
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Resort Granville
een ultra all inclusive resort op de kaap van Granville

Spronk, A.S.

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/dcabeb3c-7a8e-4079-b03b-1ea050314765


Resort Granville



Resort G
ra

nville - Aw
a

y from
 H

om
e







Colofon

Dit is een uitgave van het afstudeerrapport door Stefan Spronk in het onderzoeksatelier ‘Away From Home. Dit 

atelier vond plaats in de periode van januari 2016 tot januari 2017 en werd geleid door ir. Martien Jansen 

en ir. Ruurd Roorda. ‘Away from home’ valt onder de leerstoel ‘Rationele Architectuur’ (RA), onder de afdeling 

Architecture, Building and Planning (ABP) met als specialisatie ‘Architectural Urban Design and Engineering’ (AUDE). 

Voorafgaand aan dit individuele afstudeerrapport is door het gehele afstudeeratelier een gezamenlijk onderzoek 

verricht. Dit onderzoek geldt als basis van het individuele afstudeerrapport. 
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Resort Granville
Een ultra all inclusive resort op de kaap van Granville
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Voorwoord

Dit afstudeerproject is onderdeel van de leerstoel Rational Architecture (RA) aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. De afstudeerstudio ‘Away from home’ startte in januari 

2016. Het thema ‘Away From Home’ wekte direct mijn interesse. Het leek mij interessant 

een gebouw of complex te ontwerpen dat juist geen vaste thuisbasis is, maar een 

toevluchtsoort. In de drukte van alledag heeft men naar mijn idee te weinig tijd om te 

ontspannen en tot zichzelf te komen. 

 

In de eerste helft van het jaar, is er met dertien medestudenten onderzoek verricht naar 

‘het hotel’. Hierbij lag de nadruk op de typologie van het hotel en vooral het analyseren 

van een achttal aanzienlijke hotels. Deze architectonische analyses zijn in twee- of 

drietallen uitgevoerd. Samen met Ruben Verbeek heb ik hotel Habitat Sky van Dominique 

Perrault geanalyseerd en de medestudenten analyseerden hierin Lanserhof Tegernsee 

(Ingenhoven Architects), de New Monte Rosa Hut (Bearth & Deplazes), Saint James 

Hotel (Jean Nouvel), Les Thermes (Jean Nouvel), Jeugdherberg Pulcinella (Vincent van 

Duysen), Altes Hospiz (Miller & Maranta) en The Hotel (Jean Nouvel). Het boekwerk wordt 

afgesloten met individuele essays. Hierbij gaat mijn essay, genaamd ‘Je thuis voelen op 

vakantie’, over rust, comfort en veiligheid in het hotel en op de hotelkamer.  

 

Dit werk is het resultaat van een individuele zoektocht naar het creëren van een 

toevluchtsoort waarin ultiem comfort, rust, veiligheid centraal staan. Alle opgedane kennis 

vanuit de bacheloropleiding bouwkunde, een tweetal stages en de master ABP, komt tot 

uiting in dit afstudeerwerk. 

 

Ik wil in de eerste plaats ir. Martien Jansen en ir. Ruurd Roorda bedanken voor hun inzicht 

en opbouwende kritiek. Dit heeft mij keer op keer verder gebracht in het ontwerpproces. 

Nogmaals dank aan Martien voor het beschikbaar stellen van uw foto’s van Granville, 

Frankrijk. Ook wil ik dr. ir. Jos Bosman bedanken voor zijn kritische feedback tijdens 

de collqouia. Ik wil ook mijn medestudenten uit de afstudeerstudio bedanken voor de 

gezellige, maar ook leerzame tijd die we met deze hechte groep gehad hebben. 

 

Tot slot gaat mijn grote dank uit naar mijn familie, vrienden en mijn vriendin, die tijdens de 

afstudeerperiode voor mij klaar hebben gestaan.  

Eindhoven, 15 januari 2017 

 

 

 



6

Abstract

The ultra all inclusive resort ‘Granville’ is designed in a plot on the promontory of Granville, 

France. This original fishing village has grown into a city, which nowadays also receives 

many tourists. The resort will contribute to tourism in the city, and also its the region. 

This location in Granville has a rich history. In the past, Pointe du Roc, Granville’s cape, 

has frequently been of strategic importance. This is reflected in, for instance the large 

quantities of bunkers from World War II, but also in the urban plan of the historic city 

centre. The cape has a panoramic view in every direction. These specific and location-

based aspects have led to the concept of the building, which is a cylindrical tower with 

a plinth with recreational functions below ground level. By applying a circular floor plan, 

there will be no preferred side. The diameter of the tower is minimized to emphasize 

subtlety and verticality. The extenstive use of glass creates transparency and ensures that 

the environment continues. To strengthen the private feel to the room, screen-printed glass 

fins are used. 

The core of a great holiday all starts at the residence. A good atmosphere in which the 

guests feels at home should be created. The ‘feel at home’ is characterized by comfort, 

relaxation and safety. The surrounding area has a rich natural environment, and by 

entering into coöperation with this environment, a positive influence on the atmosphere 

in the residence is created. One of the main features of the resort is that the guest can 

leave the building, but there is no need to leave. This results in a large program of, among 

other things, recreational functions. Because the base of the building is designed below 

ground level, the building is not seen as an obstacle to the view in the immediate vicinity. 

The plinth is provided with daylight through patios together with the north facade. The 

entrance is designed as a half ellipsoid, making the area seem unnafected. Again, this 

creates a feeling of security and warmth to the guests, so the relaxation is promoted. 

Because one can experience luxury in different ways, there are also designed a dozen of 

bungalows. These bungalows are siuated on the edge of the cape. These are suitable for 

a maximum of four people and equipped with two bedrooms, a dining area and a kitchen. 

The focus in the design of this resort lies on the panoramic view, subtlety and the wishes 

of the guest. Comfort, safety and relaxation are the point of focus. By applying a vertical 

volume of small dimensions, the building is an addition rather than a hindrance to the 

city of Granville. Unity is created through a variety of ways to create references to the 

immediate vicinity. This creates a holiday as an experience that the guests gets to know the 

area, and can also fully relax and unwind.
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Samenvatting

Het ultra all inclusive resort ‘Granville’ is ontworpen op de kaap van Granville, Frankrijk. 

Dit oorspronkelijke vissersdorp is in de loop der jaren uitgegroeid tot stad en toeristische 

trekpleister. Het resort zal bijdragen aan het toerisme in de stad, maar ook aan de regio. 

De locatie kent een rijke historie. Zo is in het verleden Pointe du Roc, de kaap, veelvuldig 

van strategisch belang geweest. Dit uit zich in onder andere grote hoeveelheden bunkers 

uit de Tweede Wereldoorlog, maar ook het stedenbouwkundig plan van het historische 

centrum van de stad. De kaap beschikt over een wijds uitzicht in alle windrichtingen. 

Deze locatiegebonden en specifieke aspecten hebben geleid tot het concept van het 

gebouw., namelijk een cilindervormige toren met een plint met recreatieve functies onder 

het maaiveld. Door het toepassen van een cirkelvormige plattegrond, krijgt geen enkele 

zijde een voorkeurspositie. De diameter van de toren is zo gering mogelijk gehouden om 

subtiliteit en verticaliteit te benadrukken. Het veelvuldig gebruik van glas creëert openheid 

en zorgt er voor dat het gebouw in zijn omgeving op gaat. Om het privé-gevoel op de 

hotelkamer te versterken worden er gezeefdrukte glazen lamellen toegepast. 

De basis van een fijne vakantie begint bij het verblijf. Er moet een fijne atmosfeer 

gecreëerd worden waarin de gast zich thuis voelt. Het ‘thuisvoelen’ wordt gekenmerkt 

door comfort, ontspanning en veiligheid. De omgeving is rijk aan natuur en door de 

samenwerking aan te gaan met deze omgeving, is dit van positieve invloed op de 

atmosfeer in het verblijf. Eén van de belangrijkste eigenschappen van het resort is dat 

de gast het gebouw wel mág verlaten, maar dit niet hóeft te doen. Dit resulteert in 

een groot programma van onder andere recreatieve functies. Doordat de plint van het 

gebouw zich onder het maaiveld bevindt, is het gebouw geen belemmering voor het 

uitzicht in de directe omgeving. Via patio’s en de noordgevel wordt de plint voorzien van 

daglichttoetreding. De entree is ontworpen als halve ellipsoïde, waardoor de omgeving 

onaangetast lijkt. Ook creëert dit een gevoel van veiligheid en warmte bij de gasten, 

waardoor ontspanning bevorderd wordt

Omdat men op verschillende wijze luxe kan ervaren, zijn er aan de rand van de kaap ook 

een tiental bungalows ontworpen. Deze zijn geschikt voor vier personen en uitgerust met 

twee slaapkamers, een eethoek en een keuken. 

De focus in het ontwerp van dit resort ligt op het panoramisch uitzicht, subtiliteit en de 

wensen van de hotelgast. Hierbij staan comfort, veiligheid en ontspanning centraal. 

Door het toepassen van een verticaal volume van geringe afmetingen, is het gebouw 

een toevoeging in plaats van een belemmering aan de regio. Door op verschillende 

manieren verwijzingen te maken naar de omgeving ontstaat er eenheid. Hierdoor wordt 

het vakantieverblijf een ervaring waarbij men de omgeving leert kennen, maar waarbij de 

gast ook optimaal kan ontspannen en tot rust komen. 
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11De resultaten van het vooronderzoek 

‘Hotel, away from home’, uitgevoerd 

door het afstudeeratelier ‘Away from 

home’, zijn gepubliceerd in het boek 

‘Hotel, away from home’. Hierin wordt op 

uitgebreide wijze antwoord gegeven op 

de volgende hoofdvraag: 

Aan de hand van het onderzoek is daarbij 

het volgende statement opgesteld:

 

 

 

 

Introductie

Voorafgaand aan dit individuele 

afstudeerverslag is er door het gehele 

afstudeeratelier ‘Away from home’ op 

een analytische wijze onderzoek gedaan 

naar het hotel. Het atelier bestond uit 

dertien studenten en werd geleid door ir. 

Martien Jansen en ir. Ruurd Roorda. 

Motivatie

Het allesomvattende thema ‘Away from 

home’, weg van thuis, is erg interessant 

te noemen, in de eerste plaats omdat 

hierbij de focus ligt op het toevluchtsoord, 

maar ook omdat er een tegenstrijdigheid 

met zich meebrengt. Doorgaans gaat 

men op vakantie om de hectiek van 

alledag te ontvluchten of wellicht om 

een nieuwe omgeving of cultuur te 

ontdekken, maar aangekomen op het 

gastenverblijf is het van cruciaal belang 

dat de persoon zich thuis voelt. Dit is ook 

de reden dat ik er voor heb gekozen 

om voor het gezamenlijk voorbereidend 

onderzoek een essay te schrijven over het 

onderwerp ‘je thuis voelen op vakantie’. 

Het ‘thuisgevoel’ is een gevoel dat te 

beschrijven is als een gevoel waarbij 

er een atmosfeer is, waarin veiligheid, 

comfort en ontspanning centraal staan. 

Hierin wordt er gezocht naar een verband 

tussen het thuis voelen en de verschillende 

aspecten van de hotelkamer. De vraag 

over hoe en waarom men zich thuis 

kan voelen op een hotelkamer wordt 

behandeld en beantwoord in dit essay. 

Ook is er in deze onderzoeksperiode 

een typologisch onderzoek naar hotels 

gedaan. Hierin komen de verschillende 

tendensen in de hotelbranche duidelijk 

naar voren. Duidelijk wordt dat vanaf 

de jaren tachtig de resorts en later ook 

de (ultra) all inclusive resorts in opkomst 

komen. Deze opsomming van elementen 

uit het gezamenlijk vooronderzoek vormen 

de basis voor dit individuele onderzoek. 

Wat is de maatschappelijke en 

architectonische betekenis van een 

hedendaags hotel en wat heeft de 

opkomst van recreatie voor invloed 

op het type?

“Het onderbrengen van de gast zal 

altijd het doel van een hotel blijven, 

maar door de grote diversiteit 

aan hoteltypologieën verschilt de 

wijze waarop dit gebeurt. Door 

de verscheidene facetten die 

het hotel kent wordt de gast een 

‘totaalervaring’ aangeboden. Zo 

zijn een aantal tendensen merkbaar, 

zoals de vergrote rol van de 

badkamer, een groter aanbod aan 

voorzieningen en de bijzondere 

thematiek die een hotel kan kennen. 

Door het hotel kleinschalig te houden 

kan er bij de bezoeker het idee 

ontstaan uniek te zijn, wat overigens 

ook inspeelt op het gevoel van 

‘thuiszijn’. Tevens speelt het hotel 

vaak in op de context. Het hotel 

betrekt in sommige gevallen de 

directe omgeving in het ontwerp 

en kan hier dan ook zijn karakter 

en thematiek aan ontlenen. Deze 

factoren komen tot uiting in de 

architectuur van het hotel. Dit 

bepaalt samen hoe het hotel door 

de gast wordt ervaren en draagt 

het bij aan het succes van het 

hedendaagse hotel.”

Fascinatie 

In de drukte van alledag heeft men 

weinig tijd om te ontspannen en tot 

zichzelf te komen. De combinatie van de 

atmosfeer, de omgeving en het uitzicht, 

bepaalt grotendeels het gevoel bij de 

hotelgast. Het fascinerende hieraan is 

dat de architectuur de ultieme basis is 

om een goede atmosfeer te creëren. 

De historische tijdlijn van het typologie 

van het hotel is ook erg interessant 

te noemen. Steeds opnieuw lopen de 

veranderingen van de typologie van 

het hotel synchroon met belangrijke 

historische gebeurtenissen. Eén van de 

conclusies uit het gezamenlijke onderzoek 

is de relatie tussen het hotel en de directe 

omgeving. Deze relatie is erg belangrijk, 

doordat de omgeving een eigen 

cultuur, landschap en atmosfeer kent. 

Ook de samenhang tussen het interieur 

en het exterieur is vaak aanwezig. 

Het is fascinerend te ontdekken hoe 

er op verschillende manieren een zo 

aangename en ontspannen sfeer in het 

hotel wordt gecreëerd.  
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Vooronderzoek

Om met het individuele ontwerp te 

kunnen beginnen, was het van belang 

een goed onderbouwd gezamenlijk 

onderzoek uit te voeren, om vervolgens 

de vervaardigde kennis toe te passen 

op het individuele ontwerp van het 

toevluchtsoord. Door middel van analyses 

van aanzienlijke hotels, een typologisch 

onderzoek en individuele essays waren er, 

naast het eerder genoemde statement, 

een aantal belangrijke conclusies te 

trekken. Zo is de typologie van het hotel 

door de jaren heen geëvolueerd tot 

talloze hoteltypen. Deze duizendpoot aan 

typologieën verschillen van primitieve 

tot zeer luxueuze onderkomens. In het 

ontwerp van een hotel moet allereerst 

de doelgroep duidelijk gedefinieerd 

worden. Op die manier kan de opzet van 

het hotel bepaald worden. De taak van 

de architect is om een hotel te ontwerpen 

dat duidelijk gericht is op de eisen en 

wensen van de betreffende bezoeker 

op die specifieke locatie. Hierbij zijn een 

aantal verschillende factoren van belang.  

 

De hotels die hieronder aangehaald 

worden, zijn geanalyseerd in het 

gezamenlijk onderzoek ‘Hotel, away from 

home’.  

 

Bij het ontwerpen en bouwen van een 

hotel speelt de locatie en de omgeving 

een belangrijke rol. De architect 

kan deze omgeving op verschillende 

manieren interpreteren. Zo heeft bij de 

jeugdherberg Pulcinella en Altes Hospiz 

de historie van de desbetreffende plaats 

grote invloed gehad op de vorm van het 

gebouw. Bij Lanserhof Tegernsee, de New 

Monta Rosa Hut en Le Saint-James heeft 

de natuurlijke omgeving als inspiratie 

gediend. Zo creëert Jean Nouvel in zijn 

hotels een connectie met buiten door 

de aanwezige vegetatie in het interieur 

terug te laten komen. Bij hotel Habitat Sky 

heeft de stedelijke omgeving invloed op 

de vormgeving gehad, de vorm en het 

materiaalgebruik zijn aangewend met 

voornaamste doel het creëren van een 

icoon in de omgeving.  

 

In de gebouwen die onderzocht zijn 

in het vooronderzoek is een duidelijke 

samenhang met de context waar te 

nemen. Het karakter en ook de werking 

van het hotel wordt gevormd door de 

relatie tussen het hotel en de omgeving, 

alsmede door de samenwerking tussen 

exterieur en interieur. Hotels moeten op 

een bepaalde manier de doelgroep 

aangenaam verrassen. Uit de analyses 

blijkt dat dit op diverse manieren 

mogelijk is. Zo kan dit bijvoorbeeld 

ontstaan door middel van een beleving 

van de natuurrijke omgeving. Terwijl het 

stedelijke hotel zich naar binnen keert 

en de gebruiker verrast met een unieke 

publieke ruimte.  

 

Ook op de hoofdvorm van het 

hedendaags hotel is de locatie en 

zijn omgeving van groot belang. In 

een dichtbebouwde omgeving wordt, 

voornamelijk vanwege de geringe ruimte, 

vaker een verticaal gebouw ontworpen, 

terwijl een landelijke omgeving vaak 

de ruimte biedt voor horizontale 

bouwvormen. Hierbij wordt vaak gebruik 

gemaakt van zichtlijnen of een logisch 

vervolg op het bestaande masterplan. 

Ook een afgeleide van natuurlijke lijnen 

zoals glooiing in het landschap kan een 

basis vormen voor de hoofdvorm van 

het hedendaagse hotel. De hotelkamers 

worden zorgvuldig ontworpen en op een 

logische manier gestapeld of geschakeld. 

Hierbij worden bij bijvoorbeeld Habitat 

Sky bewust de nevenfuncties gescheiden 

van de hotelkamers, terwijl bij hotels als 

Les Thermes in Dax juist een duidelijke 

koppeling aanwezig is tussen de spa 

en de kamers. De indeling van de 

hotelkamers zelf is met de tijd weinig 

veranderd. Wel heeft de badkamer een 

prominentere rol gekregen. Ruime en 

volledig uitgeruste badkamers zijn de 

standaard geworden. 

 

Geconcludeerd is dat een goed 

hedendaags hotel een bijzondere maar 

aangename atmosfeer heeft, waarbij 

het interieur een belangrijke rol speelt. 

Een goed architectonisch ontwerp 

bepaalt hier in grote mate het succes 

van het hotel. De architect moet met 

de voorgaand genoemde factoren 

rekening houden en het uiteindelijke 

doel niet uit het oog verliezen, namelijk 

het comfortabel onderbrengen van de 

hotelgast.

[1] Hotel Habitat Sky in Barcelona



13Deelonderzoek 

 

Habitat Sky is een vijf sterren hotel 

gelegen aan de Carrer de Pere in 

Barcelona. Het is ontworpen door 

Dominique Perrault. Luxe en comfort 

staan hoog in het vaandel. Het hotel 

is ontworpen door Dominique Perrault 

Architecture (DPA) en is opgeleverd in 

2008. Met een gemiddelde kamerprijs 

van 300 euro per nacht is Habitat Sky 

van alle gemakken voorzien. Het hotel 

telt meer dan 200 kamers verdeeld over 

31 verdiepingen. Het uitzicht vanuit de 

hotelkamers is van groot belang geweest 

bij het ontwerpen van het hotel. Enerzijds 

kijkt het hotel uit over de stad Barcelona 

en anderzijds is er een panoramisch 

uitzicht over de zee.  Er komen veel 

bezoekers naar Habitat Sky die van hun 

vakantie of stedentrip willen genieten, 

maar het hotel is ook geschikt voor 

zakelijke doeleinden. Zo huisvest het hotel 

vergaderruimten en een congreszalen. 

Door de geometrische lijnen in Plan 

Eixample van de stedenbouwkundige 

Ildefons Cerdá kan Barcelona als 

horizontale stad ‘gelezen’ worden. 

Barcelona heeft kent ook verticale 

accenten zoals de Sagrada Familia, de 

Olympic Village torens en de Tibidabo. 

Het concept van Habitat Sky behoort tot 

[2] Conceptschets Habitat Sky

de groep verticale accenten van de stad. 

De organisatie binnen het gebouw is het 

logische gevolg van de architectonische 

situatie. Aan de voet van het gebouw zijn 

openbare ruimten zoals de lobby, het 

restaurant, vergaderzalen, het zwembad 

en de dag- en nachtbars gesitueerd. De 

toren herbergt de hotelkamers en suites 

met uitzicht op de zee of richting de 

stedelijkheid van Barcelona. Het interieur 

en het comfort van de hotelkamers is 

gebaseerd op het uitzicht. De toren 

kan gezien worden als een groot 

beeldscherm. Deze wordt verdeeld in een 

reeks kleinere schermen als televisies, 

waardoor een ‘muur’ van dynamische 

afbeeldingen ontstaat. In eerste instantie 

heeft DPA een ander type façade 

ontworpen dan dat er daadwerkelijk 

gerealiseerd is. Het ontwerp van deze 

gevel bestond uit stijve geanodiseerde 

aluminiumplaten met grote ronde 

perforaties. Rode, gele, blauwe en 

groene glaspartijen zouden willekeurig 

over de gevel verspreid worden. Het idee 

was dat de toren als ‘metalen bayonet’ in 

de skyline zichtbaar werd.  

 

De gerealiseerde gevel bestaat uit 

transparante, semi-transparante en 

ondoorzichtige elementen. Elk element 

bestaat uit een spiegelende glasplaat 

aan de buitenzijde. Hierdoor reflecteert 

het gebouw de kleuren van de lucht 

en de directe omgeving. Het is een 

‘levende huid’, omdat deze met het licht 

speelt. De gevel glinstert in het zonlicht 

is ondoorzichtig en tegelijk transparant. 

Als de avond valt veranderd de gevel 

van gedaante. Het kunstlicht vanuit 

de hotelkamers verlicht het gebouw 

door de transparante, maar ook door 

semi-transparante gevelelementen. Het 

toepassen van reflecterende gevel is 

veelvoorkomend in de ontwerpen van 

Dominique Perrault.

[3] Suite in hotel Habitat Sky

[4] Bar op de begane grond in Habitat Sky

[5] Habitat Sky, verdieping 7 t/m 16
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Onderzoeksvraag

Het vooronderzoek over het hotel en de historische verschuivingen in de hoteltypologie, in 

combinatie met mijn persoonlijke interesse en het schrijven van de essay ‘je thuis voelen op 

vakantie’, heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag:

 

 

 

Om een optimale vakantie te ervaren zijn comfort en ontspanning, maar ook een veilig 

gevoel van groot belang. Architectuur vormt de basis bij het creëren van een atmosfeer 

waarin deze elementen merkbaar zijn. Om deze ervaring te versterken zal de omgeving 

een grote rol spelen bij het architectonisch ontwerp.

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is een aantal deelvragen opgesteld:

Op welke manier kan er op de prominente kaap van Granville, Frankrijk, een ultra 

all-inclusive resort ontworpen worden, waarbij de relatie tussen het programma 

van het resort en de omgeving zorgt voor een atmosfeer waarbij comfort, 

ontspanning en veiligheid voor de hotelgast centraal staan?

Hoe kan het brede programma van recreatieve functies op een logische wijze in 

het ontwerp geïntegreerd worden?

Hoe kan de omgeving een prominente rol spelen bij de beleving van het resort? 

 

Waar ligt de perfecte balans tussen enerzijds maximale openheid ten behoeve 

van zichtlijnen en anderzijds het privégevoel op de hotelkamer?
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Methode en doelstelling

Relevantie

In de hedendaagse leefstijl heerst een 

cultuur die grotendeels in het teken staat 

van het werk. Als de vakantieperiode 

aanbreekt trekt men er op uit, op zoek 

naar rust en ontspanning. Om deze 

reden moesten deze factoren centraal 

staan in het ontwerp van een ultra all 

inclusive resort. 

Doordat de resorts sinds de jaren tachtig 

sterk in opkomst zijn, is het ontwerpen 

van een ultra all inclusive resort op 

deze aanzienlijke locatie een opgave 

van grote relevantie. Veel toeristen 

trekken naar het zuiden van Frankrijk 

om te genieten van een welverdiende 

vakantie. Ook steden als Parijs zijn 

erg in trek bij de toerist. Deze steden 

kampen vaak met ruimtegebrek en 

om aan de vraag te voldoen worden 

bestaande panden omgebouwd tot 

een bed and breakfast of hotel. Ook 

aan de Middellandse Zee bevinden zich 

naar verhouding veel campings, hotels 

en resorts. Uit data van de Eurostat 

Group (organisatie met betrekking tot 

Europese statistieken) blijkt ook dat 

de provincies aan de Golf van Biskaje 

veel logiesverstrekkende bedrijven 

herbergt. Ondanks de rijke geschiedenis 

en het unieke landschap van de kust 

van Normandië, biedt dit gebied 

aanzienlijk minder vakantieverblijven van 

dit type. Dankzij de ongerepte natuur 

en idyllische vissersdorpen biedt deze 

omgeving juist enorm veel potentie 

voor een vakantieverblijf waarbij rust 

en ontspanning centraal staan. Het 

aanbieden van een vakantieverblijf in 

de vorm van een ultra all inclusive resort 

is dus niet alleen tevredenstellend voor 

de logé, maar ook bevorderlijk voor 

het toerisme aan Noord-Franse kust. 

Als locatie is er gekozen voor het van 

oorsprong vissersdorp Granville. De 

omgeving van Granville is kenmerkend 

voor het gebied en voor Normandië, 

daarom leent deze zich perfect om bij 

het architectonisch ontwerp te betrekken.

Doelstelling

Het doel van dit onderzoek is het krijgen 

van inzicht in het zoeken naar rationele 

oplossingen op specifieke vraagstukken. 

In dit afstudeerrapport worden de 

hoofdvraag en de bijbehorende 

deelvragen beantwoord in een 

architectonisch ontwerp van een luxe 

ultra all inclusive resort. Bij het ontwerpen 

van de binnen- en buitenruimten is 

zorgvuldigheid in ontwerpen een 

vereiste. Hierbij was het zaak niet alleen 

na te denken over de functionaliteit en 

de uitstraling van het gebouw, maar 

ook over de compleetheid van het 

programma. Ook moest er ingespeeld 

worden op het gematigd zeeklimaat dat 

de locatie in Granville, Frankrijk kent. Het 

is van belang dat het resort het gehele 

jaar de mogelijkheid biedt om gasten te 

ontvangen.  

 

Het uiteindelijke doel van dit 

afstudeerverslag was het krijgen van 

een beter inzicht in het architectonisch 

ontwerpen bij grootschalige gebouwen 

met een ruim programma. Ook de 

beleving van het individu is uitermate 

belangrijk. Hoe kun je van een hoteltype 

van dit formaat een intiem, veilig 

en comfortabel verblijf maken? Het 

uiteindelijke doel was een resort te 

ontwerpen dat voelt als een ‘home away 

from home’.  

 

Methode

Door middel van een architectonisch 

ontwerp is er naar antwoorden 

gezocht op de hoofdvraag en 

de bijbehorende deelvragen. De 

antwoorden op de deelvragen droegen 

bij aan het creëren van een volwaardige 

verblijfsaccommodatie waarin de gast 

optimaal kan ontspannen. 

Door onderzoek te doen naar 

fascinerende en gelijkwaardige resorts, 

is er een compleet programma van 

eisen opgesteld. Door het programma 

voortdurend bij te stellen en aan 

te scherpen kent het gebouw een 

programma dat aan iedere hotelgast 

ruim voldoende te bieden heeft. Een 

zorgvuldige analyse van het hoteltype, 

de directe omgeving en de omgeving in 

bredere zin, zorgden voor onderbouwde 

oplossingen voor architectonische 

vraagstukken. 

Na het analyseren op verschillende 

niveaus werd er nagedacht over 

een sterk concept als basis voor het 

architectonisch ontwerp. Door het 

uitvoeren van massastudies is er een 

hoofdvorm ontstaan dat de basis vormde 

voor het resort. Hierna is er van grote 

schaal steeds verder ingezoomd. Door 

het maken van maquettes, schetsen, 3D 

modellen en CAD-tekeningen konden 

architectonische beslissingen genomen 

worden en uitgewerkt worden.
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Entree 

Receptie 

Lobby 

Parkeergelegenheid 

Restaurant 

Ontbijtzaal 

Keuken 

Bars 

Lounge 

Computerruimte 

Bioscoop 

Kinderopvang en animatie 

Slaapruimte personeel 

Winkel 

Bakker 

Kapper 

Massage- schoonheidssalon 

Zonnebanken 

Kofferkast 

Publieke sanitaire voorzieningen 

Zwembaden (binnen- en buitenbad) 

Kleedruimten 

Terassen en/of patio’s 

Sauna en wellness 

Fitness 

Verkeersruimte 

Kamers (80 stuks) 

Bungalow (10 stuks) 

Technische ruimte 

EHBO 

Beveiliging 

Kantoren 

Berging 

Containeropslag en goederenopslag

Totaal (richtlijn minimale oppervlakte)

50 m2 

25 m2 

150 m2 

1800 m2 

150 m2 

150 m2 

50 m2 

100 m2 

200 m2 

25 m2 

40 m2 

100 m2 

25 m2 

50 m2 

25 m2 

25 m2 

25 m2 

50 m2 

10 m2 

60 m2 

500 m2 

75 m2 

200 m2 

50 m2 

100 m2 

n.t.b. 

30 tot 40 m2 

75 m2 

n.t.b. 

15 m2 

25 m2 

50 m2 

50 m2 

100 m2

10000 m2

Programma van eisen

Hieronder is het kwantitatieve Programma 

van Eisen weergegeven. De aangegeven 

afmetingen zijn een richtlijn voor de 

afmetingen waar de ruimte minimaal aan 

moet voldoen. Het totale aantal vierkante 

meters is een minimale richtlijn. 



18

Theoretische positie

Hoteltypologie 

 

De geschiedenis van het hotel is 

verbonden met het gegeven dat mensen 

zich verplaatsen tussen nederzettingen. 

Al in de klassieke oudheid (1000 

v.C.) werd onderdak geboden aan 

reizigers, dit kan worden gezien als 

de beginselen van wat later het hotel 

werd. Het reizend publiek in deze tijd 

bestond voornamelijk uit zakenlieden 

die vanwege handel naar andere 

steden trokken. Ook speelden vanaf de 

dertiende eeuw ontdekkingsreizen een 

rol in de hoteltypologie. Ook zorgde de 

bedevaartstochten in de Middeleeuwen 

voor grote verandering in Europa. Er 

waren nog geen echte hotels, maar 

in enkele grote steden ontstonden 

herbergen. In deze periode verbleven de 

reizigers over het algemeen bij bekenden 

en in kloosters. 

Vanaf de twaalfde eeuw werd het reizen 

veiliger in Europa waardoor het aantal 

reizigers toenam. Herbergen kregen 

meer vrijheid en als gevolg werden er 

in de dertiende en veertiende eeuw 

meer gasthuizen en koeriersstations 

geopend. In de zestiende eeuw gingen 

hotels adverteren door middel van 

bewegwijzering en ook kwamen de 

eerste richtlijnen voor kwaliteit en hygiëne 

van hotels. Een belangrijke impuls voor 

de ontwikkeling van het hotel was de 

opkomst van het rijtuig, waarna in de 

zeentiende eeuw in Engeland de eerste 

rijtuigroutes werden opgezet. Als in 1825 

de eerste treinroute voor passagiers 

wordt geopend, verliest het rijtuig aan 

populariteit. Terwijl de herbergen langs 

de rijtuigroutes leeg komen te staan, 

openen stationshotels hun deuren. In de 

achttiende eeuw ontstond het concept 

‘Grand Tour’. Dit is een reis door Europa 

die werd ondernomen door de jonge 

elite, voornamelijk uit het Verenigd 

Koninkrijk. Het doel van deze reizen was 

het verbreden van de educatie van het 

individu en symboliseerde het einde 

van de jeugd. De reizigers verbleven 

vaak bij kennissen uit dezelfde sociale 

klasse, maar ook de vraag naar goede 

herbergen groeide. Dankzij de groeiende 

welvaart steeg parallel hieraan ook het 

toerisme onder de middenklasse. Een 

bescheiden variant van de vormingsreizen 

werd in de negentiende eeuw steeds 

populairder onder de middenklasse. 

Deze ontwikkeling kan worden gezien 

als een belangrijke ontwikkeling in het 

moderne toerisme. Er werden steden 

ontdekt, het platteland werd bereden 

en de natuur werd ervaren. De vraag 

naar overnachtingsplaatsen groeide en 

er ontstond een onderscheid tussen de 

roadside inn en het residential hotel. 

De Roadside Inn beschikte over stallen, 

beschutting en overnachtingsplaatsen, 

maar zij waren niet ontworpen voor 

langere verblijfsperioden. Daarentegen 

beschikte het Residential Hotel daar wel 

over. De hotels hadden de beschikking 

over privé zitkamers, koffiekamers en 

eetkamers. 

In het begin van de twintigste eeuw 

laten met name West-Europese leiders 

Grand Hotels bouwen. Deze hotels waren 

bedoeld als statussymbool van de leiders 

en dus werden zij overspoeld met luxe. De 

eerste hotelboom vond plaats in 1917. 

Hotels dienen niet langer enkel als verblijf 

voor onderdak, maar ook als vermaak. 

Er worden danszalen, zwembaden en 

andere vrijetijdsvoorzieningen aan 

toegevoegd. Dit in combinatie met de 

mogelijkheid om in staal of beton te 

bouwen, zorgt ervoor dat de bouw van 

hotels toeneemt, niet alleen in de stad 

maar ook aan zee of in de bergen. 

Ook de opkomst van de auto zorgt 

[6] Roadside Inn

[7] Residential Hotel

[8] The Ritz, Barcelona



19voor een impuls bij de hotelindustrie. 

Zo ontstaan er langs wegen motels en 

dankzij het goedkopere reizen zijn ook 

jeugdherbergen in opkomst. Na een 

economische depressie in 1929, vind 

er tussen 1950 en 1980 een tweede 

hotelboom plaats. Na de Tweede 

Wereldoorlog resulteerde het opkomende 

toerisme in een exponentiële groei. De 

verbetering van technologie, de opkomst 

van de luchtvaart en het ontstaan van het 

massatoerisme droegen in grote mate 

bij aan een resolutie in de hotelbranche. 

Kleine onafhankelijke hotels fuseren 

met partners en hanteren een franchise 

systeem wat verschillende voordelen 

met zich meenam. In 1950 wordt in Las 

Vegas het Casino Hotel geïntroduceerd 

en in de jaren zestig openen veel 

hotels aan de Middellandse Zee hun 

deuren. De doelgroep van deze hotels is 

vakantiegangers die op ontspanning en 

rust uit zijn. Het aantal hoteltypen begint 

zich uit te breiden. Er ontstaan spa hotels, 

ski lodges, conferentie hotels, capsule 

hotels en love hotels. 

In de jaren tachtig vond de derde 

hotelboom plaats. De hotelbranche 

hanteert een doelgroepbewuste 

aanpak, wat opnieuw resulteert in 

talloze hoteltypen. Ook werd de digitale 

technologie grootschalig toegepast 

in de horeca. In 1984 wordt door Ian 

Schrager en Steve Rubell het eerste 

boetiekhotel, Morgans in New York, 

geopend. Deze hotels behoren vaak niet 

tot een hotelketen en zijn kleinschalig van 

opzet. De boetiekhotels maken gebruik 

van een eigenzinnig en een opvallend 

interieur. Doordat er in het interieur 

veel handgemaakte interieurstukken 

en kunststukken worden toegepast, is 

ieder boetiekhotel uniek. In sommige 

boetiekhotels is zelfs geen kamer 

hetzelfde. De kleinschaligheid en intieme 

sfeer van het boetiekhotel in combinatie 

met de gastvrijheid en de persoonlijke 

service is de kracht van het boetiekhotel. 

 

Het resort 

 

In dezelfde periode doet ook het resort 

zijn intrede in de hotelbrance. Dankzij de 

stijgende welvaart en de doorbetaalde 

vakantieperioden werd in de twintigste 

eeuw het resort toegankelijk voor de 

middenstand. Ook al kent het resort 

een verscheidenheid aan bezoekers, 

vrijwel elk resort heeft dezelfde 

overkoepelende recreatieve faciliteiten. 

Hierbij maakt het allesomvattende thema 

het onderlinge verschil. Eén van de 

belangrijkste kenmerken van het resort 

is dat de bezoeker het resort wel mág 

verlaten, maar niet hóeft te verlaten. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door de 

grote verscheidenheid aan functies en 

faciliteiten. 

Amanresorts opent in 1988 haar eerste 

resort in Phuket, Thailand. Dit resort, 

genaamd Amanpuri, staat volledig in 

het teken van zen. ‘Less is more’ is hierbij 

het uitgangspunt. In tegenstelling tot een 

massaal gebouw in of tegen een grote 

stad, telt dit resort slechts 40 paviljoens 

en 32 villa’s, welke verspreid zijn over 

24 hectare heuvelachtig landschap. Elk 

paviljoen bestaat uit een slaapkamer, 

een badkamer met douche en bad, en 

een private bruitenruimte. De duurdere 

villa’s hebben een zwembad, een aparte 

eet- en zitkamer, een keuken en twee tot 

zes slaapkamers. De gebouwen staan 

compleet in het teken van ontspanning en 

rust. Hierbij speelt de omringende natuur 

een grote rol.

Naast de royaal en luxe opgezette 

verblijfplaatsen spelen de publieke 

faciliteiten een grote rol. Twee 
[11] Amanresorts, Phuket

[9] Boetiekhotel Morgans, New York

[10] Het resort



20 restaurants, een spa, congresruimten 

en verschillende sportaccommodaties, 

vergaderruimten en een bibliotheek, 

maken dit complex tot een geheel 

waarbij de bezoeker het terrein niet meer 

hoeft te verlaten. Dit resort wordt door 

de bezoeker als vakantiebestemming 

uitgekozen met een de gedachte om tot 

rust te komen. Door het ruim opgezette 

complex en het uitzicht op zee, aangevuld 

met vegetatie en passende verlichting, 

wordt deze atmosfeer gecreëerd. 

Naast de wensen van de bezoeker 

die in dit geval voornamelijk met rust 

en ontspanning te maken hebben, 

wordt dit complex gekenmerkt door de 

allesomvattende voorzieningen en extra 

luxe die nodig zijn om de vakantie op het 

verblijf compleet te maken. 

Hyatt and Marriot opende in Orlando het 

eerste ‘megahotel’ en daarna volgt al 

snel het type hotel dat vanaf dat moment 

‘megaresort’ genoemd. Omdat op steeds 

meer plaatsen gokken gelegaliseerd 

werd, groeide de concurrentie voor Las 

Vegas. De hotelbranche in Las Vegas 

reageert hierop door de realisatie van 

gigantische hotels, zoals bijvoorbeeld 

MGM Mirage. Door de realisatie van het 

megaresort MGM Mirage wordt in 1989 

het nieuwe fenomeen van Las Vegas, 

glitter and glamour, geïntroduceerd. 

Kenmerkend en vernieuwend aan dit 

resort is dat het zich leent als product 

waarbij de publieke ruimten van 

hetzelfde belang zijn als de hotelkamers 

en fungeren als aantrekkingskracht 

en inkomstenbron. Het hotel bestaat 

uit drie vleugels die elkaar in het 

centrum ontmoeten. Hierdoor ontstaan 

inhammen die gebruikt worden om 

bezienswaardigheden, zoals bijvoorbeeld 

de wereldberoemde vulkaan, een 

prominente plaats op het perceel te 

geven. 

Het megaresort MGM Mirage maakt 

optimaal gebruik van de omringende 

stad met haar functies en betrekt het 

resort direct bij deze functies. Hierdoor 

wordt er op beide vlakken winst gehaald 

en is dit het begin van de terugkeer van 

Las Vegas.

Aan het eind van de twintigste eeuw 

ontstaat een recessie in de hotelindustrie. 

Hierdoor werden hotelexploitanten 

geforceerd om creatieve manieren te 

vinden om gasten aan te trekken. Door 

middel van de opkomende technologieën 

in reserveringssystemen en het internet 

werd geprobeerd klanten te werven 

en te behouden. Hierbij worden de 

individuele geschiedenis van de gasten 

in registers opgeslagen. Hierdoor zijn 

marketingprogramma’s ontstaan die in 

staat waren om vanaf het moment van 

aankomst aan de persoonlijke behoeften 

van een gast te voldoen. 

In 1995 wordt het eerste ‘Hotel Room 

Management System’ gelanceerd op 

Europees niveau. Mede door het digitale 

reserveringssysteem in combinatie met 

het gebruik maken van klantgerichte 

advertenties komt de hotelindustrie de 

recessie te boven, maar uiteraard blijft 

de onderlinge concurrentie aanwezig. 

Door creatief te blijven denken en door 

te ontwikkelen worden er continu nieuwe 

manieren bedacht om de concurrentie 

voor te blijven. 

In 1999 wordt door Barry Sternlicht het 

W-New York hotel geopend. Hiermee 

wordt een nieuwe richting ingeslagen om 

de concurrentie met andere hotelketens 

aan te gaan. De W-hotelketen is 

eigendom van de grootste hotelketen van 

Amerika. Het W-New York hotel telde 720 

kamers en is gesitueerd recht tegenover 

het Waldorf-Astoria Hotel in New York. 

[12] MGM Mirage, Las Vegas

[13] Technologische ontwikkelingen in het hotelwezen

[14] Opkomst van smartphone in het hotel



21Volgens de CEO Barry Sternlicht is 

de doelgroep jonge invloedrijke 

zakenreizigers. De stijlvolle bar en 

restaurant moeten ook modebewuste 

lokalen bevolking aantrekken. Als 

referentie gebruikt Barry Sternlicht 

het succes van Starbucks, zij hebben 

een nieuwe markt gemaakt door een 

traditioneel product in een nieuw jasje 

te stoppen. David Rockwell, de architect 

hanteerde een andere instelling dan het 

traditioneel luxueuze of het nachtclub-

scene hotel. Hij ontwerpt een stedelijke 

oase voor verjonging waarbij gezondheid 

en welzijn hoog in het vaandel staan. 

Volgens de architect is het eerste 

hotelontwerp begonnen bij de spa om 

vervolgens naar buiten te ontwerpen. De 

W-hotel interieurs zijn geïnspireerd door 

de natuur. Zo is de lobby geschilderd 

in aardetinten en is er veel vegetatie 

aanwezig. Bij het W-hotel gelegen aan 

Times Square, New-York wordt de lobby 

verrijkt door watervallen. 

Vanaf de eind jaren negentig wordt 

er veel aandacht besteed aan de 

combinatie van architectuur en het 

interieur van de nieuw gebouwde 

hotels. Ook worden bestaande hotels 

door de toenemende concurrentie 

gedwongen om de hotels opnieuw in te 

richten, te renoveren of uit te breiden. 

Door het uitbreiden van een bestaand 

hotel kan met relatief lage kosten een 

hoger rendement behaald worden, 

immers kost uitbreiden minder dan 

het bouwen van een nieuw hotel. Een 

bijkomend voordeel is dat het hotel 

tijdens de werkzaamheden - al dan niet 

een gereduceerd aantal - gasten kan 

blijven ontvangen. Ook is mede door de 

klantgerichte marketing het hotel al op 

de kaart gezet en hoeft er bijvoorbeeld 

niet opnieuw geld naar publiciteit te 

gaan.

Het openen van het luxueuze Burj al 

Arab hotel in Dubai is het begin van de 

hotelontwikkeling in Dubai. Het hotel is 

ontworpen door Tom Wright en is het 

enige zeven sterren hotel ter wereld 

en is uitgegroeid tot het symbool van 

Dubai. Het gebouw is bijzonder en 

vooruitstrevend omdat het gebouwd is op 

een kunstmatig eiland dat op 280 meter 

van de kustlijn ligt. Dit is gedaan om op 

een baanbrekende en exclusieve manier 

te voorkomen dat de schaduw van het 

gebouw op het strand valt. In 1994 is 

men begonnen met het creëren van dit 

eiland welke door een brug met het 

vaste land verbonden is. Drie jaar later is 

de bouw van het hotel begonnen dat in 

1999 zijn deuren opende. Tot de opening 

van Rose Tower in 2008 (tevens ook in 

Dubai) was Burj al Arab het hoogste hotel 

ter wereld. Ook in dit geval is samen 

met het interieur de architectuur erg 

belangrijk. Het hotel heeft de vorm van 

een dhow, een Arabisch schip. Het hotel 

kent een atrium van 180 meter hoog dat 

afgesloten wordt met een fiberglas zeil. 

Het zeil reduceert de lichtinval overdag 

en wordt ’s nachts verlicht door kunstlicht. 

Men heeft in het atrium de temperatuur 

over een periode van 3 tot 6 maanden 

structureel met een halve graad moeten 

verlagen om te voorkomen dat er door 

de temperatuurverschillen een regenwolk 

zou vormen boven in het atrium. 

Burj al Arab is een duidelijk voorbeeld 

van de vooruitstrevende manier van 

ontwerpen en het daadwerkelijk uitvoeren 

van grensverleggende architectuur 

in de hotelindustrie. In deze periode 

wordt de combinatie van architectuur, 

interieur en luxe nog belangrijker. Er 

worden zes en zelfs zeven sterren hotels 

geopend welke alleen voor de meest 

welvarende toeristen toegankelijk zijn. 

De luxe in uitstraling wordt aangevuld 

[15] W-hotel, New York

[16] Burj al Arab



22 door een breed scala aan faciliteiten, 

de modernste technologieën en zelfs de 

directe omgeving van het hotel is van 

hoge kwaliteit.  

 

Comfort, veiligheid en ontspanning

Hotels worden bezocht voor verschillende 

doeleinden zoals stedentrips, 

ontspanning, met zakelijke belangen 

of simpelweg om de nacht door te 

brengen. Allereerst wordt er een locatie 

uitgekozen waarna de keuze voor het 

hotel wordt gemaakt. Bij zakenreizigers 

zijn onderwerpen als bereikbaarheid van 

belang bij de keuze van hotel, terwijl 

bij vakantiegangers de keuze wordt 

gebaseerd op bijvoorbeeld de omgeving. 

Als men in een hotel verblijft is dat vaak 

voor een relatief korte periode en de 

tijd die men bewust op de hotelkamer 

door brengt zal over het algemeen korter 

zijn dan dat zij in de publieke ruimten of 

in de directe omgeving aanwezig zijn. 

Ondanks de relatief korte tijd dat men 

in de hotelkamer verblijft is het voor de 

gast heel belangrijk dat hij of zij zich 

comfortabel voelt in de publieke ruimten 

van het gebouw, maar uiteraard ook op 

de hotelkamer zelf. Deze kamer moet zich 

lenen als veilige en comfortabele plaats 

waar men zich terug kan trekken; zich 

thuis voelt (J. A. Siguaw, C. A. Enz, 1999, 

p. 44-49). Daarom is het van belang de 

hotelkamer zodanig te ontwerpen dat 

deze als perfecte basis geldt voor de 

atmosfeer en beleving van de complete 

kamer, inclusief het interieur. Hierbij is het 

zoeken naar de optimale balans tussen 

het vertrouwelijke van thuis in combinatie 

met het ultieme vakantiegevoel het 

belangrijkste speerpunt. 

Reyner Banham schreef voor het 

magazine ‘Art in America’ in 1965 

het artikel ‘A home is not a house’. 

In combinatie met verhelderende 

illustraties van de Franse architect 

François Dallegret werd een zogenoemd 

‘huishoud pakket’ samengesteld. Dit 

pakket was voorzien van alle huiselijke 

behoeften van het moderne leven 

zonder dat er daadwerkelijk een 

gebouwstructuur aanwezig was. Het 

pakket bestond uit onderdak, eten en 

drinken, stroom en een televisie (B. A. 

Reyner, 1965, p. 70-79). Hierbij zou de 

televisie ook geïnterpreteerd kunnen 

worden als element om ontspanning 

te bevorderen. Het interessante aan 

dit basispakket is dat het met de jaren 

nauwelijks veranderd is, waardoor deze 

als accuraat beschouwd kan worden. 

Het pakket is bedacht als middel met als 

doel bescherming en veiligheid te bieden 

tegen de buitenwereld. 

Naast het veilige gevoel zoeken mensen 

ook comfort en ontspanning. De ruimte 

moet minimaal voldoen aan de eisen 

die de gebruiker daaraan stelt. Als men 

een huis aanschaft wordt er alles aan 

gedaan om een atmosfeer te creëren 

die voldoet aan de wensen van de 

bewoner. Er worden meubels gekocht 

en de kamers worden naar eigen stijl 

ingericht. Kortom, een atmosfeer die er 

voor zorgt dat het huis een thuis wordt. 

Er zijn drie factoren belangrijk voor het 

creëren van de gewenste sfeer, namelijk 

atmosferische factoren, sociale factoren 

en ontwerpfactoren (M. Heide, K. Lærdal, 

K. Grønhaug, 2007, p. 1315-1325). 

De basis van deze sfeer wordt tijdens 

de ontwerpfase gecreëert. Er wordt 

bijvoorbeeld een woning ontworpen met 

ruimten van verschillende afmetingen en 

proporties. Hoe wordt er dan van dat 

huis een thuis gemaakt? Een thuis is meer 

dan alleen een plaats waar verschillende 

functies samenkomen, het is een uniek 

moment waarbij architectuur als brug 

[17] Fractie van het ‘huishoud pakket’ uit ‘A home is 
not a house’
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(R. Aima, A. Antonas, et al., 2014).  

Enerzijds moet het gebouw of de ruimte 

een vertrouwelijkheid en beslotenheid 

toestaan en anderzijds moet het de 

mogelijkheid bieden met iets of iemand 

contact te kunnen leggen. De proporties 

tussen verschillende elementen en de 

samenhang tussen architectuur en het 

interieur spelen hierbij een belangrijke 

rol.

Niet anders als bij een ruimte in een 

woning, wordt uiteraard ook de 

hotelkamer met een bepaald gevoel 

beleefd. De hoofdzakelijke essentie 

van het hotel is het verhuren van de 

hotelkamers en deze moeten dus van een 

dergelijke kwaliteit zijn en minimaal de 

desbetreffende doelgroep aanspreken. 

Bij binnenkomst roept de kamer 

gevoelens, sentimenten en associaties 

op bij de bezoeker, waardoor deze per 

hotelgast op een verschillende manier 

ervaren wordt. Elke bezoeker is uniek 

en zal de hotelkamer anders ervaren, 

maar de basis, de architectuur, blijft 

identiek. Het is hierbij van belang de 

juiste verhoudingen te vinden en er moet 

een element van verwondering aanwezig 

zijn. Daarnaast is het belangrijk aan de 

persoonlijke verlangens te voldoen op 

het gebied van voorzieningen en om 

daar een ‘verassingselement’ aan toe te 

voegen. 

Je thuis voelen op vakantie, een uitspraak 

die tegenstrijdig lijkt te zijn. Echter is dit 

‘thuisvoelen’ niet het gevoel dat men 

in hun eigen woning aanwezig is, maar 

het is een gevoel dat wordt gekenmerkt 

door veiligheid, comfort en ontspanning. 

Om een veilige sfeer te creëren in de 

hotelkamer moet deze het gevoel geven 

dat men zich tot op zekere hoogte 

kan afzonderen van de buitenwereld. 

Deze sfeer wordt versterkt door het 

contrast tussen de kamer en de hectische 

buitenwereld zichtbaar te maken, of door 

juist de rustgevende omgeving bij de 

kamer te betrekken. Dit werkt ook door 

in de mate van comfort en ontspanning. 

Als de proporties van de ruimte en 

het interieur in verhouding staan, is dit 

van positieve invloed op de hotelgast. 

Onder andere het reduceren van 

belemmeringen in de hotelkamer draagt 

bij aan het creëren van een rustige 

ruimte die bijdraagt aan het comfort van 

de ruimte. Een kamer die vertrouwelijk 

aanvoelt biedt de gasten de mogelijkheid 

tot rust te komen en te ontspannen. Naast 

het toevoegen van additionele elementen 

draagt ook het bewust weglaten van 

huishoudelijke elementen bij aan het 

creëren van een ontspannen gevoel bij de 

gasten.
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Referentieprojecten

Inspiratie

Aan de hand van een aantal 

referentieprojecten is inspiratie 

opgedaan voor het ontwerpen van het 

ultra all inclusive resort op de kaap van 

Granville. Hierbij is gekeken naar onder 

andere de hoofdmassa, het programma, 

de plattegronden, de atmosfeer van de 

ruimten en het materiaalgebruik. 

Fletcher Hotel Amsterdam

Het in Amsterdam gelegen Fletcher Hotel 

is ontworpen door Benthem Crouwel 

Architects en is opgeleverd in 2013. 

Het huren van een kamer kost een 

kleine tweehonderd euro per nacht. 

Het zestien verdiepingen tellende hotel 

heeft 120 kamers en op de gehele 

bovenste verdieping een restaurant 

met een spectaculair 360o panorama 

over Amsterdam. Het hotel ligt direct 

aan de A2 en is daarom eenvoudig 

bereikbaar met de auto. Ook het 

centrum van Amsterdam ligt op enkele 

minuten afstand. De gevel van het 

gebouw bestaat uit glazen schermen 

met een achterconstructie en dient 

als geluidsisolerende laag. Tussen de 

gevelpanelen zijn lampen aangebracht 

welke er, samen met de verlichting uit 

de hotelkamers, voor zorgen dat het 

gebouw ’s nachts licht geeft. Het hotel 

heeft een Green Key Certificate. Dit is een 

keurmerk voor duurzaamheid in de hotel- 

en recreatiebranche. Het certificaat is 

verdiend door onder andere gebruik te 

maken van energiezuinige installaties 

en rekening te houden met het milieu 

en de samenleving bij bijvoorbeeld de 

inkoop van goederen. Naar eigen zeggen 

ondervinden de gasten geen hinder 

aan de duurzame activiteiten die het 

hotel onderneemt, maar wel is er bij de 

interieurinrichting van de kamers rekening 

gehouden met het gebruik van natuurlijke 

en eerlijke materialen. 

Kijkend naar de hotelkamers van het 

Fletcher Hotel in Amsterdam valt op dat 

deze kalm ogen, terwijl de nabij liggende 

infrastructuur continu in beweging is 

(afb. 4). De kamers zijn in oppervlakte 

ongeveer 23 m2 en zijn voorzien van 

onder andere twee aaneengeschakelde 

eenpersoonsbedden, een vrijstaande 

douche, een flatscreen televisie, een 

zithoek, roomservice en gratis Wi-Fi. 

Elke kamer heeft een rond raam van 

ongeveer 4 m2 en twee kamers per 

verdieping zijn uitgevoerd met een 

half rond raam wat ongeveer 8 m2 

bedraagt. Elementen als bijvoorbeeld 

een kitchenette zijn bewust weggelaten 

om de gasten niet te confronteren met 

huishoudelijke bezigheden. Door de 

cirkelvormige plattegrond lopen de 

kamers spits toe naar een middelpunt 

waardoor er een ruimtelijk gevoel in de 

hotelkamer ontstaat. De ruimtelijkheid 

van de kamer wordt versterkt doordat 

er geen belemmering optreed door 

scheidingswanden. De douche, het 

slaapvertrek en de zithoek bevinden zich 

in dezelfde ruimte en lopen vloeiend 

in elkaar over. Het onderscheid wordt 

gemaakt doordat het plafond bij de 

sanitaire voorzieningen een fractie lager 

is als bij het slaapvertrek en de zithoek. 

Tevens zijn in dit verlaagde plafond zijn 

de installatietechnische voorzieningen 

verwerkt. De op maat gemaakte 

inrichting van de hotelkamer zorgt er 

voor dat de architectuur en het interieur 

samen werkt waardoor een kloppend 

geheel ontstaat. Ook is er in het interieur 

gebruik gemaakt van warme kleuren en 

natuurlijke minimalistische materialen 

waardoor de kamer warm, rustig en 

comfortabel over komt. De luxueuze 

afwerkingen en materialen accentueren 

[19] Hotelkamer in het Fletcher Hotel Amsterdam

[20] Plattegrond Fletcher Hotel Amsterdam

[18] Fletcher Hotel, Amsterdam, Benthem Crouwel
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er in de architectuur en het interieur 

geen scherpe hoeken aanwezig zijn. 

Dit resulteert in een rustige kamer met 

minimale verstoringen. 

Als men vanuit de veilige en rustige kamer 

door het ronde raam naar buiten kijkt 

ziet hij de drukte van alledag voorbij 

razen. Mede doordat het Fletcher Hotel 

Amsterdam goed geïsoleerd is tegen 

geluiden van buiten af wordt er rust 

gecreëerd in de kamer. Deze rust wordt 

doorgevoerd in het architectonisch 

ontwerp door geen gebruik te maken van 

scherpe hoeken. Op zijn beurt werkt het 

interieur samen met de architectuur door 

deze rustige vormgeving door te zetten 

en aan te vullen met warme en natuurlijke 

materialen. Het contrast met de drukke 

buitenwereld zorgt voor ontspanning en 

een veilig gevoel bij de gasten; zij hebben 

zich teruggetrokken van de hectiek. De 

roomservice en luxe elementen zoals de 

cilindervormige douche geven de gast net 

de extra luxe die de reiziger buitenshuis 

nodig heeft. 

RWE Essen

Het RWE kantoor in Essen, Duitsland, is 

in 1991 ontworpen door Ingenhoven 

Architects. Het heeft een totale 

oppervlakte van 36.000 vierkante 

meter en is 32 verdiepingen hoog. 

Het 127 meter hoge gebouw was 

het eerste ecologisch georiënteerde 

hoogbouwproject in Duitsland. Het heeft 

een dubbele huid facade waardoor 

de kantoorruimten op een natuurlijke 

manier geventileerd kunnen worden. De 

architect heeft er voor gekozen om het 

gebouw vrij  van zijn perceelsgrenzen 

te situeren. Op deze manier is er 

vrije ruimte vrijgekomen welke een 

ruim aangelegd park als invulling 

[21] RWE, Essen, Ingenhoven Architects

kreeg. Door het toepassen van een 

verdiepingshoge glazen gevel, krijgen 

de kantoorruimen een grote hoeveelheid 

natuurlijk daglicht binnen. Het speciaal 

ontwikkelde gevelelement bestaat uit 

verschillende functies. De gevel heeft 

een eigen constructie waardoor er 

op de verdiepingsvloeren een vrije 

indeelbaarheid ontstaat optimaal benut 

kan worden. Zo zijn er zonneschermen 

en jalozieën in de gevelgeïntegreerd. 

Deze functies zijn apart regelbaar door 

middel van een bedieningspaneel in 

elke kamer. De installatieruimten van het 

gebouw nemen twee verdiepingsvloeren 

in beslag en zijn gesitueerd tussen de 

‘bruikbare’ verdiepingsvloeren. De gevel 

van deze verdiepingen weerspiegelt de 

functie die zij herbergen. Het gebouw 

heeft een eerlijke architectuur en een 

duidelijke structuur waardoor er eenheid 

en openheid ontstaat. 

Op de plattegrond van de 

kantoorverdiepingen is te zien dat de 

facilitaire functies zich in de kern van 

het gebouw bevinden. Deze kern wordt, 

ten behoeve van de functionaliteit, 

gekenmerkt door een orthogonale 

belijningen. Rondom deze kern loopt 

een centrale hal. Een uitzondering op 

deze structuur is een glooiende lijn die 

dient als verkortte route tussen de twee 

compartimenten die in dienst staan 

van het verticaal transport. Door het 

toepassen van cilindervormige kolommen 

wordt de hoofdmassa van het gebouw 

versterkt. De kantoorruimten bevinden 

zich tegen de gevel. Het centrum van 

de cirkel dient als middelpunt voor 

de plaatsing van de wanden die de 

scheiding tussen de kantoren vormen. De 

hoofdliften bevinden zich in een satelliet, 

waardoor het idee wordt gewekt dat 

deze losstaat van de cilindervormige 

hoofdmassa. 

[22] Plattegrond RWF

[23] Gevelfragment RWF
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Dit hotel in Rio de Janeiro, Brazilië, is 

gebouwd tussen 1968 en 1972. De 

toren is 108 meter hoog en telt 34 

verdiepingen. Het is ontworpen door 

Oscar Niemeyer. In eerste instantie 

had Niemeyer een gebouw ontworpen 

van 55 verdiepingen, maar na overleg 

met de toenmalige hotelketen, Horsa 

Hotels, moest dit aantal gereduceerd 

worden tot 34. Niemeyer werd ook wel 

gezien als één van de sleutelfiguren 

van de moderne architectuur. Het 

originele hotel werd in 1995 gesloten 

vanwege het dalende bezoekersaantal, 

wat op zijn beurt het resultaat was 

van de nabijheid van de wijk die door 

misdaad geteisterd werd. Na renovatie 

is het gebouw in augustus 2016 weer 

geopend. De hoofdvorm van het gebouw 

is afgeleid van de vrouwelijke rondingen 

die hij op de stranden van Rio de Janeiro 

tegenkwam. Een combinatie van deze 

rondingen en hetgeen dat de zee te 

bieden heeft leidde tot het gebruiken van 

een zeemeermin als concept.

Vanaf maaiveld is te zien hoe de plint van 

het gebouw de staart van de zeemeermin 

nabootst. De cilindervormige toren, 

ontworpen als een Ionische zuil, vormt de 

romp van de zeemeermin.

Het gebouw bestaat grotendeels uit 

beton, staal en glas. De glanzende glazen 

gevel is typerend voor de modernistische 

architectuur. Ook hier wordt door het 

toepassen van glas een open geheel 

gecreëerd. Hierdoor wordt de connectie 

met de omgeving groter en kan men 

optimaal genieten van het wijdse uitzicht 

dat deze locatie te bieden heeft. De 

belijningen op de gevel hebben een 

duidelijke verticale richting, waardoor het 

gebouw smaller en hoger lijkt te zijn. 

[24] Hotel Nacional, Rio de Janeiro, Oscar Niemeyer

Naast een groot aantal hotelkamers 

(rond de 450), huisvestte het gebouw 

een congrescentrum voor 2800 personen 

en een theater voor 1400 personen. 

Het programma telde vijf restaurants, 

een helicoptertaxi en een groot scala 

aan kunst. Mede dankzij dit luxueuze 

programma en uitstraling werd het hotel 

al snel een Braziliaans design icoon. 

Torre Sevilla

De Torre Sevilla is een wolkenkrabber 

in het stadsdeel Triana in de 

Spaanse stad Sevilla. Dit moderne 

stadsdeel was in 1992 toneel voor 

de wereldtentoonstelling. Het 

kantoorgebouw is ontworpen door 

Cesar Pelli. Met zijn 178 meter hoogte 

en 40 verdiepingen is dit het hoogste 

gebouw van Andalusië. In eerste instantie 

veroorzaakte de bouw van de toren in 

2012 problemen bij UNESCO. De hoogte 

van het gebouw zou het uitzicht vanaf 

de oude binnenstad verstoren. Het 

gebouw heeft 4000 parkeerplaatsten 

en telt in totaal 48100 vierkante meter 

vloeroppervlakte. Naast kantoren huisvest 

het gebouw een hotel

De toren is ellipsvormig met een 

constructieve kern. Ook deze kern bestaat 

uit een rechtlijnig grid met facilitaire 

functies en verticaal transport. Net als bij 

het RWF, wordt de hoofdvorm versterkt 

door het toepassen van cilindervormige 

kolommen. Ook hier bevinden de 

kantoren zich aan de gevel en zijn de 

scheidingswanden parallel aan de gevel 

gesitueerd. Vanwege de vorm en de 

afmetingen van de plattegrond van de 

toren, is het mogelijk om een lijn midden 

door de korte zijde van de ellipse te 

trekken. Punten op deze denkbeeldige 

lijn gelden als referentie voor de 

binnenwanden. 

[26] Torre Sevilla, Sevilla, Cesar Pelli

[25] Renovatie van Hotel Nacional
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[27] Plattegrond entree Torre Sevilla

De plint van het gebouw is uitgerekt 

over het complete perceel waarbij 

een breed pad uiteindelijk eindigd bij 

de wonkenkrabber. Aan weerszijden 

van dit pad zijn verschillende functies 

gesitueerd waardoor het geheel als een 

businesscentrum in de stad ligt. 

Canary Wharf Underground Station

Dit 300 meter lange ondergrondse 

metrostation is gebouwd in de holte 

van het voormalige West-India Dock 

in Londen. Het station is in 1991 

opgeleverd. Op maaiveldhoogte is het 

stationsdak ingericht als een park, wat 

wordt gebruikt als de belangrijkste 

recreatieruimte op Canary Wharf. Het 

enige zichtbare element zijn drie glazen 

halve ellipsvormige overkappingen die 

als entree dienen. Doordat het dak 

van glas is uitgevoerd zorgen zij voor 

daglichttoetreding in het station. Doordat 

de rest van de ondergrondse ruimte 

relatief donker is, wordt het contrast 

tussen licht en donker groter, waardoor 

de bezoeker automatisch naar één van 

de uitgangen wordt geleid. Door middel 

van een grote hoeveelheid roltrappen 

kunnen de vaak haastige bezoekers 

zonder problemen het station verlaten. 

Door bovengenoemde ingrepen wordt 

er een gevoel van rust en duidelijkheid 

gecreëert. De administratieve functies, 

kiosken en andere voorzieningen zijn 

gesitueerd aan de zeiden van aan beide 

zijden van het station. 

De constructie van het drietal entrees 

bestaat uit een stalen frame. Hierbij 

zijn allereerst de grote boogvormige 

liggers geplaatst. Deze liggers zijn in de 

dwarsrichting stabiel, terwijl deze in de 

andere richting worden door middel van 

een groot aantal kleinere cilindervormige 

profielen onderling verbonden. De hart 

[28] Vogelperspectief van de Torre Sevilla en zijn plint

[29] Canary Wharf Station, London, Foster + Partners

op hart afstand van deze profielen is 

tegelijkertijd ook de hart op hart afstand 

van de glazen gelamineerde panelen die 

op deze profielen gemonteerd worden. 

Doordat deze glasplaten gebogen zijn 

en kozijnloos zijn uitgevoerd, vormt er 

een geheel dat strak, flush en dus subtiel 

oogt.

Het interieur van het station bestaat 

voornamelijk uit beton en roestvrij staal. 

Dit is gedaan om het onderhoud aan 

deze druk bezochte locatie te beperken. 

De combinatie van het lichte materiaal 

wat zich boven het maaiveld bevindt 

en het zware beton ondergronds, werkt 

perfect samen met de lichtinval die 

hierdoor ontstaat. Ook het park op 

het dak van het station draagt bij aan 

het contrast tussen de hectiek van het 

zakenleven en de rust die bovengronds 

wordt gecreëerd. 

Referenties uit de directe omgeving

In de omgeving van Granville zijn een 

aantal elementen te herkennen die 

typerend zijn voor de directe omgeving, 

maar ook voor de gehele kuststrook van 

Normandië. Een van deze elementen 

zijn de vuurtorens langs de kustlijn. 

Er is gekeken naar alle vuurtorens in 

Basse-Normandie. Deze regio telt elf 

vuurtorens waarvan er één op de kaap 

van Granville gesitueerd is. Een vuurtoren 

bestaat normaliter uit een toren waarop 

de verlichting is geïnstalleerd en de 

laagbouw waarin de machinekamers en 

een woning of overnachtingsruimte voor 

de vuurtorenwachter. Ook de bunkers 

uit de Tweede Wereldoorlog maken een 

belangrijk onderdeel uit van deze locatie.

Op de volgende pagina worden drie 

vuurtorens kort toegelicht. Er is vooral 

gekeken naar de vorm en verhoudingen.
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Deze vuurtoren ligt op het schiereiland 

Cotentin. De lamp van deze vuurtoren 

staat op 76 meter boven zeeniveau. De 

vuurtoren is opgeleverd in 1774. Toen was 

deze toren slechts 25 meter hoog. In 1834 

werd de vuurtoren van 76 meter hoogte 

opgeleverd. Deze is een fractie achter 

de oude toren gebouwd. De strekking 

van de vuurtoren is 29 mijl (46,7 km). De 

vuurtoren is ongeveer 200 meter uit de 

kust gebouwd op een rots. Dit is gedaan 

omdat de achterliggende zee ondiep 

is en met eb droog komt te liggen. De 

vuurtoren heeft een kleine diameter die 

richting de top taps toeloopt. Dit zorgt, 

in combinatie met de cilindervorm, voor 

een sterke en stabiele constructie. De 

wanden zijn dragend en het trappenhuis 

is door middel van kleine raamopeningen 

voorzien van natuurlijk daglicht. De 

machinekamer is op subtiele wijze als een 

drietal gekoppelde gebouwen rondom 

de vuurtoren geplaatst. De woning van 

de vuurtorenwachter bevind zich achter 

de toren, waardoor deze vrij uitizcht op 

de zee heeft. Tegenwoordig bevindt zich 

ook een museum in de plint.

Le phare du Cap Lévi

De vuurtoren is gelegen op het 

schiereiland Cotentin. De lamp bevind 

zich op 28 meter boven zeeniveau en 

heeft een strekking van 20 mijl (32,2 

km). De eerste vuurtoren op deze locatie 

was opgeleverd in 1858, maar werd 

vernietigd in 1944. Deze toren was 

31 meter hoog en vervaardigd in grijs 

graniet. In 1947 werd de nieuwe toren 

opgeleverd. Deze is ontworpen door 

de architecten Levasseur en Chauliat. 

De opvallende torso van de vuurtoren 

bestaat uit drie hoekpunten waartussen 

gebogen wanden lopen. Hierdoor krijgen 

[31] Locatie Le phare de Gatteville

[33] Locatie Le phare du Cap Lévi

[32] Le phare du Cap Lévi

de wanden niet alleen stabiliteit, maar 

de vuurtoren krijgt er ook een bijzonder 

uiterlijk door. Ook lijkt het daardoor 

alsof de lamp op de wanden ligt. De 

toren heeft twee bijgebouwen waar 

hoogstwaarschijnlijk de vuurtorenwachter 

woont.

Le phare de Granville

De vuurtoren van Granville bevindt zich 

op de kaap van Granville. De vuurtoren 

is slechts 18 meter hoog, maar bevindt 

zich op 40 meter boven zeeniveau. De 

lamp bevindt zich op 58 meter boven 

zeeniveau en heeft een strekking van 

23 mijl (37 kilometer). Dit wil zeggen 

dat de toren de gehele zuidelijke baai 

tot Pointe du Grouin overbrugt. Aan de 

westzijde strekt het licht tot ver voorbij 

de Chausey-eilanden. Het signaal 

station staat los van de toren en bevindt 

zich enkele meters lager. De woning 

van de vuurtorenwachter bevindt zich 

enkele meters hoger. De diameter van 

de toren is naar verhouding met zijn 

hoogte vrij groot en dus is de voetprint 

van de vuurtoren ruim opgezet. De trap 

loopt aan de binnenzijde langs de gevel 

omhoog en wordt voorzien van daglicht 

door middel van kleine raamopeningen. 

De gevel van de toren bestaat uit grote 

blokken gestapeld steen en was tijdens 

de Tweede Wereldoorlog voorzien van 

camouflage verf. 

[35] Locatie Le phare de Granville

[34] Le phare de Granville
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Locatieonderzoek

Frankrijk

Frankrijk wordt officieel de Franse 

Republiek genoemd. Het land is 

opgedeeld in 18 regio’s, die op zijn beurt 

zijn onderverdeeld in departementen. 

Frankrijk is na Rusland het grootste land 

van Europa en telt ongeveer 63 miljoen 

inwoners. Tot het einde van de Tweede 

Wereldoorlog was de bevolkingsgroei 

van Frankrijk één van de laagste van 

Europa, maar hier kwam na de oorlog, 

mede door immigratie, verandering in. 

In de vijftiende eeuw werd de bevolking 

de Franse taal opgelegd, wat moest 

leiden tot de ontwikkeling van één 

bevolkingsgroep.

Op het gebied van populaire 

vakantiebestemmingen scoort Frankrijk 

buitengewoon goed. In 2012 stond 

Frankrijk met 83 miljoen internationale 

bezoeken ruimschoots op de eerste 

plaats. De Verenigde Staten stond met 

67 miljoen bezoeken op de tweede 

plaats. Volgens het CBS was Frankrijk 

met 1,8 miljoen vakanties in 2016 de 

populairste buitenlandse bestemming 

onder de Nederlanders. Samen met de 

Franse Middellandse Zeekust ontvangen 

de grote steden als bijvoorbeeld Parijs de 

meeste toeristen. 

Normandië

Normandië is een regio in het 

noordwesten van Frankrijk. Deze regio 

ontleent zijn naam aan de Noormannen, 

ofwel de Vikingen. In het jaar 911 

kwamen zij aan in Normandië, om 

onder leiding van Rollo de eerste 

nederzettingen te stichten. Rond deze 

zelfde tijd werd door paters de Mont 

Saint-Michel gebouwd. Dit eiland is 

sinds de oudheid van strategisch belang 

geweest. De kust van Normandië heeft 

van Europa het grootste verschil in 

eb en vloed. Het verschil is acht tot 

twaalf meter en tijdens springtij zelfs 

bijna vijftien meter. Mede hierdoor 

kent de kust met haar steile kliffen een 

indrukwekkend landschap. De verovering 

van Engeland zorge in de eeuwen 

daarna voor veel Engelse invloeden 

in de regio. In 1204 werd Normandië 

veroverd door Frankrijk. Tijdens het begin 

van de honderdjarige oorlog, in 1346, 

veroverden de Engelsen Normandië weer 

terug, maar in 1415 verloren de Britten 

het gebied definitief aan Frankrijk. 

Onder andere dankzij de overvolle 

steden in de industriële revolutie en 

de pas aangelegde treinverbinding 

van Parijs naar onder meer Dieppe, 

bracht veel toeristen naar de rustige en 

natuurlijke omgeving van Normandië. 

Een ander belangrijke gebeurtenis in de 

geschiedenis van Normandië is D-Day. 

Tijdens de tweede wereldoorlog landden 

op 6 juni 1944 de geallieerden op de 

stranden van Normandië en slaagde er in 

de 5000 kilometer lange Atlantikwall te 

doorbreken. Van deze oorlogsvoering zijn 

in geheel Normandië nog vele restanten 

en monumenten te aanschouwen. Dankzij 

de strategische ligging in combinatie met 

de bijzondere natuurlijke eigenschappen 

heeft oorlogsvoering en verovering altijd 

een grote rol gespeeld in deze regio.

Granville

In de regio Normandië, in het department 

Manche ligt Granville. De stad heeft 

ongeveer 13.000 inwoners. Zij worden 

Granvillais worden genoemd. Bestuurlijk 

zijn de Chausey-eilanden ook een 

onderdeel van Granville. De stad heeft 

haar naam te danken aan familie the 

Grand, welke de eerste bezetters na de 

Vikingen waren. In 1066 vroeg Willem 

de Veroveraar (Willem I) hulp aan de 

familie om Groot-Brittannië te veroveren. 

In ruil voor hun loyaliteit heeft Willem 

I hen dit stuk land toegekend. In 1230 

werd de familie, welke geen mannelijke 

nakomelingen had, verbonden aan de 

Heer van Argouges uit Gratot, in de 

buurt Coutaces. Hij heeft overigens nooit 

in Granville gewoond. In de veertiende 

eeuw werd Normandië veroverd door de 

Engelsen. Met uitzondering van de Mont 

Saint-Michel, waarbij wel geprobeerd is 

om deze vanuit de haven van Gênets te 

omsingelen, maar het hen niet is gelukt. 

In het jaar 1401 was Genêts niet veilig 

genoeg, waarna Sir Tomas Scalles in 

1439 de baai van Saint-Michel, Roque 

de Lihou, kocht van Jean d’Argouges. 

Hij versterkte de verdediging met een 

[36] Locatie Granville, Frankrijk

[37] Mont Saint-Michel



31bolwerk. Hij groef een geul van zeven 

meter breed en achttien meter diep in 

het hart van de klif, om de toenemende 

stroom van de Bosc rivier vanuit het 

Noorden de zee aan de zuidzijde kon 

betreden. 

In 1442 namen de verdedigers van Mont 

Saint-Michel het bastion in en weerde de 

Engelsen. Charles de zevende, de koning 

van Frankrijk, snapte het strategisch 

belang van Granville en ondertekende in 

1445 een handvest. Hij besloot de stad 

te versterken door middel van wapens en 

ook kregen de inwoners een vrijstelling 

van belastingen. In 1492 arriveerde de 

joden die uit Spanje verjaagd waren in 

Granville. Voor hen was het verboden om 

in de binnenstad te wonen, waardoor zij 

zich vestigden in de buitenwijken. Daar 

kregen zij het recht om te handelen als 

zilversmeden en geldschieters. Mede 

hierdoor is de vloot van Granville 

ontwikkeld. Vanaf 1450 begon men met 

behulp van vissersboten vanuit Granville 

en de directe omgeving te vissen in 

Newfoundland, een eiland van Canada. 

In de loop der eeuwen werd Granville 

een belangrijke vissershaven van 

voornamelijk kabeljauw. Onder het 

bewind van Lodewijk de Veertiende 

kregen de boten het recht om ook 

uitgerust te worden ten behoeve van 

militaire kaapvaart. Granville telde 70 

tot 80 schepen en had vijftien admiraals, 

zoals bijvoorbeeld de ‘schipper met het 

houten been’, Pléville le Pelley. Onder 

het bewind van Lodewijk de Dertiende 

werden de vestingwerken aangepast 

om mee te gaan met de voortgang van 

de artillerie. De oostelijke ingangspoort 

werd naar het zuiden verplaatst. Dit is 

de huidige hoofdingang welke aan zijn 

linkerzijde wordt beschermt door het 

Bastion de l’œuvre. Historisch gezien was 

[38] D-Day operatie Overlord

[39] Noordelijke kustlijn Granville tijdens eb



32 vloed zo groot is, vallen twee van de drie 

havens tijdens eb compleet droog. Ook 

komen er tijdens eb een groot aantal 

rotspartijen en stranden tevoorschijn. 

Op de kaap van de stad, Pointe du 

Roc - ook wel Cap Lihou genoemd 

-  staat de ‘Phare du Cap Lihou et le 

Sémaphore’, de vuurtoren van Granville. 

Ook zijn op de strategische kaap de 

restanten van de tweede wereldoorlog 

duidelijk zichtbaar. Ook de verschillende 

kazernes in Granville zijn een restant 

van oorlogsvoering. Zo werd er in 1750 

tijdens het bewind van Lodewijk XV de 

bouw van de eerste kazerne Bazeilles in 

gang gezet. In 1778 werden er parallel 

aan Bazeilles twee barakken gebouwd. 

Deze gebouwen zijn in 1876 de Casernes 

du Roc gebouwd. In 1903 werden de 

vierde en laatste barakken opgeleverd. 

Deze zijn uitgevoerd in graniet afkomstig 

van de Chausey-eilanden. Dit gebouw 

is nu het College André Malraux. In 

1914 vertrokken er vanwege de Eerste 

Wereldoorlog vanuit Granville twee 

infanterieregimenten. Uiteindelijk vertrok 

in 1984 het laatste regiment uit deze 

kazernes.

Granville is een stad met een rijke en 

veelzijdige historie. Naast de geschiedenis 

van een succesvol vissersdorp, ademt de 

stad de gehele historie van Normandië. 

Oorlogen, veroveringen, maar ook 

de oorspronkelijke handel en visserij, 

zorgen voor een interessante onderlinge 

balans. De combinatie van een idyllische 

havenstad en oorlogslittekens in de 

vorm van uitkijkposten, bunkers en 

afweergeschut zorgt voor een atmosfeer 

die uniek te noemen is. De ruwheid 

van de zee en de steile rotswanden in 

harmonie met het pittoresk historisch 

stadscentrum op de kaap geldt als 

metafoor voor de geschiedenis van de 

stad en zijn omgeving. 

is voor schelpdieren, is de thuisbasis voor 

meer dan zestig trawlers en all-purpose 

boten. 

Jaarlijks wordt er bijna 155000 ton 

grind en schroot geëxporteerd uit de 

commerciële haven. Elk jaar wordt er 

in het eerste weekend van augustus 

tijdens de Nuit des Soudeurs een feest 

gehouden dat inherent is aan Granville. 

Er komen voor één nacht laskunstenaars 

en ambachtslieden naar de handelskades 

aan de haven om inspiratie te putten 

uit de materialen en om deze te 

vormen. Er komen gemiddeld 160000 

mensen die vanaf Granville naar de 

Chausey archipel, het kustgebied of 

de Kanaaleilanden te bereiken via een 

dagelijkse verbinding naar bijvoorbeeld 

Jersey. Regelmatig worden er tussen 

februari en oktober grootschalige gratis 

evenementen georganiseerd zoals 

bijvoorbeeld carnaval, Toute la mer 

sur un plateau, street arts festival, Les 

Sorties de Bain, La Nuit des Soudeurs et 

cetera. Granville heeft een uitzonderlijk 

bouwkundig en natuurlijk erfgoed, 

waardoor de stad van Granville in 

aanmerking komt voor de Ville et Pays 

d’Art et d’Histoire label. De gemeente is 

momenteel bezig met het samenstellen 

van het cultureel erfgoed en de 

verplichte acties die daarbij horen. Net 

als Normandië in zijn geheel, is Granville 

vanwege zijn strategische ligging in zijn 

lange geschiedenis altijd een aanzienlijke 

stad geweest. 

Aan de noordzijde van dit stadje zijn 

een aantal campings gesitueerd en in 

het centrum bij de haven een aantal 

kleinschalige hotels. Het aan de Côte des 

Havres gelegen stadje wordt ook wel 

‘het Monaco van het noorden’ genoemd, 

vanwege de ligging op een rotsachtige 

kaap. Doordat het verschil tussen eb en 

de social-economische ontwikkeling van 

Granville nauw verbonden met de zee. 

Vanaf de zeventiende tot aan het begin 

van de twintigste eeuw voeren er elk jaar 

110 zeilboten richting Newfoundland om 

te concurreren met Saint-Malo voor de 

titel van de meest vooraanstaande Franse 

belangrijkste haven. In de Haute Ville, het 

historische centrum van de stad, staan 

herenhuizen welke golden als belangrijke 

residenties van de rijke schippers van 

Granville. 

De ‘Bisquine’ is een zeilschip dat 

ontworpen is als baggerschip. Dit schip 

werd gebruikt op de bedden van de 

wilde oesters in de Mont Saint-Michel’s 

Bay. De daling van het diepzeevissen 

begon door de vroege ontwikkeling van 

het toerisme in de kustplaatsen. Dankzij 

de bouw van de spoorweg tussen Parijs 

en Granville, tijdens het tweede Rijk kreeg 

het toerisme in de stad een impuls. Voor 

drie maanden per jaar werd Granville 

omgetoverd tot een elegant district van 

Parijs. Urbanisatie gebaseerd op de 

architectuur van de kust en de impulsen 

van een aantal grote Parijse architecten, 

gaf Granville de gedaande die het 

vandaag de dag kent. Het casino is 

gebouwd in 1911 en is een monumentaal 

historisch monument. Ook het ‘Hôtel de 

l’Ermitage’ in Donville-les-Bains en villa’s 

zoals ‘Les Rhumbs’, werden gebouwd 

in dezelfde periode. In 1912 werd de 

golfbaan van Granville ontworpen 

en gerealiseerd door de grootste 

vooroorlogse golfbaanontwerper. Dit 

is een van de weinige golf-schakels in 

de Atlantische boog. Vandaag de dag 

is de kustlijn van Granville nog steeds in 

ontwikkeling. De jachthaven, gebouwd in 

1975, biedt 1000 ligplaatsen en er liggen 

plannen om er in de toekomst nog eens 

700 extra te realiseren. De vissershaven, 

welke de belangrijkste haven in Frankrijk 
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[40] De haven van Granville begin twintigste eeuw

[41] Bird’s-eye view Cap Lihou, Granville
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Stedebouwkundige transformatie

De kaap van Granville is ruwweg 

in te delen in twee delen. Het 

noordoostelijke deel, waar zich het 

historisch stadscentrum bevindt en het 

zuidwestelijke deel, waar verdediging 

en bescherming een grote rol speelt. 

De hoofdlijnen van de morfologie van 

het oude stadscentrum zijn simpelweg 

ontstaan door de natuurlijke belijning 

van de kaap te volgen. Smalle straten 

en zijstraten met zicht op zee zorgen 

voor een rustige sfeer. Ook zijn er, met 

name in het oude centrum, vrij grote 

hoogteverschillen zichtbaar. Stadswanden 

maken het mogelijk zoveel mogelijk 

ruimte te bebouwen. Door middel 

van steile straten en trappen zijn deze 

hoogteverschillen te overbruggen. De 

andere zijde van de kaap heeft een 

[42] Granville

atmosfeer die streng en zakelijk aanvoelt. 

De voormalige kazernes, de school, de 

onlogisch geplaatste parkeerplaatsen, 

kortom, de stedebouwkundige structuur, 

doet afbreuk aan de potentie die de 

kaap te bieden heeft. Deze kritiek heeft 

geleid tot het ontwerp van een nieuw 

masterplan voor het westelijke deel van 

de kaap.  

Hierbij is in eerste instantie gezocht 

naar de goede elementen uit zowel 

het historisch centrum als het te 

verbeteren gebied. Ook is er een 

oplossing gezocht voor het logisch 

situeren van de parkeerplaatsen en 

het creëren van duidelijkheid in het 

wegennet, maar ook in het bundelen van 

gebouwen met een onderlinge relatie. 

Het doel van deze transformatie was 

om eenheid, rust en sfeer te creëren 

op de gehele kaap. Op de volgende 

pagina’s wordt deze stedebouwkundige 

transformatie uitgelegd aan de hand van 

verduidelijkende afbeeldingen.

De vuurtoren van Granville staat op het 

uiteinde van de kaap. Tussen de vuurtoren 

en het te transformeren stadsdeel, ligt 

het perceel van het ultra all inclusive 

resort (zie afbeelding rechts, perceel 

aangegeven in het rood). Ook zijn er op 

de groene zone verschillende restanten 

en bunkers van de Tweede Wereldoorlog 

gesitueerd.
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[43] Cap Lihou, Granville 1:7000
N
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Parkeergelegenheid onlogisch ingedeeld

Bestaand Transformatie

Geclusterd parkeren en één hoofdweg

Vandaag de dag kan men verspreid over de kaap parkeren, maar de plaatsing is 

volkomen onlogisch te noemen. Er zijn een drietal grote parkeerplaatsen en er is in 

de zijstraten ruimte om langs te parkeren. Doordat de zijstraten eenrichtingsverkeer 

kennen en de grotere parkeerplaatsen lichtelijk verscholen liggen, wordt er op een 

onnodig veel onduidelijkheid gecreëerd. De meest zuidelijke parkeerplaats is het 

grootst en het meest overzichtelijk. De noordwestelijke parkeerplaats ligt tussen een 

school en een gymzaal, waardoor deze zorgt voor een splitsing tussen school en 

gymzaal, maar ook voor onnodig gevaarlijke situaties. Een derde parkeerplaats ligt 

tussen de Casernes du Roc. Deze parkeerplaats is onlogisch ingedeeld waardoor er 

veel ruimte verloren gaat. 

[44] Boven: transformatie bestaande stedenbouw van Cap Lihou

Door het aantal parkeerplaatsen te bundelen op één centrale plaats ontstaat er 

een duidelijke structuur. De meest zuidelijke parkeerplaats wordt uitgebreidt met 

minimaal het aantal parkeerplaatsen die de andere twee locaties telden. Ook wordt 

het hierdoor mogelijk om op de kaap één enkele hoofdweg met tweerichtingsverkeer  

als centrale as toe te passen. Het grootste gedeelte van de zijstraten is hierdoor 

autovrij. Dit komt ten goede van de rust, waar velen voor naar de kaap komen. 

[45] Parkeerplaats tussen de Casernes du Roc [46] Parkeerplaats tussen de school en de gymzaal



37Bestaand Transformatie

Zijstraten in historisch centrum met zicht op zee Zijstraten met zeezicht doorzetten door middel van een orthogonaal grid

Het historisch centrum van Granville wordt gekenmerkt door smalle straten waarvan 

elke zijstraat vrij zicht op zee heeft. Dit sterke aspect zorgt voor daglichttoetreding 

en openheid in zijn geheel, maar vooral ook het steeds terugkerende vrije uitzicht 

op zee. Ook is te zien dat aan de rand van de kaap de gebouwen in het historisch 

centrum simpelweg de contouren van de kaap volgen, om de ruimte zo optimaal en 

eenvoudig mogelijk te benutten. Er is ten alle tijden een smalle strook vrijgehouden 

om de omloop rond de kaap mogelijk te maken. 

Door een orthogonaal grid dat dwars op de hoofdweg staat toe te passen, wordt 

de openheid en het vrije uitzicht op zee doorgezet op de gehele kaap van Granville. 

Tevens worden hiermee duidelijke percelen gecreëerd, met elk één functie. De 

gymzaal vormt een geheel met de school en de militaire gebouwen worden 

geclusterd op een enkel perceel. Net als in het historisch centrum volgt elk gebouw 

de contouren van de kaap. De woningen en appartementen aan de zuidzijde richten 

zich op het vrije uitzicht over de haven en de zee. Dit in tegenstelling tot het het 

huidige naar binnen keren richting de hoofdweg.

[47] Zijstraat in historisch centrum [49] Hoogteverschil in het historisch centrum[48] Zijstraat in historisch centrum
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[50] Transformatie gebouwen 1:3000
N
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39Op de afbeelding hiernaast is nogmaals het 

aangepaste gebied te zien. De oriëntatie van de 

woningen en het appartementencomplex (7, 8, 9) is 

richting de zee gekeerd. Deze woningen liggen hoger 

dan de vele restaurants aan de haven. HierdoorOok 

de oriëntatie van het gasthuis (6) is richting de zee. 

De gymzaal (1) maakt deel uit van het Collège André 

Malraux, zonder dat de doorkijk richting de zee 

onderbroken wordt. Dit is mogelijk gemaakt door 

alleen de hoofdweg beschikbaar te stellen voor 

gemotoriseerd verkeer. Uiteindelijk zijn de kazernes 

(5) op hetzelfde perceel gesitueerd waardoor er 

eenheid wordt gecreëerd. 

Legenda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Gymzaal

Collège André Malraux

Slaapvertrekken van school

Broodbeurs

Casernes du Roc

Gasthuis

Appartementencomplex

Aaneengeschakelde woningen

Vrijstaande woningen

[51] Zicht over de havens van Granville



40 Ultra all inclusive resort 

 

Na het resort, wat - in het kort - een 

verblijfsoord dat meestal gericht is op 

luxe en comfort is, ontwikkelde zich het all 

inclusive resort. Dit is een hoteltypologie 

die in de basis weinig verschillen kent met 

het resort, maar wel toevoegingen. All 

inclusive wil zeggen dat de prijs per nacht 

inclusief (lokaal) eten en lokaal drinken 

betreft. Hierbij krijgen de hotelgasten 

vaak eten in de vorm van een buffet waar 

bepaalde thema’s aan vast kunnen zitten. 

Ook zou het kunnen zijn dat het resort 

naast een buffet ook één of meerdere à 

la carte restaurants heeft. Hier kan dan 

onder vergoeding (of inbegrepen bij de 

prijs) eten en drinken. Bij all inclusive is 

het zo dat alle lokale dranken gratis zijn. 

Hierbij gaat het vaak om dranken uit het 

land waar het resort zich bevindt. Voor 

dranken die uit het buitenland komen 

moet dus bijbetaald worden. 

 

Een ultra all inclusive resort heeft in 

principe dezelfde uitgangspunten als een 

resort en ook de formule is nagenoeg 

hetzelfde, maar het kan wel gezien 

worden als het vervolg op voorgaande 

typen. Door de concurrentie wordt de 

hotelbranche steeds opnieuw gedwongen  

nieuwe concepten, aanvullingen of 

aanbiedingen te bedenken. Het ultra all 

inclusive resort is een resort waarbij al het 

eten en drinken gratis is. Dit wil zeggen 

dat de persoon, ongeacht wat deze eet 

of drinkt, van te voren al weet hoeveel 

geld zijn verblijf gaat kosten. Er komen 

geen extra kosten bij. Naast al het eten 

zijn dus ook alle alcoholische dranken en 

geïmporteerde dranken gratis. Uiteraard 

ligt daarom de prijs van een ultra all 

inclusive resort wel wat hoger dan bij een 

‘normaal’ all inclusive resort in dezelfde 

klasse. 

Projectomschrijving
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Hotel

Hoogte

Oppervlakte

Aantal kamers

Aantal slaapplaatsen

Gemiddelde opp. per kamer

Resort Granville

75 meter

16500 m2

90

200

35 m2

[52] Ultra all inclusive resort Granville



42

Situering

[53] Doorsnede omgeving

Gesitueerd op de prominente kaap van 

Granville is het resort een eyecatcher 

aan de horizon. Het omringende 

stedelijke gebied wordt overheerst door 

horizontaliteit en bouwwerken uitgevoerd 

in zwaar ogende materialen waarbij 

een gesloten karakter overheerst. De 

zijstraten in het historisch centrum, die 

in de transformatie van het masterplan 

doorgevoerd worden, zorgen voor een 

connectie met de wijde omgeving. Aan 

de noordzijde bevindt zich de open zee, 

aan de westzijde de Chausey-eilanden, 

aan de zuidzijde de havens en aan de 

oostzijde het historisch centrum met daar 

achter de stad Granville. Deze connectie 

is van groot belang en wordt daarom ook 

doorgezet in resort Granville.

De kaap van Granville is, net als de verre 

omgeving, een wereld van contrasten. 

Steile rotswanden wisselen zich af met 

vredige stranden. De locatie is omringt 

door de schoonheid van de natuur, en 

anderzijds de ruwheid van de bunkers 

en oorlogsrestanten. Vlak achter de 

bestaande stedenbouw op de kaap, 

steekt een uiterst subtiele cilinder de 

hoogte in. De satelliet aan de cilinder 

is zo gesitueerd dat deze aansluit op 

de bestaande stedenbouw. De geringe 

diameter van de cilinder creëert subtiliteit 

en verticaliteit. Als de reikwijdte van het 

licht van de vuurtorens, reikt het uizicht 

vanuit het resort. De verticale belijning in 

de gevel en het bewust weglaten van de 

dakrand zorgt er voor dat het gebouw 

opgaat in de omgeving. In combinatie 

met het veelvuldig gebruik van glas oogt 

het gebouw uiterst licht. 

De plint van het gebouw ligt, net als de 

bunkers op locatie, verzonken onder 

het maaiveld, waardoor de natuur op 

de punt van de kaap ongeschonden 

doorvloeit. Ook vanuit de plint is het 

uitzicht op zee te bewonderen. Een 

tiental bungalows hangen als lichtgewicht 

modules aan de kaap. De bungalow is 

ontworpen als subtiel strandhuis met een 

optimaal uitzicht op de omgeving. 
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[54] Boven: stedelijke morfologie
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[55] Situatie 1:3000
N
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[56] Situatie 1:1000
N
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Morfologie

Granville ligt op een schiereiland, omringt 

door leistenen kliffen. De klif waar het 

perceel voor het ultra all inclusive resort 

op gesitueerd is wordt Pointe du Roc of 

Cap Lihou genoemd. Deze kaap is sterk 

aanwezig in het profiel van de stad. 

Doordat de kaap verder de zee in steekt 

dan het achterliggende stadsdeel, is deze 

vanuit geheel Granville te zien. Het was 

daarom een vereiste om op een subtiele 

manier om te gaan met het grote aantal 

vierkante meters dat het resort telt. 

Ook is de kaap van Granville in de 

geschiedenis van groot strategisch belang 

geweest. Dit komt doordat er vanaf de 

kaap, welke op sommige plaatsen meer 

dan veertig meter boven zeeniveau ligt, 

een wijds uitzicht in alle windrichtingen 

mogelijk is. Het waanzinnige uitzicht 

op de zee en in de verte de Chausey-

eilanden en aan de andere zijde de stad 

Granville, de havens en een lange strook 

Normandische kust, zijn elementen die 

in het ontwerp sterk naar voren komen. 

De hotelkamers bevinden zich vanaf de 

tweede verdieping. Dit is gedaan om 

vanuit iedere kamer over de bestaande 

bebouwing te kunnen kijken, waardoor er 

een wijds uitzicht wordt gecreëerd.

Door de relatie aan te gaan met deze 

omgeving, wordt deze rust doorgevoerd 

in het resort. Als het om uitzicht gaat, 

wordt er simpelweg op een verticale 

manier ontworpen. Om deze redenen 

is er voor gekozen om de hotelkamers 

in een toren als ‘verticale windroos’ te 

huisvesten. Hierbij was het taak om de 

juiste verhoudingen tussen breedte en 

hoogte toe te passen, omdat zoals eerder 

gzegd het ontwerp op deze prominente 

locatie subtiliteit in het volume vereist. 

Dit werd gevonden in de vuurtorens van 

Basse-Normandie. Een cilindervormige 

hoofdmassa zorgt voor een wijds uitzicht 

in iedere windrichting en ook de subtiliteit 

wordt hiermee benadrukt.

Door het verticale transport in een 

satelliet buiten de cilinder te plaatsen, 

kan de diameter van de toren 

gereduceerd worden. De satelliet is 

aan de stadszijde geplaatst om op 

[57] Conceptuitleg

Windroos Cilinder t.b.v. wijds uitzicht Verticaal transport als satelliet
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Plint onder het maaiveld Entree als halve ellipsoïde

deze manier te corresponderen met 

de bestaande stedebouw. Omdat de 

satelliet het verticaal transport herbergt, 

zal deze ten alle tijde verlicht zijn. Dit is 

een subtiele verwijzing naar de vuurtorens 

van Normandië. De toren fungeert als 

een markering geplaatst op de overgang 

tussen stad en natuur. 

Door het grote aantal functies en de 

geringe diameter van de hoogbouw, 

worden de recreatieve functies verwerkt 

in een horizontaal gesitueerde plint. Om 

de subtiliteit en de natuurlijke omgeving 

te waarborgen, is er gezocht naar een 

manier om de plint op een onopvallende 

manier vorm te geven. Het antwoord 

werd gevonden in de bunkers op locatie.  

Door de plint grotendeels ondergronds 

te verbergen, is deze vanaf straatniveau 

niet zichtbaar, terwijl de bezoeker 

daarentegen vanuit de plint zicht op 

zee heeft. Dit aspect straalt ook rust en 

veiligheid uit, wat ten goede komt bij het 

comfort van de hotelgast. Patio’s zorgen 

voor daglichttoetreding en fungeren als 

buitenruimten. Als verwijzing naar de 

zijstraten in het historisch centrum, ziet de 

bezoeker bij binnenkomst in de lobby via 

een lange ‘straat’ direct de zee.

Samen met de cilindervormige toren is 

de entree van het gebouw het enige 

volume dat boven de grond uitsteekt. 

Door het toepassen van een halve 

ellipsoïde als massa, wordt de glooiing 

van het landschap doorgezet waardoor 

deze ononderbroken lijkt. Het is alsof 

er een lap grond omhoog getrokken 

wordt waardoor de bezoeker het resort 

kan betreden. De afmetingen en de 

vormgeving van de entree zorgen er voor 

dat de ingang monumentaal maar toch 

subtiel oogt.

Omdat iedere gast op een persoonlijke 

manier luxe en comfort wil ervaren, zijn 

er aan de rand van de klif een tiental 

lichtgewicht bungalows ontworpen. Deze 

bungalows zijn vanuit het hoofdgebouw 

via een lift of trap te bereiken. 
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[58] Impressie resort Granville
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Hoofdgebouw
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[59] Verdieping -1, 1:400

Plattegronden en programma



51

N
0 10m

2

1

4

67

8

6

6

9

10

3

11

5

5

12

13

8

14

15 16 17 18

3

19
21

21

20

20

20
20

22

22

23

20

23

21

21

24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

entree

receptie

personeel

lobby

kofferkast

lounge

lees- en computerruimte

bar

zwembad

wellness

kleedruimten

animatie en spellen

bioscoop

bowling

kapper

zonnebank

winkel

Legenda

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

brasserie

EHBO

patio

verkeersruimte

lift

sanitaire voorzieningen

goederenopslag

trappenhuis

aankomst route taxi en voetgangers

voetbalveld

jeu de boules

fitness

ontbijt- en buffetzaal

keuken

hotelkamer

à la carte restaurant

installatieruimte



52

[60] Begane grond 1:400



53

N
0 10m

1

21

11

20

20

20
20

22

20

25

26

6

27

28 28

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

entree

receptie

personeel

lobby

kofferkast

lounge

lees- en computerruimte

bar

zwembad

wellness

kleedruimten

animatie en spellen

bioscoop

bowling

kapper

zonnebank

winkel

Legenda

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

brasserie

EHBO

patio

verkeersruimte

lift

sanitaire voorzieningen

goederenopslag

trappenhuis

aankomst route taxi en voetgangers

voetbalveld

jeu de boules

fitness

ontbijt- en buffetzaal

keuken

hotelkamer

à la carte restaurant

installatieruimte



54

N
0 10m

[61] Verdieping 1, 1:150

 2  5

21 22

25
23

30
31



55

[62] Verdieping 2 t/m 17, 1:150
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[63] Verdieping 18, 1:150
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[64] Verdieping 1, 1:150
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[65] Dakterras 1:150
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Doorsneden

[66] Dwarsdoorsnede 1:400
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[67] Langsdoorsnede 1:400 0 10m
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Gevels

[68] Noordgevel 1:400
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 GRANVILLE

[69] Oostgevel 1:400
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 GRANVILLE

0 10m[70] Zuidgevel 1:400 0 10m
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[71] Westgevel 1:400
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Toegankelijkheid

[72] Toegankelijkheid verdieping -1

De plint van het gebouw bevindt zich voor 

het grootste deel onder het maaiveld. 

Deze bestaat voornamelijk uit functies 

ten behoeve van recreatieve doeleinden. 

De plattegrond is ruim en functioneel 

opgezet. Als verwijzing naar het historisch 

centrum en de omgeving kijkt men bij 

binnenkomst via een langgerekte straat 

richting de zee. Deze straat leidt tevens 

naar de bungalows. Aan weerszijden van 

de straat bevindt zich een ‘boulevard’, 

waaraan functies als een kapper, 

zonnebanken, een winkel en een brasserie 

verbonden zitten. Deze functies hebben 

allen vrij zicht op zee.  

 

Doordat rust en comfort twee belangrijke 

uitgangspunten zijn in het ontwerp, zijn de 

functies waarbij het geluidsniveau hoger 

ligt, zo ver mogelijk van de hoogbouw 

met hotelkamers geplaatst. Het 

binnenzwembad en de sauna bevinden 

zich dichter bij de hotelkamers, omdat 

dit functies zijn waarbij de bezoeker 

zich voor of na het gebruik vaak naar 

de hotelkamer trekt. ‘Onder’ de toren 

is een bar gesitueerd. Door middel 

van een terras in combinatie met grote 

raampartijen wordt deze ruimte verlengd 

naar buiten. Ook telt de plint een vijftal 

patio’s waarvan er vier zijn opengesteld 

voor de hotelgasten. De vijfde patio is 

langs de looplijn richting de hotelkamers 

gesitueerd. Deze is langgerekt en bestaat 

voor zijn gehele vloeroppervlakte uit een 

vijver. In de westelijke hoek bevindt zich 

een computer- en leeshoek. Door middel 

van zorgvuldig geplaatste lounges en 

zithoeken wordt een atmosfeer gecreëerd 

die rust en comfort uitstraalt. 

 

De functies voor de hotelgasten en het 

personeel zijn ten alle tijden gescheiden. 

De beveiliging, het kantoor en de 

slaapvertrekken voor het personeel 

bevinden zich boven de ingang van de 

parkeergarage. Door een aan het oog 

onttrokken deur wordt communicatie 

tussen de receptie en het personeel 

op een eenvoudige manier mogelijk 

gemaakt. Aan de noordoostzijde van 

het gebouw is de goederenopslag 

gesitueerd. Op deze manier kunnen de 

binnenkomende goederen eenvoudig 

naar de plaats van bestemming gebracht 

worden.  
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faciliterend

recreatief

personeel

privé gasten

Renvooi

[73] Toegankelijkheid begane grond

De hoofdentree is gesitueerd op het 

maaiveld. Bij binnenkomst daalt men 

via een monumentale trap of met de lift 

richting de lobby en receptie van het 

gebouw.

Op het maaiveld zijn een voetbalkooi en 

twee jeu de boules banen gesitueerd. 

Deze zijn te bereiken via de hoofdentree 

of via de begane grondvloer van de 

hoogbouw. Hier is samen met een bar 

en een lounge met zicht op zee, de 

fitnessruimte gesitueerd. Doordat de 

fitness in de richting van de sportvelden 

buiten is gesitueerd en door middel van 

een glazen schuifdeur is er een directe 

verbinding tussen de sportactiviteiten 

binnen en buiten. 



70

[74] Toegankelijkheid verdieping 1, 2 t/m 17, 18

Op de eerste verdieping bevindt zich de 

ontbijtzaal. Deze ruimte dient in de avond 

als buffetzaal.  

 

De hotelkamers bevinden zich op de 

tweede verdieping en daarboven. Er 

zijn verschillende typen kamers met 

elk een wijds uitzicht in een bepaalde 

windrichting. 

 

Op de achttiende verdieping bevindt zich 

het à la carte restaurant. Deze ruimte is 

vergelijkbaar met de ontbijtzaal op de 

eerste verdieping, maar dit restaurant 

heeft een open keuken en de kern leent 

zich als lounge met in het centrum een 

hangende open haard. 
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[75] Toegankelijkheid verdieping 19 & dakterras

De negentiende verdieping leent zich 

aan de noordzijde voor kleedruimten 

ten behoeve van het buitenzwembad op 

het dakterras. De zuidzijde leent zich als 

opslag voor het personeel, en de ruimte 

waar er voldoende vrije hoogte onder 

het zwembad aanwezig is, wordt gebruikt 

voor installaties. Op deze manier gaat er 

zo min mogelijk ruimte verloren.  

 

Op de twintigste verdieping, 

het dakterras, bevind zich een 

buitenzwembad waarbij de hotelgasten 

kunnen genieten van een optimaal 

panoramisch uitzicht. 
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Circulatie

Via de ellipsvormige entree op de 

begane grond wordt men via een 

monumentale trap of lift automatisch 

richting de lobby en de receptie op 

verdieping -1 geleid. De ruime lobby 

heeft in elke richting een verkeersruimte 

die naar verschillende functies leidt. Bij 

binnenkomst ziet men direct de straat 

richting de zee. Aan het einde van deze 

centrale straat bevindt zich een dubbele 

glazen deur. Achter deze deur vervolgt 

zich het pad tot men bij de lange trap 

of de lift aankomt. De trap bevindt zich 

aan de linkerzijde en aan de rechterzijde 

bevindt zich een glazen lift waarmee de 

gast kan afdalen richting de bungalows.  

 

De verkeersruimten zijn op een heldere, 

ruime en open wijze ontworpen. 

Door een duidelijke structuur in de 

verkeersruimten toe te passen ontstaat 

er een gecoördineerde circulatie door 

het gehele gebouw. Ook is er alleen 

gebruik gemaakt van deuren als dit de 

comfort, rust of veiligheid bevorderd. De 

verkeersruimte richting de hoogbouw met 

hotelkamers is breder dan de andere  

verkeersruimten, men eenvoudig en 

automatisch de weg weet te vinden naar 

de hotelkamer. Dit wordt versterkt door 

de daaraan grenzende patio met vijver.  

 

[76] Circulatie verdieping -1
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hoofdingang

neveningang

Renvooi

[77] Circulatie begane grond

Door de opvallende, maar toch subtiele 

entree weet de bezoeker direct waar 

deze het resort moet betreden. Een 

eenrichtingsweg rondom de ellips maakt 

het mogelijk voor de taxi om bezoekers 

direct voor de entree af te zetten.  

 

Doordat de toren een cirkelvormige 

plattegrond met een zo gering mogelijke 

diameter kent, is de verkeersruimte hierin 

gereduceerd tot een minimum.   

 

Het bestaande wandelpad rondom de 

kaap van Granville blijft ononderbroken 

doordat deze boven de laagbouw, langs 

de rand, zijn weg vervolgt.
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[78] Circulatie verdieping 1, 2 t/m 17, 18, 19 & dakterras
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minimaal mogelijk te houden, is het 

verticaal transport als satelliet aan 

de toren gekoppeld. Deze satelliet 

is richting de stad gesitueerd en is 

compleet van glas. Hierdoor ontstaat er 

een open connectie tussen de omgeving 

en de hotelgast als deze zich richting 

het slaapvertrek beweegt. Ook zal de 

satelliet ‘s avonds en ‘s nachts verlicht 

zijn, waardoor er een verticale lichtlijn 

ontstaat. Dit verwijst naar de prominente 

plaatsing van de vuurtorens langs de 

kust van Normandië. De noodtrap is in 

de richting van de Chausey-eilanden 

in het westen gesitueerd. Door het 

[79] Verticaal transport

zorgvuldig kiezen van de looplijnen tussen 

de satelliet en de noodtrap, wordt het 

mogelijk de toren op te delen in vijf 

comfortabele kamers per verdieping. 

Tevens zorgt de noodtrap voor extra 

daglichttoetreding in het centrum van 

de cirkelvormige plattegrond, wat 

bijdraagt aan een aangename atmosfeer 

voor de gasten bij het betreden van 

de hotelkamer. Hieronder is een 

schematische weergave van het verticaal 

transport te zien. De lift bij de entree en 

het tweetal liften in de satelliet reiken 

beide tot de parkeergarage. De buiten 

gelegen lift en trap richting de bungalows 

maakt geen tussenstops.  



76

Interieur | Hotelkamers

6000

[81] Chambre nord & chambre nord-ouest

31 m2

2 personen

Kamers kunnen samengevoegd worden

[80] Impressie chambre nord & chambre nord-ouest

Op verdieping 2 t/m 17 bevinden zich de 

hotelkamers. Chambre nord en chambre 

nord-ouest zijn tweepersoonskamers van 

31 m2. Deze kamers hebben zicht op de 

open zee in het noorden en het noord-

oosten. Doordat de gevel bestaat uit 

grote gebogen glazen schuifpuien, kan 

deze in zijn geheel geopend worden, 

waardoor de connectie met de omgeving 

optimaal is. De badkamerunits zijn 

geinspireerd door de Total Furnishing 

Unit van Joe Colombo (1971). De unit 

heeft een toilet, een regendouche en een 

wastafel. Ook is er aan de buitenzijde 

een grote kledingkast ingebouwd. De 

plaatsing van de unit zorgt er voor dat de 

kamer één geheel blijft, maar toch zorgt 

voor een subtiele scheiding tussen slaap- 

en leefvertrek. 

 

Deze hotelkamers liggen gespiegeld ten 

opzichte van elkaar. Dankzij een dubbele 

schuifdeur in de scheidingswand, kunnen 

deze kamers samengevoegd worden tot 

een kamer voor vier personen. 
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6000

[83] Chambre ouest & chambre est

37 m2

2 personen

[82] Impressie chambre ouest & chambre est

Chambre ouest en chambre est zijn 

tweepersoonskamers van 37 m2. De 

oostelijke kamer kijkt uit over de stad en 

de haven. De westerlijke kamer kijkt via 

de kaap uit over de open zee richting de 

Chausey-eilanden. Ook bij deze kamers 

bestaat de gevel uit gebogen schuifpuien. 

Deze badkamerunits hebben naast een 

toilet, een wastafel en eenn kledingkast, 

een ruim ligbad. Ook heeft dit type 

unit een minibar. Op de scheiding 

tussen slaap- en leefvertrek is een zitje 

gecreëerd. 
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[84] Impressie meubilair. ‘LC2’ bank (door Le Corbusier & Charlotte Perriand, 1928) & de ‘Fauteuil Swan’ (door Arne Jacobsen, 1958)
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[86] Chambre sud

6000

39 m2

2 personen

Samen te voegen met chambre est

[85] Impressie chambre sud

Chambre sud is een tweepersoonskamer 

van 39 m2. De zuidelijke kamer kijkt uit 

over de open zee en de haven. Ook bij dit 

type kamer bestaat de gevel uit gebogen 

schuifpuien. Net als bij chambre nord en 

nord-ouest heeft de badkamerunit een 

toilet, een regendouche, een wastafel en 

aan de buitenzijde een ruime kledingkast.  

Op de scheiding tussen slaap- en 

leefvertrek is een zitje gecreëerd.  

 

Deze hotelkamer is dankzij een dubbele 

schuifdeur in de scheidingswand, samen 

te voegen met chambre est.
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Interieur | Algemeen

[87] Lobby en receptie

Bij binnenkomst draait men via een trap 

direct in de richting van de receptie. 

Door middel van een straat ziet men in de 

verte direct de zee. Dit is een verwijzing 

naar het historisch centrum op de kaap 

van Granville. Ook bevindt zich een 

bescheiden lounge in de lobby. Deze 

wordt voornamelijk gebruikt door gasten 

die net aangekomen zijn of op het punt 

staan om te vertrekken. 
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[88] Gang vanaf bioscoopzaal

Op de afbeelding hieronder is te zien 

hoe de plint steeds de connectie met 

de omgeving aangaat. De gang vanuit 

de bioscoop, heeft zijn focus op de zee, 

maar doordat er één zijde bijna compleet 

open is, oogt het ruimtelijk en rustig. Deze 

openingen zijn in dit geval een patio’s en 

de lees- en computerruimte. De ruimten 

scheiden zich niet door middel van 

muren maar door middel van verschil in 

materialisatie.
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[89] Patio’s, lounge en leeshoek

Daglichttoetreding in de plint wordt 

mogelijk gemaakt door de noordgevel 

en een aantal patio’s. Op de afbeelding 

hieronder is de samenhang tussen de 

verschillende ruimten te zien. Door 

middel van kozijnloze raampartijen 

voelt de gehele plint als een geheel. 

Dit in combinatie met de zwaar ogende 

dakvloeren geeft de expressie van patio’s 

als perforaties uit het landschap.
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[89] Dakterras hoogbouw

Het dakterras van de toren is uitgerust 

met een ruim zwembad en bubbelbad. 

Door de glazen gevel ontstaat er 

openheid, maar het werkt ook als 

windvanger. Vanaf deze verdieping heeft 

de bezoeker een waanzinnig panoramisch 

uitzicht. Dit uitzicht reikt van de stad 

Granville aan de oostzijde, de havens in 

het zuiden, tot aan de Chausey-eilanden 

aan de westzijde en de open zee in het 

noorden. Doordat de vloerafwerking 

bestaat uit vlonderplanken kan het 

bad- en regenwater eenvoudig onder 

de planken afgevoerd worden. Eén 

verdieping lager bevinden zich de 

kleedruimten en sanitaire voorzieningen.
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Facade

Op de afbeelding op de rechter pagina 

is een fragment van de gevel van de 

hoogbouw te zien. De verticale doorsnede 

hiervan is in het hoofdstuk ‘Constructie’ 

in een grotere schaal nogmaals 

afgebeeld. De belangrijkste elementen 

van de gevel zijn de taatsdraaiend 

gezeefdrukte glazen lamellen. Deze 

lamellen worden toegepast op de 

tweede tot de zeventiende verdieping. 

Dit zijn tevens de verdiepingen waar de 

hotelkamers zich bevinden. De lamellen 

bestaan uit drie lagen glas, die aan de 

boven- en onderzijde worden ingeklemd 

en vastgezet aan een voet. Vervolgens 

wordt dit gehele paneel boven en onder 

op een stalen kokerprofiel gemonteerd. 

Per hotelkamer wordt er een motor 

in de stalen koker gemonteerd. Deze 

maakt het mogelijk om de panelen per 

kamer mechanisch 90 graden te laten 

taatsdraaien. De motor is uit het zicht 

weggewerkt in de stalen koker en is voor 

eventueel onderhoud bereikbaar via 

een klep op het kokerprofiel. Dankzij het 

gezeefdrukte glas én de mogelijkheid 

de panelen van binnenuit te bedienen, 

wordt er op de hotelkamer een private, 

maar toch open, sfeer gecreëerd.  De 

panelen dienen ook als als zon- en 

windwering. Het gehele gevelsysteem is 

via een technisch balkon bereikbaar voor 

onderhoud. Achter de lamellen bevinden 

zich grote gebogen schuifdeuren die het 

mogelijk maken de complete buitengevel 

van van vloer tot plafond te openen. 

Hierdoor ontstaat er een ruimtelijk gevoel 

en staat de hotelgast letterlijk direct in 

contact met de directe omgeving. Ten 

behoeve van de veiligheid is tussen de 

schuifpuien en de lamellen een glazen 

balustrade geplaatst. 

[90] Gevelfragment
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[91] Gevelfragment 1:50
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Constructie

[92] Constructieschema hybride constructie laagbouw

Op de afbeelding hieronder is het 

constructieschema van de laagbouw 

te zien. Er is gekozen voor dragende 

betonwanden met waar nodig stalen 

kolommen en liggers. Aangezien de 

ondergrond uit rots bestaat, zal er 

allereerst een stuk rots weggehakt 

moeten worden. Na het storten van de 

parkeerkelder kan de bekisting voor de 

constructieve wanden van verdieping 

-1 gezet worden. De bekisting zal van 

planken gemaakt worden en bij de 

wanden met zichtwerk zal dat motief 

zichtbaar blijven. BIj de buitengevels 

wordt de isolatie direct ingestort.

Doordat het maaiveld het ‘dak’ van de 

plint is en hier naast gras ook bomen op 

moeten kunnen groeien, ontstaat er een 

dakpakket van grote dikte. Om gewicht 

en dus ook ruimte te besparen is er 

gekozen voor een bollenplaatvloer. Dit is 

een breedplaatvloer welke door middel 

van kunststof ballen gevuld met lucht 

ligt het gewicht 30% lager dan bij een 

massieve breedplaatvloer. De vloer moet 

aan minimaal twee zijden ondersteund 

worden. Om grote overspanningen 

mogelijk te maken zal de vloer op 

verschillende plaatsen ondersteund 

worden door stalen IPE profielen. Bij het 

storten van de wanden wordt waar nodig 

een sparing in de bekisting meegenomen. 

Hier kunnen vervolgens de staalprofielen 

ingelegd worden (zie afbeelding rechts). 

Als de balk is geplaatst wordt deze 

sparing afgestort. 

De constructie van de liften en de satelliet 

aan de cilindervormige toren bestaat uit 

stalen kokerprofielen van 200 x 200 mm 

(bij de satelliet van de hoogbouw is dit 

350 x 350 mm). 

Op de afbeelding rechts is een isometrie 

van de dakopbouw van het maaiveld te 

zien. 
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Stucplaat gepleisterd

IPE-600

Bubbledeck 340 mm

60 mm PU-isolatie gekleefd

Tweelaags bitumen

Wegenbouwdoek

Drainageplaat

Steenwoldeken geneedlepuncht 20 mm

Zand minimaal 150 mm

Grondlaag minimaal 500 mm

1

2

3

4
5
6
7

8

9

10

sparing

Renvooi

[93] Detail dak op maaiveld 1: 10
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bestaat uit staal, zo ook de constructieve 

kern. Dit is gedaan om openheid te 

creëren, maar ook omdat de kern 

op de verdiepingen met hotelkamers 

veel openingen heeft. De kern heeft 

een diameter van 4,8 meter en 

wordt gevormd door een forse stalen 

koker. Deze wordt op zeven plaatsen 

ondersteund door cilindervormige 

kolommen met een diameter van 

400 mm. Dit moet voor voldoende 

stabiliteit zorgen. Met een momentvaste 

boutverbinding zijn THQ liggers aan de 

kern gemonteerd (zie afbeelding rechts). 

Als randbalk wordt er een petligger 

van 320 mm toegepast (zie afbeelding 

hieronder). Aan de buitenzijde van deze 

randbalk is om de 2,2 meter een koker 

640

29
95

Legenda

1

2

3

4

Petligger 320 mm

Bubbledeck 280 mm

Koker 100 x 200 mm

Koker 200 x 300 mm t.b.v. montage lamellen

gemonteerd en daaraan is op zijn beurt 

weer een kokerprofiel gemonteerd 

deze draagt de gevellamellen. De 

koker die de lamellen draagt hangt 

door middel van en stalen voet aan de 

haakse koker. De haakse koker is door 

middel van een stalen L-profiel aan 

de hoofddraagconstructie bevestigd. 

Ten behoeve van onderhoud is er door 

middel van een rooster op de kokers een 

technisch balkon gecreëert. 

Ook in de toren worden 

bollenplaatvloeren toegepast. Deze 

hebben een dikte van 280 mm en het 

totale vloerdikte (incl. vloerafwerking en 

verlaagd plafond) bedraagt 405 mm. De 

overspanningsrichting is van THQ ligger 

tot THQ ligger en langs de gevel rust de 

vloer op de petligger. 

12

3

4

[94] Constructiedetail gevel 1:10
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[95] Fragment constructieve kern hoogbouw

Legenda

1

2

3

Koker 400 mm breed, hoogte 600-800 mm

Kolom rond 400 mm

THQ-320 

boutverbinding

geboord gat met getapt draad

Renvooi

1

2

3
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Installaties

[97] Toe- en afvoer van lucht in de hotelkamer

[96] Installatieruimten

Het resort kent drie installatieruimten. 

Eén hiervan is onder het zwembad in 

de hoogbouw geplaatst, één in de 

parkeergarage onder het binnenterras 

van het zwembad en de derde in 

de parkeergarage onder de toren. 

In de ruimte onder de toren zullen 

warmtepompen geplaatst worden. Dit 

maakt het mogelijk de vloerverwarming 

in het gebouw in de zomer als koeling te 

gebruiken. 

In de hotelkamers gaat de vuile lucht 

via het verlaagde plafond en via de 

badkamerunits richting de leidingschacht. 

Deze schacht bevindt zich bij elke kamer 

achter de badkamerunit. Via deze 

schacht verplaatst de lucht zich naar de 

negentiende verdieping, waarna deze 

het gebouw via de gevel zal verlaten. 

Op de hotelkamers is via de gevel ook 

natuurlijke ventilatie mogelijk. Op de 

afbeelding hieronder is dit principe 

schematisch weergegeven.
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Materialisatie

Gezeefdrukte glazen 
lamellen
Gevels hoogbouw

Zonwerend glas
Gevels hoogbouw 
Dak entree

Beton met 
houtnerfmotief 
Laagbouw

Glasvezel versterkt 
kunststof
Bakamerunits

Epoxyvloer
Publieke ruimten

Geperforeerd 
micro plafond
Publieke ruimten

Aluminium U-profiel
Aansluiting van 
scheidingswand op 
kolom

Vlonderplanken
Dakterras/
buitenzwembad

Gehard gelaagd glas
Balustrades

Pleisterwerk
Wandafwerking

Lamelparket 
Hotelkamers

Epoxyvloer
Publieke ruimten

[98] Materialisatie 

De gevel van de toren bestaat uit grote 

glazen schuifpuien. Dit creëert openheid 

in de publieke ruimten, maar ook in de 

hotelkamers. Om bij de hotelkamers 

deze openheid van binnen naar buiten 

te behouden, maar de inkijk van buiten 

naar binnen te vermijden, zijn er aan 

de buitenzijde gezeefdrukte glazen 

lamellen geplaatst. Hierdoor wordt 

er ook direct onderscheid gemaakt 

tussen de verdiepingen met kamers 

en de verdiepingen met bijvoorbeeld 

een restaurant. Om het comfort te 

optimaliseren is er bij de verdiepingen 

zonder lamellen gekozen voor zonwerend 

glas. Dit is glas met een folie waardoor 

er geen aparte zonwering nodig is. 

Omdat de gevel bij de hotelkamers 

volledig geopend kan worden, is er aan 

de buitenzijde van de schuifpuien een 

balustrade van gehard glas geplaatst. 

De metal stud binnenwanden in de toren 

worden door middel van een aluminium 

U-profiel tegen de cilindervormige 

kolommen geplaatst. De vloer van 

de hotelkamers wordt in lamelparket 

gerealiseerd. Dit is een parketsoort 

waarbij vloerverwarming mogelijk is. De 

badkamerunits worden gemaakt van 

glasvezel versterkt kunststof. 

Bij de plint van het gebouw worden 

de dragende wanden die in het zicht 

gelaten worden, gestort in een bekisting 

van houten planken. Hierdoor blijft 

het houtnerfmotief zichtbaar. Voor 

een goede akoestiek wordt er in de 

publieke ruimten een geperforeerd 

micro plafond toegepast. Op een aantal 

plaatsen wordt een donkere epoxyvloer 

toegepast en om openheid te creëren op 

sommige plaatsen een lichte epoxyvloer. 

Het dakterras wordt voorzien van 

vlonderplanken. 
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[100] Impressie bungalows Resort Granville
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Bungalows
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[101] Plattegrond bungalow 1:100

Legenda

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

entree

woonkamer

keuken

eethoek

balkon

slaapkamer

badkamer

toilet

verkeersruimte

berging

1

2

3 4

5

6 6

5

78

9

10

Plattegronden en programma
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N
0 10m 2  5[102] Doorsnede bungalow 1:100

Doorsnede
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[103] Vooraanzicht bungalow 1:100

[104] Achteraanzicht bungalow 1:100

Gevels
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0 10m 2  5

[105] Linkerzijaanzicht bungalow 1:100

[106] Rechterzijaanzicht bungalow 1:100
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Circulatie

[107] Circulatieruimte bungalow

De enige manier om bij de bungalows 

te komen is via het hoofdgebouw. Bij 

binnenkomst ziet men na het inchecken 

bij de receptie direct een gang met zicht 

op zee. Aan het einde van deze gang zit 

een dubbele deur waarmee men naar 

buiten kan. Vanaf het moment dat de 

persoon buiten is zijn de bungalows direct 

zichtbaar. Via de lift of trap daalt men 

af richting de bungalows. De bungalows 

zijn als lichtgewicht elementen aan het 

langsliggende wandelpad geschakeld. 

Via dit pad is elke bungalow eenvoudig 

te bereiken. 

Als men voor de deur van de bungalow 

staat, is er direct een doorkijk richting 

de zee te zien. Bij binnenkomst wordt 

men door middel van de draairichting 

van de deur automatisch naar het 

‘woongedeelte’ van de bungalow 

getrokken. Aan de rechterzijde bevindt 

zich een korte, maar brede gang waarin 

zich de slaapvertrekken, de badkamer 

en het toilet bevinden. Door de functies 

op deze manier te scheiden wordt er een 

optimaal comfort geleverd. Om een rust 

te creëren is elke kamer voorzien van 

een schuifdeur. Zowel de slaapvertrekken 

als het woongedeelte is voorzien van 

een ruim balkon die via een schuifpui te 

betreden zijn. 
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circulatie

hoofdingang

Renvooi

[108] Circulatie bungalows
N
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Interieur | Bungalows

Na de interessante route richting de 

bungalows, kan men optimaal tot rust 

komen en ontspannen in één van de 

gastenverblijven. Op de afbeeldingen 

rechts zijn impressies van deze bungalows 

te zien. 

Op de afbeelding rechtsonderin is de 

hal van de bungalow te zien. Als men 

binnenstapt ziet men direct via een groot 

glazen paneel de zee. Doordat de hal 

verder terug ligt dan de ‘woonzijde’ en 

de ‘facilitierende zijde’ van de bungalow, 

ontstaat er een beeld dat refereert naar 

de zijstraten in het historisch centrum. 

Het interieur is ruim en minimalistisch 

opgezet. Hierdoor komt de architectuur 

van de modules optimaal tot zijn recht. 

Op de liggers rusten geprofileerde 

staalplaten. Ook dit benadrukt het 

lichtgewicht ontwerpen en bouwen 

aan de rand van de kaap. Aan het 

plafond is af te lezen op welke manier 

de bungalows zijn geconstrueerd en 

gekoppeld. Het uitzicht wordt optimaal 

benut door grote schuifdeuren. De 

belijning van de dragende constructie 

benadrukt deze kijkrichting. Mede 

dankzij de schuifdeuren kan het balkon 

gezien worden als het verlengde van de 

woonkamer. Dit zorgt voor een connectie 

tussen bungalow en omgeving. 

De houten vloer creëert warmte in 

de woonkamer. Een epoxyvloer van 

gebroken wit creëert ruimtelijkheid in de 

slaapvertrekken, de badkamer, toilet en 

de hal.
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[109] Interieur bungalow

[110] Zeezicht bij binnenkomst
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Facade

25
30

Omdat de bungalows modulair en 

lichtgewicht zijn, is er als gevelmateriaal 

gekozen voor een product met deze 

zelfde eigenschappen, namelijk uit 

polycarbonaat panelen. Dit zijn semi-

transparante panelen van 600 mm 

breedte. De panelen zijn opaalkleurig 

wat bijdraagt aan de impressie van 

de bungalow.  De platen worden in 

de verticale richting in een railprofiel 

geplaatst. Dit profiel zit met L-beugels 

vast aan de metal-stud wanden. Als 

koudebrugonderbreking en ten behoeve 

van het comfort de isolatiewaarde te 

verbeteren, wordt er aan de buitenzijde 

van de metal stud wanden een dunne 

harde isolatieplaat geplaatst. Op het 

dakvlak en onder de vloeren wordt 

de gevel ook afgewerkt met deze 

polycarbonaat panelen. De minimale 

[111] Technische doorsnede 1:50

naden worden op het dakvlak door 

middel van een strip dichtgezet. 

Het dakafschot loopt richting de 

hoeken zodat het regenwater via de 

hoekkolommen wordt afgevoerd. Boven 

het balkon van de ‘woonkamer’ is 

gedeeltelijk het dak doorgezet. Op de 

balklaag liggen enkel de polycarbonaat 

panelen, waardoor de overkapping 

flinterdun is en het licht oogt. Ook is 

dit gedeelte van het balkon aan beide 

kanten dicht gezet met aan de binnen- 

en buitenzijde panelen. Hierdoor zijn de 

contouren van de constructie zichtbaar 

en ogen de wanden als papier. De 

buitenverlichting wordt tussen deze 

panelen geïnstalleerd, waardoor dit 

effect in de nachtsituatie versterkt wordt. 

Dit komt ook het comfort van de bezoeker 

ten goede.
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[113] Montage gevelpanelen 1:10

[112] Opaalkleurige polycarbonaat gevel, Immmergas Center for Advanced Training, Iotti + Pavarani Architects

Dakopbouw

     Geprofileerde staalplaat 

     Waterwerende laag

     Roofboard 18 mm

     Harde isolatie 80 mm

     Polycarbonaat beplating op onderconstructie

Gevelopbouw

     Dubbele gipsplaat gepleisterd

     Isolatie 75 mm

     Harde isolatie 30 mm

     Polycarbonaat beplating op onderconstructie
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Constructie

[115] Prefrabricatie van de constructieve elementen van een unit

De bungalows zijn lichtgewicht en 

worden elders geprefabriceerd. Dit is 

gedaan om de impressie te creëren 

dat de bungalows tegen de rots aan 

gezet zijn. Ook is dit een snelle manier 

van bouwen die kostenbesparend 

is, wat perfect aansluit bij de eisen 

van de hotelbranche. Elke bungalow 

bestaat uit modules die op locatie via 

een viertal hijsogen eenvoudig op een 

hoofddraagconstructie gehesen kunnen 

worden. De hoofddraagconstructie 

bestaat uit stalen kokers van 200 x 200 

mm en wordt ondersteund door betonnen 

poeren (zie afbeelding rechts). 

Op de afbeelding hieronder is de 

eerste stap van de prefabricatie van 

de modules te zien. De constructie 

bestaat voornamelijk uit koudgewalste 

[116] Hijsoog

[114] Hoofddraagconstructie 

C-profielen. Het basisframe van de vloer 

heeft een dikte van 300 mm waartussen 

om de 600 mm een C-profiel van 150 

mm wordt gemonteerd. Bij het dak van 

de module wordt gebruik gemaakt 

van een framework van stalen kokers 

waardoor de dikte van het dakpakket 

zo minimaal mogelijk blijft. Deze kokers 

blijven in het zicht. De hoekkolomen 

zijn  stalen kokers van 100 x 100 mm. 

De wanden bestaan uit een frame van 

C-profielen van 75 mm  en worden ten 

behoeve van stabiliteit in twee richtingen 

voorzien van kruizen. 
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wordt deze geïsoleerd. De wanden 

worden geïsoleerd met 75 mm zachte 

isolatie. Aan de binnenzijde wordt deze 

afgewerkt met gipsplaten en aan de 

buitenzijde wordt er nog eens drie 

centimeter harde isolatie geplaatst. 

Hierdoor worden alle koudebruggen 

onderbroken en dus wordt het comfort 

van de gebruiker verbeterd. Vervolgens 

wordt de lichtgewicht constructie ten 

behoeve van de polycarbonaat beplating 

bevestigd en daarna volgen de platen. 

Ook de binnenwanden worden geplaatst. 

De vloeren en het dak bestaan uit 

geprofileerde staalplaten. Hier is voor 

gekozen omdat deze platen zeer geringe 

dikte hebben en niet afgewerkt hoeven te 

worden. Aan de buitenzijde wordt isolatie 

geplaatst en vervolgens kunnen de 

gevelpanelen geïnstalleerd worden. Aan 

de binnenzijde van de bungalow zullen 

deze in de kleur gebroken wit gespoten 

worden. De vloer is van hout om een 

warme sfeer te creëren. 

[117] Plaatsen van wanden, vloeren en daken
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[118] Plaatsen van de modules op locatie



109Als alle modules zijn geprefabriceerd 

kunnen deze op de vrachtwagen naar 

de locatie vervoerd worden. Op de 

afbeelding links is te zien hoe de modules 

aan elkaar gekoppeld worden. De vrije 

ruimte tussen twee elementen bedraagt 

minimaal 50 mm. Door middel van een 

koppelplaat op elke hoek worden de 

elementen aan elkaar gekoppeld. Om 

koudebruggen te voorkomen wordt de 

vrije ruimte bij de koppeling opgevuld 

met isolatie. Uiteindelijk wordt er een 

metalen kap over de scheiding geplaatst. 

Deze wordt over de scheiding tussen de 

elementen geplaatst. De tussenruimte 

wordt opgevuld met isolatie en gedicht 

met zetwerk (zie afbeelding rechts).  

25
30

[120] Plaatsen van metalen kappen

[119] Detail onderlinge connectie



[121] Impressie bungalows Resort Granville
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Conclusie

Het ultra all inclusive resort ‘Granville’ is een ontwerp gesitueerd op de kaap van 

Granville, Frankrijk. Dit resort zal niet alleen bijdragen aan het toerisme in de stad zelf, 

maar ook aan het toerisme in de verdere omgeving. Normandië is rijk aan natuur, cultuur 

en historie. Het concept van het resort is voortgebloeid uit de omgeving in combinatie met 

de wens naar comfort, ontspanning en veiligheid voor de hotelgast (het ‘thuisvoelen’). Een 

verwijzing naar de vuurtorens langs de kust en de bunkers uit de Tweede Wereldoorlog 

op de kaap resulteert in een gebouw dat in dienst staat van zijn omgeving en daarom op 

deze locatie tot zijn recht komt. Door middel van verticaliteit en subtiliteit is een gebouw 

gecreëerd waarin een sterke connectie met de omgeving voelbaar is en waarbij het een 

verrijking is aan de horizon. De hoofdmassa van het gebouw is ontstaan door middel 

van het panoramisch uitzicht dat de locatie kenmerkt. Een cilindervormig gebouw kent 

geen voorkeurszijde en de hoogte van de toren versterkt het uitzicht in elke windrichting. 

De hotelkamers bevinden zich vanaf de tweede verdieping. Hierdoor kijkt eenieder over 

de bestaande bebouwing van de kaap. Door middel van grote raamopeningen wordt 

er een sterke relatie zichtbaar tussen de omgeving en het gebouw. Dit zorgt er voor 

dat deze kalme en natuurrijke omgeving de comfortabele en ontspannen atmosfeer in 

het resort aanvult, maar ook versterkt. De perfecte balans tussen enerzijds openheid 

vanuit de hotelkamer en anderzijds het privé-gevoel bij de gasten is verwezenlijkt door 

het toepassen van gezeefdrukte glazen lamellen. Deze lamellen versterken naast de 

verticaliteit en subtiliteit van de toren, ook duidelijk het comfort op de hotelkamer.

De recreatieve functies bevinden zich voornamelijk in de plint van het gebouw. Deze 

plint is onder het maaiveld geplaatst om op deze manier het omringende landschap te 

behouden. Ook vormt de plint daardoor geen belemmering voor het vrije uitzicht vanaf 

de kaap. De noordgevel en verschillende patio’s zorgen voor daglichttoetreding in de 

plint. De patio’s zijn vrij toegankelijk voor de hotelgasten. Het brede programma van 

recreatieve functies is op logische wijze onderverdeeld in een aantal zones. De lobby ligt 

centraal en de functies waarbij het geluidsvolume hoger ligt, bevinden zich op de grootste 

afstand van de toren. Het zwembad en wellness de toren en de functies die voornamelijk 

betrekking hebben op de bungalows liggen bevinden zich aan de noordgevel van de 

plint. Ten behoeve van een optimaal comfort kent het resort een aantal zit- en leeshoeken.

De ellipsvormige entree van het gebouw zorgt er voor dat het landschap ononderbroken 

doorvloeit en geeft de expressie alsof het maaiveld voor een fractie gelicht wordt 

waardoor men het resort kan betreden. De ellipsoïde is compleet uitgevoerd in glas en 

zorgt voor een aangename hoeveelheid lichtinval in de lobby. Een ‘straat’ richting de zee 

verwijst naar het historisch centrum van Granville. Via deze weg kunnen de bungalows 

bereikt worden. Deze zijn gesitueerd aan de rand van de kaap en ontworpen voor de 

gasten die meer ruimte wensen of de mogelijkheid willen hebben zelf te kunnen koken. De 

bungalows zijn voor maximaal vier personen en zijn modulair en lichtgewicht ontworpen. 

Door de combinatie van deze elementen is het ultra all inclusive resort op de kaap van 

Granville een vakantieverblijf waarin de hotelgast zich thuis zal voelen en tot rust zal 

komen. Hierbij speelt het uitzicht, de omgeving en het programma een grote rol. Het resort 

is op meerdere vlakken een toevoeging aan de omgeving en de stad, maar de stad is ook 

een toevoeging aan het verblijf op het resort.
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Reflectie

Voorafgaand aan deze periode op de Technische Universiteit in Eindhoven heb ik de 

Bachelor Bouwkunde gevolgd op HBO. Hier werd de aandacht verdeeld tussen het 

architectonisch ontwerp, maar ook relatief veel technisch detailleren. Dit is de reden dat 

ik tijdens dit afstudeerproject de focus vooral op het concept, de hoofdmassa en het 

architectonisch ontwerp wilde leggen. 

De ontwerpopgave was vanaf het begin van de afstudeeperiode duidelijk, namelijk 

het ontwerpen van een toevluchtsoord, in welke vorm dan ook. Het gezamenlijke 

vooronderzoek wat in de eerste perioden is geschreven vormde de basis voor het opstellen 

van de ontwerpopgave. Al snel was het duidelijk dat ik een uitdagende en grootschalige 

opgave wilde opstellen. Deze grootschaligheid heeft enerzijds te maken met het hotel 

dat ik in het vooronderzoek heb geanalyseerd, namelijk hotel Habitat Sky van Dominique 

Perrault, maar het komt vooral doordat ik nog niet eerder een complex van dit formaat 

heb mogen ontwerpen. De combinatie van het slim ontwerpen van hotelkamers en een 

groot aantal functies leek me interessant en dat heeft geresulteerd in het ontwerp van 

een resort in Granville. Persoonlijk vind ik het belangrijk dat, als de mogelijkheid er is, 

de locatie van het desbetreffende project bezocht moet worden. Dit is de reden dat ik 

voor een stad in Normandië heb gekozen. Nadat ik vooronderzoek heb gedaan over 

Normandië ben Ik via Étretat naar Granville gereden om de regio ook daadwerkelijk te 

ervaren. De rust en sfeer, maar ook de hoogteverschillen in Granville en omgeving werden 

pas echt duidelijk op het moment dat ik daar was. 

Het bedenken van een sterk concept voor de hoofdmassa verliep in het begin wat stroef. 

Ik leek me te lang vast te houden aan verschillende uitgangspunten waardoor ik blind was 

geworden voor andere opties. Uiteindelijk had ik een sterk uitgangspunt gevonden en ben 

ik begonnen met het uittekenen van plattegronden, aanzichten en doorsneden. Omdat 

de het een vrij groot gebouw is met vele functies en daarbij ook nog eens cirkelvormige 

plattegronden kent, was het lastig tekenen en ontwerpen. Ik ben tot het einde kritisch 

gebleven en heb de lat hoog gelegd, waardoor de laatste fase erg druk was, maar 

hierdoor ben ik wel extra tevreden over wat voor project ik neer heb kunnen zetten in deze 

korte periode. De medestudenten en vooral de begeleiders, hebben mij hier uitermate 

goed geholpen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat discussie, kritiek en feedback altijd 

tot een beter eindproduct leiden. Het werken met de begeleiders en de medestudenten 

heb ik als zeer aangenaam ervaren. Ik kijk met trots terug op dit afstudeerjaar en 

uiteraard mijn afstudeerproject.
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