
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Hotel Villare
Het Gastronomisch Hotel gelegen aan de rand van Vijlen

Offermans, T.J.C.E.

Award date:
2017

Link to publication

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

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

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

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/2ad981e1-1d1c-411c-9d2f-0d30f9810956




2



3



Colofon

Dit is een uitgave van het eindcolloqium afstudeeratelier ‘away from home’, uitgevoerd 
door ing. Thijs Offermans. Dit atelier werd geleid door de docenten: ir. Martien Jansen en 
ir. Ruurd Roorda met supersisie van prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp en dr. ir. Jos Bosman. 
Het afstudeeratelier valt onder de leerstoel ‘Rationele Architectuur’ van de afdeling 
‘Architectural Urban Design and Engineering’ (AUDE) van de Faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit EIndhoven.

Deze uitgave diende ter ondersteuning tijdens het eindcolloqium dat plaats vond op 27 
januari 2017 te Eindhoven.



José Joaquim Ribeiro, The Cutipol Rondo Gold (2015)

Hotel Villare
Het Gastronomisch Hotel gelegen aan de rand van Vijlen



6 The design brief of this thesis is the design of a gastronomic hotel. This research driven 

design has been conducted after a preparatory research. This research contained three 

topics: a case study of Hotel De Librije Zwolle, an interview with master-chef Hans van 

Wolde and a site survey. The study of Hotel De Librije reveals insight in routing and the 

distribution of functions. The interview with chef van Wolde forms the framework of the 

concept of the hotel. The site survey is the base for the extra facilities and their relation 

with the hotel building.  

 

The sloping site offers an outstretched panorama view across the Dutch border, into 

Belgium. This view is present inside almost the entire building. The setting of the interior 

is aligned with the panoramic view. This also explaines the shape of the hotel building. 

The building forms a ribbon on top of the site, gaining maximum view. In other words, the 

building interacts with its surroundings. The addition of extra functions on the site, including 

crops, creates a gastronomic experience that includes the complete site, not only the 

building.  

 

The hotel building itself consists out of three building parts. These three parts together form 

the shape of the building. The space between the building parts contain a glass roof and 

façade. This results in a transition between interior and exterior. The building parts contain 

a stone appears. The concrete beams create a horizontal flow into the façade. Between 

the concrete beams marlstone defines openings. These openings are filled with transperant 

windows. 

The hotelguest enters the hotel via the entrence on the first floor. This offers excess to 

the hotelrooms and the restaurant. The main staircase leads to the central corridor. This 

corridor offers excess to the cooking studio, the bar, the tastingroom and the library. The 

winecellar is widespread in the full with of the building. Furthermore, the cellar contains 

a carparking and the technical rooms. These functions form two building parts. The third 

building part contains the residence of the chef, and sleeping quarters of the staff.

The design brief resulted in a design that combines authentic en modern buildingmaterials. 

The functions that surround the hotelbuilding, and their interaction create an overall 

gastronomic experience.

Abstract



7Het ontwerp van een gastronomisch hotel is de opgave van dit afstudeerverslag. Dit 

research driven design is gebaseerd op een vooronderzoek. Dit vooronderzoek bestaat 

uit  een case study van Hotel De Librije, een interview met meester-chef Hans van Wolde 

en een locatieonderzoek. De studie naar Hotel De Librije geeft inzicht over routing en 

functieverdeling van het gastronomisch hotel. Het interview met chef van Wolde dient 

ter inkadering van het concept van het hotel. Daarnaast geeft het de mogelijkheid een 

kwalitatief en kwantitatief programma van eisen te formuleren. Het locatieonderzoek 

vormt ter fundament voor de faciliteiten op het kavel en de interactie met het 

hotelgebouw.

Op het sterk glooiend kavel biedt een uitgestrekt uitzicht over de Nederlandse grens 

richting België. Dit uitzicht is vanuit vrijwel het gehele hotelgebouw zichtbaar. De 

kijkrichting van het interieur is gericht op het direct en indirect opnemen van het uitzicht. 

Hierdoor is ook de vorm van het hotelgebouw te verklaren. Door het gebouw de richting 

van het uitzicht te geven ontstaat er een breed lint dat hoog op het kavel ligt. Dit gevolg is 

een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het hotelgebouw gaat een interactie aan met 

het omliggende kavel. Door het toevoegen van gewassen en nevenfuncties op het kavel 

ontstaat een gastronomische ervaring die zich niet alleen concentreert in het hotelgebouw 

zelf.  

 

Het hotelgebouw bestaat morfologisch gezien uit drie hoofdgebouwen. Deze drie 

bouwdelen vormen het gebouw. De ruimte die tussen deze bouwdelen bevat een glazen 

dak en gevel. Hierdoor ervaart de gast de wisseling tussen de bouwdelen ook als 

exterieur.  Ook in het gevelbeeld is dit contrast herkenbaar. De bouwdelen bevatten 

een steenachtig uiterlijk, waarbij prefab betonbanden zorgen voor een horizontaliteit. 

Tussen deze betonbalken zijn er vlakken gevuld met mergelsteen. De ruimte tussen de 

mergelvlakken zijn gevuld met transparante raamdelen. 

De gast treedt het hotel binnen via de entree op de eerste verdieping. Vanuit deze ruimte 

is er toegang tot de hotelkamers en het restaurantgedeelte. Via het centrale trappenhuis 

is het mogelijk om toegang te krijgen tot centrale gang. Deze gang bevindt zich op de 

eerste verdieping en de begane grond. Aansluitend aan deze gang op de begane grond 

bevindt zich de kookstudio, de aangrenzende bar, het proeflokaal en de bibliotheek. De 

wijnkelder is uitgestrekt over de volle breedte van het gebouw. De kelder bevat daarnaast 

de parkeergarage en de technische ruimte. Deze functies beslaan twee bouwdelen. Het 

derde bouwdeel bevat de woning van de chef en de slaapvertrekken van het personeel. 

De ontwerpopgave resulteert in een ontwerp waarbij de combinatie van authentieke 

en moderne bouwmaterialen sterk aanwezig is. Door functies in en rondom het gebouw 

met elkaar te verweven ontstaat een totaalervaring, die volledig in het teken staat van 

gastronomie.

Samenvatting
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9Het ontwerpen van een ‘gastronomisch hotel’ is de specifieke opgave waarop dit 

afstudeerverslag zich richt. Dit project maakt deel uit van het master-afstudeeratelier 

‘Away from Home’, faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven.  De basis 

van de ontwerpopgave komt voort uit het M3 collectief vooronderzoek. Dit vooronderzoek 

bestaat uit drie delen: een analyse van een selectie bestaande hotels, een gezamenlijk 

literatuuronderzoek naar het ontstaan van het hotel en een individueel essay over de 

invloed van de bar in het hotel. Dit gezamenlijk vooronderzoek geeft weer dat een hotel 

kan functioneren met een zeer grote verscheidenheid aan hoofd- en nevenfuncties. 

Daarnaast is de afmeting van een hotelgebouw niet de bepalende succesfactor.  

 

Het afstudeerverslag is opgebouwd uit drie delen. Het eerste deel bestaat uit een 

vooronderzoek. Dit onderzoek bevat een casestudy van Hotel De Librije te Zwolle, een 

interview met meester-chef Hans van Wolde en een onderzoek naar de locatie van het 

hotelgebouw.  

Het tweede deel van het verslag bestaat uit het research driven design, oftewel het 

definitieve ontwerp van het gastronomische hotel: Hotel Villare te Vijlen. Dit ontwerp zal op 

systematische wijze aan de lezer verklaard worden. 

Het derde deel beslaat de conclusie en reflectie van de ontwerpopgave. In dit afsluitend 

gedeelte zal teruggekeken worden op het ontwerpproces.

Het afstudeeratelier ‘Away from Home’ heeft mijn kennis over architectuur, concept 

en ontwerp zeer positief beïnvloed. De mogelijkheid om hoge mate van diepgang toe 

te passen op een onderwerp heeft mij laten inzien dat het ontwerpen vanuit absolute 

kennis geen garantie biedt voor een succesvol ontwerp. Echter, het vergaren van de 

desbetreffende kennis tijdens het ontwerpen zorgt voor een stabieler en constanter  

ontwerpproces. 

 

Dit ontwerpproces had niet zo vloeiend verlopen zonder de hulp van mijn begeleiders ir. 

R. (Ruurd) Roorda en ir. M (Martien) Jansen. Tevens wil ik prof. Dipl.-Ing. Christian Rapp en 

dr. ir. Jos Bosman bedanken voor hun feedback en supervisie vanuit de leerstoel Rationale 

Architectuur. Daarnaast wil ik mijn partner Ankie, mijn familie, vrienden en medestudenten 

bedanken voor hun steun en geduld tijdens het afgelopen jaar dat geheel in het teken van 

afstuderen stond.  

 

Thijs Offermans

Januari 2017

Voorwoord
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13Voeding en het hotel zijn al vanaf haar ontstaan onlosmakelijk met elkaar verbonden. 

Waar het hotel in haar vroege ontstaan gesitueerd werd langs belangrijke handelsroute, 

is een trend ontstaat om het hotel los te weken van een stedelijke omgeving. De rede 

hiervoor is het laten floreren van de functies die het hotelgebouw aanbiedt, naast de 

logies. Gastronomie is in deze trend van zeer grote waarde. In een maatschappij van 

stijgende welvaart is het ervaren van gastronomie in populariteit toegenomen. De 

mogelijkheid om deze gastronomische ervaring te verlengen, door in het restaurant te 

overnachten, blijkt zeer aantrekkelijk voor gasten.  

Hotels zoals het Saint James Hotel in Bouliac en Hotel Librije zijn voorbeelden van hotels 

waarbij gastronomie de rede is waarom gasten een overnachting boeken. De hoge 

kwaliteit van de gastronomie, in combinatie met luxe nevenfuncties bieden de gast 

de mogelijkheid volledig te ontspannen en te ontsnappen aan het drukke alledaagse 

leven.  De nieuwste ontwikkeling binnen de gastronomische ervaring is echter het volledig 

betrekken van de gast in het gastronomische proces. Waar in beginselen de gast 

overnacht om zo langer te kunnen (na)genieten van de gastronomie, verschuift de focus 

naar het voedingsproduct zelf. Niet alleen het eten wordt beschouwd als gastronomie, ook 

het zelf verbouwen, oogsten en bereiden wordt toegevoegd aan deze culinaire ervaring. 

De hotelgast kan pas volledig de waarde van gastronomie waarderen wanneer hij/zij het 

gehele proces van gastronomie heeft kunnen doorlopen.

Introductie



14 De  hoofdvraag staat centraal tijdens alle fases van het research driven design en zal 

ondersteuning bieden tijdens het daadwerkelijk fysiek ontwerpen. Tevens is de hoofdvraag 

de rode draad tijden het vooronderzoek. In combinatie met de ontwerpopgave vormt 

deze de basiskennis die vereist is bij het ontwerpen van een gastronomisch hotel. 

De hoofdvraag van deze afstudeeropgave luidt:  

 

‘Hoe kan de architectuur van het hotel dienst doen als een continue gastronomische 

ervaring?’  

 

Om deze hoofdvraag zo volledig mogelijk te kunnen beantwoorden zijn er deelvragen 

opgesteld die de hoofdvraag verder verdiepen. Deze deelvragen bevatten elk een faccet 

die belangrijk zijn voor de hoofdvraag. 

Deze deelvragen zijn:  

 

Wat zijn de raakvlakken tussen architectuur en gastronomie en hoe uiten deze zich in het 

hotel?

Hoe kan de directe omgeving het hotel, letterlijk en figuurlijk, voeden?

Hoe kunnen authentieke lokale bouwmaterialen gecombineerd worden met moderne 

technieken?

Onderzoeksvraag



15Het resultaat van de afstudeeropgave zal een research driven design zijn. Met andere 

worden, het onderwerp wordt gedragen door een onderzoek zowel voorafgaand als 

tijdens het fysieke ontwerpen zelf. 

De aanzet van de ontwerpopgave komt voor uit het collectief M3 onderzoek. Dit 

onderzoek bestaat uit een selectie van geanalyseerde hotels. Daarnaast is er een collectief 

literatuuronderzoek geschreven over het ontstaan van het hotel. Individueel is er een essay 

geschreven over de invloed van de bar in het hotel.  

 

Na het formuleren van de ontwerpopgave is het vooronderzoek gestart. Dit vooronderzoek 

is het fundament van het research driven design. Het onderzoek bestaat uit drie 

onderdelen: een case study, een interview en een omgevingsonderzoek. De resultaten uit 

dit onderzoek dient ter beantwoording van de hoofd- en deelvragen. Deze hoofdvraag, 

inclusief ondersteunende deelvragen, vormen de basis voor het ontwerp. De hoofdvraag 

dient ter ondersteuning tijdens het ontwerpen.

De case study richt zich specifiek op de analyse van routing en functieverdeling in het 

gebouw van Hotel De Librije. Ook de connecties tussen ruimten en hun functies is van groot 

belang. De kennis over het functioneren van een bestaand gerenomeerd gastronomisch 

hotel is de basis voor het uiteindelijke hotel ontwerp.

Het interview met meester-chef van Wolde is gebaseerd op de kennis en kunde van van 

Wolde. Zijn inzicht over gastronomie en de ervaringen die gasten zoeken vormen de basis 

van het concept van het hotel. De definitie van gastronomische ervaring is zeer breed. 

door het interview kan deze definitie beter ingekaderd worden. 

Het omgevingsonderzoek is het laatste onderdeel van het vooronderzoek. Met behulp 

van dit onderzoek is het mogelijk te onderbouwen hoe het kavel ingevuld kan worden. 

Daarnaast biedt het ondersteuning bij het beantwoorden van de hoofdvraag door 

specifieke en locatiegebonden kennis voort te brengen. 

Methode & Doelstelling





Restaurant Guy Savoy, Parijs

Onderzoek 
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[3] Restaurant met glazen dak

[2] Kookstudio: Librije’s Atelier

[1] Suite Hotel De Librije

Hotel De Libije is Nederlands bekenste 

drie-Michelinsterren restaurant. Het 

hotel en restaurant is gevestigd in een 

rijksmonumentale gevangenis op één 

van de bastions van het Noordereiland 

van Zwolle. Eigenaren Jonnie Boer en 

zijn vrouw Thérèse bieden hoge kwaliteit 

gastronomie in combinatie met de 

mogelijkheid om te overnachten. Deze 

combinatie maakt het voor de gast 

mogelijk om zijn of haar gastronomische 

ervaring te verlengen tot na de fysieke 

maaltijd. 

Naast restaurant is er ook een kookstudio 

aanwezig, genaamd Atelier De Librije.

‘t Spinhuis

In 1739 op het Noordereiland van 

Zwolle is het gevangenisgebouw, 

genaamd het ‘t Spinhuis, gebouwd. 

Het gebouw heeft twee grote ingrepen 

ondergaan. De eerste verbouwing 

vond plaats in 1823. Hierbij werden 

kleine cellen getransformeerd tot  

enkele grote ruimten. Deze ruimten 

werden omgedoopt tot werkruimten, 

zodat gevangen tijdens hun straf ook 

werkarbeid konden verrichten. De tweede 

verbouwing vond plaats tussen 1863 en 

1877. Tijdens deze periode is het gebouw 

geschikt gemaakt voor individuele 

penitentie.  Daarnaast werd er tijdens 

deze verbouwing een aantal nieuwe 

functies toegevoegd aan de gevangenis. 

Deze functie waren sportruimten, 

televisieruimten en een kerk/

gebedsruimte. In 1997 is het gebouw 

tijdelijk in gebruik genomen ter opsluiting 

van uitgeprocedeerde asielzoekers, in het 

bezit van een strafblad. (Librije’s Hotel & 

Librije’s Zusje, 2008) 

 

 

 

Hotel als gevangenis

Jonnie en Therèse Boer werden in maart 

2006 eigenaar van het gevangenispand. 

Volgens hun is er weinig verschil tussen 

een gevangenis en een hotel. Het gebouw 

is al ingedeeld in een kamer structuur, 

omsloten met een gangenstructuur. 

Ook de strikte scheiding tussen kamers 

(voorheen cellen) en de grotere ruimten 

(voorheen werk- en recreatieruimten) 

komt overeen met bestaande hotels. 

Daarnaast passen er in het gebouw een 

tal van ondersteunende functie die de 

gast een totaalervaring zullen aanbieden 

(Missethoreca, 2008). 

 

Ontwerp

Architectenbureau Fritz heeft het ontwerp 

voor Hotel De Librije ontworpen, onder 

toezicht van Monumentenzorg. Vanwege 

het stempel rijksmonument mocht het 

aanzicht en de daarbij behorende 

karakteristieken behouden blijven.  

 

 

Programma 

 

De plattegrond van het hotel is vierkant, 

met een afmeting van ongeveer 30 bij 30 

meter. Deze vormt is tot stand gekomen 

vanuit het kavel, gelegen op het bastion. 

Ook is deze vorm af te leiden uit de 

veiligheidseisen van een gevangenis uit 

die tijd. De vierkante vorm zorgde voor 

voldoende overzicht bij de cipiers. De 

voormalige cellen kijken uit op de open 

binnenplaats. Hierdoor konden de cellen 

direct vanuit buiten geventileerd worden. 

De kelder biedt ruimte aan een  

wijnopslag en kookschool. Librije’s 

Atelier is gevestigd op de plek van de 

voormalige gevangeniskeuken. Het 

eigenlijke restaurant is gelegen op de 

Case Study: ‘ De Librije’ 
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[4] Doorsnede Hotel De Librije

begane grond. Een verdieping daarboven 

bevindt zich het hotel. De royale suites 

zijn samengesteld uit meerdere cellen, 

waartussen binnenwanden gesloopt 

zijn. De plattegrond van de begane 

grond is daarnaast aangepast door 

het toevoegen van meerdere entrees. 

Zo is de hoofdingang van het hotel aan 

de voorzijde. Aan de zijkant bevinden 

zich ook ingangen voor het restaurant 

gedeelte. Het hotelgebouw bevat 20 zeer 

luxe hotelkamers.  

 

   

Connectie hotel met restaurant

Het restaurantgedeelte van het 

hotel bevindt zich op de plek van 

de voormalige binnenplaats. Deze 

centraal gelegen buitenruimte is vanuit 

het gehele gebouw zichtbaar. Door 

deze buitenruimte te transformeren 

tot restaurant, door middel van een 

transparante overkapping, wordt deze 

het middelpunt van het gebouw.  

Het transparante dak wordt ondersteund 

door een staalconstructie die sterk 

refereert naar de takken van een 

volgroeide boom. Om deze constructie 

heen is het interieur van het restaurant 

geplaatst. Het glazen dak zorgt voor 

een restaurant dat met elk dagdeel 

een ander karakter aanneemt. In de 

ochtend en middag krijgt daglicht volop 

de kans op binnen te vallen. In de avond 

en nacht vormt de donkere hemel een 

meer gesloten dak over het geheel. 

Door de ramen van de hotelsuites, die 

uitkijken op de binnenplaats, wordt 

de gevel grenzend aan de voormalige 

binnenplaats van het gebouw verlicht. 

Door deze sterke connectie met de 

buitenomgeving, in combinatie met het 

principe van een binnenplaats ervaart de 

gast een hoge mate van ‘bescherming 

tegen de invloeden van de buitenwereld’.
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[5] Begane grond Hotel De Librije

Ondersteunende functies, zoals lounge 

en keuken zijn om het restaurant heen 

geplaatst.  

Vrijwel elke functie kent een strikte grens 

tussen elkaar. Dit is enerzijds het gevolg 

van de eigenschappen van het bestaande 

gebouw, waar de huidige ruimtes al 

getransformeerd zijn tot maximale 

grootte. Anderzijds zijn de overgangen 

tussen functies een bewuste keuze van de 

architect. Chef-kok Boer speelt in op de 

architectuur van de ruimte in relatie tot 

de gerechten die geserveerd worden. De 

gastronomie en de ruimten worden een 

aansluitend geheel. Wisselingen tussen 

ruimten zorgen voor een vermenging 

van de gastronomische ervaringen. De 

harde afsluiting tussen ruimten scheidt 

deze verschillende ervaringen. Echter, 

vanuit elke ruimte bestaat wel een visuele 

relatie. De originele raamstructuur is 

volledig gericht op de binnenplaats. 

Hierdoor is er altijd zicht op het restaurant 

zelf.  

De enige uitzondering is de grens 

tussen de keuken en het restaurant. 

Deze werkplek is speciaal gereserveerd 

voor de ‘koude keuken’. Dit 

bereidingsgedeelte, zichtbaar in de 

onderstaande afbeelding, bestaat uit een 

aantal grote werkbanken, omringd met 

verse kruiden en specerijen. 

hoofdingang

ontsluitingsruimte

neveningang

keuken

Renvooi

restaurant

lounge
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Interieur

Interieurontwerper Bert Verwey 

is verantwoordelijk voor het 

interieurontwerp van Hotel De Librije. 

Dit interieur is opvallend en modern. Het 

kleurgebruik is veelal uitgevoerd in wit- 

en grijstinten. Door het gebruik van felle 

accenten in de meubelstukken trekken 

deze de aandacht naar zichzelf. De 

meubels worden hierdoor onttrokken uit 

het interieur als geheel. De combinatie 

met servies, bestek en glaswerk geeft 

elke tafel een eigen karakter. 

Ook de sterke verschillen tussen ruimten 

sluit aan op de duidelijke grenzen tussen 

gebouwfuncties en activiteiten. Een ander 

belangrijk facet van het interieur is het 

servies en het bestek. Deze ‘tijdelijke’ 

interieurstukken verschillen per gerecht. 

Hierdoor veranderd het interieur continue. 

De excentrieke servies is niet in de winkel 

te koop. Chef-kok Boer is samen met 

het Kortrijkse bedrijf Zilvercentrale, dat 

gespecialiseerd is in het dekken van tafels 

in restaurants en hotels, naar Frankrijk 

afgereisd. 

Daar heeft hij in samenwerking met 

keramiek fabrikanten een eigen servies-

lijn ontworpen. Met andere woorden, 

het volledige interieur is afgestemd op 

het restaurant en het hotel, om zo een 

maximale gastronomische ervaring bij de 

gast op te kunnen wekken.

[6] interieur restaurant Hotel De Librije
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[7] Meesterkok Hans van Wolde

Meesterkok Hans van Wolde (23 

november, 1967) is eigenaar en chef-kok 

van het twee-Michelinsterren restaurant 

Beluga Loves You, gelegen in Maastricht.  

Van Wolde opende in 1997 het 

restaurant Beluga. Vanaf 2013 koos hij 

ervoor om zijn gastronomie-concept 

laagdrempeliger te maken. Onder de 

nieuwe naam ‘Beluga Loves You’ ging 

van Wolde terug naar de essentie van 

gastronomie. Volgen hem luidt deze 

essentie: ‘de puurheid van een gerecht 

proeven, gemaakt met liefde, passie en 

geduld. De connectie tussen elementen 

op het bord wordt hierdoor versterkt, 

de connectie tussen zoet, zuur, bitter en 

zout.’  (Van Wolde, 2013)

Van Visie naar Programma van Eisen 

 

Tijdens het interview met van Wolde 

is allereerst de ontwerpopgave 

besproken. Vervolgens is er gesproken 

over het scenario waarin de opgave 

kan functioneren. Dit scenario is 

uiteindelijk vertaald naar een functioneel 

programma van eisen. 

 

 

Belevingskader van de gast

Wat kan de hotelgast verwachten? 

Belangrijk hierbij: hoe kan dit vertaald 

worden naar een pve?  

Het fundament van het pve is het 

belevingskader. Dit begrip staat voor 

de beleving die de gast kan en mag 

verwachten tijdens zijn verblijf in het 

gastronomisch hotel. 

Van Wolde geeft tijdens het interview 

aan dat gastronomie zich uitermate leent 

om rust te vinden in een druk bestaan 

van de hotelgast. Hierbij gaat het niet 

alleen om het bereiden of nuttigen van 

eten, maar ook om het telen en bezig zijn 

met het voedingsproduct. Een belangrijk 

onderdeel van de beleving is de 

aankomst. Vaste openingstijden typeren 

het gastronomisch hotel. Gasten zijn, in 

deze specifieke opgave, welkom vanaf 

woensdagavond en verblijven tot en met 

zondagavond.  

Tijdens het verblijf is de gast 

deels verantwoordelijk voor zijn 

voedingsproducten. Zo zal het 

onderhouden van het kavel en flora een 

belangrijk onderdeel zijn. Daarnaast is 

het verwerken, conserveren en bereiden 

van voeding belangrijk.  

Daarnaast is de beleving van de gast 

een combinatie van luxe en eenvoud. Het 

interieur van het hotel zal hoogwaardig 

en comfortabel zijn. Daarnaast is het 

kavel ingericht als levende supermarkt. 

Het zelf plukken van het ontbijt zal voor 

de gast bepalen wat op het menu staat. 

Ook seizoensproducten zijn hierbij van 

belang. Conservering en verwerking voor 

latere seizoenen zijn een verantwoording 

die de gast nadraagt voor potentiële 

nieuwe gasten.  

De plek waar de gast zich kan 

terugtrekken is de hotelkamer. Hierbij 

zijn de concepten van rusten en wassen/

baden kenmerkend. Overige functie van 

het hotelgebouw staan in het teken van 

gastronomie. Zo zal het gastronomische 

gedeelte procentueel groter zijn dan 

het hotel gedeelte. Om ervoor te zorgen 

dat verantwoordelijke chef-kok de 

groep hotelgasten zo efficiënt mogelijk 

Interview Meesterkok Hans van Wolde
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[8] Concept gastronomische ervaring van de hotelgast

Hotel

Restaurant

Bar

Kavel

Gastronomische ervaring

kan ondersteunen is er een maximale 

capaciteit voor 20 gasten, ondergebracht 

in 10 hotelkamers. Deze verhouding geeft 

de hoge mate luxe aan.  

De chef-kok, in dit geval van Wolde zelf, 

zal wonen in het hotel. Het concept is zelf 

nog extremer: de gasten zijn op bezoek 

bij van Wolde. Hij biedt een kijkje in zijn 

keuken en zijn visie van gastronomie. Dit 

betekend ook dat het personeel, net als 

de gast verblijft in het hotel. 

Er zal ook een duidelijke dagindeling 

gevormd worden. Zo is fysieke inspanning 

een belangrijk onderdeel om de dag mee 

te beginnen. Vandaar dat het kavel dit 

moet kunnen faciliteren. 

Het kavel rondom het hotel moet genoeg 

ruimte bevatten om groenten, kruiden, 

en gewas te kunnen verbouwen. Veeteelt 

zal geen deel uitmaken van het kavel. Dit 

is een zeer specialistisch werk en is een 

volledige dagtaak, waardoor er geen 

tijd meer is voor het echte koken. Dit 

betekend dat het hotel gesitueerd moet 

worden in een omgeving die rijk is aan 

dierlijke producten en veeboeren. 

 

 

De smaak veranderd

Is er vraag naar een nieuw concept 

van gastronomie? Hoe zal de hotelgast 

reageren? 

Volgens van Wolde veranderd de smaak 

van de huidige gastronomische gasten. 

Het lef hebben om een nieuw concept van 

gastronomie te presenteren vereist een 

aantal duidelijke factoren. Hierbij zijn de 

locatie, het gebouw  en een duidelijke 

visie de hoekstenen. Het gaat niet meer 

om het behalen van Michelinsterren. Het 

aanbieden van gastronomie aan de gast 

is de basis. 
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[11] Lounge en bar Beluga Loves You

[10] Chef’s table Beluga Loves You

[9] Interieur Beluga Loves You, Maastricht

Wie is te gast?

Het functionele kader van het hotel 

heeft vorm aangenomen. Echter, hoe zit 

het met de hotelgast? Wie is hij of zij? 

Waarom zou een bezoek aan dit hotel 

hem of haar kunnen helpen?  

Van Wolde heeft eerder in het gesprek 

al aangegeven dat gastronomie een 

helende werking kan hebben. Het 

ontsnappen aan het alledaagse drukke 

bestaan is hierbij de belangrijke factor. 

Het hotel, inclusief de gastronomie, zijn 

van therapeutisch waarde. Hiermee 

wordt een grote groep hotelgasten 

gedefinieerd: rustzoekers. Specifieker 

nog: gasten die kampen met psychische 

klachten zoals depressie, burn-out of 

oververmoeidheid. Deze hotelgasten 

leren door middel van gastronomie dat 

voeding het aller belangrijkste is voor de 

mens. 

Daarnaast is het hotel ook een plek waar 

jonge koks de essentie van gastronomie 

kunnen leren. Volgens van Wode zijn 

moeilijke technieken niet meer nodig. Het 

gaat om de essentie van een gerecht.  

Ook zijn gasten welkom die al van 

gastronomie kunnen genieten. Hierbij 

gaat het om het kunnen ervaren van 

een nieuwe manier van gastronomisch 

ervaren. Het samen in een groep met 

voeding en producten omgaan wijkt sterk 

af van de gastronomische ervaringen die 

een restaurant kan bieden. 

 

Het kavel als ontsnapping

Niet alleen het gebouw, ook het kavel 

maakt deel uit van de gastronomische 

ervaring van de hotelgast. Welke functie 

moet het kavel kunnen vervullen? Moet 

het kavel een connectie aangaan met de 

locale omgeving, of juist werken als een 

contradictie op het al aanwezige?   

Van Wolde gebruikt als antwoord 

het metafoor van vakantie naar 

het buitenland. De beleving van 

een buitenlandse vakantie of reis in 

onlosmakelijk verbonden met een andere 

cultuur, leefgewoonte en gastronomie. 

Vertaald naar het kavel betekend 

dit: het kavel moet de lokale cultuur 

en gastronomie kunnen uitdragen. 

Voedingsproducten die in de omgeving 

bekend zijn, of juist verloren, krijgen de 

kans om door de hotelgast optimaal 

ervaren te worden. Hierbij speelt het 

locale klimaat een grote rol. Planten, 

fruit, kruiden en groenten die goed 

gedijen in het klimaat zijn hierbij een 

bepalende ingrediënten.  

Over de rol van het kavel is van Wolde 

duidelijk. Het kavel is de plek waar de 

hotelgast zich kan terugtrekken, met als 

doel een gastronomische zoektocht. Deze 

zoektocht kan om allerlei redenen gestart 

worden. Wellicht is het zoeken naar 

ingrediënten voor een gerecht, maar ook 

het ontdekken van nieuwe gewassen die 

overal op het kavel te vinden zijn. Het 

conserveren en verwerken van producten 

op het kavel zelf is ook deel van deze 

ervaring. Belangrijk is dat deze ervaring 

plaats vindt op het kavel zelf, zodat de 

gast niet het gevoel krijgt onttrokken 

te worden van het kavel. Hierdoor blijft 

de connectie met de oorsprong van de 

geoogste producten het sterkst. Tevens is 

de inrichting van het kavel van belang. 

Door gerelateerde soorten flora bij 

elkaar te groeperen is het mogelijke om 

door het kavel te dwalen ook tijdens de 

verschillende seizoenen. Het kavel krijgt 

hierdoor een levendiger karakter.



25Programma van Eisen

Functie

Entree

Receptie

Restaurant

Keuken

Bar

Wijnkelder

Lounge

Hotelkamers (10 kamers)

Ontspanningsruimte binnen

Ontspanningsruimte buiten

Parkeergelegenheid

Lift

Toiletten

Personeelswoning

Opslag ruimte

Technische ruimte

Wijngaard

Kruidentuin

Fruitgaard

Groentetuin

Donkere teelt

Theehuis

Zwembad

Conservering en verwerkingsruimte

Woonhuis Chef-kok

 

 

Dimensie

20m²

20m²

150m²

500m²

80m²

200m²

50m²

60m²

min. 50m²

min. 160m²

200m²

10m²

50m²

300m²

100m²

20% totale oppervlakte kavel

10% totale oppervlakte kavel

20% totale oppervlakte kavel

20% totale oppervlakte kavel

50m²

20m²

50m²

100m²

400m²
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[14] Aanzicht kavel

[13] Kavel in Vijlen

[12] Locatie op kaart Nederland

Zowel uit de case tudy van Hotel De 

Librije, als uit het gesprek met Hans van 

Wolde wordt duidelijk dat de locatie 

een belangrijk onderdeel is van de visie 

op gastronomie. Vandaar de keuze om 

locatie te betrekken in het onderzoek.  

 

 

Saint James Hotel, Bouliac

Het Saint James Hotel, onderzocht in 

het voorbereidend M3 onderzoek, 

is een duidelijk voorbeeld van een 

gastronomisch hotel dat samensmelt 

met zijn omgeving. Het landschap dat 

dit hotel omringd is heuvelachtig. Het 

achterliggende kavel wordt gebruikt als 

wijngaard. De hotelkamers zijn gericht 

op het uitzicht. Het restaurant grenst 

aan een ruim terras, vanwaaruit het 

heuvellandschap tevens zichtbaar is. Deze 

referenties zijn van grote invloed bij het 

uitkiezen van een geschikte locatie voor 

deze ontwerpopgave. 

 

Zuid-Limburg als uitgangspunt

In de zoektocht naar een locatie in 

Nederland bleek Zuid-Limburg zeer 

geschikt. Deze regio kent, net als Bouliac, 

grote onderlinge hoogteverschillen. Deze 

hoogteverschillen zorgen voor verre en 

brede uitzichten. Daarnaast is het een 

regio met veel bebossing, waardoor 

het gevoel van afstand tot ‘de stad’  

optreedt. Dit gevoel is belangrijk bij het 

ervaren van rust, tijdens het verblijf in het 

hotel.

 

 

De combinatie van bebossing en 

hoogteverschil is het sterkst in de 

omgeving van Vaals. Halverwege de 

Vaalserberg, 322,50 meter boven NAP, 

ligt het dorpje Vijlen. Grenzend aan dit 

Vijlen ligt het Vijlenerbos. Dit bosgebied 

bestrijkt een totale oppervlakte van 3000 

hectare, waarvan 600 op Nederlands 

gebied. Het Vijlenerbos kent een rijke 

geschiedenis dat terug dateert tot 3000 

jaar v.Chr. Het gebied kent een rijke 

variatie aan flora en fauna. Tevens bevat 

het bosgebied meerdere wandelroutes. 

Daarnaast is de Zuid-Limburgse 

leefgewoonte en cultuur sterk verwant 

aan de Franse Bordeaux.  

Kavelkeuze

Het gekozen kavel bevindt zich aan de 

Epenerbaan aan de Zuidwest kant van de 

Gemeente Vijlen, drie kilometer naast het 

dorpje vijlen. Dit kavel, 200x450 meter, 

wordt begrensd door wandelpaden en 

bevat een Zuidwestelijke oriëntatie. Het 

kavel zelf kent een hoogteverschil van 

ruim 30 meter. Aan de Oostzijde grenst 

het aan het Vijlenerbos.  

De afmeting van het kavel leent zich goed 

voor de beplanting van gewassen. Door 

de aansluiting met de Epenerbaan, tevens 

aan de Oostzijde, is het goed bereikbaar. 

Locatie
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[15] Uitzicht over de Nederlandse grens vanaf kavel
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[17] Aanzicht kavel vanaf lager gelegen gedeelte

[16] Entree kavel vanaf de verharde weg
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[18] Wandelpaden omsluiten het kavel
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[21] Hedelfinger kers

[20] Cabernet Sauvignon druif

[19] Salvia

Invulling van het kavel

Naast het hotelgebouw zal het kavel 

ook nevenfuncties vereisen. Deze 

nevenfuncties: zwembad, theehuis, 

opslagkelder en conserveringsruimten, 

ondersteunen de totaalervaring van 

de gast. In de vorm van bijgebouwen 

zullen de functie verspreidt over het 

kavel worden. Gekoppeld aan deze 

bijgebouwen zijn gewassen geplant. 

Theehuis met kruidentuin

Een belangrijk deel van de 

gastronomische ervaring zal het ontbijt 

zijn. Deze is het einde van de fysieke 

inspanning die de gast zal leveren 

in de ochtend, in de vorm van een 

wandeling op het kavel naar het theehuis. 

Dit theehuis zal gelegen zijn aan de 

kruidentuin. Zo kan de gast zelf zijn 

eigen thee samenstellen. Tevens zal het 

theehuis een connectie aangaan met 

het gebied waarin de granen groeien. 

Deze zullen vooral tijdens het ontbijt een 

centrale rol spelen. De kruiden die om 

het theegebouw heen groeien moeten, 

zoals eerder gesteld, aansluiten bij het 

klimaat en de gastronomische historie 

van het Zuid-Limburgse heuvellandschap. 

De kruidentuin zal bevatten: anijs, 

antonius abt, apollonia, bazielkruid, 

benedictus, bergamotkruid, bieslook, 

bijvoet, bilzekruid, bonenkruid, bernagie, 

brandnetel, christoffelkruid, citroenkruid, 

citroenmelisse, claire, dille, dragon, 

elisabethkruid, engelwortel, fenegriek, 

gerardskruid, heelkruid, heelblaadje, 

helmkruid, hoefblad, hysop, ijzerhard, 

jeneverbes, kaasjeskruid, kaalmoes, 

kamille, karwij, kervel, roomse 

kervel, koninginnenkruid, koriander, 

laurier, lavendel, lievevrouwebedstro, 

maggieplant, mariadistel, marjolein, 

mierikswortel, moederkruid, mosterd, 

munt, watermunt, ogentroost, papaver, 

peterselie, robertskruid, rozemarijn, 

saffraan, salie, salvia, selderij, sint-

janskruid, stevenskruid, tijm, grote tijm, 

toorts, tuinkers, tuinpimpernel, valeriaan, 

venkel, vlier, vogelwikke, wijnruit, 

zoethout, zuring. 

 

 

Fruitteelt

Een ander belangrijk onderdeel op 

het kavel is fruitteelt. Deze teelt is zeer 

geschikt in het Limburgse klimaat. In 

de vorm van een boomgaard zullen 

appels, peren, kersen, pruimen verbouwd 

worden. Deze boomgaard zal gevuld 

worden met Zuid-Limburgse fruitsoorten, 

zoals: de sterappel, de Hedelfinger kers, 

de Dobbel Fluppe peer en de Tonneboers 

peer. 

In een wijngaard zullen druiven groeien. 

Door de keuze voor meerdere soorten 

druiven kunnen ook veel soorten wijn 

gemaakt worden. Riesling, Muller-

Thurgau, Cabernet Sauvignon en de 

Pinot Noir zijn uitermate geschikt voor 

het klimaat. Daarnaast zullen er aardbei, 

appelbes, bosbes, kruisbes, rode en 

witte aalbes, zwarte bes, bramen en 

vlierbessen verbouwt worden.    

 

 

Donkere teelt

Naast teelt die afhankelijk is van 

daglicht is er ook een vorm van 

telen in het duister. Soorten zoals 

champions, rabarber, witlof, kardoen en 

krulandijvie. Deze donkere teelt zal in een 

keldergebouw plaats vinden. Hierdoor 

kan op een centrale plek zonder daglicht 

geteeld worden, onder constante 

vochtigheid en temperatuur.  
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[24] Brood gebakken in een houtoven

[23] Gedroogd fruit

[22] Spelt 

Granen

Naast fruit, zullen er ook granen 

verbouwd worden. Het Limburgse 

landschap kent een lange historie van 

graanteelt. Soorten zoals spelt, rogge en 

tarwe groeien er goed. Door het gebruik 

van meerdere graansoorten is het 

mogelijk om veelzijdig deze te verwerken 

tot producten.

Conservering

Een belangrijk aspect van teelt is 

conservering. Veel gebruikte technieken 

zijn drogen, wekken, het maken tot jam of 

het verwerken tot alcoholische dranken. 

De meest gebruikte methodiek is het 

drogen. Deze belangrijke nevenfunctie 

zal uitgeoefend moeten worden op een 

centrale plek op het kavel. Hierbij is 

het belangrijk dat het gebouw centraal 

tussen de gewassen staat, zodat de 

afstand gemiddeld hetzelfde is.  

 

 

Houtoven

Veel kooktechnieken zijn geschikt om 

in het hotelgebouw uit te voeren. De 

techniek waarbij er gekookt wordt met 

een houtoven is dat echter niet. De hitte 

die van de oven af komt maakt het niet 

geschikt om het in de keuken van het 

hotelgebouw toe te passen. Vandaar 

de keuze om deze functie buiten het 

hotelgebouw te plaatsen. Deze houtoven 

kan gebruikt worden als oven voor het 

bakken van vlaaien, braadstukken en 

broden. Daarnaast is het ook mogelijk 

om de ruimte waarin de oven staat te 

gebruiken als rookoven.  
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kan de architectuur van het hotel dienst 

doen als een continue gastronomische 

ervaring?’ bestaat uit twee delen.  

Ten eerste moet het hotel de gast het 

gevoel van ontsnapping kunnen geven. 

Het gevoel losgeweekt te worden van de 

‘drukke stedelijke omgeving’ is een factor 

die bepaald of de gast zich volledig 

op gastronomie kan concentreren. 

Deze concentratie/spanning is nodig 

om de gastronomische ervaring te 

maximaliseren. In Hotel De Librije is dit 

zichtbaar door de plaatsing van het 

restaurant. De originele functie van 

deze binnenplaats, het luchten van 

gevangenen, berust op het afsluiten 

van de ‘ buitenwereld’. Deze ommuring 

gevuld met functies steekt boven het 

gezichtsveld van de gast uit. Hierdoor 

vormt het een zeer solide, fysieke 

barrière. Ook uit het interview met van 

Wolde wordt duidelijk hoe belangrijk 

afstand tot de ‘stedelijke omgeving’ is. 

Het ontsnappen en het loslaten van het 

dagelijkse bestaan zijn het fundament om 

van de gastronomie te kunnen genieten. 

De architectuur van het hotel dient de 

gast dus af te sluiten van de omgeving. 

Ten tweede moet de gast in het gebouw 

de connectie met gastronomie aan 

kunnen gaan. Hotel De Librije laat zien 

dat de begrenzing tussen functies veelal 

duidelijk zijn afgebakend. Hierbij is de 

visuele connectie tussen ruimten met een 

gastronomie functie van groot belang. 

De gast krijgt hiermee een overzicht 

van de totale gastronomische ervaring. 

Dit sluit ook aan bij de visie van van 

Wolde: het kavel als totaal ervaring. 

Het hotelgebouw maakt dus deel uit van 

de gastronomische ervaring, gesitueerd 

op het kavel. De architectuur van het 

hotel moet dus de connectie aangaan 

met zowel het interieur en de inpandige 

functie, maar ook met het omliggende 

Terugkoppeling onderzoeksvragen

kavel. Deze connectie zal bestaat uit 

de visuele relaties tussen ruimten en het 

kavel.

Deelvragen

De hoofdvraag bestaat uit een aantal 

facetten die uitgedrukt kunnen worden in 

deelvragen:

Wat zijn de raakvlakken tussen 

architectuur en gastronomie en hoe uiten 

deze zich in het hotel?

De raakvlakken tussen architectuur en 

gastronomie berusten op het de ervaring 

van de gebruiker. Beide spelen in om de 

behoefte van een gast/bezoeker. Hierbij 

gaat het om de sfeer die de architect en 

kok weet op te roepen bij een gebouw of 

gerecht. 

Hoe kan de directe omgeving het hotel, 

letterlijk en figuurlijk, voeden?

Zowel de casestudy, als bij het interview 

komt naar voren dat het kavel het hotel 

letterlijk kan voeden door het in te richten 

als ‘plukbare omgeving’. Figuurlijk kan 

de omgeving het hotel voeden door het 

gebouw af te stemmen op de omgeving. 

Hierbij gaat het o het afstemmen van het 

gebouw op het kavel en het omliggend 

uitzicht.

Hoe kunnen authentieke lokale 

bouwmethodes en -materialen 

gecombineerd worden met moderne 

technieken?

Het antwoord op deze deelvraag berust 

op het meest bekende bouwmateriaal 

uit Zuid-Limburg: mergel. In het ontwerp 

zal dit bouwmateriaal gebruikt worden 

als authentiek, lokaal bouwmateriaal. 

Vanwege de niet-constructieve 

eigenschappen van mergel zal dit 

gecombineerd worden met een modern 

constructief materiaal

[25] Entree als grens in Hotel De Librije

[26] Loopgang dient als extra barriere

[27] Interactie hotel en restaurant via ramen
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[28] Uitzicht als levend schilderij vanuit lager gelegen gedeelte kavel





Gevelfragment Hotel Villare 

Resultaat: Research Driven Design
Hotel Villare
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[29] Omsluiting kavel via de Epenerbaan

Hotel Villare is gesitueerd hoog op het 

kavel aan de epenerbaan te Vijlen. Dit 

niet stedelijk landschap is sterk glooiend, 

met hoogteverschillen op het kavel van 

ongeveer 35 meter. Aan de Oostzijde van 

het kavel grenst het Vijlenerbos.  

Halverwege het kavel is het eerste 

bijgebouw gesitueerd. Dit gebouw 

bevat het zwembad en verschillende 

conserveringsruimten. Naast dit gebouw 

bevindt zich het tweede bijgebouw, 

geschikt voor het telen van gewassen die 

niet afhankelijk zijn van daglicht. 

Vrijwel aan het laagste gedeelte van het 

kavel is een theehuis gesitueerd. 

Tussen de bijgebouwen bevinden zich 

verschillende velden met gewassen en 

een fruitgaard. Tussen deze gaarden 

door bevinden zich geen verharde 

wandelpaden. De gast wordt geachte 

zelf zijn weg door het kavel te vinden. Op 

deze manier is hij/zij vrij om zich over het 

kavel te bewegen.

Situering
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[30] Doorsnede over kavel
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[31] Kaart omgeving 1:4000
N
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[32] Kaart omgeving 1:1000
N
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[33] Plattegrond kelder

Plattegronden en Programma

0 10 N

1

2

3

4

wijnkelder

parkeergarage

technische ruimte hotelgebouw

technische ruimte woonhuis

Legenda

1

2

4
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3
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[34] Plattegrond begane grond 0 10 N

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

opslagruimte

muziekruimte

slaapvertrek personeel

leefruimte personeel

trappenhuis woning chef

centrale gang

restaurant

berging

kookstudio

toilet

bibliotheek

bar

proeflokaal

Legenda

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13
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14 14 15

16

17
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[35] Plattegrond eerste verdieping 0 10 N

18

19

20

21

22

23

24

25

kantoor hotel

leefruimte woning chef

kantoor woning chef

receptie

hotelkamer

opslagruimte

onstpanningsruimte

centrale gang

Legenda

18

19

20

21

22 22
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22 22 22 22 22 22 22 22

23 24

25
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[36] Plattegrond tweede verdieping 0 10 N

26

27

Slaapkamer

badkamer

Legenda

26

26

27

27
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[37] Dakaanzicht 0 10 N
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0 10[38] Doorsnede korte zijde over hotelkamers

Doorsneden
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[39] Doorsnede korte zijde over restaurant
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[40] Doorsnede lange zijde 0 10
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[42] Oostgevel

Gevels

0 10

[41] Noordgevel
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[43] Zuidgevel
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[44] Westgevel 0 10
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58 Het hotelgebouw bestaat uit drie 

bouwdelen. Deze zijn morfologisch 

herkenbaar in de gevels en de 

doorsneden. De woning van de chef, 

inclusief de slaapplekken van het 

personeel zijn gescheiden van de rest van 

het hotel. Hierdoor hebben hotelgasten 

wel de ervaring van overnachten bij de 

chef, echter zonder privacyverlies voor 

de chef zelf. Er is daarom ook geen 

direchte connectie met de woning van de 

chef en het hotel. Deze wordt omsloten 

door een trappenhuis, die leidt naar de 

eerste etage. De slaapvertrekken van het 

personeel zijn wel direct bereikbaar voor 

hotelgasten. Dit dient ter ondersteuning 

van de hotelgast. Op deze manier is het 

personeel gedurende het gehele verblijf 

van de hotelgast beschikbaar.

De bouwdelen zijn met elkaar verbonden 

door middel van transparante glazen 

daken en gevels. Deze verbinding zorgt 

ervoor dat de individuele bouwdelen 

een collectief worden. De vorm van het 

gebouw wordt daarnaast onderstempeld 

door de kelder. Deze steekt boven het 

maaiveld uit en vormt een plint waarop 

het gebouw staat. Het exterieur en het 

interieur vloeien tussen elkaar door. Het 

gebruik van een glazen dak en groot 

glazen atrium versterkt dit gevoel bij de 

hotelgast. 

[47] Drie bouwdelen met glazen verbinding en kelder

[46] Drie bouwdelen met glazen verbinding

[45] Drie bouwdelen

Morfologie
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[48] Hotelgebouw in de helling 



60 Hotel Villare beschikt over vier 

bouwlagen. In de kelder bevindt zich 

de parkeerplaats, de wijnkelder en de 

technische ruimte. Het personeel zal 

bij aankomt van de gast de auto in de 

parkeergarage parkeren. Hierdoor is de 

parkeerplaats alleen toegankelijk voor 

het personeel. De gast kan wel altijd 

toegang krijgen tot de parkeergarage, 

via de dubbele deuren grenzend aan de 

wijnkelder.  

Op de begane grond bevinden zich de 

primaire gastronomische functies, zoals 

het restaurant, de bar en de kookstudio. 

Op deze verdieping bevindt zich ook de 

hoofdentree naar de chefs woning. 

Op de eerste verdieping is de entree 

gelegen. Achter deze entree bevindt zich 

de centrale gang die naar de kamers 

leidt. Aan deze gang is ook het kantoor 

van het personeel gelegen. Tevens 

bevindt de twee entree van de chefs 

woning zich aan deze gang. Deze woning 

is een etage hoger dan de overige 

bouwdelen. Daarnaast is de woning is 

niet toegankelijk voor het personeel en de 

gasten.

Toegankelijkheid en circulatie

faciliterend

personeel

Renvooi

chef

gasten

[49] Kelder

[50] Begane grond
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[51] Eerste verdieping

[52] Tweede verdieping



62 De hoofdentree op de eerste verdieping 

geeft toegang aan de centrale gang. 

De centrale gang is zowel gelegen op 

de eerste verdieping als op de begane 

grond. Op de begane grond is het 

gebruik van deuren zo veel mogelijk 

vermeden. Door de scheiding tussen 

ruimten open te laten ontstaat er een 

overgangsgebied die direct toegang 

biedt tot de betreffende ruimte.  

Aan de entree grenst de receptie. Deze 

biedt toegang aan het trappenhuis en de 

lift. Vanuit de eerste verdieping is er een 

uitzicht op het glazen atrium, waarin het 

restaurant zich bevindt. Tevens is er vanaf 

deze plek een ruim uitzicht over het kavel. 

Vanuit de kookstudio en het restaurant 

kan de gast  toegang  krijgen tot het 

terras. Vanuit de slaapkamers van het 

personeel is er ook de mogelijkheid om 

dit terras te kunnen bereiken.  

hoofdingang

circulatie gast

neveningang

circulatie personeel

Renvooi

circulatie chef

terrasingang

[53] Kelder

[54] Begane grond
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[55] Eerste verdieping

[56] Tweede verdieping



Legenda

64 De hotelkamer is ingedeeld in drie 

delen. Het eerste deel is het zitgedeelte, 

inclusief opbergkast met bureau. Deze 

ruimte grenst direct aan de entree. Aan 

de andere zijde van de hotelkamer staat 

het bed. Vanuit het bed kan de hotelgast 

uitkijken over het kavel en genieten van 

het bijbehorende uitzicht. Tussen eze twee 

delen in bevindt zicht de open badkamer. 

Deze badkamer, met als meubelstuk 

de losstaande badkuip scheidt de twee 

andere ruimten van elkaar. Door het 

verlaagd plafond in de badkamer wordt 

deze scheiding duidelijker aangezet. Ook 

het gebruik van donkerdere materialen 

maakt deze overgang harder. Door te 

kiezen voor een open badkamer blijft 

het voor de hotelgast mogelijk  naar 

buiten te kijken, waardoor de connectie 

met het uitzicht en het kavel voldoende 

gegarandeerd is.

entree

kast met bureau

zitgedeelte

toilet

douche

slaapgedeelte

ligbad

wastafel

1

2

3

4

5

6

7

8

[57] Isometrie hotelkamer

Interieur
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2
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[58]  Interieur hotelkamer



66 De bar grenst direct aan de kookstudio 

en vormt het einde van de functionele 

gastronomische ruimten in het hotel. 

De ruimte zelf in ingericht rondom een 

groot barmeubel. Aan dit meubel kunnen 

gasten plaatsnemen om bijvoorbeeld 

zelf cocktails te maken en serveren. 

Daarnaast is de ruimte ook ingericht als 

ontspanningsruimte, maar biedt ook de 

mogelijkheid voor het organiseren van 

feesten. Door de glazen afsluiting is het 

mogelijk de kookstudio en de bar van 

elkaar te scheiden. Tevens kan de bar 

een loungefunctie vervullen, dankzij haar 

hoogwaardige en luxe inrichting.

De kookstudio is ingericht als ruime 

keuken, waarbij er voor elke gast 

genoeg werkbladen beschikbaar zijn. 

In het midden van de kookstudio is een 

zitgedeelte ingericht. Aan deze tafel 

kunnen de gasten elkaars kookkunsten 

proeven en beoordelen. Daarnaast dient 

deze tafel als chef’s table. Dit betekend 

dat de gasten kunnen zien hoe de 

chef en zijn personeel koken, omdat ze 

letterlijk in de keuken zitten te dineren. 

Deze mogelijkheid zal dan ook minimaal 

een keer gebruikt worden door de chef 

tijdens het verblijf van de gasten. De 

kookstudio fungeert dus tevens als keuken 

voor de chef.

[59] Isometrie bar
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[60] Interieur bar
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[61] Isometrie kookstudio
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[62] Connectie uitzicht vanuit de kookstudio



70

[63] Isometrie wijnkelder
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[64] Interieur wijnkelder



72 In het restaurant staat een meubel. In het 

centrum van dit meubel staat een Turkse 

vijgenboom. Door het klimaat van het 

glazen atrium gedijd deze vijgenboom 

goed. Rondom de boom is een betonnen 

zitgedeelte geconstrueerd. Aansluitend 

bevinden zich betonnen massieve 

tafels, met aan de tegenoverstaande 

zijde comfortabele stoelen. Door te 

kiezen voor een meubel ontstaat er een 

samenhorigheid tussen de gasten. Dit 

meubel kan ook gebruikt worden door 

gasten als een plek om te ontspannen en 

‘na te tafelen’.

[65] Isometrie restaurantmeubel
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[66] Materialisatie restaurantmeubel



74 De constructie van het hotelgebouw 

bestaat uit een skelet van gewapend 

beton. Dit ‘in situ’ beton bestaat uit een 

schijf en vloer opbouw. De verticale 

gestorte elementen zijn conform de 

gevelindeling en de bijbehorende 

binnenmuren geplaatst. Deze bevatten 

een dimensionering van 300mm. De 

horizontale elementen bestaan uit 

breedplaatvloeren, tevens 300mm. De 

vloer sluit aan op een gestorte nok, die 

tussen de verticale elementen geklemd 

zit. Uiteindelijk reageerd het skeet als een 

geheel, waardoor een solide betonnen 

constructie ontstaat. 

Er is gekozen voor het werken met 

gietbeton. Dit beton zal op locatie 

gegoten zal worden. De rede voor deze 

keuze is het groot aantal momentvaste 

knopen. Deze knopen zijn afkomstig 

uit de het gebouwgedeelte waarin 

de hotelkamers en de kookstudio 

zich bevinden. In dit bouwdeel is er 

sprake van torsie. Om deze draaiing 

in de constructie tegen te gaan zijn er 

momentvaste knopen vereist.

Constructief glas

Naast beton is een ander constructief 

materiaal glas. Dit glas is toegepast in 

de vorm van gordingen en balken. Door 

relatief kleine overspanningen toe te 

passen is het mogelijk glas te verlijmen 

en als draagbalk te gebruiken. Deze 

glazen balken zijn gekoppeld  door 

middel van rvs koppelstukken Hierin 

worden de uiteinden van de balken 

gekoppeld. Op deze rvs koppelstukken 

zijn zogenaamde ‘spinnenpoten’ gelast. 

Aan deze spinnenpoten zijn de glazen 

dakdelen bevestigd. De uiteindes van de 

spinnenpoten zijn verstelbaar, waardoor 

elke glasplaat individueel te verstellen is.             

[67] Constructief gevelfragment

Constructie
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[68] Exploded view betonconstructie
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[69] Rvs inklemming voor glazen blaken en gordingen



77

[70] Glazen balken en gordingen dragen het glazen dak
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[71] Istallaties hotelkamer

Installaties

Het hotelgebouw bevat een standaard 

scala aan installaties. Door het gebruik 

van elektrische verwarm en koel units is 

het mogelijk op een duurzame manier 

het gebouw te verwarmen. Een gedeelte 

van de basiswarmte is afkomstig van de 

grond rondom het gebouw. Door het 

gebouw voor een gedeelte ondergronds 

te maken is het beschermd tegen vorst en 

ontstaat er een constante temperatuur. 

Daarnaast worden de hotelkamers en de 

kookstudio voorzien van warm en koud 

water, middels een HR keter. Vanwege 

de grote gelijktijdige afname van water 

zijn er verschillende individuele units in de 

kelder aangebracht.  

 

 

 

 

 

 

 

Het atrium bevat veel glas, met als risico 

oververhitting. Om dit te voorkomen 

is het mogelijk dakdelen op te zetten, 

waardoor warme lucht naar buiten kan 

ontsnappen. 

 

De hotelkamers worden geventileerd 

vanuit de natte cel. Verse lucht wordt 

aangevoerd vanuit buiten, om te 

zorgen voor een gezond binnenklimaat. 

De parkeergarage krijgt een aparte 

luchtafvoer, om zo koolmonoxide tijdig af 

te kunnen voeren.

Door het glazen dak op de eerste 

verdieping treedt er veel zonlicht in het 

centrum van het gebouw. Hierdoor krijgt 

het gebouw een prettige en heldere 

sfeer.
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[72] Installaties hotelgebouw

[70]  Klimaatbeheersing in het glazen atrium



80 het hotelgebouw is een gevlinderde 

betonvloer, waartoe wit pigment is 

toegevoegd. Hierdoor ontstaan er 

lichte ruimten, waarbij het licht van de 

raamopeningen over het vloeroppervlak 

heen kan spiegelen.

Het interieur van de hotelkamer wordt 

door het donkere materiaalgebruik van 

de badkamer gescheiden in drie delen. 

De uiteinden van de hotelkamer bevatten 

dezelfde materiaaltoepassing. Hierbij 

geeft de lichte grijstint van het vloertapijt 

een rustige en comfortabele sfeer. De 

warme houten kasten geven de ruimte 

een klassieke uitstraling. De krachtige 

Het hotelgebouw kent een contrast tussen 

het materiaalgebruik in het exterieur 

en het interieur. Het exterieur bevat 

drie materialen die het gevelbeeld 

bepalen. Deze materialen zijn mergel, 

glas en beton. Daarnaast is in het 

gevelbeeld op zeer subtiele wijze het 

zwart gekleurde staal van de kozijnen 

zichtbaar. Deze zwarte kleur contrasteert 

sterk met de lichtere tinten van de drie 

hoofdmaterialen. Dit contrast versterkt 

het effect van de diepe neggemaat, die 

de kozijnen bevatten. 

het interieur bevat veel glad 

gepleisterde muren, die afgewerkt zijn 

met lichte pasteltinten. De vloer van 

Materialisatie

zwarttinten in de badkamer maken het, 

vooral in combinatie met verschillende 

kleine lichtpunten, een waar kunstobject 

als tussenruimte.  

 

De wijnkelder bevat aan weerszijden 

hoge plafonds, die tot aan het dak lopen. 

Deze ruimten behouden hun constructieve 

karakter door het gebruik van beton als 

bouwmateriaal. Door een houten nerf 

en plank structuur toe te voegen wordt 

de atmosfeer van een lange uitgegraven 

kelder versterkt.

beton - constructie mergel - gevel zwart tegelwerk - badkamer

glas - gevel melkglas - toegang hotelkamer beton met houtnerf - wijnkelder

[73] Materiaaloverzicht hotelgebouw
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pleisterwerk  - binnenmuren tapijt - vloer hotelkamer gevlinderd beton - vloer 

antriciet tegelwerk - vloer badkamer  

       hotelkamer

walnoot hout- kasten hotelkamer zwart staal - kozijnen



82 Afbeelding 73 geeft een doorsnede 

detail weer van de Westgevel van het 

hotel. In deze doorsnede is zichtbaar dat 

het betonskelet een zeer prominente rol 

speelt. Om thermische koudenbruggen te 

voorkomen worden de betonbalken die 

aan de vloer zijn bevestigd onderbroken 

met zeer hoogwaardige isolatie. Met 

behulp van hoekijzers wordt de balk aan 

de aangestorte vloerbalk gemonteerd. 

Deze betonbalk heeft dezelfde 

geprefabriceerde vorm. De enige 

uitzondering is de balk waarmee de gevel 

eindigt. Deze bevat een extra prefab 

aangestorte opstand, ter bescherming 

van de dakisolatie. 

Ter hoogte van de kozijnen is de 

betonbalk verdiept en loopt taps af. De 

betonbalk steekt daarnaast 30mm uit, 

ter hoogte van de mergelsteen in het 

gevelvlak. Hierdoor loopt regenwater via 

het kozijn langs de betonbalk, waar het 

uiteindelijk aan de onderzijde van de balk 

naar beneden valt.  

Het terras is betegeld met betontegels. 

Door middel van drukvaste isolatie 

op afschot ontstaat er een watergoot 

richting het midden van het terras. Hier 

zal het regenwater afgevoerd worden 

middels hemelwaterafvoeren.  

 

 

[74] Doorsnede Westgevel

Detaillering

6
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9

10
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2

3

5

prefab dakopstand 150mm ,bitumineuze 

laag, isolatie op afschot, isolatie 120mm

afwerkvloer 40mm, breedplaatvloer 260mm,  

houten klos en regelwerk hoh 600mm, 

verlaagd plafond. met gelakte vuren houten 

plafondelen.

prefab betonbalk h. 600mm, stalen kozijn 

90x40mm met dubbele beglazing en 

thermische onderbreking.

betontegels, drukvaste isolatie op afschot, 

drukvaste isolatie 120mm, bitumineuze laag, 

afwerkvloer 40mm, breedplaatvloer 260mm.

anhydrietvloer 30mm, zwevende dekvloer 

60mm gevuld met hoogwaardige isolatie.

gevlinderde afwerkvloer 50mm, op zand 

gestorte betonvloer 300mm, drukvaste 

isolatie 220mm, verdicht zandbed 1000mm.

glazen balustrade met rvs frame, verankerd 

in betonconstructie. 

betontegels, drukvaste isolatie op afschot, 

drukvaste isolatie 120mm, bitumineuze laag, 

afwerkvloer 40mm, breedplaatvloer 260

kelderwand beton 300mm

gevlinderde afwerkvloer 50mm, op zand 

gestorte betonvloer 300mm, drukvaste 

isolatie 220mm, verdicht zandbed 1000mm

 

Legenda
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rvs koppelstuk met aangelaste dubbele 

spinnenpoten, gelamineerde glazen liggers 

d. 50mm

rvs koppelstuk met aangelaste enkele 

spinnenpoten, gelamineerde glazen liggers 

d. 50mm

zwevend dekvloer 60mm gevuld met 

hoogwaardige isolatie, afwerkvloer 40mm, 

breedplaatvloer 260mm, isolatie 120mm, 

spuitbeton 40mm  

rvs koppelstuk, gelamineerde glazen liggers 

en gordingen d. 50mm

geisoleerde goot, rvs koppelstuk met 

aangelaste dubbele spinnenpoten, 

gelamineerde glazen liggers d. 50mm

Legenda

[75] Doorsnede constructief glas atrium
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[76] Detail aansluiting atrium naar entree

geisoleerde goot, rvs koppelstuk met 

aangelaste dubbele spinnenpoten, 

gelamineerde glazen liggers d. 50mm

prefab dakopstand 150mm ,bitumineuze 

laag, isolatie op afschot, isolatie 120mm

afwerkvloer 40mm, breedplaatvloer 260mm,  

houten klos en regelwerk hoh 600mm, 

verlaagd plafond. met gelakte vuren houten 

plafondelen.

stalen hoekijzer 200x100x7mm  

Legenda

1

2

3

1
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[76] Detail aansluiting atrium naar entree

3

2
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[77] Detail glazen dak
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[77] Detail glazen dak
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[78] Detail betonbalk in gevel
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[79] Isometrie detail betonbalk in gevel
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[80] Exploded view detail betonbalk in gevel
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Pine nut ravioli, Ferran Adrià El Bulli

Conclusie & Reflectie



96 De ontwerpopgave heeft geresulteerd in een beantwoording van de hoofd- en 

deelvragen. Uit deze beantwoording is een, door middel van deze research driven design 

methodiek, fysiek ontwerp voort gekomen.  

 

In dit ontwerp staat het ervaren van gastronomie centraal. De gast ervaart niet alleen 

gastronomie in het hotel gebouw, maar over het gehele kavel. Het ontwerp sluit dan 

ook aan op het nieuwe concept zoals geformuleerd in het interview met meester-cef van 

Wolde. Tevens speelt het in op de trends waarbij zelfvoorzienendheid van groot belang 

zijn.  

 

Het gastronomisch hotel wordt vaak geassocieerd met een luxe restaurant waarbij de gast  

zijn gastronomisch ervaring kan verlengen door langer te verblijven. Echter, Hotel Villare 

gebruikt gastronomie als tegenhanger van de drukke hedendaagse leefstijl. Het uitzoeken 

van producten op het kavel zorgt voor een diepere betekenis van gastronomie. De 

architectuur van het hotelgebouw sluit hierbij aan. Een klassieke bouwvorm, in combinatie 

met lokale authentieke bouwmaterialen, geeft het gebouw een krachtig voorkomen. 

Het hotel fungeert als gastronomische tempel, op de top van het heuvelachtige kavel. 

Het interieur van het hotel is overal gericht op het vangen van het uitgestrekte uitzicht. 

Met andere woorden, de gastronomische ervaring van de gast wordt zowel letterlijk als 

figuurlijk gevoed.  

Het vooronderzoek is van grote invloed geweest op het uiteindelijke ontwerp. Vooral 

het concept, gevormd in samenwerking met meester-chef van Wolde, bleek een 

rode draad te zijn voor het ontwerp. Hierbij is ook het programma geformuleerd. Dit 

programma manifesteert zich in het ontwerp van het hotel. Door de hotelkamers op de 

eerste verdieping te clusteren ontstaat er daaronder een ruimte waarin het bruist van 

met gastronomische activiteiten. De brede gangen op zowel de eerste verdieping als 

op de begane grond versterken de barrière tussen de nevenfuncties in het lange brede 

bouwdeel. De wijnkelder in dit bouwdeel is geïsoleerd van de andere functies, waardoor 

het een beleefwereld op zichzelf wordt. Daarnaast zorgen de glazen verbindingen tussen 

de bouwdelen voor lichte transitiezones, waarbij de gast neutraal naar een nieuwe ruimte 

kan begeven. Daarnaast is er een duidelijke scheiding tussen de woning van de chef en het 

hotel. Deze scheiding zorgt voor een barrière tussen privé en het hotel. Hierdoor ervaart 

de hotelgast toch het overnachten ‘bij de chef’, zonder het overlappen van woonfuncties. 

Het ontwerp van het hotelgebouw geeft een krachtig en statig gebouw weer, dat floreert 

van gastronomie. De combinatie van het hotelgebouw en het kavel vormen een ware 

ervaring voor de bezoeker, waarbij het uitzicht fungeert als levend decor.

Conclusie



97Het verloop van het ontwerpproces verliep kort na de start erg soepel. Echter, halverwege 

het proces bleek het gevelbeeld een lastig opgave te zijn. Vooral de oplossing van de 

betonbalken was een lastige opgave.  

 

Het vaststellen van de detaillering bleek ook een lastige opgave. Het maken van 

een zo simpel mogelijk lijkend detail vond ik het moeilijkste onderdeel van de totale 

ontwerpopgave. 

Naast deze kritische kanttekeningen ben ik toch overtuigd van het eindresultaat. In mijn 

ogen bevat het ontwerp een volwassen karakter en is het uitgewerkt tot een definitief 

niveau. 

Het vooronderzoek heeft mij veel kennis opgeleverd over het gastronomisch hotel. Deze 

kennis zal ongetwijfeld nog van pas komen in mijn toekomstige carrière als architect en 

ontwerper.

Reflectie





Osteria Francescana, Modena
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