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Ard Flipse
Eindhoven, 1 juli 2016

VOORWOORD



76

Dit afstudeerverslag is het eindresultaat van een jaar onderzoeken 
en ontwerpen binnen de afstudeerstudio Architecture, Branding 
and Sustainability. Middels een voorbereidend onderzoek 
gedurende het eerste half jaar is onderzoek gedaan naar de 
verhouding tussen deze drie thema’s. Met behulp van een essay is 
een opstap gemaakt naar een onderzoeksvraag welke in deel twee 
van het afstudeerjaar is beantwoord met doelgericht onderzoek en 
een definitief ontwerpvoorstel. 

In het essay wordt een route naar een duurzame toekomst 
onderzocht, welke ontwerptools heeft de architect als hij een 
duurzaam gebouw wilt ontwerpen? De bekende 3R route 
(reduce, reuse and recycle) wordt onder de loep genomen door 
het hoofdkantoor van het WNF te analyseren. Als tegenhanger 
van deze strategie is Cradle to Cradle onderzocht, met als 
voorbeeldproject het stadskantoor te Venlo, dat in juni 2016 
is opgeleverd. Geconcludeerd kan worden dat de architect 
verscheidene ontwerptools kan gebruiken maar allereerst de 
wensen van de opdrachtgever moet vertalen en daarvoor zijn 
expertise kan gebruiken. Een architect is bij uitstek degene die zijn 
kennis kan gebruiken om de duurzame ambities van organisaties in 
hun gebouwen weer te geven. 

Dit essay als opstap gebruikend is een organisatie gezocht die een 
missie heeft en wilt uitstralen. Actuele gebeurtenissen droegen 
bij aan de keuze om een gereformeerde theologische universiteit  
te ontwerpen, als representatief gebouw voor de gereformeerde 
kerken in Nederland. Kerken in Nederland worden opgeroepen 
duurzaam te zijn en dat uit te stralen, als kenmerk van goed 

SAMENVATTING
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rentmeesterschap, het verantwoord omgaan met de natuur. Omdat 
huidige ontwikkelingen een samenwerking laten zien in protestants 
Nederland is gekozen om een gebouw te ontwerpen dat eenheid 
uitstraalt en duurzame kenmerken bevat. 

Voor deze theologische universiteit is inspiratie opgedaan aan de 
hand van analyses naar kloostergemeenschappen. Kloosters zijn 
van oudsher alternatieve - en ook duurzame  - maatschappijen 
van gelovige mensen met een andere manier van samenleven, 
die draait om hun toewijding aan de theologie: het kennen van en 
leren over God. Drie verschillende kloosters worden onderzocht 
en elementaire kenmerken hiervan worden gebruikt in het 
ontwerp voor het universiteitsgebouw. Als locatie is gekozen voor 
Amersfoort, een stad met religieuze historie en centraal gelegen in 
Nederland. 

Het definitieve ontwerpvoorstel faciliteert een interessante ruimte 
voor theologiestudenten en hun docenten, aan de hand van de 
elementaire onderdelen binnen de kloostervleugels, die van de 
Body, Mind en Soul, op een prachtig gelegen groengebied in 
Amersfoort.
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STUDIO
De afstudeerstudio Architecture, Brand and Sustainability draait om 
de centrale ontwerpvraag hoe de eigen specifieke interpretatie van 
duurzaamheid, programma en site hun weg vinden in het ontwerpen 
van ruimte en vormen en de daarbij horende materialisering. Het 
M3 (derde project in de masteropleiding architectuur) onderzoek 
dat is uitgevoerd in de eerste maanden van het afstuderen bestond 
uit een studiobreed oriënterend onderzoek naar duurzaamheid en 
branding. Een complexe triniteit: duurzaamheid is een uitgehold 
begrip geworden. Brand, wat wordt er hiermee bedoeld en hoe 
verhoudt het zich tot architectuur? De individuele bevindingen 
zijn middels een essay gepresenteerd en opgenomen in een 
gezamenlijk boekwerk. 

Het M3-project is bedoeld als opstap naar het afstudeeronderzoek, 
als begin van het afkaderen van de onderzoeksvraag. Aan het einde 
van het essay is de onderzoeksvraag duidelijk.

In het essay staat de vraag centraal welke weg naar de duurzame 
toekomst de architect moet kiezen. De brede, inmiddels veelvuldig 
geaccepteerde weg van de 3R (Reduce, Reuse en Recycle) of de weg 
van de Cradle to Cradle, een meer recentelijke beweging. Middels 
twee voorbeeldprojecten worden beide wegen weergegeven en 
beschreven. 
In het kader van het internatione karakter van de studio is er besloten het essay in het Engels te 
schrijven. 
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5 McDonough, William, and Michael 
Braungart. Cradle to Cradle. 

6 Van der Werf, Marieke. Cradle to 
cradle in bedrijf. 

In the built environment the realization of sustainable buildings 
is not new. For years the concept of sustainability is brought to 
realization through design, construction and management. All of 
that within environmental limits. Countless ‘sustainable buildings’ 
are already built. Through this development, not a crystal clear path 
is defined, but it is possible to divide two major trends today which 
both propose a vision toward a sustainable future for the built 
environment. The 3R’s - reduce, reuse and recycle - and Cradle to 
Cradle. They have similarities, but do differ in their fundamental 
aspects. What can we learn from these approaches?

“The world will not evoke past its current state of crisis, by using the same thinking that created 
the situation.”

– Albert Einstein

Cradle to Cradle is a new vision on sustainable development. 
Biochemist Michael Braungart and architect William McDonough 
developed a concept from the idea that Waste equals Food. Most 
of our common used products are being produced in a linear 
model. These products were made from valuable materials that 
required effort and expense to extract and make. Unfortunately, all 
of these things are heaped in a landfill where their value is wasted.5 
Take, make and waste (Afbeelding 1). This linear model is also 
known as a ‘Cradle-to-grave’ process.  Cradle to Cradle proposes 
a circular model. When a product ends up in the waste process, 
all materials can be retrieved and returned, in new products or as 
natural nutrition (compost). Cradle to Cradle stands for intelligent 
designed products which make it possible to organize clean and 
safe production processes.6
Cradle to Cradle places eco-effectivity versus eco-efficiency. The 

1 United Nations. World’s population 
increasingly urban with more than half 
living in urban areas.

2 Ibid.

3 Ibid.

4 Ibid.

SUSTAINABILITY IN PRACTICE
Which path to follow toward a sustainable future?

“What pleases me most is that sustainable development is on almost everybody’s agenda now.”
- Maurice Strong

Unless dramatic changes are made, within 20-30 years the global 
supply of oil, fresh water, food and many minerals will cease to 
meet demand. With 7.3 billion people on the world, we are facing 
a global catastrophe. Today, 54 percent of the world’s population 
lives in urban areas, a proportion that is expected to increase to 66 
percent by 2050.1 The cities we are living in, are created by and for 
people. Since the world’s urban population is growing rapidly, it is 
essential that technology and resources are applied to make cities 
sustainable and improve the lives of their inhabitants.2 The city of 
today seems to be the most unsustainable environment that we 
have ever built, especially if we focus on our urban footprint.

Fortunately there appears to be a consensus that changes in 
lifestyle toward a more sustainable and equitable approach are 
not only technically feasible but also ethically right. The painful 
transition toward sustainable living will only be accomplished if 
people believe that it is not only morally right, as well as a practical 
necessity.3

But how to act practically? Criticisms that we still have no clear path 
to follow toward universal sustainable living, are valid and until we 
see communities at large moving down one road, the sustainable 
future will be a concept rather than a construct.4
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7 McDonough, William, and Michael 
Braungart. Cradle to Cradle.

8 McDonough, William. The Hannover 
Principles: design for sustainability. 

according to Braungart and McDonough, because it does not 
reach deep enough.7 Cradle to Cradle proposes a new solution; 
not shrinking existing industries, but designing them better. Eco-
effectivity is about targets, pursuing ambitions, thinking about how 
to contribute to people, animals and the planet and design a better 
world. If we make products and processes eco-effective, they will 
be intelligent and safe. Cradle to Cradle design makes products 
which are profitable and healthy for the users, environment and 
future generations. Cradle to Cradle thinking is recognizing the 
materials of our daily lives as nutrients that can be designed to 
circulate in human systems, very much like nitrogen, water, and 
simple sugars circulate in nature’s nutrient cycles (Afbeelding 2). 
Cradle to Cradle materials are designed to be returned safely to 
the soil or to flow back to industry to be used again and again.8

The 3R’s are reduce, reuse and recycle. The most commonly known 
approach toward recycling and sustainability. This 3R approach 
toward sustainable living and designing is the most commonly 
known because of its long history. In human history this practice is 
known for a long time, but it was not until the Industrialization in 
the 19th century that it was discovered that recycling materials was 
a way for acquire materials simpler than collecting virgin materials. 
This way of living has been branded intensively for the past decades 
to increase awareness. The most effective way to reduce waste is 
not to create it in the first place. For example, if we all could reduce 
our building footprint, it would be hugely beneficial. When the 
building already exists, and if it is possible, it is a good sustainable 
way to reuse existing buildings instead of building new ones with 
new materials, in terms of resource efficiency. Several options are 

Afbeelding 1: Take, make and waste. Most of our products end up in 
landfill where their value is wasted. Also known as ‘Cradle-to-grave’ 
process. 

term eco-efficiency primarily means ‘doing more with less’. It is 
about reducing, reusing and recycling. This approach has become 
central to most of the environmental agendas taken up by industry 
today. But this leads only to a delay in our process of destroying 
the planet. Eco-efficiency is an outwardly admirable, even noble, 
concept, but it is not a strategy for success over the long term, 
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9 C2C-Centre. Venlo City Hall.. 

designing buildings, they can be created with recycled content or 
constructed with materials that are recyclable. Otherwise valuable 
materials and resources would be thrown away as trash. 

To compare these two approaches toward sustainability, two 
buildings have been chosen which represent these approaches. 
One building is already realized and known, while the other 
has to be realized in 2016. The City hall of Venlo has been 
designed according the Cradle to Cradle concept, while the WNF 
Headquarters in Zeist were a renovation and have been designed 
without this ideology but with high standards of sustainability in 
mind. 

Sustainable solutions
How did these buildings translate sustainability into practice? Both 
buildings are ought to represent sustainability, because Venlo as 
well as the WNF is engaged with the sustainability theme, both in 
their own way. The WNF wanted to show that attractive housing 
combines perfectly with high requirements for nature-friendly 
building and sustainability. The WNF Headquarter had to be an 
example for sustainable building. The City of Venlo wanted a 
building according to the C2C principles, of course because it’s 
part of its identity; Venlo is the first region in the world largely 
embracing Cradle to Cradle. The municipality considers Cradle to 
Cradle as an innovative economic design principle, with the highest 
possible level of sustainability as a result. The City Hall is one of the 
first and few buildings that is developed and realized according to 
these principles in The Netherlands.9

Afbeelding 2:  Cradle to Cradle materials are designed to be 
returned safely to the soil (biological cycle) or to flow back to 
industry to be used again and again (technological cycle).

available, such as renovating, rearranging, upgrading, improving 
or retrofitting. Consider whether the product which is going to be 
disposed or the building which is going to be deconstructed has 
life in it. Or where demolition is unavoidable, the building might be 
deconstructed cautiously or dismantled, so the components can be 
reused. With recycling waste becomes a new product. When (re)
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Afbeelding 3:  Various sustainable solutions are incorporated in 
the design of the WNF Headquarter in Zeist: for example the solar 

panels on the roof and the timber canopies which block direct 
sunlight so it won’t hinder the employees. 

A very important element in both the projects is the choice of 
the used materials. 3R and Cradle to Cradle have similarities 
in prescribing the building materials, but also differences. The 
WNF used its worldwide network to guarantee the use of safe 
and eco-friendly materials. All materials were checked on source, 
method of obtaining and who the resources obtained. Only FSC 

Because the sustainability theme is very wide, both assignments 
sound similar. The WNF wanted a ‘sustainable, low-energy building 
in harmony with the surrounding nature’. The municipality of Venlo 
prescribed ‘a building that will create a comfortable and healthy 
working environment, combined with sustainable innovation’. To 
find a suitable architect for their assignments, they both created 
a design competition. Architects’ office RAU was selected for the 
WNF. The renovation of an existing building into a sustainable 
building was interpreted as a big challenge by Thomas Rau. 
Renovation is particular important to the WNF, they are against 
new building while the number of vacant office buildings increases. 
In Venlo, architects’ offices were asked to present their vision on 
sustainability with special attention to Cradle to Cradle. Because 
of their unique vision Kraaijvanger Architects has been awarded 
the project. 

For both buildings, a building team was brought together for the 
design and realization. In the building team the client, architect, 
contractor and advisors discuss the design before and during the 
project. For the WNF, their office is not like every other office 
building, but an expression of how the organization functions and 
how these mission is publicized. Two important aspects in their 
organization are meeting and communicating. The municipality of 
Venlo chose the design team on their vision on Cradle to Cradle, 
the design team started with the right mindset. Pressure cooking 
sessions and workshops were held to initiate an integral design 
process. Part of the team attended a workshop at Prof. Dr. Michael 
Braungart’s institute.
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problem to demolish the building and reuse all the materials.

Both buildings use a lot of sustainable solutions in terms of technical 
solutions. For the WNF, thermal storage is used, because it is an 
energy-efficient, reliable and affordable way to heat and cool the 
building. It uses the heat of the soil, people and electronic devices. 
Natural ventilation ventilates the offices, heated or cooled down 
where necessary using a waste heat heating system. Heating and 
cooling is also accomplished by a capillary network of an ingenious 
system of little water tubes throughout the building. These so 
called ‘watermatten’ cool the building in the summer and heat the 
building in the winter because they are connected to the thermal 
storage. The most autonomous energy supply is generated by 
plants on the roof which are biomass-driven. In this way, this power 
plant does not emit CO2. A central heating system is added in case 
of an emergency, driven by green gas. 250 PV-panels are installed 
on the roof. It is the equivalent of supplying 13 households for 
a year. The glass is triple glazed, insulated with Krypton gas. The 
combination of good insulation, triple glazing and effective fixed 
sunscreens ensure a continued low use of energy. This results in 
a CO2 neutral building. Solar collectors and a solar water heater 
generate warm water in the building. Outdoor water is purified and 
filtered through the bricks and an underground bacterium fabric. 
All rainwater is collected, stored and infiltrated by the WNF on site.

In Venlo, 1000m2 photovoltaic cells will be incorporated in the 
south façade to produce electrical energy. Thermal energy is 
produced by geothermal energy and 25m2 solar water heaters are 
installed for the water distribution in the building. The building is 

certified wood is used in for example the balustrades of the stairs 
which are made of FSC certified bamboo. The carpet consists of 
90% recycled threads, old car tires were used for doormats and 
demolished concrete was used for the hard-surfaced parts of the 
outdoor yards. In the façade special bricks have been used, for 
which the clay is locally harvested and baked. The porous bricks 
are specially designed for efficient permeable properties so the 
rainwater flows quickly to the soil. Ceramic tiles are also used for 
parts of the outer facade. The inner walls are clad with mud plaster, 
which has moisture-regulating properties: the material can absorb 
and release heat, thus creating a perfect indoor climate. 

Because of the Cradle to Cradle vision, Venlo’s City Hall is seen 
as a resource depot of which the resources remains valuable even 
after 40 years. Therefore 80% of the building materials consists of 
resources that are recyclable and the residues are raw materials 
which can be used for new products. A good example is the façade, 
it is realized in untreated aluminum, which is reusable without any 
deterioration after demolition. Also the C2C concrete is compiled 
out of 100% granulate and 100% recyclable. For the wooden 
joints, wooden dowels were used instead of adhesives. Wood is of 
course better than adhesives, because it is less polluting and has 
less impact on the environment, but in this case also the process of 
disassembly becomes simpler and the materials are more suitable 
for reuse. Agreements have are already been made about take-
back systems after the use time of certain products. The building 
is designed in such a way that after a certain period the building 
fits a new function, for example a theater or a café. In the tower 
apartments can be realized. Because of the C2C concept it is no 
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Afbeelding 4:  The 2200m2  green facade of the City Hall will purify 
the outdoor air in a radios of 500 meter. A green facade colors with 

the seasons: every season the facade will color bright green colors 
during the summer and warm brown tints during the autumn.

office purposes, has been remained intact and made suitable for 
the presence of bats. The west façade has some openings in it so 
they can use those as well. The strict south façade was broken up 
in two parts and was given a new entrance by Thomas Rau, which 
is articulated with the insertion of an organic, blob-like globe, 
clad with ceramic tiles. This gave the building a more elaborated 

10 Wienerberger. “Hoofdkantoor 
Wereld Natuur Fonds, Zeist.” 

not in need of a gas connection. Water is divided in 4 streams: 
rainwater, drinking water, grey and black water. Because a green 
wall needs a lot of water, the water that the roofs collect is used 
to water the plants. A greenhouse is situated at the top which is 
not only aesthetical, but also functional. It purifies the outdoor air 
before it will enter the building. A void structure will provide natural 
ventilation flow. The air that is guided outdoors is also purified. 
Before the indoor air, also referred to as dry air, will leave the 
building, the air is guided through the 2200m2 surfaced green wall 
(Afbeelding 4). The building as a whole will purify the outdoor air 
quality in a radius of 500 meter, which is calculated by the TU/e 
and TNO. 

Architecture
The dark and somber laboratory has been transformed into a light 
and transparent office building for the WNF. One of the important 
transformations in the building complex was relocating the 
entrance of the building. The entrance has been moved from the 
north façade toward the sunny south façade. Now the entrance 
opens facing the sunlight. The offices are very transparent, it 
creates an harmony between the user and the natural environment. 
The building which previously contrasted with the beautiful green 
environment now is completely incorporated in its surroundings. 
Rau: ‘In fact we return a piece of nature to the planet, not by only 
creating a building that is energy-natural, but also by realizing a 
project which contributes in all aspects to a better environment. 
And not only for humans!’.10 Of course the building is intended for 
working. But it is meant to work in the nature, for the nature. For 
example, the old basement which is not used in the project for 
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and information center (ground floor) and call center (first floor). 
Seen from the inside, it has become a transparent connecting 
zone in the heart of the building, which is even more exaggerated 
by the use of the bamboo stairs (Afbeelding 6). Because it was a 
renovation, the wings of the building, reaching toward the east and 
west remained the same in aesthetic appearance, they express the 
strict repetition of the former laboratory. In the spaces alongside 
the whole south facade, the offices are placed. The working area all 
profit from daylight and have a perfect view on the surroundings.

Except from the blob, everywhere a column structure is applied 
without any loadbearing walls. This way, the building is flexible for 
the use of future functions.

The City Hall in Venlo contains office spaces, a plaza, a public 
hall with exposition area and conference rooms. The plan of the 
building is clear and organized. All offices are situated in the tower, 
with emphasis on a green and healthy environment. The office 
spaces offers a large variety of individual working spaces alongside 
the south facade. Just as in the WNF building, daylight plays an 
important role for the offices. It is led into the building as far as 
possible, with the use of atria and voids, to minimize energy use 
(Afbeelding 7). 

The public hall, which takes up the major part of the ground floor, is 
opened toward the Meuse and its floodplains. Also outdoor spaces 
on the lower roof and the greenhouse on the upper roof offer a 
great view towards the city and the Meuse. A large open void in the 
center of the high-rise allows interaction between different floors 

Afbeelding 5:  The main horizontal elements which define the 
aesthetic appearance of the building consist of fixed sunshades.

identity. The rest of the façade has been detailed with the use of 
fixed sunshades, constructed in a timber framework (Afbeelding 5).

The north façade contains the rooms for storages. In the blob, 
which has become the central part of the building, all central 
functions for the WNF have been placed, such as the entrance 

Afbeelding 6:  A vide provides clear views toward the entrance hall 
with the large staircase in the middle, its balustrade covered in 
bamboo.



31

11 Holdgate, Martin. From care to 
action. 

and also encourages people to take the stairs instead of elevators 
(Afbeelding 8 en Afbeelding 9).

The two facades, one with the PV-panels and one green plants, 
are a wink to the two cycles that Cradle to Cradle distinguishes: 
the biological and the technical cycle (Afbeelding 10). The green 
façade contains also a lot of glass, to open up the façade towards 
the city, as frame from inside. Behind the windows on the upper 
floors, the lounge rooms are situated. The design can anticipate on 
future innovations and does not hamper innovative developments 
in the future.
Everywhere in the buildings the design brief was expressed. WNF 
wanted a building in harmony with the nature, RAU designed a 
building that connects to the surroundings perfectly without 
harming it. The municipality of Venlo visualized a building that 
expresses their Cradle to Cradle ambitions and Kraaijvanger 
designed their unique City Hall therefore according to these 
principles. 

“We already have many of the technologies and tools that we need to build a sustainable future. 
What we don’t have is a new way of thinking, and that’s really the hardest part.”

- Alex Steffen

Future
In order to build a fully sustainable society, we need to learn from 
the hopeful actions that are being taken, so that practical pathways 
to sustainability are established, in a manner that maintains equity 
along the road.11 Both buildings are good examples of sustainability 
in practice anno 2015. As shown, architects of today have a 
wide range of options concerning sustainability. There is a lot of 
technology available for reducing emissions, self-sufficient climate 
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Afbeelding 7: All office spaces (in red) are located next to the south and north facade, which provide optimal use of daylight and a clear view on the 
surroundings. The blue circle emphasizes the central position of one of the most important elements in the building: the staircase in the blob. 

Afbeelding 8: Also in the City Hall in Venlo the office spaces, conference rooms and meeting tables are located next to the facades which provide the 
most optimal use of daylight. In the darker middle more general functions are situated such as toilets and staircases. 
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Afbeelding 10:  The two facades, one with the PV-panels and one green 
plant, are a wink to the two cycles that Cradle to Cradle distinguishes.

ecological and economic aspects. This awareness is necessary if 
we want to use the solutions in our built environment. To make this 
possible, the mindset of designers has to be changed. As William 
McDonough says: We need to take the filters from our pipes and 
put them in our designers’ heads.13

Afbeelding 9:  An open vide with clear views toward each floor 
stimulates people to take the stairs instead of the elevator.

balance, etc. Indeed, as far as the built environment is concerned, 
these initiatives have focused primarily on finding alternative 
solutions for ways to generate and use energy, the selection 
and use of resources and materials, and the development and 
implementation of alternative principles in the design of buildings.12 
But, there is still a lack of awareness in the building industry of 
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before reaching a sustainable society we have to try out the options 
that we have. In order to build our 100% sustainable future we 
must be willing to fail to reach that goal too. The City Hall of Venlo 
is a dream of a C2C inspired building, translated into practice. The 
WNF Headquarter is a building which stands for all technological 
sustainable high-tech available today. Architects should follow the 
path that suits the client best. They must apply the solutions, both 
technical and architectural, that are necessary in order to contribute 
to their clients wishes. An architect is able to translate the wishes 
from his client into a concrete architectural design, implementing 
his expertise and knowledge to design the best building possible. 

That is in fact what Rau and Kraaijvanger did. A unique vision 
distinguished them from other architects. They knew how to 
translate the sustainable themes into a building that represented 
exactly what the client wanted (Afbeelding 11). In case of the WNF 
the solution lied in creating a connection between human and 
nature. With the vacant laboratory in a unique environment, the 
architect used this fact to create a harmony between those two. 
He used sustainable solutions also architectural to obtain his result. 
Doing so, the preservation and restoration of the natural area raised 
the future value of the building, architectonically speaking but also 
economically. In case of the Venlo, the solution lies in expressing 
and using the principles they stand for, Cradle to Cradle. In this 
case in a new building but this strategy can also be applied to any 
building. It shows it is possible to express a sustainable identity also 
in an architectural way, in a public building which resembles the 
identity of the whole region so every inhabitant of Venlo can see 
and feel what Cradle to Cradle is.

14 Brennan, John. “Green architecture: 
style over content.” 

Until a consensus is obtained, the ability of the architectural 
community to adopt a coherent environmental strategy, across 
all building types and styles of development, will remain elusive.14 

That’s where Cradle to Cradle is one step ahead of 3R, this strategy 
goes further than only thinking about materials and individual 
buildings, it provides a philosophy that could easier be applied 
to any other process which relates to the environment such as 
production or city planning.

What is slightly disappointing, however, is the fact that the City Hall 
is not 100% Cradle to Cradle and therefore not a perfect example 
and cannot be fully analyzed on Cradle to Cradle principles. The 
design team stated the following “because it is not yet possible 
to realize a 100% Cradle to Cradle building, a focus on a specific 
number of aspects becomes crucial.” Apparently translating a 
philosophy into practice is harder than it seems. Instead, four 
ambitions of Cradle to Cradle were chosen, reflected and selected 
to use in the building design. Maybe therefore the building is 
not officially ‘C2C certified’, but only ‘C2C inspired’. It could be 
the lack of design knowledge and experience to design a building 
based on the needs of the user that meets the Cradle to Cradle 
requirements. There is also the fact that a Cradle to Cradle building 
can be accomplished with exact the same sustainable solutions as 
in other buildings – which are not designed primarily according to 
the Cradle to Cradle principles. The sustainable toolkit stays the 
same.
How can these two described examples help the architect in his 
– sustainable – design? Both buildings can be used as reference 
for future designs. I agree with what Holdgate writes in his book, 
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Afbeelding 11:  An architect can help clients and organizations to 
translate their mission into a concrete architectural design.

It shows that after all, more than one road leads to Rome. For now 
there is not one crystal clear road discovered which architects can 
use anywhere and anytime. Therefore we have to rely on future 
developments. They will show us the clear path to follow toward 
universal sustainable living. 

Organization Mission Expresses mission 
in architecture

Sustainability

Architect
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1 Neumeier, Marty. The Dictionary of 
Brand.

die een duidelijke missie heeft en die vervolgens ook zou willen 
uitdragen in zijn/haar architectuur, het liefst op duurzame wijze. 
Het uitdragen van een bepaalde missie zou als ‘branding’ kunnen 
worden verstaan.  

Brand-ing
Het woord ‘brand’ is vaak een metroniem voor een product van 
een grotere organisatie, welke wordt geïdentificeerd met een merk. 
Veel grote merken werken hard om dit voor elkaar te krijgen. De 
naar buiten gerichten expressie van een brand, inclusief de naam, 
merknaam, communicatie en visuele uitstraling, is brand-identity.1 

Voor het afstuderen was het belangrijk een bekende, grote 
organisatie te vinden (een brand) met een unieke missie. Actuele 
ontwikkelingen en persoonlijke interesse droegen bij aan het 
kiezen van een geschikte brand: de kerk. Als men ‘de kerk’ noemt, 
dan bedoelt men soms het gebouw als in: ‘ik ga naar de kerk’, maar 
ook kan de hele gemeenschap erachter worden bedoeld: ‘de kerk in 
Goes heeft besloten een nieuw gebouw te laten ontwerpen.’ 

De kerk is herkenbaar in onze huidige samenleving. Ieder dorp 
en iedere stad kent wel een of meerdere kerken. Architectuur en 
kerk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, ieder kerkgebouw 
heeft zijn eigen expressie, afhankelijk van welk soort gemeenschap 
samenkomt in het gebouw. Toch is een kerkgebouw niet datgene 
wat het afstudeerproject zal vormen. Het zal een gebouw worden 
dat de kerk representeert, de kerk brand.

Afbeelding 12:  Schematische weergave van branding. 

VERWERKING M3 ESSAY
De gemeenschappelijke factor in beide projecten die als voorbeeld 
zijn genomen, is weergegeven in bovenstaand schema. Dit 
schema kan als product worden beschouwd van het voorgaande 
M3 onderzoek, om een link te vinden tussen architectuur, brand 
en duurzaamheid. Voor de ontwikkeling van het masterproject 
volgens dit schema, is het belangrijk een organisatie te vinden, 
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2 Siebe, Peter. 2015. “Op een kerkdak 
horen zonnepanelen”. 

BRAND
De Theologische Universiteiten van de Christelijk Gereformeerde 
Kerken, Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt en de Protestantse 
Kerk in Nederland (Gereformeerde Bond) hebben het verlangen 
in de zeer nabije toekomst samen te fuseren tot een nieuwe grote 
universiteit, over de volledige breedte van het gereformeerde 
kerkbestand: de Gereformeerde Theologische Universiteit. 
Hiervoor is een nieuwe locatie en een nieuw programma nodig, 
het best een nieuw gebouw. Dit gebouw moet uitstralen waar 
de kerk voor staat, theologisch maar ook ecologisch. In de kerk is 
namelijk een beweging gaande die rentmeesterschap promoot: het 
verantwoord omgaan met deze aarde. 

“En God zegende hen en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar en wordt talrijk; vervult 
de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en over het gevogelte des 
hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt.”

Genesis 1:28 (NBG’51)

Dit is een Bijbelse opdracht van God voor alle mensen, over hun 
omgang met de schepping. Christenen nemen deze opdracht 
serieus en proberen dit in het dagelijks leven waar te maken door 
verantwoord en duurzaam te leven en te ondernemen. Ook in veel 
kerkgebouwen en andere gebouwen van samenkomst worden 
duurzame keuzes anno 2016 steeds vaker gestimuleerd en 
aangemoedigd.2 Nu de opleidingen tot predikant van deze kerken 
fuseren in een gebouw is dit een prachtig initiatief en startpunt 
om duurzaamheid hier uitgebreid te promoten, de universiteit als 
boegbeeld voor waar de bovengenoemde kerken voor willen gaan: 
duurzaamheid in samenleving en gebouwde omgeving.

GTU
 
Gereformeerde 
 
Theologische 
 
Universiteit
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ONDERZOEKSVRAAG
Om een nauwkeurig en goed resultaat te verkrijgen is het raadzaam 
een onderzoeksvraag te hebben geformuleerd, waarbinnen 
ontwerpkaders worden gesteld voor het ontwerp van een nieuw 
universiteitsgebouw. De onderzoeksvraag zal worden beantwoord 
door het definitieve ontwerp, waarvoor binnen deze ontwerpkaders 
enkele analyses zullen worden uitgevoerd. 

Met welke -duurzame- ontwerpprincipes kan een nieuw 
universiteitsgebouw worden ontworpen, dat het cultuurmandaat  en 
de onderlinge verbondenheid, zowel intern als extern uitstraalt?

Het cultuurmandaat omvat hier het gedeelte over duurzaamheid, 
de onderlinge verbondenheid gaat over het samensmelten van de 
drie universiteiten tot een geheel. 
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Inspiratie en verdieping: kloosters
Verwerking
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KLOOSTERS
Als voorbeeld en inspiratie voor gemeenschappen die zich speciaal 
wijden aan het geloof is het leerzaam om kloostergemeenschappen 
te analyseren. Kloosters zijn van oudsher alternatieve - en ook 
duurzame  - maatschappijen van gelovige mensen met een 
andere manier van samenleven, die draait om hun toewijding 
aan de theologie: het kennen van en leren over God. Waar de 
eerste kloostergemeenschappen voornamelijk draaiden om de 
mensen  en de gemeenschap, de alternatieve samenleving, werd 
gaandeweg de architectuur van de kloosters steeds belangrijker. 
De kloosterbewoners realiseerden zich dat architectuur hun 
manier van leven kon versterken. Verschillende monniken bogen 
zich over architectuurstijlen en indelingen van ruimten en legden 
uiteindelijk een standaardplattegrond vast, beschreven in de Regel 
van Benedictus, die tot op de dag van vandaag nog wordt gebruikt.

Body, Mind en Soul
De indeling van een klooster moet gebeuren op basis van deze 
modelplattegrond. Daarop is aangegeven dat drie gedeelten van 
het klooster bestemd zijn voor ‘de ziel (soul), de geest (mind) en het 
lichaam (body)’ van de monniken. Het vierde deel is bestemd voor 
de lekenbroeders (zij die officieel geen monnik zijn maar wel in het 
klooster vertoeven). 

Deze driedeling is van oudsher te herleiden naar de Bijbel, het 
Woord van God waarin de monniken dag en nacht studeerden 
en vanuit leefden. De mens bestaat uit deze drie elementen: een 
geest met een ziel die verblijft in een lichaam (Afbeelding 13). Deze 
drieëenheid vindt zijn oorsprong in de Drieëenheid die God zelf 
is: Vader, Zoon en Geest. Daar waar God de mens als evenbeeld 

Afbeelding 13:  “We live as a spirit, have a soul and dwell in a body.” 
- Craig von Buseck

MIND

BODY SOUL

MENS
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2 Kinder, Terryl N., Architecture of 
Silence. 

3 Klap. Het klooster: de indeling van het 
klooster. 

toelaat.2 De kloostergang is belangrijk, voor rituelen (voetwassing) 
maar wordt ook gebruikt voor processies of voor individuele studie 
op bankjes die geplaatst zijn tussen de kolommen. Het is niet 
alleen een eenvoudige gang, maar ook een ruimte van ontmoeting, 
devotie en contemplatie. 

De vleugels
Voor de ziel van de monniken wordt een kerk gebouwd (Afbeelding 
14). De kerk is de belangrijkste ruimte in het leven van de monniken, 
als voeding voor de ziel. Per dag keert de monnik meerdere keren 
naar deze ruimte terug voor de eucharistie en persoonlijk gebed. 
De gedeelten bedoeld voor het geestelijk leven (de mind-vleugel) 
zijn de sacristie, kapittelzaal, het parlatorium, werkkamers en het 
scriptorium. Hier vinden de gemeenschappelijke ontmoetingen 
plaats en worden mededelingen gedaan die de hele gemeenschap 
aangaan. De keuken, voorraadkamers, wasruimte, de refter en de 
latrines zijn  bedoeld voor de lichamelijke verzorging en vormen 
samen de derde vleugel. Later in de geschiedenis kwamen er, 
afhankelijk van welke orde zich in het klooster vestigde, vleugels bij 
met een ziekenzaal, vertrekken voor novicen, een kerkhof, een aparte 
leefruimte voor de abt (de leider van de kloostergemeenschap) 
en de bibliotheek. De modelplattegrond kon aan de plaatselijke 
omstandigheden worden aangepast.3 
Rond veel kloosters ligt veel land, vaak bezitten ze een eigen 
kruidentuin voor medicinaal gebruik en een boomgaard. Rond het 
complex staat een muur, waarachter de landerijen van het klooster 
liggen. De meeste kloostercomplexen liggen afgezonderd van stad 
en drukte, midden op het platteland. De muur biedt niet alleen 
bescherming tegen deze drukte maar is ook symbolisch: eenmaal 

1 Bible.org. 2. Man A Trinity (Spirit, 
Soul, Body). 

Afbeelding 14:  De indeling volgens de standaardplattegrond, 
conform de Regel van Benedictus.

Opslag/lekenbroeders

Refter

Sacristie ParlatoriumKapittelzaal

Keuken

Kerk Kloosterhof

Educatie

Eten

Studie

Mind

Soul Body

-

schiep, schiep hij ook in de mens een drie-eenheid.1 Deze Bijbelse 
drieëenheid vormt de basis voor gelovige kloostergemeenschappen. 
De kloostergaarde vormt altijd het centrum van de plattegrond, 
waar rondom de kloostergang liep die de ontsluiting verzorgt 
voor de vier aangrenzende vleugels. Normaal gesproken wordt 
de kloosterhof altijd vierkant uitgevoerd, al gelang het terrein dit 
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Afbeelding 15:  Foto’s van de kloosters.

KLOOSTERS
De drie gekozen kloosters.

Van links naar rechts (Afbeelding 15): 
Santa Maria delle Grazie, Certosa di Pavia, Italië (Kartuizisch).
Santa Catalina de Siena, Paterna, València, Spanje (Dominicaans).
Water-moon Monastery, Taipei (Boeddhistisch). 

4 Klap. Het klooster: de indeling van het 
klooster.

binnen begint een andere wereld. Benedictus wilde dat de kern van 
het klooster afgezonderd lag van de rest van de wereld, maar de 
deuren moesten wijd open blijven staan voor mensen van buiten.4

Men onderscheidt dan ook twee aspecten in het kloosterleven. De 
communio en de missio. De communio is het kloosterleven binnen 
de muren, de gemeenschap van broeders. De missio is dat wat ze 
uitdragen naar de buitenwereld. In de volgende voorbeelden van 
kloosters is goed zichtbaar dat iedere gemeenschap hier anders 
mee omgaat. Waar de ene gemeenschap heel gesloten is, is de 
andere juist open naar de samenleving en gaat actief op zoek naar 
contact.

Om een goed beeld te krijgen van kloostergemeenschappen en 
daarbij hoe de plattegrond functioneert zijn er drie kloosters 
geanalyseerd: een grote en kleine gemeenschap, alsook een 
boeddhistisch klooster als voorbeeld van een niet christelijke 
religie, doch waarin de body, mind en soul-theorie wel in kan 
worden gevonden.
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Afbeelding 16:  Situatietekening Certosa di Pavia

Certosa di Pavia, gewijd aan de heilige Maria, is een kartuizerklooster 
iets ten noorden van de Italiaanse stad Pavia, in het noorden van 
Italië. De orde van de Kartuizers is een van de strengste van alle 
monnikenordes. Het klooster is gesticht door Hertog Gian
Galeazzo Visconti in 1396, de bouwmeester is Marco Solari. 

SANTA MARIA DELLE GRAZIE
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Het klooster in Pavia is oorspronkelijk niet alleen bedoeld als 
klooster. De locatie was uitgekozen door de hertog om het 
familiemausoleum te laten bouwen door een leger van architecten, 
ingenieurs, beeldhouwers, schilders en andere kunstenaars4. 
De locatie was prachtig, een mausoleum aan het einde van het 
jachtpark behorend bij het castello van de familie. Al in 1398 
kwamen de eerste kartuizers er wonen; de hertog liet voor de 
voltooiing van klooster en kerk een groot vermogen na en zo 
werkte men ruim een eeuw lang tot in 1542 steeds maar verder 
aan het prachtige, in baksteen opgetrokken complex5. Inmiddels 
hadden de rijke Viscontis plaatsgemaakt voor de Sforzas, waarmee 
ook de smaak van de bouwheren veranderde. Als kunstwerk staat 
het bouwwerk bekend als een van de belangrijkse getuigenissen 
van de transformatie van de laat-gotische stijl naar de Renaissance. 
Ondanks deze transformatie geeft het gebouw inzicht in hoe de 
Kartuizers leefden en wat zij geloofden6. 

Het poortgebouw biedt ontsluiting naar een grote binnenplaats, 
waaraan het 17e eeuwse paleis van de Hertog is gelegen aan de 
rechterzijde en de werkruimte voor de monniken hier tegenover. 
Recht voor de bezoeker bevindt zich dan de grote kerk, waarvoor 
inspiratie is opgedaan voor de dom in Milaan. Helaas is, zelfs na 
een eeuw werk, de gevel nooit gereedgekomen. De achterliggende 
kerk, begonnen in gotische stijl, staat op het grondplan van een 
Latijns kruis.  Het kloostercomplex is groot en heeft dan ook twee 
kloosterhoven. De kleinste ligt in het complex direct naast de kerk 
gelegen. De grote is gelegen rondom de achterste Grote Kruisgang, 
met daaraangelegen de vierentwintig celhuisjes van de monniken 
met elk drie kamers en een tuintje7.

KLASSIEK KLOOSTER

4 Assessorato al Turismo. La Certosa di 
Pavia. 

5 Rough Guides. Certosa di Pavia. 

6 Ibid.

7 De Digitale School. Certosa di Pavia.  

Afbeelding 17:  Isometrie Certosa di Pavia met functies SlaapruimteWerkruimtePaleis KloosterKerk
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Het was ook de enige ruimte in het klooster waar monniken 
gedurende een bepaalde tijd van de dag met elkaar in gesprek 
mochten gaan.  In de aangelegen eetzaal Iaten de monniken in stilte 
op zondag en feestdagen. De zaal is in de lengerichting in tweeën 
verdeeld, waardoor er ruimte ontstaat voor de lekenbroeders, zo 
konden de monniken gasten voeden zonder hun gesloten orde te 

Afbeelding 19: De functies van de verschillende gebouwdelen van 
Certosa di Pavia.

Food

Study

Work

Afbeelding 18:  Plattegrond Certosa di Pavia, schaal 1:2000

Rondom de twee verschillende kloosterhoven bevinden zich 
ook andere functies. Hier is de Body, Mind en Soultheorie 
gedeeltelijk terug te vinden. Het zorgvuldig gedimensioneerde 
kleine kloosterhof, met terracotta aankleding en in het midden een 
fontein, is het centrum van het gemeenschappelijke gedeelte van 
de monniken. Hier bevinden zich o.a. het parlatorium en de eetzaal.  
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kleine gangen naar buiten, waarin luikjes waren aangebracht zodat 
de broeders voedsel aan voorbijgangers konden geven zonder 
enige vorm van communicatie.

Afbeelding 21: Routing in Certosa di Pavia.

schenden. 
De grote kloosterhof is enorm rustig en puur functioneel 
vormgegeven. Aan drie zijden wordt deze omgeven door de sobere 
huisjes van de monniken. Deze beschikken over 2 kamers, een 
‘kapel’, tuin en een loggia met slaapkamer daarboven. 
Op de hoeken van de gangen aan de oostzijde bevinden zich twee 

Afbeelding 20:  Publieke en private ruimten in Certosa di Pavia. PrivéOpenbaar
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Het koninklijke ‘Santa Catalina de Siena’ klooster is ontworpen door 
de lokale firma Hernández Arquitectos en gebouwd in 2014. Het 
ligt in Paterna, iets ten noorden van Valencia, Spanje. Het wordt 
bewoond door de nonnen van de dominicaanse orde. 

SANTA CATALINA DE SIENA

Afbeelding 22:  Situatietekening Santa Catalina de Siena
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8 Griffiths, Alyn. Hérnandez 
Arquitectos’ minimal white monastery 
features a concrete-clad bell tower.

9 Archdaily. Royal Monastery of 
Santa Catalina de Siena / Hernández 
Arquitectos. 

Naast het oude klooster van de Dominicaanse nonnen in Paterna 
is in 2014 een nieuw en modern klooster gemaakt, functioneel 
geschikt gemaakt voor alle benodigdheden van de orde en 
aangepast voor de dagelijks ritme van de nonnen. Het gebouw is 
geplaatst aan een drukke weg in een voorstad van Valenia, naast 
een groot winkelcentrum. 

De architect heeft geprobeerd het specifieke programma van 
een bijzondere doelgroep met zijn eigen gebruiken, routines en 
levenswijze, geprobeerd te vertalen in een ontwerp8. Ook de Body, 
Mind en Soultheorie is vandaag de dag nog steeds een belangrijke 
handreiking voor het ontwerpen van een klooster. Het klooster 
bestaat eigenlijk uit twee witte volumes (zie foto voorgaande 
pagina), die zijn gescheiden naar functie en gebruik. Een groot en 
hoog volume en een laag en breed volume. In Afbeelding 23 zijn 
deze volumes te onderscheiden als het zwarte volume boven, als 
een volume, en de rest van de grijsgetinte volumes vormen samen 
het andere volume. 

Het gebouw heeft een eigen specifieke architectuurtaal, simpliciteit 
door pure, eenvoudige monochrome vormen, rechte lijnen en de 
lichte witte kleur, welke niet alleen aan de buitenzijde maar ook 
aan de binnenzijde zijn toegepast9. Ze faciliteren de monniken zo 
met een onopvallend decor. Door de simpele architectuur komt 
het de eeuwenoude meubilair samen met de oude relieken goed 
tot zijn recht. Dit was ook de bedoeling van de architect: ‘the white 
synthesises the premises of the functional program, creating a 
clean container ’, een ontwerp dat puur, simpel en tijdloos is. 

MODERN

Afbeelding 23:  Isometrie Santa Catalina de Siena met functies. SlaapruimteWerkruimteGemeenschappelijk LekenbroedersKerk
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10 Archdaily. Royal Monastery of 
Santa Catalina de Siena / Hernández 
Arquitectos. 

De twee hoofdvolumes zijn gescheiden op basis van hun fysieke 
gebruik gedurende een etmaal10. De activiteiten overdag vinden 
plaats in het volume met een vierkante basis, welke gecentreerd 
in het midden een grote kloosterhof bevat. Hieromheen liggen de 
ruimten welke de gemeenschappelijke activiteiten faciliteren, zoals 
de bibliotheek, eetzaal, kantoren, bibliotheek, leeszaal, etc. 

Afbeelding 25:  Functies van de verschillende gebouwdelen van 
Santa Catalina de Siena.

Door veelvuldig toepassen van prefab betonelementen heeft het 
hele gebouw een homogene expressie en kon het tevens snel 
gebouwd worden. Alleen de klokkentoren heeft donkere panelen 
gekregen, om te benadrukken hoe belangrijk deze is en om een 
landmark te creeëren in de stad. 

Afbeelding 24:  Plattegrond van Santa Catalina de Siena, schaal 
1:1000
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In het donkere volume (wat in realiteit een wit volume is), bevinden 
zich alle cellen (slaapkamers) waar elke non haar eigen private 
ruimte heeft voor rust en gebed. Op de bovenste etage van dit 
volume bevindt zich een groot dakterras waarvandaan men een 
prachtig uitzicht heeft op de zee. 

Afbeelding 27: Routing in Santa Catalina de Siena. 

De kerk is de enige ruimte waar ook gasten worden ontvangen in 
het klooster. Middels een afscheiding middenin, ook qua materiaal, 
wordt een scheiding aangebracht tussen de private delen en de 
publieke delen. De publieke delen zijn in grijstinten, waar warme 
tonen zijn gebruikt voor de private delen van het gebouw.

Afbeelding 26:  Publieke en private ruimten in Santa Catalina de 
Siena.

PrivéOpenbaar
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Het ‘Water-moon monastery’, ontworpen door Artech Architects 
in 2012, bevindt zich in het noordwesten van Taipei op de 
Guanduvlakte. In  afwijking van de voorgaande kloosters is dit 
geen christelijk religieus centrum maar een boeddhistisch klooster, 
gemaakt voor de Master Sheng Yen en zijn volgelingen.

WATER-MOON MONASTERY

Afbeelding 28: Situatietekening Water-Moon Monastery.
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11 Dharmadrum.org. The Nung Chang 
Monastery Unveils a New Page. 

12 Archdaily. Water-Moon Monastery / 
Artech Architects.

Met de Datuberg als achtergrond profiteert het gebouw van 
zijn natuurlijke omgeving wat het ontwerp maakt tot een kalme 
spirituele plaats.  Enkele architectonische ingrepen in de omgeving 
versterken dit effect: aan de westzijde van de vijver bevinden zich 
twee muren met verspringende gaten daarin, waartussendoor de 
bezoekende toeschouwer zich moet begeven om het gebouw 
te aanschouwen11. Wanneer de toeschouwer zich op het terrein 
bevindt, valt de grote vijver direct op: een 80 meter lange lotusvijver 
waarin de grote Buddhahal wordt weerspiegeld en nog groter 
lijkt. De toegangspoort voor de bewoners van de aangrenzende 
woonwijk ligt aan de oostzijde, waardoor de beleving voor hen wel 
een stuk minder is. 

Door het toepassen van hoofdzakelijk beton als bouwmateriaal 
wordt het gebruik van kleur en vorm tot een minimum beperkt, 
zodat de geest van het Zen Buddhisme kan worden overgebracht12. 

Het complex bestaat uit een originele boerderij, grote lotusvijver, 
de grote Buddha hal, de verbindingshal, een educatieve ruimte en 
een grote ‘brug’ waarin de invididuele verblijven van de monniken 
zijn. De boerderij is het begin van het klooster in Taipei, het stond 
aan de wieg van de grootschalige ontwikkeling van het klooster. 
Hoewel de boeddhistische kloosters geen standaardmodel kennen 
aan de hand van de Body, Mind en Soultheorie, kun je deze 
elementaire onderdelen toch terugvinen in de plattegrond. 

Interessant aan dit klooster is de indeling. In weze zijn het 4 
losse volumes met elk hun eigen indeling naargelang de functie. 
Er is een gemeenschappelijk gedeelte waar de monniken hun 

BOEDDHISTISCH

Afbeelding 29:  Isometrie Water-Moon Monastery met functies. SlaapruimteHuis EducatieGemeenschappelijkTempel
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gehele volume zweeft in de lucht, gedragen door pilaren. Deze 
transparante plint zit vol deuren, en is dan ook een van de weinige 
openbaar toegankelijke ruimten in het klooster. Deze transparantie 
vinden we ook deels terug in de andere volumes, die van de 
eetzaal en de studeerzaal, waardoor het gemeenschappelijk leven 
van de monniken ook deels zichtbaar wordt voor de (toevallige) 

Afbeelding 31:  Functies van de verschillende gebouwdelen van 
Water-Moon Monastery.

Education

Food

Study

gemeenschappelijke activiteiten ondernemen, zoals eten en 
vergaderen, de tempel, een educatieve functie en een huis voor 
de Master. Door ze los te houden krijgen ze zo elk hun eigen 
specifieke betekenis in het geheel.  In de grote Buddha hal 
staat het grote Buddhabeeld. Het lage gedeelte is transparant 
gelaten (zie foto voorgaande pagina), waardoor het lijkt alsof het 

Afbeelding 30:  Plattegrond Water-Moon Monastery., schaal 
1:1000
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13 Dharmadrum.org. The Nung Chang 
Monastery Unveils a New Page. 

dit het ook een symbolische betekenis. Ook is er een ontsluiting 
naar de bovenverdieping van de tempel en naar de studeerzaal. 
Over de gehele L-vorm is het beroemde “Heart Sutra” in Chinese 
karakters gegraveerd zodat telkens als de monniken hier voorbij 
lopen worden herinnerd13. De panelen waarin deze zijn gegraveerd 
vormen tevens de zonwering. 

Afbeelding 33:  Routing in Water-Moon Monastery.

voorbijganger.
De grote corridor welke alle volumes op de eerste verdieping 
met elkaar verbindt (donkere kleur in Afbeelding 29) is de vleugel 
waaraan de slaapvertrekken zijn gelegen. Het is een fysieke 
scheiding tussen de private wereld van de monniken en die van 
de normale mens. Door het hele private gedeelte op te tillen geeft 

Afbeelding 32:  Publieke en private ruimten in Water-Moon 
Monastery.

PrivéOpenbaar
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Afbeelding 34:  Schematische weergave van de drie kloosters.

Certosa di Pavia Santa Catalina Water-moon monastery

De gekozen kloosters hebben alledrie eigen specifieke kenmerken. 
Waar Certosa di Pavia heel gesloten is voor publiek en groots 
opgezet, is het Water-Moon monastery juist vrij openbaar 
toegankelijk. Santa Catalina zit er net tussenin. Het geeft aan hoe 
de kloosters functioneren in hun omgeving. 

Interessant is om te zien hoe de scheiding verloopt tussen private 
en publiek ruimten. Private ruimten blijven vrijwel altijd gescheiden 
van de rest van het gebouw. In Certosa is zelfs een aparte, grote 
kloosterhof opgenomen achter het paleis waar rondom de private 
ruimten zijn gesitueerd. In Santa Catalina is het een heel ander 
gebouwvolume waar de nonnen ‘s nachts verblijven. Het Water-
Moon monastery heeft de private ruimten opgetild ten opzichte van 
de begane grond, als verbindend element tussen de verschillende 
volumes. 

In Afbeelding 34 is schematisch weergegeven wat de kern van al 
deze kloosters is. Kenmerkend voor alledrie is de horizontaliteit. 
Geen van de kloosters gaat de absolute hoogte in, waarbij de hoogte 
wordt gebruikt voor kenmerkende funtiescheiding. Die horizontale 
verbinding zorgt ervoor dat scheidingen tussen publieke en private 
ruimte op een andere manier moeten worden opgelost. 

De Body, Mind en Soultheorie is in elk van de drie kloosters 
geïllustreerd aan de hand van de analyse van de plattegronden. Er is 
grote overlap zichtbaar. De functies binnen het kloosterleven lenen 
zich uitstekend om deze te groepen naargelang deze driedeling. 
Het leven toegewijd aan God past perfect binnen deze triniteit. 

VERWERKING
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14 Tanke, Yvonne en Heurneman 
Mieke. Het A’foort boek. 

15 Drieluik. Meer dan duizend jaar 
christendom

16 Tanke, Yvonne en Heurneman 
Mieke. Het A’foort boek. 

De GTU wil zich vestigen op een plaats die centraal in Nederland 
ligt en eenvoudig te bereiken is met het OV en de auto. Vanwege 
het protestantse (gereformeerde) karakter is het belangrijk te 
kijken naar draagvlak en potentiële nieuwe studenten. De stad 
Amersfoort bevat 20 protestantse kerkelijke gemeenten, ligt 
centraal in Nederland, is makkelijk te bereiken met het OV en 
heeft haar historie op het gebied van kerkgeschiedenis. Het ligt 
tevens langs de zogenaamde ‘Bible Belt’, van oorsprong de regio in 
Nederland waar veel gereformeerden wonen. 

Religie in de ontwikkeling van Amersfoort
Amersfoort is van oorsprong religieus. Religie heeft een grote 
invloed gehad op de groei en ontwikkeling van de stad. Al in het 
jaar 697 is er in de regio van het huidige Amersfoort een kerk te 
vinden. De naam Amersfoort (doorwaardbare plaats, voord, bij de 
Amer, Eem) duikt voor het eerst op in 102814. Waarschijnlijk was er 
toen een kleine boerennederzetting. In de twaalfde eeuw bouwde 
de bisschop van Utrecht een hofstede, vanwege zijn strategische 
ligging. Het was het begin van een bloeiperiode van handel en 
ambacht. Bij de hofstede moesten de bewoners van Amersfoort 
hun belasting, de tienden, afdragen. De St. Joriskerk is gebouwd 
op de plek van deze hofstede, als uitbreiding van een bestaande 
kapel15.

In 1259 krijgt de nederzetting stadsrechten. De eerste stadsmuur 
wordt gebouwd, nog niet meer dan een aarden wal, wellicht met 
poorten. Amersfoort groeide uit tot een regionaal centrum. In deze 
periode zijn veel kloosters en kerken gebouwd, onder invloed van 
de Moderne Devotie16. Door aantrekkende handel en uitbreiding 

AMERSFOORT
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17 Tanke, Yvonne en Heurneman 
Mieke. Het A’foort boek. 

18 Ibid

van het inwoneraantal besloot het stadsbestuur tot het bouwen 
van een nieuwe muur, waarmee Amersfoort drie keer zo groot 
zou worden. De eerste stenen muur werd zodoende gebouwd, 
over een afstand van 1550 meter, met daarnaast een gracht. 
De kenmerkende vorm van de gracht is duidelijk zichtbaar op de 
stadsplattegrond (Afbeelding 35). 

Van katholiek naar protestants
De wonderlijke vondst van een Mariabeeldje in 1444 en het 
Mirakel van Amersfoort dat kort daarna gebeurde, veroorzaakten 
een enorme toestroom van pelgrims. Met het geld dat ze 
meebrachten richting bedevaartsoord Amersfoort bloeide de 
economie aanzienlijk op. De Onze-Lieve-Vrouwetoren en -kapel 
konden worden gebouwd met dank aan deze pelgrims17. 
Tot 1579 is Amersfoort een katholieke stad te noemen. Tijdens de 
reformatie dwingt Jan van Nassau, broer van Willem van Oranje, 
de rooms-katholieke stadsbestuurders van Amersfoort de kant van 
de calvinisten te kiezen. De stad wordt zonder strijd overgegeven. 
Vanaf die tijd is Amersfoort overwegend protestants. 

Dat protestantse karakter kreeg een extra impuls, toen aan het 
einde van de negentiende eeuw Amersfoort enkele militaire 
kazernes kreeg. De militairen die hier werden gestationeerd waren 
overwegend protestants. Pas toen de kazernes werden gesloten 
en Amersfoort officieel een groeistad werd, kwamen er veel niet-
religieuze mensen wonen18. Met de komst van de spoorwegen in 
1963 werd Amersfoort een groot en belangrijk knooppunt met 
de verbinding naar het noorden van Nederland. Amersfoort is dat 
sindsdien gebleven. 

Afbeelding 35:  Amersfoort zuidwest

Afbeelding 36:  Amersfoort zuidwest: bebouwd-onbebouwd en 
onbebouwd-bebouwd.
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19 Zetamersfoortopdekaart.nl. 
Wijkpark in het Bergkwartier. 

Specifiek in Amersfoort is gekozen voor het Limvioveld. Dit heeft 
enkele redenen. De gereformeerde traditie erkent twee manieren 
waarop mensen God kunnen leren kennen, uit Zijn Woord en uit 
de schepping. Het Woord zal dagelijks worden bestudeerd door 
alle studenten aan de theologische universiteit. De schepping 
daarentegen is ook heel belangrijk en mist nog. Daarom is gekozen 
voor een locatie in een groengebied. De gemeente Amersfoort 
heeft op deze locatie eerder een educatieve functie voorzien, 
maar wegens onvoorziene omstandigheden is het daar nooit 
van gekomen. Het Limvioveld is een prachtige locatie voor een 
‘kloosterachtige’ gemeenschap van studenten, het bevindt zich in 
een rustige (luxe villa-)wijk van Amersfoort, De Berg, bevat een bos 
dat intensief wordt gebruikt door de omliggende wijk en biedt de 
ruimte voor sport en spel, recreatief of in clubverband. 

Het groengebied ligt in het zuidwesten van Amersfoort, op 500 
meter afstand van het NS-station. Het is een ‘stadspark’, met veel 
groen en enkele monumentale bomen. Het park valt te typeren als 
een grote, landschappelijke ruimte, met duidelijke zichtlijnen. Het 
karakter is open en ruimtelijk, door het grote grasveld dat zich in 
het midden van de beboste ruimte bevindt. Typerende aspecten 
zijn tevens de onbebouwde onderdelen aan de westzijde van de 
Abraham Kuyperlaan, het terrein van Klein Zwitserland en het 
gebied rond het Belgenmonument. Deze karakteristieke open 
groene ruimte in het hart van de wijk is een bestaand geliefd 
wandelgebied en zou met omgeving van het Belgenmonument 
en Klein Zwitserland een mooi wijkpark kunnen worden in het 
zuidelijke stadsdeel van Amersfoort19. 

HET LIMVIOVELD
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20 De Volkskrant. Amersfoort groenste 
stad van Europa. 

Amersfoort heeft in 2006 de titel ‘Groenste Stad van Nederland’ 
gewonnen. De stad dankt haar titel aan het beleid dat Amersfoort 
voert om haar natuur te behouden. In september 2007 werd de 
stad zelfs tot ‘Groenste Stad van Europa’ uitgeroepen20. In het 
conceptplan van de gemeente Amersfoort is dan ook te vinden dat 
de ambities op het gebied van groen in de stad anno 2016 er nog 
steeds zijn: “de kwaliteit van het resterende groen in de stad sterk 
te verbeteren” (conceptplan 2015-2018). 

Ook de inwoners van Amersfoort rondom het Limvioveld zijn 
erg trots op hun stadspark en willen graag het groene karakter 
behouden. De uitgesleten zandpaadjes dwars over het veld duiden 
op veelvuldig gebruik van de routes die door en om het veld 
heen lopen. Het bos is te karakteriseren als rustig, dichtbegroeid. 
Veel eikenbomen zijn te vinden in het naastgelegen bos en aan 
de zijkanten van het veld. De twee bomen zoals weergegeven op 
de foto op de voorgaande pagina zijn twee monumentale bomen. 
Vanwege hun zeldzaamheid, uniciteit en beeldbepalendheid 
zijn deze twee zomereiken uit 1930 en 1950 aan de Abraham 
Kuyperlaan onderdeel van de gemeentelijke monumentale bomen. 

Het Limvioveld staat tevens bekend om haar sportfaciliteiten. 
Tennisvereniging ALTA bezit ten westen van het Limvioveld enkele 
tennisbanen en een groot grasveld, waar ook de omliggende 
scholen gebruik van maken als sportveld.
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Omdat het Limvioveld geldt als stedelijk groengebied voor De 
Berg, is in en om de locatie veel groen te vinden, De begroeiing is 
dusdanig dat het een ‘bos-gevoel’ oproept, door de groei van vele 
20+ meter hoge eikenbomen, enkele zelfs monumentaal. Ook de 
straten zijn flink beplant met hoge bomen. Het veld rechts wordt 
gebruikt voor wandelingen, het rechthoekige veld links is een 
sportveld.

GROEN

Afbeelding 38:  Het Limvioveld functioneert als een stadspark voor 
de omliggende wijk: De Berg., schaal 1:5000

Het Limvioveld is onderdeel van het stedelijk groen in Amersfoort, 
speciaal aangewezen groengebieden op strategische plekken in 
de stad, welke zo veel als mogelijk groen dienen te blijven. Ieder 
stadsdeel van Amersfoort heeft zijn eigen stadspark, als groene spil 
middenin de wijk.

STADSPARKEN

Afbeelding 37:  Het Limvioveld als onderdeel van het stedelijk groen 
in Amersfoort.
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als centraal ontmoetingspunt in de wijk. Op kleinere schaal vinden 
we vooral veel voetpaden, in en om het bos, welke intensief 
worden gebruikt. Parkeerplaatsen voor auto’s zijn niet/nauwelijks 
aanwezig, met uitzondering van enkele privé parkeerplaatsen voor 
kerk, kantoor en school. De bushaltes liggen aan de doorgaande 
Prins Frederiklaan. 

Afbeelding 40: Verkeer in de directe omgeving van het Limvioveld, 
schaal 1:5000bus auto fiets voetganger

bushalte parkeerplaats

De locatie wordt omsloten door relatief rustige wegen, in het 
noorden de Abraham Kuyperweg en in het zuiden de Prins 
Frederiklaan. De bereikbaarheid is goed, slechts enkele minuten 
van de A28, de randweg om Amersfoort. Het ligt aan een aftakking 
van de drukke wegen die naar het centrum leiden. Op Afbeelding 
39 is te zien dat  de locatie echt in het midden van de wijk ligt, 

VERKEER

Afbeelding 39:  Verkeer in Amersfoort zuidwest, schaal 1:50 000
SnelwegenGrote wegenMiddelgrote wegenBinnenwegen
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De morfologische kaarten van het gebied laten veel kleine, lage 
gebouwen zien. Dit past ook bij de typologie van het stadsdeel: 
de villawijk. Ten westen van het Limvioveld zijn enkele lage 
galerijflats gebouwd. De grote uitzonderingen wat betreft de 
bebouwingshoogte zijn de school en de kerk.

HOOGTE BEBOUWING

Afbeelding 42: De hoogte van de bebouwing in de directe omgeving 
van het Limvioveld., schaal 1:5000

3m 6m 12m 12m+

De functies in de directe omgeving zijn onder te verdelen in kerk, 
ontspanning, school en kantoor. Direct naast het Limvioveld 
bevindt zich een Protestantse kerkgemeenschap, de Bergkerk. Ten  
noorden van het terrein ligt een basisschool en een middelbare 
school. 

FUNCTIES

Afbeelding 41:  Functies in de directe omgeving van het Limvioveld, 
schaal 1:5000

KantoorSchoolOntspanningKerk
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Het Limvioveld is gezien de analyse een uitstekende locatie voor 
een Gereformeerde Theologische Universiteit. De bereikbaarheid 
is goed, dichtbij het OV. De rustige, bosachtige omgeving middenin 
een woonwijk doet denken aan kloosterachtige sferen. Het gebouw 
kan van de mooie locatie profiteren door een schakel te vormen 
tussen de bebouwde omgeving en de natuur. 

De bebouwingshoogte in de directe omgeving maken het 
ongeschikt een hoog gebouw te ontwerpen. De typologie van De 
Berg valt te omschrijven als voornamelijk villa’s, losse huizen met 
veel ruimte er rondom. Een enkel gebouw als eenheid hierbinnen 
past het best. Een laag gebouw, dat niet veel hoger komt dan de 
bomen in het gebied, zelfs de kerktoren torent maar net boven de  
bomen uit. Het hoogteverschil in het gebied kan dan als voordeel 
uitpakken, door dit te gebruiken. 

VERWERKING

Het Limvioveld ligt in de wijk De Berg, genoemd naar de 
Amersfoortse Berg (45m boven NAP), die iets ten zuidwesten van 
het plangebied ligt. Zodoende is het hoogteverschil over de noord-
zuidas 9 meter.

HOOGTE OMGEVING

Afbeelding 43:  De hoogte van het landschap rond het Limvioveld, 
schaal 1:5000

          24m  27m  30m           33m 36m    39m

12m

15m

18m

21m
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Afbeelding 45: Het PVE geïllustreerd middels een mindmap. 

Body

Mind Soul

Individueel Collectief

sanitaire ruimten

keuken

tuin

receptie

collegezalen

gemeenschappelijke studieruimten

administratie

seminar klein

aula / kantine

vergaderzaal (personeel)

individuele studieruimten

kantoorruimten

docenten professoren

spirituele tuin

gebedskapel

erg belangrijk voor een theologische universiteit. Aanvullende 
faciliteiten zoals een kantine, keuken, sanitaire ruimten en opslag 
ruimten zijn ook voorzien in het programma van eisen. Het PvE 
kan worden weergegeven naar de inmiddels bekende driedeling. 
Per functie wordt bekeken in welke profiel deze het meest tot zijn 
recht komt.

Afbeelding 44:  PVE in m2. 

De universiteit zal plaats bieden aan ongeveer 350-500 
studenten.  Hiervoor zijn enkele ruimten noodzakelijk. Voldoende 
collegezalen, seminarruimten, studieruimten (zowel individueel 
als gemeenschappelijk) voor de studenten, maar ook kantoor- en 
vergaderruimte voor de docenten. Tevens is er ook vraag naar een 
speciale ruimte voor vieringen en gebed. Verder is de bibliotheek 

PROGRAMMA VAN EISEN

totaal oppervlak GTU

m2  aantal
Educatie Collegezalen Groot (70p) 100 1 100

Klein (35p) 50 6 300
Seminar (30p) 50 8 400

Vergaderzalen Personeel 60 2 120

Kantoren Docerend personeel 24 10 240
Overig personeel 30 8 240

Studeerruimten Individueel 2 100 200
Collectief 100 2 200

Ontmoetingsruimten Koffiecorner 12 4 48

Kantine Keuken 100 1 100
Zitruimte  150 1 150

Recreatieruimte 100 1 100

Gebed Gebedsruimte 200 1 200

Bibliotheek Bibliotheek 1500 1 1500

Magazijn 500 1 500

Overig Opslag 1000 1 1000

Sanitaire voorzieningen 150 4 600

Totaal 5998
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PRINCIPE
De voorgaande analyses van de drie kloosters leiden tot het eerste 
globale conceptmodel voor het gebouw, in negen stappen.

1
Een gesimplificeerde weergave van de oorspronkelijke 
kloosterindeling volgens de standaardplattegrond met in donkergrijs: 
mind, lichtgrijs: soul en de grijze voor de body. Deze vleugels 
omsluiten een kloostertuin (donkergroen). Het kloostercomplex ligt 
vaak in een groene omgeving. 

2 
Voor het universiteitsgebouw is de vleugel voor de leken niet 
van belang. Dit is ook meer een pragmatische vleugel dan een 
symbolische. Zodoende blijven alleen de drie meest belangrijke en 
elementaire vleugels over. 

3
De kloostertuin wordt vergroot als uiting van groot belang en zal 
rondom enkele vleugels ook een rol gaan spelen. In plaats van 
drie vleugels die een kloostertuin omsluiten, zal de kloostertuin 
de vleugels omsluiten zodat ze als individuele volumes beter te 
onderscheiden zijn.

Afbeelding 46: v.l.n.r. stap 1, stap 2, stap 3 
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4 
De drie elementaire vleugels worden opnieuw gearrangeerd, 
ze worden geordend in een rechthoekige driehoek. De volumes 
binnen deze driehoek zullen alle kernelementen van het gebouw 
bevatten.

5
Door de rechthoekige driehoek als hoofdvolume krijgt het gebouw 
direct een richting. het gebouw krijgt een strakke hoek met twee 
rechte zijden en sluit zich al meer af richting die kant, maar het 
gebouw opent zich al richting de schuine zijde. Om dit gesloten/
open karakter te benadrukken schuift de kloostertuin op richting 
die zijde.

6
Het driehoekige hoofdvolume wordt behouden, maar de 3 
kernelementen daarbinnen gaan ook werken in het 3 dimensionale 
vlak. Door deze verschuiving gaat gelaagdheid een rol spelen 
in het gebouw, verschillende hoogteniveaus kunnen worden 
onderscheiden. 

Afbeelding 47: v.l.n.r. stap 4, stap 5 stap 6
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7 
De drie elementen, mind, body en soul, moeten behalve oriëntatie 
en richting ook elementair kunnen worden onderscheiden op 
verschijningsvorm. Iedere vleugel krijgt zijn eigen specifieke vorm 
toegewezen. De specifieke vormkeuze zal verderop worden 
toegelicht, in de uitwerking van het ontwerp. 

8 
Door de vorm compact te houden blijft de essentie van de drie 
vleugels overeind, gaan de vleugels samen een eenheid vormen, 
doch blijven ze allen van elkaar te onderscheiden omdat ze elkaar 
slechts subtiel aanraken, de verbindingen zijn zichtbaar.

9 
Om het karakter van de vleugels te benadrukken wordt er om het 
driehoeksvolume een glazen strakke box geplaatst, welke aan de 
buitenzijde alle 3 de volumes voor een klein gedeelte laat zien door 
penetratie van de volumes door de box. In het definitieve ontwerp 
worden de twee zijden van de box richting de kloostertuin volledig 
geopend en de overige twee zijden compleet afgesloten middels 
een dichte gevel, om die privaatheid te benadrukken: hier wordt 
serieus werk gedaan: een duidelijke scheiding tussen functies 
daarbinnen en daarbuiten. 

Afbeelding 48:  v.l.n.r. stap 7, stap 8, stap 9
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Het gebouw heeft een duidelijke oriëntatie meegekregen. De 
noordelijke gevel ligt parallel aan de Abraham Kuyperlaan, en past 
op deze manier qua geveloriëntatie ook in het stedelijk weefsel: 
alle gebouwen aan deze weg oriënteren hun belangrijkste gevel en 
hoofdentree dwars op de rijrichting. 

Het gebouw vanaf bovenaf gezien in zijn directe omgeving laat zien 
dat de conceptuele stap ‘open-gesloten’ karakter het gebouw een 
zeer specifieke architecturaal kenmerk meegeeft. Waar het stedelijk 
weefsel zich vooral aan de oostzijde kenmerkt, door middel van 
activiteit rondom de kerk en de Abraham Kuyperlaan, en een open 
zijde van het park richting het noorden voor visueel contact, heeft 
het gebouw juist een uitgesproken gesloten karakter aan deze 
twee zijden. De andere zijden daarentegen, aan de westzijde van 
het gebouw, orïenteren zich richting het stadspark, de uitgestrekte 
grasweide welke wordt omgeven door bosgebied. Als ultieme vorm 
en architecturale uiting van focus, keert het gebouw zich als het 
ware af van de drukke stadskant, richting de rustige natuur. 

De gevel is echter niet geheel gesloten. De noordelijke gevel bevat 
ook de hoofdentree voor het gebouw. Middels hoge taatsdeuren, 
die open zijn gedraaid onder een hoek van 45 graden, wordt 
het  proces van binnengaan van het gebouw een ervaring. Van 
gesloten voor de toeschouwer op het eerste gezicht wordt met het 
benaderen van het gebouw het gebouw steeds meer open en geeft 
het meer van de inhoud prijs door een vergrotende kijkhoek. De 
vormentaal en oriëntatie van de elementen rondom het gebouw 
dragen allemaal bij en versterken deze geste. 

NIEUWE SITUATIE



3m 6m 15m 30m

Stedenbouwkundige doorsnede noord-zuid.



5m 10m 25m 50m

Stedenbouwkundige doorsnede oost-west.
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Het wezenlijke en primaire aspect van het ontwerp is de drie-
eenheid van de drie elementaire vleugels, body, mind en soul, 
welke wordt versterkt door de omhullende glasoverkapte ruimte. 

Wat opvalt, is dat het ontwerp strak is vormgegeven, leeg, zonder 
poespas. Het is een geordend geheel van zorgvuldig gearrangeerde 
elementen, met weinig prikkels. Er is zodoende ruimte om te ervaren 
wat er echt toe doet. Iedere ruimte is toegerust voor haar functie. 
Het straalt zo ook uit wat gereformeerd zijn is: geen poespas en 
opsmuk, maar pure focus voor het leren kennen van God; uit Zijn 
Woord en uit Zijn schepping. 

Body
Zie ook doorsnede op pagina 128. Het lichaam is het fysieke en tastbare 
aspect van de driedeling. Zicht, reuk, horen, proeven en voelen, 
de vijf zintuigen behoren primair bij het lichaam. Het omvat alles 
wat te maken heeft met materiële zaken. In architectonische 
uitgangspunten vertaald gaat het hier om programma dat allereerst 
direct te maken heeft met het lichaam: beweging (zien en voelen) 
en eten (ruiken en proeven).  De bodyvleugel is een duidelijk 
zichtbaar groot en rechthoekig volume, gemaakt van grof en ruw 
beton. Dit om allereerst de toeschouwer te herinneren aan het 
ruwe, aardse bestaan. Het maakt onderdeel uit van de aarde, stevig 
ingebed in de omgeving. De bodyvleugel staat niet geheel los van 
de wand, zoals de andere volumes dat wel staan. 

De centrale ontsluiting voor alle verdiepingen bevindt zich in dit 
volume. Een grote trappartij, direct in het zicht wanneer men 
deze vleugel betreedt, stimuleert het gebruik hiervan en maakt 

HET ONTWERP

Body

Mind

Soul

definitief ontwerp
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wateropslag en de accu om de stroom van de zonnepanelen op te 
slaan. De ruimte in de kelder is de aangepaste opslagruimte voor 
broze boeken uit de aangrenzende bibliotheek.

Mind
Zie ook doorsnede op pagina 130. De mind, of geest in het Nederlands, is 
datgene wat heeft te maken met kennis. Het is de meest individuele 
kant van de mens. De mind ontvangt impressies van buiten en 
materiële zaken, door middel van de ziel. De geest van de mens is 
op zoek naar een doel in het leven en geeft overal betekenis aan. 
De geest tilt de mens een niveau hoger, het ontstijgt het normale 
dagelijkse leven, de sleur van alle dag. Deze vleugel leent zich 
uitstekend voor al de invididuele research die wordt gedaan aan 
de GTU. De mind-vleugel bestaat daarom uit allerlei kantoortjes 
voor professoren en docenten die lesgeven aan de universiteit. 
De individuele ruimten zijn aan alle zijden afgesloten, behalve een 
klein lichtstreep waardoor  het omliggende landschap kan worden 
waargenomen. 

De getrapte vorm symboliseert de individuele zoektocht van de 
geest naar alles wat hoger is. Niet alleen symbolisch maar ook 
praktisch door middel van een grote trap van begane grond-niveau 
naar de derde verdieping. De zoektocht gaat niet vanzelf: je moet 
in beweging komen, heel letterlijk. De gang is volledig donker, 
met als enige (natuurlijke) lichtpunt: het einde bovenaan. Als 
men uiteindelijk bovenaan de trap komt, van de donkerheid naar 
de verlichting, heeft men de optie zich naar de gebedsruimte te 
begeven, welke de zoektocht van de geest afsluit in een (stille) ruimte 
waar ruimte is voor contemplatie en gebed. Of, na de intellectuele 

beweging ook zichtbaar  wanneer vanaf een afstand het volume 
wordt bekeken. De liften zijn ook in het midden van de vleugel 
te vinden maar zijn daarentegen iets naar achteren geplaatst: wel 
aanwezig maar niet stimulerend. 

Naast de trappen vinden we als primaire functies in deze vleugel 
de keuken, kantine en de sanitaire ruimten. De keuken, met directe 
ontsluiting naar buiten, een eigen opslag en ontsluiting naar 
de koffieruimte, bevindt zich onder in de hoek van het volume. 
Hier kunnen maaltijden worden  bereid en doorgegeven aan 
passerende studenten en/of docenten. Deze kunnen de maaltijd 
of koffie meenemen naar de bovenste etage van de Body-vleugel, 
waarop een ruimte is ingericht speciaal voor eten en drinken. 
Deze kijkt uit op de patio (hoofdentree) van het gebouw en via de 
grote ramen naar het oosten, richting de stad Amersfoort. Of men 
verlaat de Body-vleugel direct en neemt het eten en drinken mee 
richting de glasoverkapte ruimte, waarin kan worden gestudeerd 
en/of gerecreëerd. Alle sanitaire (natte) ruimten zijn boven elkaar 
geplaatst, op elke verdieping bevinden zich toiletten. 

De praktische zaken van een universiteit worden ook geregeld in 
deze vleugel. Er zijn 9 kantoorruimten en 1 grote vergaderruimte 
in ondergebracht, gelegen op de eerste verdieping aan een lange 
passage die grenst aan de grote glasoverkapte ruimte, waardoor 
vanaf buiten ook beweging kan worden waargenomen op de eerste 
verdieping in deze vleugel. 

Op de begane grond bevinden zich de klimaatinstallaties van het 
gebouw, de luchtbehandelingskasten voor de volumes, de CV, de 
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verbinding tussen mensen wordt benadrukt door de horizontaliteit 
van het geheel, aan een zijde gesloten, aan de andere kant geopend 
richting de natuur, door middel van een groot venster. Het licht 
komt van boven, dat is ook de enige rechte zijde aan deze vorm, 
als benadrukking dat al het goede van boven komt, ook voor de 
ziel, ook voor de educatie. De gebogen vorm op het noorden zorgt 
dat het licht weerkaatst, de collegezalen in. Er zal dus nooit direct 
zonlicht de ruimten binnenvallen. Bij presentaties is de ruimte 
zodoende ook heel makkelijk te verduisteren. Door de gebogen 
vorm loopt de gang vloeiend over in de muur, de ruimte die zo 
ontstaat kan worden gebruikt door de studenten om tegenaan te 
zitten, om te overleggen en te studeren.

De studeerplekken voor de studenten bevinden zich, naast de 
seminar-ruimten die hiervoor kunnen worden gebruikt, op de 
omloop langs de gevel in de grote glasoverkapte ruimte. Hier biedt 
iedere studieplek een goede leeromgeving in een prettig klimaat 
en met goed uitzicht, ook met directe relatie tot de glasoverkapte 
ruimte waarin de studenten elkaar kunnen ontmoeten. Ook in 
de bibliotheek op de verdiepte etage kan worden gestudeerd, 
parallel onder de soul-vleugel bevinden zich de leesplekken in de 
bibliotheek als ‘verlengde’ van deze vleugel. 

De glasoverkapte ruimte
De grote ruimte rondom de 3 hoofdvolumes versterkt het effect 
dat ze alle drie belangrijk zijn. Juist door grote lege ruimte rondom 
deze volumes zijn ze alledrie zichtbaar en tastbaar aanwezig. Men 
kan er rondom lopen, ze betreden, ze aanraken en ze vanaf een 
afstand bekijken. Om de verschillende vleugels in te gaan dient de 

vorming en studie, deze intense bestudering door te geven aan 
anderen, in de collegezalen verderop. De kapel is de sacrale ruimte 
van het gebouw en bedoeld voor individuele contemplatie, gebed 
maar ook de ruimte waarin de wekelijkse chapelvieringen kunnen 
worden gehouden. Het karakter is gebaseerd op dat van de sfeer 
in de hal, waain de grote trap ligt. Strijklicht speelt een belangrijke 
rol om de sacrale ervaring te faciliteren. 

Soul
Zie ook doorsnede op pagina 132. De vleugel van de ziel is het eigenlijke 
hart van het gebouw en ook het duidelijkst aanwezig, als grootste 
volume en als lichtst-gekleurde volume. De ziel van de mens is gericht 
op alles wat met relaties te maken heeft. Daarom is de soul-vleugel 
de vleugel van de educatie, de vleugel waarin alle collegezalen zijn. 
Hier ontmoet de student zijn medestudenten en zijn docent. Hier 
wordt kennis overgebracht van generatie op generatie. 6 kleine 
collegezalen voor 35 personen en 1 grote collegezaal voor 70 
personen bevinden zich op de benedenverdieping van deze vleugel, 
de bovenverdieping biedt plaats aan 8 seminar-ruimten voor 30 
personen per zaal. Op iedere verdieping is ook een opslagruimte 
aanwezig. 

De vorm is bijna geheel rond: de ziel van de mens is ongrijpbaar, 
onaantastbaar. Je kunt deze niet pakken, ook niet geheel 
doorgronden. Net zoals een ronde vorm, niets blijft er op liggen, 
alles glijdt er vanaf, je kunt het niet goed vasthouden, alleen 
ondersteunen. Hier gebeurt dat zichtbaar door de vleugel van de 
body, waarop dit volume deels rust, en twee grote kolommen die de 
vleugel bijna laten zweven door de gebogen vorm. De horizontale 
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Bibliotheek
In het midden van de begane grond bevindt zich een grote trap 
die leidt naar de grote bibliotheek, gelegen onder de grote glazen 
ruimte. De bibliotheek is door zijn driehoekige indeling geinspireerd 
op de Body, Mind- en Soulvleugels. 

Omdat het studeren in oude boeken een belangrijk onderdeel is 
binnen de studie theologie is ook voldoende ruimte gereserveerd 
voor het lezen van deze boeken. Er bevinden zich veel studieruimten 
in de bibliotheek zelf, om de gebruikers de gelegenheid te geven 
boeken direct te raadplegen. In de vide in het zuiden bevinden 
zich enkele grote leestafels om in groepsverband te werken. Deze 
ruimte staat in verbinding met de grote glasoverkapte ruimte, 
zodat hier gewoon hardop gepraat kan worden zonder de stilte in 
de bibliotheek te verstoren. 

De afgesloten ruimten faciliteren verder een kopiëerruimte, enkele 
opslagruimten en een grote ruimte waarin boeken geconditioneerd 
kunnen worden opgeslagen, boeken die al eeuwenoud zijn.  

Buitenruimte
De buitenruimte van de GTU bestaat uit een rond plein waarop 
colleges buiten kunnen worden gehouden, of hagepreken. De 
ronde vorm wordt binnen doorgezet in de vide. Het ontwerp bevat 
zodoende de drie elementaire basisvormen van de meetkunde in 
de plattegrond: de cirkel, het vierkant en de driehoek. 

Op de volgende pagina’s wordt door middel van doorsneden, 
plattegronden en aanzichten het ontwerp gepresenteerd. 

gebruiker een kleine drempel over te gaan, als symbool van fysieke 
toetreding in het volume.

Waar elk volume zijn eigen functie heeft, dient de glazen ruimte 
als verbinding daartussen. Deze is het die het alles tot een eenheid 
smelt. Het legt het accent op de volumes die het verbindt, niet op 
zichzelf. De vorm is puur en simpel, een eenvoudige glazen box. 
Vanaf de buitenkant laat het de ruimte toe aan de 3 volumes om 
zichzelf te presenteren aan voorbijgangers. Op 3 plekken in het 
gebouw steken de volumes uit. 

Als verbindend element binnen de gebouwde vorm zal het ook 
verbinding scheppen tussen de gebruikers. De gehele glazen 
ruimte is er op gericht de ontmoeting te faciliteren tussen 
docenten en studenten of misschien zelf met voorbijgangers. Het 
is een prachtige locatie, tussen de volumes en de natuur waarin 
het gebouw ligt. In de ruimte zelf bevindt zich ook een omloop op 
het niveau van de eerste verdieping. Daar kan, met uitzicht op de 
omgeving, worden gestudeerd. 

Patio
De patio vormt na de duidelijke afscheiding door de hoge 
taatsdeuren een overgangszone tussen binnen en buiten. Wie 
eenmaal door de hoge deuren is binnengetreden, bevindt zich 
in een andere wereld. Wie dit gebouw binnentreedt, moet zich 
bewust worden van de scheiding tussen de wereld buiten en die 
van de theologische universiteit. 
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BEGANE GROND
1 Patio 2 Hoofdentree 3 Keuken/Kantine 4 Toiletten 5 Opslag 6 Installatieruimte 
voor waterpomp 7 Ruimte voor waterreservoir 8 Luchtbehandelingsruimte 9 CV/accu 
10 Entree bibliotheek 11 Vergaderruimte 12 Kantoor 13 Vide 14 Buitenruimte met 
zitplaatsen 15 Parkeerplaatsen
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1 Kantoorruimte 2 Vergaderruimte 3 Omloop met studeerplekken 4 Kantoorruimte 
docenten

EERSTE VERDIEPING
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1 Eetruimte 2 Studeerruimte 3 Gebedsruimte/Kapel 4 Kantoorruimte docenten 5 
Collegezalen 6 Opslagruimte 7 Collegezaal groot 

TWEEDE VERDIEPING
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1 Seminarruimten 2 Opslag

DERDE VERDIEPING
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1 Studieruimte/Leesruimte 2 Opslag 3 Geconditioneerde ruimte voor boeken 4 
Kopieëerruimte 5 Leestafels 6 Bibliotheek 

VERDIEPING -1:BIBLIOTHEEK
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is er wel licht nodig in de ruimten achter de gesloten gevel. Er is 
gebruik gemaakt van ‘lamellen’ die 45 graden gedraaid zijn t.o.v. 
het gevelvlak, dezelfde rotatie als de mindvleugel ligt. Zo kan de 
gevel tegelijkertijd gesloten zijn naar 1 zijde, maar open naar de 
andere zijde. Richting het veld is het gebouw helemaal transparant: 
een vervaagde grens tussen natuur en gebouw. Gods Woord en 
de natuur, samen tot een eenheid gemaakt binnenin het gebouw. 

Het gebouw kent twee gezichten, een open en een gesloten 
kant. Het symboliseert de scheidslijn tussen de wereld van de 
theologie en de buitenwereld. De gevel aan de zijde waarlangs 
bezoekers aankomen is gesloten. Het gebouw verraadt niets 
van zijn functie, behalve een curieuze lijn op het gebouw. Deze 
lijn volgt de achterliggende volumes van de Soul en Body. Toch 

GEVELS

Afbeelding 50:  De open zijde; een prachtig gezicht van buiten  in 
het park naar binnen, waarin alle 3 elementaire volumes duidelijk te 

onderscheiden zijn. 

Afbeelding 49:  De gesloten gevel. het rechtervlak bevat de grote 
taatsdeuren waarachter de hoofdentree ligt. 
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OOSTNOORD
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WESTZUID
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Verantwoord omgaan met de schepping (het rentmeesterschap) is 
een belangrijk element binnen het ontwerp. Het ontwerp faciliteert 
in een uitstekend zicht op de omliggende natuur aan de zuid- en 
westzijde van het gebouw want middels zijn oriëntatie en vorm 
keer het zich richting de natuur, dankzij de grote glazen gevel en 
het glazen dak. 

De aarde beheren (het cultuurmandaat) betekent dat de mens 
op een verantwoorde manier gebruik mag maken van de natuur. 
Natuurlijke voordelen zullen dan ook veelvuldig worden gebruikt.

Voor de educatieve functie is het van belang een gezond 
binnenklimaat te verkrijgen, wat in de glasoverkapte ruimte een 
uitdaging vormt. De oriëntatie van het gebouw met veel dak- 
en geveloppervlak leent zich uitstekend voor het gebruik van 
zonnepanelen, geïntegreerd in de glazen gevels. Ook regenwater 
zal worden opgevangen om schoon drinkwater niet te verspillen. 
de toegepaste oplossingen zullen daadwerkelijk zichtbaar in 
beeld worden gebracht. Zo wordt duurzaamheid bewust onder 
de aandacht gebracht van bezoekers van het gebouw. Het 
rentmeesterschap zal zo veelvuldig kunnen worden besproken 
en geeft zo een kans in het onderwijs en in het gesprek over de 
identiteit. Ook zal het deze identiteit uitstralen naar zijn omgeving: 
de gereformeerde universiteit als voorbeeld van een duurzame 
universiteit. 

Op de volgende pagina’s zullen de drie toegepaste duurzame 
oplossingen worden toegelicht, op het gebied van verantwoord 
omgaan met energie, water en lucht. 

DUURZAAMHEID
Waterbesparing door water-

opvang via dak/gevel

Regeling binnenklimaat door glas-
overkapte ruimte als bufferzone

Energieopwekking door BIPV panelen
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1 Profinrg. Building Integrated Photo 
Voltaics (BIPV).  

Met een strenger wordende energieprestatie eis voor gebouwen 
wordt het steeds interessanter om alle oppervlakken van een 
gebouw te benutten. Wanneer deze panelen het glas kunnen 
vervangen en bovendien kunnen worden ingezet als onderdeel van 
de zonwering, zijn de hogere kosten te verantwoorden. Er kan met 
recht worden gesproken over de terugverdientijd van een ruit1. 

Met Building Integrated Photovoltaic Panels kunnen zonnepanelen 
worden geïntegreerd in glas en zodoende worden opgenomen in 
een vliesgevel of glazen dak. Zonnepanelen dragen bij aan een 
duurzaam milieu; een verminderde uitstoot van vervuilende CO2 
en er wordt stroom wordt opgewekt uit een oneindige bron. Verder 
is het kostentechnisch interessant om in eigen beheer stroom op te 
wekken in plaats van in te kopen. 

In het ontwerp zijn in alle gevels die zich op de zon oriënteren deze 
glaspanelen met geïntegreerde zonnepanelen verwerkt. Alleen 
de raamoppervlakken direct grenzend aan de omloop ter hoogte 
van de eerste verdieping zijn volledig transparant gelaten, om zo 
de gebruikers maximaal zicht op de omliggende natuur te geven. 
De BIPV panelen zijn niet volledig transparent en gedragen zich 
zodoende ook als zonwering. 

Door gebruik te maken van het daglicht kan het gebruik van 
kunstverlichting worden beperkt. Voordelen hiervan zijn de 
besparing op het elektriciteitsgebruik, een beter contact met de 
omgeving en het levendige karakter van het licht.

ENERGIE

Afbeelding 51:  BIPV panelen toegepast in een bestaand kantoor. Afbeelding 52:  BIPV panelen toegepast in het ontwerp



155

2 Amsterdam Rainproof. Regenwater-
gebruik in utiliteitsgebouwen. 

Volgens Amsterdam Rainproof, een instelling die bewustzijn 
van duurzame oplossingen wilt verhogen, is regenwater prima 
te gebruiken voor verschillende doeleinden. Regenwater dat 
op daken valt is relatief schoon en kan in plaats van drinkwater 
gebruikt worden voor het spoelen van de wc of het besproeien 
van groen. Zo wordt het regenwater vastgehouden en verdwijnt 
het niet direct in het riool. Bovendien bespaart het drinkwater. De 
waterbesparing kan aanmerkelijk zijn, omdat het grootste gedeelte 
van het water voor toiletspoeling wordt gebruikt2. 

Over het algemeen zal het gebruik van hemelwater het aanbod 
overtreffen, zodat de hemelwaterinstallatie een wezenlijke bijdrage
heeft aan hemelwaterbuffering en dus piekberging. Het reservoir is 
gedimensioneerd op de beschikbare hoeveelheid neerslag:

Aantal personen: 350
Gebruik water: toilet
Gem. verbruik p.p.: 20 l / dag
Geschat gem. verbruik: 2184m3 per jaar
Gemiddelde jaarlijkse neerslag Amersfoort: 875-900mm
Dakoppervlakte: 2000m2
Opvang regenwater: 1330,5m3 per jaar 

Tankinhoud: 10000 l  (10 m3)

Het regenwater zal via het dak en de gevels (1) door een grindlaag  
(aan de onderzijde van de gevel) sijpelen (2), waar de eerste 
filtering zal plaatsvinden. Via een drainagebuis in de grond zal het 
water worden opgepompt richting het reservoir (3) op de begane 
grond in het gebouw, vanwaar het water richting de toiletten wordt 
gepompt (4). Een eventueel tekort aan regenwater kan worden 
aangevuld met leidingwater (5). 

WATER
1

2

3

4

5
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3 De Koning, J. Onderzoek naar 
comfortabel atrium. 

De grote glasoverkapte ruimte kan als groot voordeel worden 
beschouwd, niet alleen wat betreft het mooie uitzicht, maar ook 
wat betreft bouwfysische eigenschappen.  Volgens De Koning 
(2003) kan een glasoverkapte ruimte functioneren als extra 
thermische buffer tussen binnen en buiten (overdag en ‘s nachts) 
en als collector van zonnestraling die overdag op de transparante 
buitenschil valt. In beide gevallen nemen tijdens het stookseizoen 
de transmissie- en infiltratieverliezen van de aangrenzende 
gebouwdelen af. Bovendien wordt het ventilatieverlies van het 
gebouw beperkt door toevoerlucht uit de ruimte te onttrekken. De 
ruimte fungeert in dit geval dan als voorverwarmer voor de lucht 
die in de andere vleugels wordt ingeblazen3. 

Omdat de Body-vleugel op het oosten ligt, wordt daar de grootste 
warmtevraag verwacht. Daarom wordt de warmte uit het atrium 
middels een warmtewisselaar gebruikt voor de verse lucht voor 
de Body-vleugel. De andere twee vleugels hebben hun eigen 
luchtbehandelingskast met WTW-systeem om geen warmte 
verloren te laten gaan.

Voor een gezond binnenklimaat is luchtbevochtiging ook wenselijk. 
Door aanwezige vegetatie in de ruimte zal dit gebeuren. Zo zal de 
hele glazen ruimte functioneren als prettige plek om te studeren.

LUCHT

Directe zoninstralingDeel zonlicht weerkaatst door 
toepassing PV cellen in glas

Lucht in atrium warmt op door o.a. 
zoninstraling

Aanvoer koude buitenlucht

Afvoer warme buitenlucht
(natuurlijke ventilatie)

Accumulerend vermogen van 
gebouwmassa zorgt voor demping en 
vertraging van temperatuur�uctuaties

Groen in de ruimte zorgt voor optimale 
vochtbalans: reguleert vochthuishoud-

ing en vangt stof op

Warmte uit uit atrium hergebruiken via 
WTW

Daglichttoetreding via zuid-oostgevel

Luchtbehandelingsruimte

Aanvoer koude buitenlucht

Warmte uit 
kantoren 

hergebruiken via 
WTW Plaatselijke (vloer)verwarming t.h.v. 

studieplekken tegen koudeval
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In het ontwerp is beton veelvuldig toegepast als belangrijkste 
materiaal. Dat is niet voor niets. Beton is gemaakt om te doorstaan. 
Een bouwmateriaal dat naarmate de tijd vordert sterker wordt. De 
gemiddelde levensduur van een gebouw uit beton kan zomaar 
100 jaar zijn. Beton is duurzaam in de zin van: het weerstaat alle 
weersomstandigheden, het behoeft weinig tot geen reparatie en 
onderhoud. Ook qua gebruik is het duurzaam: gerecycled beton 
kan vermalen worden hergebruikt als toeslagmateriaal in nieuwe 
betonnen structuren. 

Met beton komt ook een bepaald gevoel naar boven. Beton 
toegepast in de normale hoedanigheid voelt aards en sober, massief, 
ondoordringbaar en aanwezig. Het herinnert aan natuurlijke 
fenomenen zoals de rauwheid van kale rotsen. Het past ook goed 
bij het karakter van een theologische instelling als symbool van de 
bestendigheid van Gods Woord door de eeuwen heen. Door de 
drie elementaire hoofdvolumes allen uit beton te vervaardigen, 
ieder met zijn eigen unieke afwerkingen, krijgen ze een eigen sfeer 
en leggen ze zo hun specifieke accenten. 

Een in een lichte kleur gegoten en rond gevormd volume voelt 
zoals stenen worden gevormd door de altijd onrustige zee: glad 
en ongrijpbaar voor het volume van de Soul. Met een textuur 
en donkere afwerking komt het ruwe aardse naar boven, voor 
de gevel en de Body-vleugel. De Mind-vleugel wordt uitgevoerd 
in zorgvuldig afgewerkt schoon beton, een veilige omgeving 
scheppend voor focus op de studie. 

Warme houten accenten verwerkt in de balustrades, deurposten 
en in de gevel- en dakconstructie complementeren de koele 
kleuren van het beton.  

MATERIALISERING

Body Mind Soul
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Afbeelding 53:  Uitgewerkte details.

DETAILS



85mm+ betonpaneel
waterkerende folie
75mm XPS isolatie
125mm beton
50mm XPS isolatie
50 mm betonpaneel

200mm houten ligger 
met AOT-50 pro�el

15mm betonstuc
waterkerende folie
25mm houten board
50mm EPS isolatie
800mm vloer, waar 
mogelijk niet massief

85mm+ betonpaneel
waterkerende folie
150mm XPS isolatie
300mm beton verdiepingsvloer

1250x200mm gelamineerde 
houten ligger

320mm beton in situ gestort
60mm XPS
25mm houten board
waterkerende folie
15mm betonstuc

Waterafvoer door middel van 
u-pro�el t.p.v. liggers

1250x200mm gelamineerde 
houten ligger
stalen kolom-ligger verbinding

350mm beton in situ gestort

200mm 400m 1000mm 2000mm



85mm+ betonpaneel
waterkerende folie
100mm XPS isolatie
200mm beton muur 
15mm afwerklaag

grindlaag met drainage op 750mm 
voor water�ltering
80mm betonplaat
waterkerende folie
75mm XPS isolatie
bitumen waterkerende laag
800mm beton vloer, waar mogelijk 
niet massief

Poeren storten t.p.v. kolommen

Metaalpaneel, waterkerend behandeld
30 mm houten board

130mm XPS isolatie
bitumen waterkerende laag

350mm betonvloer
50mm betonafwerklaag

Stalen voet voor verbinding kolom-vloer

200mm 400m 1000mm 2000mm
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IMPRESSIES



De patio vormt na de duidelijke afscheiding door de hoge taatsdeuren een overgangszone tussen binnen en buiten. Wie eenmaal 
door de hoge deuren is binnengetreden, bevindt zich in een andere wereld. Wie dit gebouw binnentreedt moet zich bewust worden 
van de scheiding tussen  de wereld buiten en die van de theologische universiteit. 
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Een van de primaire functies van de body-vleugel is beweging, als onderdeel van functies die horen bij het lichaam. De grote en 
duidelijk zichtbare trappen richting de andere functies, o.a. kantine, collegezalen en de kapel definiëren een belangrijk gedeelte van 
de vorm. Houten accenten zijn aangebracht op het veelvuldig toegepaste beton. 
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De grote trap, welke functioneert als centrale ontsluiting voor alle kantoortjes in de mind-vleugel, wordt slechts zeer minimaal 
verlicht door licht dat van bovenaf langs de muur strijkt. Het karakter versterkend, intiem doch gefocust. Langs het strijklicht 
lopend brengt het de gebruiker richting de bovenste treden naar het licht aan het einde van de gang. waar de kapel is. 
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Het interieur van de kantoortjes in de mind-vleugel is sober, donker doch krachtig. Door de vorm van de lichtstreep ontstaat 
enerzijds een donkere kant met daar ruimte voor bureaus en anderzijds een verlichte muur waartegen boekenkasten kunnen 
worden geplaatst. Het intieme karakter draagt bij aan een gefocuste leeromgeving zonder prikkels van buitenaf, zodoende ontstaat 
ruimte om te ervaren wat er echt toe doet. Dit maakt deze ruimten tot ideale kantoorruimte voor individuele research. 
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De kapel is de sacrale ruimte van het gebouw en bedoeld voor individuele contemplatie, gebed maar ook de ruimte waarin de 
wekelijkse chapelvieringen kunnen worden gehouden. Het karakter is gebaseerd op dat van de sfeer in de hal, waarin de grote trap 
ligt. Strijklicht speelt een belangrijke rol om de sacrale ervaring te faciliteren. 
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Het interieur van het volume van de soul kenmerkt zich door horizontale liggers in het dakvlak, welke prachtige schaduwstrepen 
oplevert op het gekromde oppervlak, wat tevens de kromming extra bekrachtigt, Door de naadloze overgang van de vloer naar 
de muur is de ontstane ruimte geschikt om te gaan zitten, om even te wachten of te studeren. Het interieur is een knipoog naar 
kloostergangen met zijn bankjes aan de rand voor contemplatie, in de schaduw van de colonnade. 







deel 5

CONCLUSIE EN DISCUSSIE
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Door deze driedelingen consequent door te voeren is er geprobeerd 
eenheid aan te brengen in het gebouw. En met succes: het gebouw 
oogt van buiten als een strakke eenheid, waar enkele volumes 
uitsteken maar binnenin samen zijn gesmolten tot een geheel. 
Vanuit binnen zijn de drie volumes duidelijker te onderscheiden, 
door hun vorm en materialisering, doch door hun overlap en 
functie zijn ze niet los van elkaar te zien. 

Ook de bouwfysische (duurzame) oplossingen zijn niet verborgen 
maar duidelijk in het zicht zodat de verantwoorde manier van 
omgaan met de schepping niet verborgen blijft achter muren 
maar zowel voor bezoekers van het gebouw als passerende 
voorbijgangers zichtbaar is. 

Gaandeweg is het project iets afgeweken van zijn beginoriëntatie, 
maar het eindresultaat geeft wel een antwoord op de vraag met 
welke ontwerpprincipes een eenheid kan worden uitgestraald en 
op een duurzaam verantwoorde manier een ontwerp kan worden 
gepresenteerd aan de buitenwereld en aan de gebruikers van het 
gebouw. 

Trinitas. De titel van deze eindscriptie. Een drie-eenheid die 
veelvuldig in het ontwerp is teruggekomen. Het project begon 
met de drie theologische universiteiten, die graag samen een 
willen worden en eenheid willen uitstralen met het gebouw. Via 
de analyse van de kloosters zijn de 3 meest elementaire delen van 
gelovige gemeenschappen gedistilleerd: de Body, Mind en Soul-
vleugel, met elk hun eigen specifieke karakters en functies.

Door deze theorie toe te passen en door te voeren in het ontwerp 
zijn er drie vormen onstaan, samen een krachtige vormentaal die 
de toeschouwer vertellen wat er gebeurt binnenin, volumes die 
een verhaal vertellen. Bijvoorbeeld die van de individuele research  
in de getrapte mind-vleugel en die van de relaties en het delen van 
kennis onderling in de ronde soul-vleugel. 

In het ontwerp is ook een driedeling zichtbaar van de drie 
elementaire vormen in de meetkunde, de vierkant, de cirkel 
en de driehoek. De vierkant is de vorm van de allesomhullende 
glazen ruimte, een strakke box die door zijn vorm de driedeling 
in de volumes benadrukt. Deze drie volumes omsluiten samen 
een driehoekige vorm welke de entree is naar de bibliotheek. Die 
bevat tevens een vide welke een onderdeel is van een grote cirkel 
in de buitenruimte: de ruimte waar studenten en docenten in de 
buitenlucht kunnen studeren. 

In de bouwfysische uitwerking is ook op 3 aspecten een duurzame 
oplossing toegepast. Op het gebied van water, lucht en energie. De 
grote glazen ruimte werkt niet alleen esthetisch, maar wordt ook 
bouwfysisch ingezet. 

CONCLUSIE
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