot elke 

ruimte, maar heeft zijn eigen Back of the 

House faciliteiten als eigen ruimte. In kern 

twee is een dienstlift aanwezig, waardoor 

zij zich makkelijk verticaal kunnen 

verplaatsen in het gebouw.

toegankelijkheid en circulatie

[142] -1 Kleedkamers en technische ruimte

[145] 02 Perszaal en supporterkamers

[143] 00 Ontvangst en receptieruimte

[144] 01 Kantoren

N
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Faciliterend

Personeel

Bezoekers (supporters en pers)

PSV

renvooi

[147] 04 PSV Jeugd en familiekamers

[146] 03 PSV Jeugd en familiekamers

[148] 05 PSV I, Jong PSV en PSV Dames

[149] 06 Restaurant, sportbar en dakterras
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[150] -1 Kleedkamers en technische ruimte

[153] 02 Perszaal en supporterkamers

[151] 00 Ontvangst en receptieruimte

[152] 01 Kantoren

circulatie

Bij benadering van het hotel vanaf de 

parkeerplaats is de entree duidelijk 

zichtbaar. Door de transparantie van de 

plint en de opening aan de voorkant van 

het gebouw wordt je als bezoeker direct 

naar binnen geleid. De toegang tot het 

gebouw wordt verschaft middels een 

tourniquet aan de korte voorzijde van 

het gebouw onder de tafelconstructie. 

De receptie is direct aan de rechterzijde 

gelegen, waardoor de gasten, bezoekers 

en PSV’ers direct een interactie kunnen 

aangaan met het receptiepersoneel. 

Zij hebben deels een controlerende 

rol, maar ook begeleidende rol in het 

gebruik van de functies van het gebouw. 

Vanuit de receptie is de verticale 

verplaatsing mogelijk, doordat de 

stijgpunten direct hieraan gelegen zijn. 

Op de begane grond zijn bezoekers vrij 

om gebruik te maken van de fanshop 

en de sportkantine, welke ook voor de 

bezoekende voetbalclubs beschikbaar 

zijn. De kleedlokalen op de begane 

grond voor een deel beschikbaar voor de 

bezoekende partij. De bezoekers hebben 

ook de mogelijkheid om aanwezig te 

zijn bij de persconferenties op de derde 

verdieping, waarbij de pers als zijnde 

bezoeker de tweede verdieping tot zijn 

beschikking heeft. Deze is bereikbaar 

via de centrale trap of met de liften. 

Op de verdiepingen met hotelkamers 

zijn de gangen vanuit een middenas 

bereikbaar via de kernen en zijn er tussen 

de kamers openingen gemaakt voor 

daglichttoetreding en ruimten om PSV 

attributen tentoon te stellen met uitzicht 

op de bossen. De bovenste verdieping is 

voor elke bezoeker toegankelijk, waar 

tezamen met de plint interactie kan 

plaatsvinden tussen alle aanwezigen in 

het PSV hotel.
N
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[155] 04 PSV Jeugd en familiekamers

[154] 03 PSV Jeugd en familiekamers

[156] 05 PSV I, Jong PSV en PSV Dames

[157] 06 Restaurant, sportbar en dakterras

renvooi

Verticaal stijgpunt

Circulatie personeel

Circulatie bezoekers

Circulatie gasten

Hoofdingang

Neveningang

N
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[158] Kern 1 - Liftschacht bij receptie [159] Kern 2 - Liftschacht bij trainingsvelden
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[160] Kern 1 - Trappenhuis bij receptie [161] Kern 2 - Trappenhuis bij trainingsvelden
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[162] Indeling kamer 3 persoonskamer [163] Indeling kamer 2 persoonskamer variant losse bedden

Hotelkamers 2 pers. - 3 pers. - 2 pers.

Deze kamers zijn bedoeld voor gasten 

zoals, familie of supporters. Wanneer 

familie de jeugdspelers komt bezoeken 

is er keuze om het kind bij de ouders 

te laten slapen of het ander kind van 

het gezin mee te nemen. Hierdoor zijn 

er 2 persoons- en 3 persoonskamers 

ontworpen met de basisvoorzieningen 

voor een kort verblijf. In de twee 

persoonskamers zijn twee varianten. Er is 

een keuze tussen een tweepersoons bed 

of twee enkele bedden. De supporters 

zijn geplaatst op de tweede verdieping, 

waar beide varianten aanwezig zijn. 

Zij kunnen ook gebruik maken van de 

sportvoorzieningen in het complex. 

Aantal: 32 (2 pers.) en 10 (3 pers.)

Hotelkamers 11-tal

Voor de jeugdspelers van PSV of voor 

teams die het hotel bezoeken zijn grote 

kamers ingericht waar zij als team 

gezamenlijk kunnen verblijven. Zo zijn er 

per ruimte 3 stapelbedden aanwezig, met 

een eigen voorruimte voor opslag van 

voetbalmateriaal en een doucheruimte. 

De kamers zijn voor elf of twaalf spelers 

ingericht en is geschakeld middels een 

scheidingsdeur. Hierdoor is er ook nog 

een mogelijkheid om deze kamers voor 

kleine groep te scheiden en apart te 

verhuren. Voor de jeugdspelers van PSV is 

vanzelfsprekend dat alle voorzieningen in 

het hotel voor hun zijn ingericht.  

 

Aantal: 8

Hotelkamers 1 persoons

Voor de spelers van Jong PSV, PSV Dames 

en PSV I zijn op de vijfde verdieping 

kamers ingericht. Deze kamers zijn 

bedoeld voor een tijdelijke longstay voor 

nieuwe spelers die vanuit Nederland 

of het buitenland gehaald zijn om de 

teams te versterken. Voor deze spelers 

is niet een directe woning aanwezig, 

waardoor deze kamers te mogelijkheid 

biedt om intern te verblijven. De 

kamers groot in formaat en met een 

luxe badkamer voorzien van ligbad, 

douche en persoonlijke sauna ruimte. De 

kamer biedt ook ruimten om kennissen 

te ontvangen, zodat het verblijf zo 

aangenaam mogelijk is.

Aantal: 12 kamers

Interieur



117

[164] Isometrie kamerindeling 2 pers. - 3 pers. - 2 pers. kamers, verdieping 2 (Familiekamers en supporterkamers)
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[165] Isometrie kamerindeling 11-tal kamers, verdieping 3 en 4 (PSV Jeugd)
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[166] Isometrie kamerindeling 1 pers. kamers, verdieping 5 (PSV 1, Jong PSV en PSV Dames)
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[167] Begane grond - Receptie en ontvangstgebied

1

1

16

15

2

10

9

entree en receptie

De aankomst bij het hotel is een groot 

gebaar in het gehele masterplan. De vrije 

overspanning wordt gedragen door de 

tafelconstructie en neemt de bezoeker 

mee naar binnen. Bij het betreden van 

het gebouw heeft de bezoeker het 

aanzicht van de perszaal boven zich. 

Aan weerszijden van het PSV hotel is 

een droogloop aanwezig om naar de 

trainingsvelden achter het hotel te gaan. 

De entree geeft met de transparante 

plint en tourniquet een duidelijke 

richting aan waar de ingang en receptie 

zich bevindt. In de voorruimte van de 

plint bevindt zich de receptie balie en 

zithoek van het hotel. Een toiletruimte en 

bagageruimte complimenteert het Back 

of the House gedeelte op de begane 

grond. Deze scheiding is aangebracht 

om de achtergelegen ruimte voorbij 

de stijgpunten van de kern met andere 

functies te kunnen inrichten. Deze 

inrichting kan gedurende het gebruik 

makkelijk veranderen, omdat deze vrij 

in de ruimte zijn geplaatst. Deze ruimte 

dient ingericht te worden voor PSV (fans) 

gerelateerde zaken en het gebruik als 

kantine voor de trainingen van PSV I en 

voetbalwedstrijden van de jeugd van PSV.

0 5m
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[169] Begane grond - Fanshop en sportkantine

Fanshop en sportkantine

Gedurende het bezoek van een training, 

wedstrijd of persconferentie is in het hotel 

een ruimte beschikbaar voor PSV om 

hun imperium verder uit te breiden met 

een tweede fanshop. De nieuwe fanshop 

biedt de mogelijkheid om de klandizie 

omhoog te schroeven en de supporters 

van dienst te zijn voor het verkrijgen 

van hun supporters outfit. Dit brengt het 

gemak mee dat de supporter naar het 

PSV stadion moet voor de aanschaf van 

hun merchandise. Ook biedt de fanshop 

de mogelijkheid om kaartjes voor de 

wedstrijden in het PSV stadion en het 

nieuwe stadion op de Herdgang om 

wedstrijden bij te wonen.

Tezamen met de achtergelegen 

sportkantine is de openheid van beide 

faciliteiten uiterst zichtbaar vanaf buiten 

en binnen, waardoor de gast zich 

makkelijk kan oriënteren in het gebouw. 

De sportkantine heeft naast de bar ook 

de mogelijkheid om aan de zuidkant twee 

deuren te openen om het eventuele terras 

te kunnen bedienen. Deze sportkantine 

zal de functie bekleden als clubhuis voor 

de thuis- en uitspelende partij. Met een 

kleine keuken achter de bar zal deze 

voldoende voorzieningen hebben voor het 

serveren van gezond, sportief eten.

18

19

20

21

22

0 5m

N

Fanshop

Magazijn fanshop

Magazijn voetbalkantine

Kantine bar

Voetbalkantine
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[171] Meerdere verdiepingen - fitnessruimte

35

38

42

Fitnessruimte

In het PSV Hotel zijn 4 fitnessruimte 

aanwezig waarvan elke fitnessruimte 

is gelegen in ‘de schijf’ van het hotel 

aan de voetbalvelden zijde. Deze is 

toegankelijk voor de gasten van het hotel 

en PSV via de tweede kern, zowel lift als 

met de trap. De ruimten zijn sober van 

aankleding en hebben iets Spartaans. 

De constructie van het gebouw is in 

zicht zonder afwerking, zodat er geen 

afleiding is tijdens de oefeningen. Op 

de tweede verdieping zijn is de ruimte 

uitgerust met cardio apparaten om op 

te waren, conditie opbouw, afvallen en 

vetverbranding te verwezenlijken. Op 

de derde verdieping is het krachthonk 

waar halters, krachtsportapparaten 

en apparaten voor spiermassa op te 

bouwen. De vierde verdieping is ingericht 

als een vrij indeelbare fitnessruimte, 

waar onder andere yoga, ontspanning of 

rek- en strek oefeningen kunnen worden 

gedaan. Of zorgen voor herstellende 

oefeningen van spieren en gewrichten. 

De vijfde verdieping is speciaal ingericht 

voor PSV, waar zij gezamenlijk kunnen 

trainen als team en voor persoonlijke 

ontwikkeling. De spelers staan vrij om 

van de andere verdiepingen gebruik te 

maken, mochten zij interactie willen met 

de gasten van het hotel. 

Warming-up fitnessruimte

Krachthonk fitnessruimte

Yogaruimte fitnessruimte

legenda
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47
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51

[173] 6e verdieping - Restaurant, lounge en bar

restaurant, lounge en bar

Bij betreding van de bovenste verdieping 

van het PSV hotel is het uitzicht van 

‘de Herdgang’ op unieke hoogte te 

bezichtigen. De open facade biedt een 

vergezicht over de toppen van de bomen 

van ‘de Herdgang’. Bij het verlaten van 

de open kern is er een keuzemoment om 

van het dakterras gebruik te maken of de 

bar en lounge te betreden. Deze ruimte is 

ingericht om sportwedstrijden te kunnen 

bekijken en het gevoel te krijgen dat je in 

een luxe sportbar zit. Omringt door zit- en 

staanplaatsen is er voldoende plek voor 

elke supporter. 

De tussenruimte op deze verdieping is 

de voor garderobe en de keuken en 

opslag. Aansluitend is hieraan de luxe 

open keuken gelegen, waar lunch- en 

diner kunnen worden geserveerd aan 

individuen of groepen/teams. De gasten 

hebben allen zicht op wat er in de keuken 

wordt bereid en klaargemaakt door de 

chef-koks. 

Na de wedstrijden biedt deze verdieping 

ook de mogelijkheid om na te borrelen 

met sponsoren en spelers, zoals achter de 

skybox gebeurd, op vloer vier, in het PSV 

Stadion.
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[176] 2e verdieping - Perszaal met werkplekken

[175] 3e verdieping - Toeschouwerstribune perszaal
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Persruimte

De persruimte is gedurende het 

ontwerp altijd op een speciale locatie 

gepositioneerd. Normaliter wordt 

de persruimte weggestopt in een 

overige zaal of ruimte in een stadion 

of trainingsfaciliteit. De transparantie 

en open gevoel dat PSV wil realiseren 

tegenover de pers is door Thijs Slegers 

van steeds groter belang aan het 

worden. De betrekking van de pers en 

de fans bij de persbijeenkomsten moet 

de familiare sfeer verstevigen in deze 

zeer open ruimte. Met uitzicht op het 

stadion van Jong PSV zal deze locatie als 

een nieuw herkenningspunt worden van 

PSV. De uitdraging in de media en de 

toegankelijkheid van de persmomenten 

dienen routine te worden in het hotel. 

De ruimte achter het zitgedeelte is voor 

camera opstelpunten en daar kunnen 

individuele interviews worden afgenomen. 

Tevens zijn er in het hotel verschillende 

locaties waar ruimte is gecreëerd om 

interviews te houden. (PSV, 2016) 

 

De kantoorruimte achter de persruimte is 

zowel voor de journalisten van schrijvende 

pers als audiovisuele media toegankelijk. 

Dit biedt de mogelijkheid om op locatie 

de media te delen naar de buitenwereld.
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[179] Constructieprincipes Le Corbusier en Zehrfuss en Nervi

Het principe van de constructie van het 

PSV Hotel de Herdgang is opgedeeld in 

vijf onderdelen. De gehele constructie 

bestaat uit een opbouw van betonnen 

elementen. Deels in het werk gestort 

of prefab aangeleverd. Voor deze 

combinatie is gekozen, vanwege sommige 

complexe betonnen vormen en het 

gebruik van repetitie in standaardisering 

van constructie elementen. In acht 

genomen dat de gehele constructie 

als een geheel zal functioneren en de 

belasting afgedragen wordt volgens 

schoolvoorbeeld van dit principe.  

 

De kelder verdieping (-1) wordt geplaatst 

op palen en is daarna in het werk gestort. 

Dit zorgt ervoor dat de opwaartse kracht 

van de grond teniet wordt gedaan 

door de funderingspalen. De plint heeft 

zijn openheid te danken aan de zware 

tafelconstructie (afb.180) ter plaatste van 

de begane grond en eerste verdieping. 

Deze constructie is afgeleid vanuit Unité 

d’Habitation van Le Corbusier in Marseille 

en Berlijn (afb. 179) en Hoogbouw Unesco 

complex in Parijs, van Zehrfuss en Nervi. 

Hierbij wordt de kolomstructuur 

van de verdiepingsvloeren 

gelijkmatig afgedragen naar de 

overgangsconstructie van de eerste 

verdieping. De overgangsconstructie 

in het ontwerp is een eigen ontwerp 

samengevoegd uit de voorbeelden 

van Le Corbusier en Zehrfuss. Waarbij 

het onderste deel breed, maar slank 

is. Het bovenste deel loopt op naar 

de overgangsconstructie, waar deze 

naadloos in over gaat.

constructie
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[180] Standaard tafelconstructie principe

Afdraging constructie

renvooi

0 10m

De bovenliggende verdiepingen met 

hotelkamers is opgebouwd van ronde 

kolommen, 300 mm, waarvan vier 

kolommen per gridlijn de belasting 

afdraagt op de overgangsconstructie. 

De breedplaatvloeren worden tussen 

de balken overspannen over een lengte 

van 7200 mm. Na het aanleggen van 

het leidingwerk in de vloeren naar de 

schachten wordt de breedplaatvloeren 

volgestort om te gaan werken als 

één schijf. Hierbij worden sparingen, 

koppelingen met kolommen en vloeren 

samengebracht tot een betonnen plaat.  

 

De twee liftkernen in het gebouw zorgen 

ervoor dat de koppeling met vloeren 

het gebouw stabiel is. Deze stabiliteit is 

benodigd voor winddruk en buiging in 

een stijf draagsysteem (tafelconstructie).

Op de bovenste verdieping, waar het 

restaurant en sportbar is gelegen, wordt 

uitgegaan van een andere constructie. 

Deze constructie is verfijnder dan de 

gehele krachtige betonnen elementen. 

Deze constructie kan licht worden 

uitgevoerd, omdat deze constructie 

geen krachten hoeft op te vangen van 

bovengelegen constructie elementen.

[181] Constructieprincipe PSV hotel
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[182] Constructie plint tafelmodel

Tafelconstructie

1e verdieping

Begane grond

Kelder
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[183] Exploded view constructie PSV hotel
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Detaillering

[184] Isometrieprincipe Benthem Crouwel Woonhuis Jager, Den Haag

De hoofdstructuur is bepaald door het 

standaardprincipe van het tafelmodel en 

de verdiepingsvloeren met hotelkamers. 

De envelop van het gebouw heeft hierbij 

nog geen definitie gekregen. Voor de 

hotelkamers is het wenselijk een connectie 

te leggen met het buitengebied en de 

omringende bebossing. Hiervoor hebben 

de meeste hotels een logia of een balkon. 

Om de relatie met buiten aan te gaan 

is een balkon noodzakelijk. Deze dient 

zo open mogelijk te zijn, waardoor de 

gasten bij betreding van het balkon aan 

beide kanten het voetbal kunnen beleven. 

Tijdens de ontwikkeling van de envelop 

is er gekeken naar standaard balkons, 

maar is na verder onderzoek gekeken 

naar het principe van Benthem Crouwel. 

Zij hebben in het project Woonhuis de 

Jager, Den Haag een zeer slank balkon 

laten uitvoeren, middels een stalen 

constructie en looproosters. Hiermee is de 

openheid voor de binnenruimte optimaal 

te noemen en dienen de roosters direct 

als zonwering in de zomer.

Voor het PSV hotel is dus een slanke 

oplossing gewenst, waarbij de gebruiker 

het balkon ook kan gebruiken. De 

algehele uitstraling van het hotel is in 

robuust beton uitgevoerd. Hierdoor 

diende het detail rekening te houden met 

een betonnen constructie. Het principe 

van Benthem Crouwel is in het PSV 

hotel uitgevoerd in betonnen stellages, 

welke prefab worden aangeleverd. 

Deze worden gekoppeld aan de Isokorf 

stekeinden en de gain wordt aangestort 

t.b.v de bevestiging. Na uitharding van 

de stellages kunnen de prefab balkons 

geplaatst worden. Door het balkon schuin 

te hangen in het hijselement, kan deze 

tussen de stellages gemanoeuvreerd 

worden. 

In de prefab balkons zijn in de fabriek 

montagegaten geplaatst, om de railing 

van hoekstaal en veiligheidsglas te 

plaatsten. De twee hoekstalen klemmen 

het veiligheidsglas in, waarna deze 

wordt afgewerkt met een U-vormig 

afdekprofiel.

Voor de verdere afwerking van de 

envelop is rekening gehouden met 

de uitstraling van de kamer in zijn 

geheel en de connectie met de 

buitenruimte. Hiervan is het belang dat 

het houtafwerking van het plafond van 

de hotelkamer overgaat in het balkon, 

richting de bebossing. Deze overgang 

dient daarom naadloos aan te sluiten op 

de binnen- naar buitenruimte. Het schuin 

weglopen van de meranti afwerklatten 

zorgt ervoor dat de balkons nog steeds 

een slanke uitstraling heeft. 

Om het hotel nog meer de connectie 

aan te laten gaan met de identiteit van 

PSV (rood-wit-rood verticaal gestreept) 

zijn de negge van de stellages in clusters 

van drie om en om in deze kleuren 

geschilderd. Dit om de associatie met de 

club en de banen van het shirt terug te 

brengen in de gevel. Doordat de kleur 

in de negge zit, veranderd de gevel 

wanneer het gebouw op verschillende 

plekken wordt benaderd.
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[186] Gevelfragment PSV Hotel 1:50[185] Impressies Benthem Crouwel Huis, Den Haag 
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[187] Exploded view 3D detail balkon
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[188] Detail 1:20 balkon
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Kolom rond 300 mm

Afwerkvloer 10 mm

Zwevende dekvloer 50 mm

Vloerisolatie 10 mm

Vloer in het werk gestort 340 mm

Ribcassettevloer 

Stellatten kozijn

Schuifkozijn dubbelzijdig glas

Prefab stellage t.b.v. balkon

Isokorf t.o.b prefab stellage

Aanstort gain t.b.v fixeren  prefab stellage

Betonwapering prefab stellage

Prefab stellage met rode of witte negge

Meranti afwerklatten

Betonnen dragende ligger

Tafelconstructie

Underlayment 18 mm

Stijl t.b.v montage Meranti afwerklatten

Hoekstaal t.b.v. bevestiging balustrade

Veiligheidsglas 20 mm

U-afdekprofiel
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[189] Detail 1:10 balkon
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[190] Schematische installatieprincipe PSV hotel

Installaties

Het hotel heeft twee technische ruimten. 

In de kelder zijn de voorzieningen van 

(warm) water en afvoeren geregeld. 

Deze gaan naar elke waterbehoevende 

ruimte, waarbij onderscheidt is gemaakt 

voor koud en warm water. In de 

technische ruimten staan de warmwater 

ketels, welke worden ondersteund door 

een WKK (warmte-koude koppeling) 

en hierdoor elke ruimte verwarmd. Elke 

ruimte heeft de mogelijkheid om de 

temperatuur apart in te stellen in een 

afwijking van de hoofdtemperatuur. 

De ruimte wordt opgewarmd middels 

vloerverwarming. Hierdoor wordt de 

lucht gelijkmatig verwarmd en blijft de 

temperatuur stabiel. 

De luchttoevoer wordt geregeld door 

een natuurlijke toevoer van frisse lucht. 

Deze lucht komt middels door roosters 

in de kozijnen naar binnen of door de 

schuifpui te openen. De afvoer van 

de vervuilde lucht wordt vanuit de 

doucheruimte afgezogen en via de 

kanalen in de centrale gangen en de 

kern naar het dak afgevoerd Hier staat 

een WTW installatie (Warmte terugwin 

systeem) om zo energiezuinig mogelijk om 

te gaan met de verbruikte energie. Een 

mogelijkheid zou kunnen zijn om de grote 

centrale ruimten bij te warmen met deze 

installaties.

In de sportvoorzieningen zijn 

ontziltingsinstallaties geplaatst om de 

temperatuur van de sporters te kunnen 

reguleren. Ook is daar de mogelijkheid 

om de schuifpuien open te zetten voor 

frisse lucht vanuit de bosrijke omgeving.
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Materialisatie

De betonnen constructie als envelop 

geeft een krachtige uitstraling van een 

vesting. De referentie is te herleiden uit 

de Philips fabrieken, waar na renovatie 

de betonnen constructie in het zicht is 

gelaten en zo zijn authentieke karakter 

laat spreken. In de fitnessruimte is 

gekozen om een Spartaans uiterlijk mee 

te geven. De ruimte biedt minimale 

esthetische mogelijkheden om de 

sporters zich te ontplooien. Veel van de 

sportmachines gebruiken aluminium, 

welke mooi samenwerkt met het grijze 

beton.

Het interieur in de algemene ruimten van 

het hotel is uitgewerkt in witte gestucte 

muren, waarop illustraties van PSV zijn 

geplaatst om het hotel nog meer de 

bezoekers en fans in de wereld van PSV te 

laten wanen. De meubels in de receptie, 

fanshop, sportkantine en restaurant zijn in 

Belize hout uitgevoerd met een aluminium 

finish om deze ruimten een neutraal, 

zakelijk gevoel te geven. 

De uitstraling van de kamers is simpel in 

kleurgebruik, waarbij de kleuren van PSV 

in accenten is toegepast. De betonnen 

liggers zijn in de meeste kamers in het 

zicht gelaten. Mede met de meranti 

houten afwerking van het plafond wordt 

de kamer opgenomen in het bosrijke 

gebied om het hotel heen.

De lounge en sportbar hebben een 

minder strakke indeling waardoor 

bezoekers, gasten, spelers en pers elkaar 

in de zithoeken kunnen ontvangen en 

benaderen voor een gesprek. 

De uitstraling van het hotel is kenmerkend 

aan de open plint en de geperforeerde 

schijf daarboven op. De plint is voorzien 

van constructief glas (structual glazing), 

waardoor er grotere glasoverspanningen 

mogelijk zijn in het ontwerp. Deze 

transparantie in de gevel geeft de 

bezoeker het gevoel om midden in de 

bossen te zijn, omringt door voetbal en 

PSV. De daglichtinbreng zal de bezoekers, 

gasten en spelers stimuleren om naar 

buiten te gaan en het voetbal te gaan 

beleven. Daarbij zorgt het glas voor een 

duidelijke scheiding tussen de verblijven 

op de dakterrassen. Ter plaatste van 

de liftkernen is er gekozen om het glas 

te vervangen door Colorbel glasplaten. 

De gevel behoudt zijn glazen uitstraling, 

maar haalt de leidingschachten uit het 

zicht. 

Constructief glas
gevel

Wijnrood
gevel
meubels

Gras
voetbalvelden

Belize
meubilair

Meranti
plafondafwerking
balkonafwerking

Wit
gevel
binnenwanden
meubels

Hoekstaal
bevestiging ballustrade

Bossen
omgeving

beton
constructie

Antreciet
binnenkozijnen
meubilair

Aluminium
afwerking

illustraties PSV
binnenwanden
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[191] Gang naar de kleedkamers en trainingsvelden
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conclusie

Het onderzoek is begonnen met de onderzoeksvraag gesteld aan het begin van het M4 

onderzoek:

‘Hoe kan het ontwerp van het sporthotel een basis vormen voor de topsport van PSV, met 

betrekking op spelers, staff en bezoekers?’

De onderzoeksvraag kan beantwoord worden door de deelvragen na te lopen en deze te 

beantwoorden. De samenstelling van deze antwoorden vormen uiteindelijk het antwoord 

op de gegeven hoofdvraag. Daarbij is de vraag beantwoord door een research driven 

design, waar het ontwerp uit is voort gekomen.

º Hoe refereert het te realiseren hotel zich tot het stadion en het nieuwe gerealiseerde 

masterplan? 

Het hotel heeft zich gedurende het hele ontwerpproces zich aangepast en meegevormd 

in de gestelde context van het masterplan. De randvoorwaarden van het stadion zijn 

meegenomen in de hoogtebepalingen van de plint, waardoor er een zichtbare verbinding 

is ontstaan. De droogloop welke gelegen is aan de trainingsvelden verbindt het hotel 

direct aan deze velden. De samenkomst van deze onderdelen en de vrije doorgangen in 

het masterplan laten het geheel evenwichtig samenwerken. 

 

º Waarin liggen de verschillen tussen de absolute Europese voetbaltop en PSV en wat kan 

hiervan worden geleerd? 

In de huidige voetbalwereld blijft geld de grootste factor om talent en spelers te kunnen 

kopen en betalen. De beste speler gaat voor de mooiste club met het meeste geld. Maar 

PSV kan middels innovatief te zijn, zorgen dat goede jeugdspelers het nieuwe hotel zien 

als hun nieuwe thuis. Dan kan de club intern op de Herdgang de kinderen monitoren en de 

beste begeleiding geven in hun nog jonge voetbalcarrière.  

 

º Hoe kan het hotel dienen als een plek van rust voor de spelers, maar tegelijkertijd 

positieve invloed hebben op de prestatie van de spelers? 

De positionering van de hotelkamers spelen een grote rol in de rust die de spelers krijgen. 

Alle activiteiten in het hotel zijn aan de buitenzijde gevestigd, waardoor het intern een 

oase van rust kan zijn. Door de faciliteiten dicht bij te hebben kunnen spelers zichzelf ten 

alle tijden beter maken. 

 

º Hoe kan het hotel bijdragen aan de interactiemomenten tussen de spelers, de supporters 

en de pers? 

Door de plint en gezamenlijke ruimten zo een open mogelijke ruimte te geven, geeft 

aan dat de club niets heeft te verbergen. De persruimte is het lijdend voorbeeld dat het 

hotel alle groepen wil samenvoegen en laten deelnemen aan de activiteiten. De tweede 

verdieping is voor de pers en spelers, waarbij de supporters als publiek aanwezig kunnen 

zijn. Daarbij bestaat er de mogelijkheid in de kernen om eenieder tegen te komen en 

interactie te laten plaatsvinden.
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[192] Foto in de PSV Skybox na gesprek met Peter Fossen



149De start van het individuele ontwerp heeft na een aantal weken gezorgd voor een 

andere wending, dan gesteld bij het begincolloquium. Deze beslissing is achteraf de juiste 

geweest, al heeft het mij in het begin de nodige weerstand opgeleverd. De keuze om een 

PSV hotel te ontwerpen met daarbij een nieuw masterplan was een alomvattende opgave 

die ik durfde aan te nemen. 

In het begin van het afstuderen ben ik vooral zoekende geweest naar het type hotel, met 

daarbij de juiste wensen voor de gebruikers. De gebruikers zijn uiteindelijk in het ontwerp 

een belangrijke factor geworden. Doordat je de hotelwerknemers hebt samen met de PSV 

spelers (als zijnde werknemers) creëer je twee kapiteins op een schip. Waar ze beide bezig 

zijn in het hotel met werken, dient de hotelpersoneel de spelers te verzorgen en zich thuis 

te laten voelen in de hotelsetting. 

De tijd die is genomen om het masterplan uit te werken heeft er voor gezorgd dat 

mijn ontwerp een eigen context kreeg. De moeilijkheid hieraan is dat er meer dingen 

mogelijk, dan niet. Alles is aanpasbaar, waardoor je je eigen eisen moet stellen. Met 

de begeleidingen zijn de varianten voorgesteld en is er in overleg een keuze gemaakt 

om een vrij linear masterplan te ontwerpen. Mede daardoor is de locatie van het hotel 

bepaald en heeft de context ervoor gezorgd dat het hotel in het verlengde van het 

destijds ontworpen stadion is komen te staan. Hier heeft nog de nodige discussie plaats 

gevonden over de benadering van het hotel. Tot aan het Groene licht is de locatie tot een 

discussiepunt gebleven.

De begeleidingen hebben enorm bijgedragen in de verbreding van mijn architectonische 

kennis. De voorbeeldprojecten die zijn gegeven hebben direct bijgedragen aan mijn 

ontwerp. Daarbij heb ik niet altijd direct begrepen wat de bedoelingen zijn van de 

voorbeelden of de gegeven opmerkingen in de begeleiding. Hierin moet ik zelf assertiever 

worden en duidelijk mijn mening durven te geven. Daarbij moet ik wanneer ik nog met een 

vraag zit deze stellen en doorgaan totdat ik het gewenste antwoord heb. 

Het algehele ontwerp heeft mij in ontwerptechnische als (digitaal) tekentechnische wijze 

enorm veel doen leren. Het gebruik van digitale hulpmiddelen, zoals Revit, Photoshop, 

Illustrator en Indesign hebben mijn ontwerp en beeldmateriaal tot een betere hoogte 

gebracht. 

De zakelijke wereld van de architect zal me in de toekomst nog gaan verrassen. Hierin ben 

ik nog steeds gretig om dit bij te leren en beter te worden in het werk waar ik zolang voor 

heb gestudeerd. Gelukkig kan ik terugkijken op een vruchtbare universitaire periode waar 

ik veel kennis heb opgedaan.

reflectie
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[193] Voorgevel impressie



151Graag wil ik mijn dank uitspreken naar mijn tutoren die mij gedurende het afstudeeratelier 

Het Hotel - ‘Away from Home’ het afgelopen jaar hebben gesteund en begeleid bij het 

ontwerp. De samenwerking tijdens de ontwerpbesprekingen met Ir. M. (Martien) Jansen en 

Ir. R.P.J. (Ruurd) Roorda hebben bijgedragen om belangrijke beslissingen te nemen tijdens 

het ontwerpen, te zoeken naar referenties van gerenommeerde architecten, te kijken 

naar verschillende onderzoeken en het mij de kans te bieden om mezelf en het ontwerp 

te profileren naar mijn eigen interesse en beweegredenen. De toevoeging van de derde 

begeleider Dr. Ir. A.H.J. (Jos) Bosman tijdens de toetsingsmomenten heeft bijgedragen om 

het onderzoek tot een goed eind te brengen.

Daarbij wil ik graag mijn medestudenten van het aterlier Het Hotel - ‘Away from Home’  

hartelijk bedanken. De gezellige sfeer gedurende het hele jaar, maar ook de hulp bij 

knooppunten in het ontwerp of vragen mij verder te helpen. Door elkaar scherp te houden 

en open te staan voor discussies en het delen van kennis over architectuur. 

Graag wil ik ook mijn respondenten bedanken, met name Peter Fossen van PSV, Roan 

Kerssemakers, Niels Vernooij, Mitchell Timmer en Joep Durlinger. Zonder hun medewerking 

had ik dit onderzoek nooit kunnen voltooien.

Ondanks dat het afgelopen jaar een jaar was waarin de thuissituatie een roerige, intense 

en mooie momenten heeft opgeleverd is het gelukt met de steun van mijn moeder, mijn 

vader en zusje. Maar mede door mijn vriendin die me door dik en dun heeft gesteund en 

soms zelfs twijfels had, mag ik me na mijn eindcolloquium ir. Martijn Creemers noemen. 

Hun wijsheid en motiverende woorden hebben mij geholpen deze scriptie tot een goed 

einde te brengen.

Dankbetuiging
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