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OPERATIE TODT
Herwaardering van een vervallen systeem,
hervorming van het verleden.

Mark de Jong

“The combat designated here is an originating one,
for this combat brings forth combatants as such,
not simply the assault given to a subsistent thing.
Combat is that which first of all draws up and develops the
unheard of, up to the unsaid and unthought.
The combat is then underpinned by those who strive:
poets, thinkers, statesmen. When the combat ceases,
that which is does not disappear,
but the world turns away.”

- M. Heidegger -

I Inleiding
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Introductie
Deze bundel is het resultaat van een zoektocht
naar bunkers en hun gerelateerde thematieken
en mogelijke benaderingswijzen. Het is een
odyssee van verschillende beschouwingen,
invalshoeken en aanverwante thema’s omtrent
bunkers, de tijd en het landschap.
Het verleden willen veranderen of erin blijven
hangen biedt geen perspectief, stagneert het
leven en is destructief. Bunkers in hun situatie
en met hun geschiedenis tonen een ongevulde
leegte in tijd en ruimte. Hun positie in het
landschap en hun ‘staat van zijn’ zeggen iets
over de worsteling van de maatschappij met
het object. Het dilemma van de herinnering,
die in object en ruimte verankerd ligt,
vraagt om nieuwe omgangsvormen, om een
oplossing. Deze aanwezig thematiek maakt
het project interessant. Het gaat niet om het
willen vergeten of verdringen maar over de
worsteling van de mens met het verleden, het
heden en de toekomst. Het gaat om het anders
of opnieuw benaderen van het bestaande en
er iets nieuws mee doen. Het gaat over de
herplaatsing van de bunker in het nu.
Het primaire doel van deze afstudeeropgave
is, ondanks dat herbestemming de
architectonische opgave was, niet het maken
van een autonoom ontwerp. Het is een
exploratie van wat het netwerk van bunkers
heden ten dage is en welke mogelijkheden
het ons biedt. Het werkt niet toe naar een
masterplan maar biedt een uiteenzetting van
verschillende invalshoeken van waaruit een
herbestemming tot stand kan komen, met als
doel de bunker een hernieuwde positie in
het landschap te geven alwaar het inspeelt
op de veranderde fysieke toestand van het
landschap en de verandering van gebruiker.

De herbestemde bunker en de beschreven
thematieken zoeken naar een oplossing voor
de huidige situatie; een landschap bezaait met
bunkers waarin de wisselwerking tussen bunker
en landschap niet bestaat uit een symbiose
maar eerder uit distantiëring van elkaar. Via
het verslag en het ontwerp wordt gezocht
naar een manier om een nieuwe verwevenheid
tussen het landschap en de geïsoleerde
elementen tot stand te brengen. Het ontwerp
richt zich op het herintroduceren van een
‘object trouve’ en het creëren en behouden van
een bepaalde (ruimtelijke) sfeer. De gebruikte
beelden ondersteunen dit en zijn dan ook een
koppeling tussen strategie en, een vertolking
van, de te bewerkstelligen sfeer.
Het theoretisch beoogde doel en de architectuur
zijn twee afzonderlijke verhalen. Ik geloof niet in
een architectonische vertaling als demonstratie
van het theoretische verhaal. Daarentegen
geloof ik wel in architectuur met een theoretisch
beginsel waarin de architectuur ook zonder
verhaal op zichzelf staat. Het theoretisch en
architectonisch ontwapenen van het object en
het opnieuw inneembaar maken vormen dan
ook het uitgangspunt van het project.
Het verslag is in drie delen opgebouwd en
is te lezen als een bundel losse essays met
overlappende thema’s. Het begint met een
introductie van het project en het onderwerp.
Vervolgens vind je een uiteenzetting van
verschillende thematieken en daarbij behorende
ontwerp- en benaderingsstrategieën. En ten
derde volgt er een exemplarisch voorbeeld
dat inspeelt op de beoogde thematieken en
strategieën die de bunker een nieuwe plaats in
het landschap moeten geven.
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I Inleiding
Het project en de keuze.
Herbestemming is een
spel met de tijd. Het is een
bewuste keuze bepaalde
(architectonische) aspecten
in stand te houden.

I Inleiding
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Onderzoek naar herbestemming in brede zin. Ruimte en tijd bevriezen is onmogelijk. De moderne stad ondergaat continu
een dynamische transformatie. Wat is de betekenis van het bestaande en in welke (architectonische) elementen ligt deze
betekenis? In Beijing worden laagbouwwijken gesloopt in China’s rush naar modernisatie. Krijgen hier (alleen) de stenen
een 2e leven? Hoe kan het leven van de stenen dan worden geïnterpreteerd?
8
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HER-architectuur
Oude fabrieken worden musea, verouderde
bioscopen transformeren in appartementen
en een oude schuur wordt omgebouwd
tot woonhuis. In het afstudeeratelier ‘HERarchitectuur’ van Sjef van Hoof is als
voorbereiding op het afstuderen door
typologisch onderzoek van bestaande
herbestemmingen getracht een totaalbeeld
te schetsen van mogelijke architectonische
ingrepen en benaderingswijzen aangaande
een herbestemming.
Bestaande
herbestemmingen
zijn
op
verschillende manieren te categoriseren zoals
bijvoorbeeld in het boek Re-arch* gebeurt.
Afhankelijk van de gekozen criteria zijn
diverse indelingen denkbaar. Verschillende
gedefinieerde typen of omgangsvormen
met gebouwen kunnen iets zeggen over
motieven of de toegepaste strategie van
de herbestemming. Waar liggen bepaalde
waarden in bestaande architectuur en hoe
wordt daarmee omgegaan? Is het bijzondere
programma de aanleiding tot herbestemmen
of is het de locatie, de ruimte(n) of de historie?
Komen
bepaalde
ontwerpstrategieën
bijvoorbeeld voort uit bestaande opvattingen
of gedachten, uit het behouden van bepaalde
monumentale waarden, of is het het resultaat
van een verwezenlijking van restauratieve of
reflectieve nostalgie?

sluitende antwoorden kunnen geven op
gestelde vragen of op gezochte verbanden.
Het theoretisch onderzoek heeft echter wel
een interessant boek opgeleverd, welke in
een later stadium van het afstuderen, tijdens
het ontwerpproces, een handvat heeft kunnen
bieden.
‘Operatie Todt’ vloeit voort uit bovenstaand
onderzoek. Er is gekozen voor de
herbestemming van een bunker vanwege de
grote gelaagdheid en de interessante thema’s
die dit type objecten onherroepelijk met zich
meebrengen.

Gedurende het voortraject heeft het atelier
zich onder andere bezig gehouden met
bovenstaande vragen. Het richtte zich op
herbestemming in de meest brede zin van
het woord. Het resultaat hiervan heeft geen
*Provoost, M. (1995). Re-arch; nieuwe ontwerpen voor
oude gebouwen. 010 Publishers; Rotterdam.
I Inleiding
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De bunker
Een bouwwerk als residu van, maar ook als
fysieke herinnering aan, een korte maar
heftige periode uit onze geschiedenis. Ze
heeft niet alleen bijna onuitwisbare sporen
nagelaten in de geschiedenis en in de
maatschappij waarin wij leven maar ze heeft
ook nog altijd aanwezige tekeningen in het
landschap achtergelaten. M.a.w.: De bunker
is een erfenis van een belast verleden welke
de tijd heeft overleefd.
De bunker is niet alleen vanwege deze
belaste geschiedenis een bijna onuitwisbaar
en uniek object, maar ook vanwege haar
unieke architectonische status. Namelijk die
van een louter functioneel bouwwerk dat haar
specifieke functie reeds lange tijd verloren
heeft en daarmee als bouwwerk moeizaam
een andere architectonische functie aan kan
nemen. Dit niet alleen omdat het in haar
verschijning talloze gebreken vertoont om als
functionerend bouwwerk in de maatschappij
opnieuw te dienen, maar ook omdat haar
oorsprong en een mogelijke terugkeer in de
maatschappij een dubbele lading heeft.

10
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Verzonken
Getransformeerd
Vernietigd
Vergeten
Genegeerd
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De bunker II
De bunker ontleent haar bestaansrecht aan haar
functie welke ambiguïteit herbergt. Enerzijds is
de bunker een architectonische moordmachine
maar tegelijkertijd is het een bouwwerk dat de
gebruiker beschutting en het volk bescherming
biedt. Deze tweezijdigheid komt ook tot
uiting in de plattegrond van de bunker. De
plattegrond, organisatie, massa en het volume
van verschillende bunkers lijkt sterk op elkaar.
De oriëntatie is een optelsom van haar omgeving.
De ingang bevond zich doorgaans aan de van
de vijand afgekeerde achterzijde. In het geval
van de Atlantikwall landinwaarts. Deze zijde
werd ontsloten door loopgraven en was veelal
afgeschermd aan de voorzijde door scherfmuren
(een muur die het vrije veld afschermt) van een
meter dik. In veel van de standaardontwerpen

is in deze scherfmuur een tobruk (een soort
eenmansbunker) opgenomen die diende als
observatiepost en machinegeweernest. De
ingang van de bunker is standaard s-vormig
en is voorzien van een stalen getraliede of

pantserdeur. De standaardbreedte hiervoor was
0,8 meter maar hospitaalbunkers en ingangen
voor materieel kunnen een breedte hebben
variërend tussen een en twee meter.
Na de ingang bevonden zich een aantal ruimten
die dienden als munitieopslag, voorraad,
wachtruimten etc. Deze ruimten waren laag
en smal en bovendien te donker voor normale
lichaamsbeweging. Ze voelen benauwend aan
alsof de hele massa erboven op je schouders
rust. De dikte van muren en plafonds is bij
kleine vroege type bunkers een meter. Later
werd de standaard anderhalf en twee, en voor
zwaardere typen bunkers drie tot drie-en-eenhalve meter dik gewapend beton.
Wanneer het een geschutsbunker betrof kwam
je na de facilitaire ruimten aan de voorzijde
van de bunker in de geschutruimte. De ruimte
waar de functie van een bunker in besloten
ligt. Nu wordt je komend vanuit de facilitaire
ruimte in de geschutsruimte vaak verblind door
het binnentredende licht waaraan je ogen even
moeten wennen. Vroeger waren de wapens hier
opgesteld achter inmiddels verdwenen stalen
platen of achter een betonnen schietgat. Deze
schietgaten hebben de vorm van een getrapte
trechter. Getrapt om kaatsing van vijandelijke
projectielen tegen te gaan.
Vanzelfsprekend stonden de bouwwerken op
markante punten in het landschap en zijn ze te
herkennen aan hun lage blinde betonnen massa
met afgeronde hoeken welke contrasteren met
het landschap. Waar vroeger alles binnen de
vuurcirkel van de kanonnen opgeblazen was
om de kanonnen optimaal te laten functioneren
staan er nu bomen, bossages en huizen die het
zicht belemmeren.
I Inleiding
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Typologische collectie van bunkers. Plattegrond, organisatie en massa vs. volume naar
tekeningen van R. Rolf.
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Batterij Todt
Turm IV, een bunker binnen het Todt complex,
is het onderwerp van de herbestemming. Één
bunker uit een linie, of liever één bunker uit een
complex binnen een linie leren geschriften en
verhalen ons want wat vandaag de dag rest
van de batterij is hooguit een glimp van haar
imposante verleden. Batterij Todt was een in de
Tweede Wereldoorlog door de Nazi’s gebouwd
militair bunkercomplex in het Nauw van Calais.
Het was een complex van bunkers dat binnen
het domein van de Atlantikwall viel maar als
complex zelfstandig opereerde.
Vier nagenoeg identieke kanonnen, ondersteunt
door een reeks facilitaire bunkers, waren
gebouwd aan het Nauw van Calais om de
kust van Engeland te kunnen beschieten. Vier
kanonnen luisterend naar de namen Turm I, Turm
II, Turm III en Turm IV. Vier imposante kolossen
elk opgetrokken uit 12.000m3 beton en 800 ton
staal. Objecten die de grootheidswaanzin van
het Derde Rijk typerend illustreren. Totaaloorlog
werd hier tot mythische dimensies opgerekt. Het is
het toonbeeld van de propagandamachine welke
angst in boezemde en de onoverwinnelijkheid
van de Nazi’s moest symboliseren. De Nazi’s
zijn lange tijd geleden verslagen en de bunker
is lang geleden ontmanteld en achtergelaten.
Zand, water en planten zijn inmiddels de bunker
binnengedrongen en zijn haar verder aan
het verslaan. Ondanks hun verval hebben de
bunkers de tijd overleefd en domineren ze nog
steeds het landschap.
Het ontwerp concentreert zich op Turm IV en op
de problematiek die bunkers in het algemeen
met zich meebrengen. Er wordt gezocht naar
manieren om om te gaan met de geschiedenis
en status van de gebouwen op een manier
waarop deze status alsmede de bouwkundige
kwaliteiten getoond en benut kunnen worden.
16
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vlnr: Frankrijk met de bunkerlocatie, tussen Boulogne-surMer en Calais; Landschap bezaait met bunkers. De rode
stippen zijn de meest prominente nog aanwezige bunkers;
Plattegrond van het Todt complex met de vier ‘Turmen’en
facilitaire bunkers; Een kaart van Dover met daarop de
inslagen van bommen en de Todt batterij.
I Inleiding
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TURM IV heeft de
tijd overleefd en
domineert nog steeds
het landschap

I Inleiding
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De titel verklaard
OPERATIE TODT; Herwaardering van een
vervallen systeem, hervorming van het
verleden.
De titel is voor meerder interpretaties vatbaar
en heeft dan ook meerdere betekenissen. Te
beginnen bij het woord operatie welke slaat
op alle drie de betekenissen die Van Dale
voor het woord geeft:
1: chirurgische verrichting om delen van
het lichaam te scheiden, te verenigen, te
verwijderen of te vervangen. Het lichaam is
hier de bunker, de operatie de ingreep.

(ook wel Siegfriedlinie genoemd) te bouwen.
Om aan arbeiders te komen richtte hij in 1938
de semimilitaire Organisation Todt op welke
later ook leiding zou geven aan de bouw van
de Atlantikwall. Fritz Todt kwam in 1942 door
een vliegtuigongeluk om het leven en werd
opgevolgd door Albert Speer. Batterij Todt is
naar hem vernoemd.
De ondertitel; ’herwaardering van een
vervallen systeem, hervorming van het
verleden’ doelt op de thematiek en strategie
die gedurende dit verslag als vanzelf duidelijk
wordt.

2: strategische verrichting, legerbeweging.
Operatie slaat hier op het militaire aspect en
de oorsprong van het bouwwerk.
3: zorgvuldig voorbereide, omvangrijke
verrichting. Hier slaat operatie op zowel de
bouw van het systeem van bunkers als ook op
de herbestemming.
Het woord Todt is ook ambigue van karakter,
maar in dit geval onbedoeld. Hoewel Todt zijn
oorsprong in het Duits vindt en vertaalt ‘dode’
betekent wordt dit, hoe dubbelzinnig ook, er
niet mee bedoeld. Todt is een naam afkomstig
van de Duitse bouwmaatschappij Organisation
Todt, vernoemd naar oprichter Fritz Todt.
Deze organisatie was verantwoordelijk voor
de bouw van de Atlantikwall.
Fritz Todt (1891-1942),
bouwkundig
ingenieur, en gepromoveerd tot doctor met
een proefschrift over wegenbouw, was onder
andere verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van de Duitse autosnelwegen. In 1938 kreeg
hij van Hitler de opdracht om de Westwall
I Inleiding
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IIa Thematiek
Het geheel van diepere
bedoelingen. Sommige
thema’s zijn analytisch
andere vormen direct of
indirect de aanleiding voor
ontwerpbeslissingen.

II Thematiek & algemene strategie
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Bunkers verdwaald in de tijd
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De erosieve kracht van de tijd
Alles is tijdelijk. Ruimte is onderhevig aan
een constante dynamische transformatie.
‘Powaqqatsi’1 is een onvermijdelijk gegeven
als gevolg van de tijd. Zelfs zaken die
eeuwig lijken of voor eeuwig bedoeld
zijn, zijn niet opgewassen tegen de tand
des tijds. De bunkers van de Atlantikwall,
een architectonische uitdrukking van een
verlangen naar eeuwigheid, zijn hiervan een
goed voorbeeld.
Robuust en stevig verankert in het landschap
kan de bunker metaforisch omschreven worden
als een ingeslagen meteoriet. Vervreemdend
van haar omgeving maar ook van zichzelf
omdat ze niet meer het grootse object is dat
ze ooit was. Functieloos ligt ze verdwaald in
het landschap, blootgesteld aan de elementen
en onderhevig aan de erosieve kracht van de
tijd. Een degradatieproces voltrekt zich welke
de tijd voelbaar maakt. Landschap en bunker
raken steeds meer verweven met elkaar tot
ze uiteindelijk wegebt in de tijd. Bij haar
geboorte stond ze al stevig in de grond waar
ze uiteindelijk ook weer in zal verdwijnen.
De gemiddelde huidige status van bunkers
is een momentopname uit de voltrekking van
dit proces. Ze komen door terugtrekkende
duinen of door instortende kliffen in zee of

onder nieuwe duinen terecht, ze worden
door begroeiing overwoekerd omdat door
(bewust?) gebrek aan onderhoud spontaan
bossages ontstaan, ze lopen vol water of
zakken scheef. Slechts een enkeling wordt
omgebouwd tot schuur of museum waarbij
in het laatste geval het bouwwerk zelf het
voornaamste museumstuk is. De verdwaalde
objecten in landschap en tijd in combinatie
met het beschreven degradatieproces leggen
een stukje tijd bloot en maken de toevallige
passant bewust van het verleden. Het
eens zo angst inboezemende systeem van
verdedigingswerken valt langzaam uit elkaar
totdat het in zijn geheel verdwenen is.

1; Powaqqatsi is een woord uit het Hopi en betekent ‘leven in overgang’ maar ook ‘parasitische manier van leven’ (Hopi
is de taal die wordt gesproken door de gelijknamige indianenstam levend in het noordoosten van Arizona, Verenigde
Staten van Amerika).
II Thematiek & algemene strategie
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Schematische weergave van het verval van het netwerk. Van netwerk tot losse objecten die slecht nog door het
begrijpen van de architectonische familie en gemeenschappelijke vindplaats bij elkaar horen.
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Herinterpretatie van het netwerk
De Atlantikwall is een verdedigingslinie aan
de Atlantisch kust welke zich strekt van het
noorden van Noorwegen tot de Frans-Spaanse
grens. Ze is gebouwd gedurende de Tweede
Wereldoorlog door de Nazi’s met als doel
een aanval van een vreemde mogendheid
af te slaan. Behalve bunkers bestond ze
uit kanonnen, loopgraven, versperringen
en mijnenvelden. Het is een systeem van
geïsoleerde punten welke bij elkaar wordt
gehouden door een dicht communicatie- en
infrastructureel netwerk. Vaak onzichtbaar
voor elkaar maar toch samenwerkend
door centrale commandoposten. Deze
samenwerking maakt het mogelijk hun functie
te vervullen; het controleren van de omgeving.
Er wordt ingegaan op dit systeem omdat
de vraag gesteld moet worden of bij de
herbestemming van een bunker niet naar
het hele systeem van verdedigingswerken
gekeken moet worden waar een individuele
bunker onderdeel van uitmaakt. Wat betekent
het voor bunker en systeem wanneer een
bunker ontrokken wordt aan dit systeem? Een
bunker heeft op zichzelf geen bestaansrecht.
Gezien
het
eerder
genoemde
degradatieproces is niet alleen de
bunker, maar het gehele systeem aan
degradatieprocessen onderhevig. De bunkers
zelf hebben geen doel of functie meer, ze zijn
in verval, ze worden verbouwd, bestaan niet
meer of zijn onder zand of in zee verdwenen.
Daarnaast wordt aan een deel van het systeem
voorbij gegaan omdat het er simpelweg niet
meer is. De eens aanwezige loopgraven, de
inrichting van bunkers, kanonnen en ander
wapentuig en de manschappen met al hun
attributen zijn er niet meer. Het systeem is al

lang geleden ontmanteld. Wat wij zien zijn
slechts architectonische fossiele resten, de
illustraties van een verhaal.
We begrijpen dat wat we zien ooit bij
elkaar hoorde en deel uitmaakte van een
systeem, dat het een eigen infrastructuur had
en verbonden was. Maar wat onderlinge
relaties waren, welke functie(s) de onderdelen
hadden en hoe ze er ooit in hun volledige
hoedanigheid hebben uitgezien weten
we slechts door verhalen en historische
documenten. Het systeem bestaat enkel uit
fragmenten die zorgen voor de notie van een
ooit aanwezige structuur. Deze notie wordt
wellicht eerder teweeg gebracht door de
gelijkende architectonische typologie, hun
soortgelijke vindplaats en dezelfde staat
waarin ze nu verkeren dan in het begrijpen
van het ooit aanwezige systeem. Hiermee
doet een herbestemming van een bunker,
evenals het ontrekken van een bunker uit het
systeem, niet direct afbreuk aan het netwerk,
maar komt het wellicht tegemoet aan de
steeds verdere ontmanteling van het geheel.
Bij het ontwerp moet nagedacht worden over
wat de ontmanteling van het systeem inhoudt
en wat dit betekent voor het netwerk.

II Thematiek & algemene strategie
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De verdwenen elementen van het systeem; strandversperringen, lichten, kanonnen, manschappen, loopgraven,
mijnenvelden etc.
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Het netwerk in zijn huidige verschijning; een architectonische taal in het landschap die door zijn fysieke staat en
vindplaats een herkenbare familie of nieuwe interpretatie van het netwerk vormt.

II Thematiek & algemene strategie
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‘In de mijn, archief van de aarde, functioneren de opeenvolgende lagen als teksten die de reiziger, op zoek naar het
sublieme, de verborgen autobiografie van de aardkost verhalen’*

30
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Ruimtelijk geheugen
Een gebouw als verwijzing naar het verleden,
een gebouw als drager van geschiedenis, een
gebouw als herinnering. De aanwezigheid van
een bunker is een fysieke aanwezigheid van
de herinnering. In de aanwezige ruimte ligt de
herinnering besloten. Herbestemming van een
bunker conserveert het collectief geheugen
en houdt deze in leven. Herbestemming is
een instrument dat herinnert en voorkomt dat
mensen vergeten. Tevens wijst het in dit geval
op collectieve waarden.
Het ruimtelijk geheugen speelt een belangrijke
rol in de herbestemmingsproblematiek omtrent
bunkers. De lading van de betreffende bunkers
is hooguit een schaduw van wat het ooit was. De
menselijke herinnering is na enkele generaties
voldoende gesleten om de militaire monumenten
te heroverwegen en herbestemmen. Het is
voldoende gesleten omdat huidige generaties
er niet bij waren, omdat ze het niet ervaren
of beleefd hebben en omdat onze herinnering
er een is van horen zeggen. Wanneer je de
geschiedenis niet zou kennen, weet je niet wat
het gebouw representeert.
Desalniettemin moet bij een herbestemming, en
zeker bij een emotioneel beladen gebouw, in de
uitvoering rekening gehouden worden met het
verleden. Een dergelijk gebouw zal nooit een
tabula rasa kennen en zal dus nooit zomaar een
willekeurig nieuw leven kunnen beginnen. Dit is
ook niet de intentie bij een herbestemming. De
vraag moet worden gesteld welke betekenis
het ruimtelijk geheugen nog heeft en op wat
voor manieren hier op architectonisch wijze
mee omgegaan kan worden.

Het nieuwe is op wat voor wijze dan ook
altijd te herleiden tot het oorspronkelijke. Er
zal daarom gezocht moeten worden naar een
passend antwoord op het geschiedkundige
dilemma dat aan de oppervlakte komt
bij de verschijning van bunkers. Hoe ga je
ermee om, wat is het precies wat we willen
conserveren en op wat voor manier gebeurt
dit? Wat benadruk je, waar verwijs je naar en
op welke manier doe je dit?
Bij de herbestemming van een bunker moet
gekeken worden naar bunker en landschap. Het
ruimtelijk geheugen van landschap en bunker
verdienen hun eigen benaderingswijzen. Te
beginnen bij het landschap.
Het landschap is in de loop der tijd dusdanig
getransformeerd dat ze niet meer te
herleiden is tot het landschap zoals het ten
tijde van de Tweede Wereldoorlog was. ‘Het
landschap is het object van een constructie.
Het is een soort van artefact, en wordt
dientengevolge beschouwd als een product.’
verder; ‘dient een territorium niet te worden
gereduceerd tot slechts een kwantitatief
begrip. Eerder is het territorium een concept
waarover gediscussieerd moet worden. Ze
heeft een identiteit, een naam. Het geheel
van zienswijzen dat op een landschap wordt
geprojecteerd maakt het landschap dan ook
tot subject, rijk aan identiteit en karakter.’**
Het landschap of territorium (en daarmee de
genius loci) is geen gegeven. Het komt voort uit
diverse onafhankelijke processen. Het is een
palimpsestisch resultaat van de geschiedenis.

* & ** Uit; Jong, E. de, (1997). Tuinkunst 3, Drukkerij Industrie; Amsterdam. De betreffende bladzijde is er een uit
het artikel: Het territorium als palimpsest, origineel Corboz, A. van commentaar en illustraties voorziene vertaling
door Glaudemans, M.
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D

Boven: kunstwerk van Kandell Geers getitelt
Postpunkpaganpop’. Herbestemming herbergt een
ambiguïteit. Enerzijds heeft het tot doel een nieuwe
functie los van het verleden te creëren , anderzijds
is ze bruut en dient zij als een herinnering aan het
verleden. Het nieuwe gebouw, de nieuwe ervaring
en de herinnering zijn thema’s waar het ontwerp een
antwoord op moet geven.
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Wat het landschap laat zien is dat genius loci,
geest van de plek, niet eeuwig met een ruimte
of plek verbonden is, maar verandert en zelfs
vergankelijk is. In de tijd dat de bunkers
gebouwd werden kenden ze een andere
landschappelijke situatie dan vandaag de
dag het geval is. Zoals gezegd zijn ze nu
bedolven onder zand, in zee gestort of
overwoekerd door begroeiing.
Waar we het in het landschap hebben over
de vergankelijkheid van de genius loci daar
is deze tezamen met het ruimtelijk geheugen
in de bunker prominenter aanwezig. Waar de
transformatie van het landschap als dynamisch
gezien kan worden is er in het geval van een
bunker slechts sprake van degradatie. Een
bunker is een statisch gegeven en kent een
‘oorspronkelijke staat’, een begin- en een
eindpunt.
Een herbestemming doet echter een ingreep
in de levenscyclus van een gebouw. Het maakt
het mogelijk anders met een gebouw om te
gaan en andere gevoelswaarden te creëren
dan de oorspronkelijke. Vooruitlopend op de
ontwerpstrategie wordt niet zozeer met de
herbestemming gepoogd de herinnering te
vergeten, wat een ontkenning van het gebouw
zou zijn, maar er wordt gepoogd een nieuwe
herinnering of ervaring te introduceren.
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Turm II

Turm III

Dak van Turm I

Historische foto van het Todt complex. Landschap en
bunkers zijn in de loop der tijd drastisch veranderd.
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Turm I

Turm II
Turm III

Turm VI

Luchtfoto van het Todt complex in de huidige situatie.
II Thematiek & algemene strategie
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Turm IV

36

Operatie Todt; herwaardering van een vervallen systeem, hervorming van het verleden

De gebruiker
De oorspronkelijke bewoner van de bunker
is verdreven, de tijd van de bezetter ligt ver
achter ons en inmiddels heeft de natuur bezit
genomen van de bunker. Wellicht is de natuur
niet zozeer een bewoner in de termen waarin
wij als architecten graag spreken maar het is
in zekere zin wel de natuur die het pad naar
een nieuwe bestemming plaveit.
Het is dezelfde ongereptheid van de natuur
waardoor wandelaars naar het gebied komen
en daarmee figureren in het decor van de
bunker. Ze zijn passanten die toevalligerwijs
in aanraking komen met de bunker. Andersom
zijn het de bunkers die zich bevinden in het
domein van de wandelaar. De domeinen
van wandelaar en bunker overlappen elkaar
vanwege gemeenschappelijke factoren.
Geografisch gezien zijn de posities van
bunkers erg aantrekkelijk wat inherent is
aan hun functie. Militaire bouwwerken staan
als vanzelf op strategische plekken welke
vaak bijzondere plekken in het landschap
zijn. Ze staan op de plekken met de beste
vergezichten; aan de kust, bovenop kliffen of
beschut in duinpannen. Ze staan op plekken
waar conventionele bouw vaak als te lastig
of kostbaar beschouwd wordt en ze staan op
plekken geïsoleerd van de bewoonde wereld.
Ze staan op plekken waar een wandelaar
zich doorgaans graag begeeft.

vluchtige blik op de verweerde buitenkant of
tot het schuilen wanneer het regent. Er is in dat
opzicht geen (bewuste) communicatie tussen
bunker en passant. De ontwerpstrategie richt
zich er dan ook op om deze interferentie en
beleving te bevorderen, de schoonheid van de
binnenzijde bloot te leggen en zo de bunker
meer betekenis te geven voor de passant. Alle
nodige ingrediënten voor hergebruik zijn reeds
aanwezig. Zelfs een mogelijk programma ligt
al in de bunkers verscholen, er is hooguit een
nieuwe architectonische aankleding nodig om
de nieuwe functie zichtbaar te maken.
Door herbestemming wordt de bunker een
nieuw moment binnen de passage van de
wandelaar. De bunker faciliteert de passant
welke de nieuwe bezetter is geworden en
daarmee ook de rol van slechts passant
verloren heeft.

Het gaat niet om slechts een enkele wandelaar
die met de bunkers geconfronteerd wordt.
Op mooie dagen wordt de kustlijn met haar
bunkers druk bevolkt door vele wandelaars.
De domeinen van wandelaar en bunker
kruisen elkaar maar interfereren nauwelijks.
De interferentie beperkt zich vaak tot een
II Thematiek & algemene strategie
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Wandelaar en bunker
delen hetzelfde domein
waarin natuur en vergezichten
de hoofdrol spelen.
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IIb Algemene
Strategie
Strategie is een middel om
tot een doel te komen; de
kolonialisering van (een deel
van) het systeem.
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Beleving die altijd aanwezig is
maar zelden ervaren wordt.

foto mensen staand op
bunker? foto wegwijsbord?
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Programma
De ontwerpstrategie is erop gericht de
overlappende domeinen van wandelaar
en bunker samen te brengen en bestaat
behalve uit het faciliteren van de passant
uit het benutten van de landschappelijke en
architectonische kwaliteiten van de bunker.
Het facilitaire aspect kan enerzijds gezien
worden als het verzorgen van voorzieningen
voor de passant. Denk aan een geschikte
plek om te schuilen als het regent, sanitair,
plekken met kaartmateriaal met informatie
over natuur, omgeving en historie, etc.
Anderzijds kan het faciliteren van de passant
gezien worden als een blijvend station van de
passant. Het gebouw wordt dan een doel of
bestemming op zich en maakt van de passant
een bezoeker. Een dergelijke attractie kan
bestaan uit een restaurant, expositieruimte,
hotel of dragers voor activiteiten en
festiviteiten als optredens, een braderie,
festival of een trouwerij. In alle gevallen is
het primaire doel van de herbestemming het
creëren van een bunker als ervaringsobject in
symbiose met de nieuwe functie.
Het doel van het programma is bunkers
meer te laten zijn dan de rotsblokken of
meteorietinslagen die het nu zijn en meer dan
slechts een inbouw wc of restaurant. Door
behalve een programma een ervaringsaspect
van ruimte toe te voegen. (dwz bewust
ontwerpen) kan dit verwezenlijkt worden. De
bunkers, al dan niet herbestemt, krijgen allen
hierdoor meer betekenis. Het programma
zorgt ervoor dat het aura van de bunker
weer verder reikt dan de begrenzing van
de bunker zelf. Dat er verder gekeken wordt
dan een ongewenst object met een gesloten
karakter. Het netwerk van bunkers krijgt een

nieuwe functie en betekenis. De kustlijn krijgt
een nieuw gezicht.
In het geval van Turm IV bestaat het
programma van de bunker uit een restaurant
en plek voor activiteiten. Behalve voor eten
en drinken is de locatie en bunker geschikt
voor trouwerijen met live muziek en kleine
festiviteiten. Tevens lenen de ruimtes zich voor
exposities. Echter is het geheel veel meer dan
dat. Onder de noemer van een restaurant in
een bunker gaat een nieuwe ervaring schuil.
Net als voor het grotere geheel geldt ook
voor Turm IV dat de beleving van het gebouw
en de interactie die met het gebouw wordt
aangegaan in werkelijkheid het voornaamste
programma is. Het restaurant, dat hierin in
alle opzichten meewerkt, is uiteindelijk slechts
een instrument om de beleving mogelijk te
maken.
Het programma als instrument voor beleving
van de ruimte. Via deze weg maakt de nieuwe
architectuur zich los van het verleden. Met
als doel het beleefbaar maken van de altijd
al aanwezige atmosfeer die overschaduwd
werd door de herinnering.
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Door het toekennen van programma, door
herbestemming van enkele bunkers, krijgen
ook niet herbestemde bunkers meer betekenis.
Het aura van herbestemde bunkers reikt verder
dan de bunker zelf. Het zorgt voor herkenning
van het fenomeen; verdwaalde objecten in
tijd en landschap. Het gaat hier niet om de
herintroductie van het historische netwerk,
welke grotendeels verdwenen is, maar om de
terugkeer van de bunker in het landschap.
Met deze terugkeer van de bunker wordt dan
bedoeld; een terugkeer waarin ze opnieuw
verweven raakt met het landschap en hierin een
actieve rol vervuld.
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1. Ervaring
van tijd en
tijdelijkheid

II Thematiek & algemene strategie
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Een moment in het landschap, bunkers in Wissant
(negen kilometer van Turm IV)
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Een moment in het landschap
Tijd speelt een belangrijke rol in het ontwerp.
Landschap en bunker leggen zoals gezegd een
stuk tijd bloot. Het spel met tijd en herinnering
en het teweeg brengen van ervaringsmomenten
is een belangrijk ontwerpaspect.
Het woord moment uit de hoofdstuktitel
heeft meerdere betekenissen. De eerste is
tijdelijkheid. ‘Moment’ doelt zowel op de
tijdelijkheid van het object als op die van het
landschap. De erosieve kracht van de tijd
en het vervreemdend aspect van bunker en
landschap die de erosie met zich meebrengt
illustreren deze tijdelijkheid. Natuurlijk wordt
dit vervreemdend aspect ook teweeg gebracht
door het atopische en niet alledaagse karakter
van bunkers maar deze zeggen niets, op hun
functie na, over tijdelijkheid. Toch wordt atopie
genoemd omdat ze tezamen met de erosieve
staat vervreemden en de tijd voelbaar maken.
In deze tijd is het bestaan van deze bunkers
alleen nog esthetisch van aard. Het zijn ‘objets
trouvé’ aan de kust. Maar tegelijkertijd laten
ze met een nieuw programma zowel object
als context herleven en creëren ze een nieuw
relatie tussen beiden.
De plek waar deze relatie ontstaat vormt een
nieuw moment. Een moment van samenkomst.
Het moment herbergt dan zowel een plaatsals tijdsaspect. Het gaat over het ‘nu’, waar
passant en plek samenkomen. Moment is dan
een ontmoeting, het zijn op een plek. Het
ontwerp richt zich op dit ‘zijn’.
Door het voelbaar maken van verschillende
momenten is het programma dat wat het is;
een plek die zijn positie in het landschap
opnieuw inneemt en de beleving van ruimte,
het zijn in het nu, stimuleert.
II Thematiek & algemene strategie
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Erosie
Erosie; vaak een schijnbaar statisch moment,
je weet dat het plaatsvindt maar ziet het
niet. Het tijdsinterval van degradatie voor
waarneembare verandering is te groot. Je
merkt alleen de schoksgewijze stappen in het
degradatieproces. Zo is het ook met de bunker.
Ergens tussen de Tweede Wereldoorlog en nu
is ze gedegradeerd. Er is geen exact moment
voor vast te stellen. Het resultaat lijkt een
statisch moment in de tijd tot er weer een
verandering merkbaar is. De tijd wordt als
het ware bevroren en wij manoeuvreren er
ons doorheen tot een nieuwe fase merkbaar
wordt. Behalve dat bunkers aan dergelijke
processen onderhevig zijn stelt het ontwerp
beleving van ruimte en daarmee tijd centraal.

Voelbaar maken erosie en tijd.
II Thematiek & algemene strategie

51

52

Operatie Todt; herwaardering van een vervallen systeem, hervorming van het verleden

Omgang met het landschap
Bunker en landschap zijn niet meer hetzelfde
als 65 jaar geleden. De één is gedevalueerd
en de ander getransformeerd.
Een doel is het voelbaar maken en het
verweven van de verschillende tijden.
De bunkers zijn een scharnierpunt in het
zichtbaar maken van de tijd. Natuurlijk
kan dat van elk historisch gebouw gezegd
worden maar een bunker benadrukt een
specifieke gebeurtenis in het verleden welke
in leven blijft door zijn aanwezigheid. Als
het ware zijn het gebouwen die de (of hun)
tijd hebben overleefd. De tijdelijkheid van
de bunker is duidelijker voelbaar dan de
tijdelijke staat van het landschap. De bunker,
als element onveranderd, is een instrument
om deze transformatie en verschillende
verschijningsstaten van het landschap
ervaarbaar te maken.
Zo kan een bunker dienen als opstap om
boven de nieuwe begroeiing uit te komen.
Oorspronkelijk hadden bunkers een vrij
zicht op het landschap en waren ze verdekt
opgesteld of gecamoufleerd. Bomen en
struiken verhinderen nu veelal dit uitzicht en
groeien tot in de vensters van de bunkers.
Door de bunker als opstap te gebruiken om
bezoeker opnieuw uitzicht te geven en boven
het nieuwe ‘maaiveld’ te brengen wordt het
conflict van bunker en landschap opgezocht.
Een andere mogelijkheid is het uitgraven van
een bunker. Niet alleen om het ondergrondse
karakter van een bunker te laten zien en
bloot te leggen, maar ook het feit dat het
landschap (tijdelijk) ooit zo geweest moet zijn
om de bunker te bouwen. Dit is bij de Turm IV,
het onderwerp van het ontwerp, gedaan.
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In Cyprien Gaillards (1980) werk speelt zijn blik
op het hedendaagse landschap een centrale rol. In
zijn werk ‘Dunepark’ (februari 2009) heeft hij een
bunker in Den Haag uitgegraven en blootgelegd.
Het ‘kunstwerk’ was altijd al aanwezig en hoefde
alleen maar door de juiste persoon met de juiste
overtuiging onthuld te worden. Gaillard toont met dit
werk de vergankelijkheid in het nu. Onderdeel van
de tentoonstelling was dan ook de bunker na afloop
weer te begraven.
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De bunker is door zijn ontwerp en functie verbonden
met de grond en is gebouwd om de horizon te
controleren. Door nieuwe begroeiing is plaatselijk
als het ware een nieuw, tweede, maaiveld ontstaan.
De bunker is als metafoor geschikt om als opstap te
dienen om boven de nieuwe begroeiing uit te stijgen
en zo opnieuw de horizon te kunnen monitoren.
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De bunkers van Batterij Todt maken gezamenlijk de
landschappelijke transformatie en de tijdelijkheid van
bunkers zichtbaar. De Turmen waren bij hun bouw
nagenoeg identiek en hun directe landschappelijke
setting was dit oorspronkelijk ook. Wanneer we nu
echter de Turmen bekijken treffen we drie verschillende
situaties aan. Zowel landschap als bunkers zijn in de
loop der tijd veranderd. Turm II is volledig omgeven
door begroeiing. Turm III staat op een punt waar de
begroeiing langzaam overgaat in akkers en is tevens
ingestort en verworden tot een ruïne en Turm IV staat
aan de rand van begroeiing en bewaakt nog altijd
de horizon. De drie verschillende situaties zijn een
goede illustratie van de vergankelijkheid van het nu
en kunnen ingezet worden om dit aan de bezoeker
te tonen.
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2. Beleving van
ruimte en
ruimtelijkheid
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De nieuwbouw introduceert een nieuwe architectonische taal in de vorm van volume en routing welke in
harmonie conflicteert met de bestaande, eens dominante, structuur. Het gebruikt de reeds aanwezige structuur
om zichzelf te profileren.
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Nieuwe gebruiker in oude behuizing
SPEL TUSSEN OUDE EN NIEUWE FUNCTIE
Om het beoogde programma te realiseren moet
het accent van het gebouw verschuiven van die
van de herinnering naar die van de beleving. Het
gaat hierbij niet om de bestaande herinnering
aan het verleden te vergeten, wat een ontkenning
van het gebouw zou zijn, maar er wordt
gepoogd een nieuwe herinnering of ervaring te
introduceren welke op de voorgrond treedt en
de nieuwe functie van het gebouw vormt.
Wat we vaak zien bij bouwwerken is dat na
occupatie een nieuwe bezetter het gebouw
organisatorisch gebruikt zoals het voorheen ook
gebruikt werd. Functies en organisatie blijven
ongewijzigd. In het geval van een bunker blijft
de wapenkamer dan de wapenkamer, de
munitieopslag de munitieopslag en de ingang
de ingang. Met andere woorden is het een bijna
1 op 1 kopie van wat de voormalige bezetter
er mee deed. De ontmanteling van een gebouw
is meer dan alleen het onklaar maken van een
gebouw.
Het ontwerp poogt de bezoeker los te weken
van het verleden en de herinnering door het
tegenovergestelde te doen. De oriëntatie en de
sterke hiërarchische structuur worden doorbroken.
Het ene moment volgt de nieuwe architectuur
de bestaande structuur maar houdt het tegelijk
letterlijk afstand. Het andere moment doorbreekt
de nieuwe architectuur op brute wijze het oude
maar poogt het in detail aansluiting te vinden.
Het ontwerp speelt een architectonisch spel dat
zich beweegt tussen de geldende wetten van de
aanwezige centrische structuur enerzijds en het
hierop afzetten op bijna deconstructivistische
wijze anderzijds. De grenzen tussen wat was en
wat moet of wat kan zijn, worden opgezocht.
Op deze manier ontstaat een totaal nieuwe
organisatie, routing en beleving maar worden de
kwaliteiten van het bestaande benut.

Drie voorbeelden van de introductie van een nieuwe
architectuur die de bunker op een nieuwe wijze
benadert en organiseert terwijl het de kwaliteiten van
de bunker benut.
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“The relationship between construction and decoration is
definitely broken in a manner that the latter no longer expresses
the reasons of the former. The expressive aesthetic figurative
value of the material takes the edge off tectonics, becoming
pure language and proposing a path to architecture that, in
fact, has become our present. What else should a construction
show or say to be recognized as architecture both of its own
time and overcoming it?”

- Gennaro Postiglione -

Ronde ruimte waar het kanon stond.
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Benutten architectonische kwaliteiten
MASSIVITEIT, INKADERING LANDSCHAP,
LICHT, GELUID IN THEATRALE VORMEN
Een bunker heeft als bouwwerk een speciale
status. Het onderscheid zich van andere
bouwwerken in zijn functie, uiterlijk en
samenstelling. Het is een architectonisch
beeldhouwwerk en is in zijn huidige
verschijning niet meer dan een sculptuur
van zichzelf. Zonder het gebouw tot
kunst te verheffen is de sfeer in en om het
gebouw een belevenis an sich. Alleen al de
architectonische eigenschappen vormen een
bijzondere ervaring. Neem de massiviteit die
voelbaar wordt door een muur te doorkruisen
of door je dicht bij het plafond te begeven
waardoor het lijkt alsof het hele gewicht van
de bunker op je schouders rust. Neem het
geluid welke door de ruimte galmt en je een
sereen of wellicht isolaat gevoel geeft. Of
neem het licht dat zich sporadisch door het
massieve beeldhouwwerk heen wurmt en de
bezoeker begeleid op haar weg naar buiten.
Behalve deze ervaringseigenschappen zijn
de erosieve staat van het gebouw, aanwezige
tekeningen, details die een deel van het
verleden blootleggen, de primaire betonnen
vormen en de verschillende inkaderingen van
het landschap die door de bunker geframed
worden een interessante ervaring. Het
ontwerp wil de verschillende bestempelde
eigenschappen of atmosferen niet als museaal
bestempelen en ze tentoonstellen maar het
wil ze laten ontdekken en beleven.

Doorgang met rail voor munitietransport.

Lichtschakelaar.
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Beleving van de aanwezige atmosfeer.
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III Architectonische
vertaling
Het ontwerp is het resultaat
van de gekozen strategie.
Turm IV is subject van
herbestemming en
exemplarisch voor eventuele
andere ingrepen in het
netwerk.

III Architectonische vertaling

67

Batterij Todt werd als propagandainstrument gebruikt.
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Historische foto´s

Locatiebezoek door militaire staf. Rechts; binnenruimte met kanon, foto genomen na de oorlog.

Een van de Turmen in open veld. Rechts; ruimte binnenin het geschut.

Landschappelijke situatie met randbebouwing gedurende WOII.
III Architectonische vertaling
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Reconstructie van Turm I in haar
operationele fase.
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Ondergrondse verdieping: facilitaire functies
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Begane grond: transport en opslag van munitie.
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Historische plattegrond
16
16

17

17
15

17

Aan het kanon ontleent het gebouw zijn oorsprong en bestaansrecht. Het kanon is er niet meer.		
										

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

opslag
generator
vertrek gezaghebber
ruimte voor manschappen (2x9)
opslag en ventilatieruimte
werkplaats
kantine en wachtruimte
brandstoftanks
technische gang

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

lift
ringvormige doorgang
plateau draaipunt kanon
‘kruit’ruimte
munitieopslag
galerij
‘drainage’
ventilatieschacht
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Doorsnede van het kanon.

Het kanon, welke zijn uiterlijk dankt aan zijn gebruik op marineschepen, hier in de bunker geplaatst.
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Historische doorsneden

Doorsnede over de korte zijde. De deuren op vloer 1 hebben deze specifieke vorm vanwege een rail
die er ooit hing om munitie te transporteren. Tevens is de uitgegraven ingang te zien.			
							

Doorsnede over de lange zijde.
III Architectonische vertaling
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Turm IV na de operatie

III Architectonische vertaling
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Plattegronden
1. De nieuwe ingang van het gebouw.
Oorspronkelijk was deze verdieping volledig
ondergronds. In het nieuwe ontwerp is het
terrein deels afgegraven waardoor de
volledige hoogte van de bunker zichtbaar
wordt. De diagonale gang welke van de
ingang (nr. 1) tot toiletten (nr. 5) loopt is
gevormd door middel van het boren van dicht
tegen elkaar liggende gaten. De ingang
kan afgesloten worden door middel van een
stalen schuif-hek.
2. De stalen vloerplaten (600x800mm en
vanwege geluidsdemping op houten platen
opgelegd) veranderen hier ten opzichte
van de platen bij de ingang van richting.
Dit gebeurt ter introductie van de vide en
transportruimte die erboven ligt en die als het
ware in de lucht zweeft. Daglichttoetreding
is hier mogelijk en weersinvloeden hebben
hier vrij spel. Mede door de vide wordt het
daadwerkelijk binnenkomen uitgesteld. Waar
de bunker eens hermetisch afgesloten was
wordt nu een spel tussen binnen en buiten
gespeeld.
De richtingverandering van de vloerplaten
accentueert niet alleen de vide maar ze maken
het ook mogelijk de rail van de schuifdeur en
een afwateringsgoot met rooster te maskeren.
3. Onaangetaste ruimte met nieuwe houten
vloer (120mm opgelegd t.o.v. bestaande
vloer). De nieuwe vloeren raken nergens de
oude wanden (ook niet in het geval met de
stalen beplating). Vloeren zijn overal met
de bestaande wanden gescheiden door een
tussenruimte van 60mm.

4. Binnen de nieuwe inbouw bevindt zich nog
een onaangepaste ruimte, die onderdeel
uitmaakt van het spel tussen oud en nieuw.
5. Aan het einde van de uitgehouwen
diagonaal en zichtlijn zijn toiletten. Dit als
faciliteit voor de wandelaar, maar ook voor
de gebruiker van het gebouw. De toiletten
worden gevormd door inbouwwanden. Waar
de toiletten door de bunker begrensd worden
bestaat de wand uit reeds aanwezig beton. De
afvoer van de toiletten is gelegd in de kanalen
in de vloer waar eens electriciteitskabels door
liepen.
6. Wederom een vide maar deze doorboort
slechts één vloer en beslaat dus slechts
twee verdiepingen. Ook deze vide dient als
transportruimte. De twee geplaatste wanden
kennen een verticale houten geleding welke
een geleidende beweging verbeeldt en de
bezoeker over de daaromheen cirkelende
trappen naar boven transporteert. Tevens
reiken lange hanglampen naar beneden
in de vide welke de bezoeker als het ware
tegemoet komen.
7. Dit zijn ongedefinieerde ruimten. Afhankelijk
van het uiteindelijke gerealiseerde programma
kan deze ruimte aangewend worden voor
en verbouwd worden tot bijvoorbeeld
kleedruimte, kantoorruimte, opslag of wellicht
verblijfplaats. De architectonische taal
die hier gesproken wordt is gelijk aan de
overige ruimten. Het ontwerp en programma
zijn zo uitgebalanceerd mogelijk. Echter
kunnen daadwerkelijke wensen en uitvoering
afwijken. Om een bijgebouw te voorkomen
bieden deze ruimten zo (spelings)vrijheid in
de uiteindelijke realisatie.
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6

1. De trap naar deze verdieping cirkelt om de
twee wanden heen en eindigt in een hangende
corridor in de vide. Door de boorgaten is de
voormalige vloer evenals al het verwijderde
materiaal elders in de bunker nog goed
waarneembaar. Door het toepassen van deze
methode is de reorganisatie voelbaar en is de
bunker als het ware ook te reconstrueren.
2. Het enige uitgehouwen raam vormt een
zichtlijn dwars door het gebouw. Samen met
de andere reeds aanwezige openingen
introduceert ze verschillende ruimten aan de
bezoeker.

6. De oorspronkelijke ingang is nu een balkon
van waaruit naar o.a. de nieuwe ingang
gekeken kan worden.
7. Dit stijgpunt is gemaakt van stalen roosters
waardoor licht en eventuele neerslag vrij spel
houden in deze vide.
8. De vloer van dit terras is radiaal
georiënteerd en is gevormd naar de sterke
dominante structuur van het bestaande. De
cirkels in de vloer bevragen samen met o.a. het
nieuwe volume deze dominante structuur welke
zijn functie verloren heeft.

3. De bovenruimte van de vide is groter dan
de verdieping eronder. In deze ruimte zijn
veel oorspronkelijke tekeningen aanwezig
(zie hiernaast) welke door glazen platen
afgeschermd zijn.
4. Een houten scheidingswand en tevens kast
vormt een ingeklemde ruimte aan het venster
welke bij feesten als bar kan dienen. De
krommende corridor vormt in deze gevallen
een buffer tussen ‘drukke’ en ‘rustige’ of ‘luwe’
ruimte en zorgt voor een goede ontsluiting van
het geheel.
5. Een stille, serene ruimte waar de bezoeker tot
rust kan komen. Eigenlijk is er niets in deze ruimte.
Voor de aanwezigen in de ruimte kondigt een
passant zich aan alvorens de ruimte te betreden
doordat hij de trap oploopt of door langs het
raam te lopen. Geen verrassingen hier.
De structuur van vloer lijkt tot hier een vreemde
verschijning maar blijkt een aankondiging van
de veranderende structuur in de grote ruimte.
Het bevraagt op deze manier de hiërarchie
van ruimten.
III Architectonische vertaling
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1. Waar het stijgpunt het dakoppervlak
nadert is dit oppervlak onder een diagonaal
uitgeboord op een manier dat de ruimte zich
als het ware langzaam opent en zich vormt
naar de contouren van het nieuwe volume.
2. Het podium is een kleine verhoging in de
vloer welke zich op subtiele wijze distantieert
van hoe het ooit was en zich daarom
ook in detail minder conformeert aan de
oorspronkelijke structuur. De oriëntatie van de
houten vloer is hier niet meer radiaal (zoals de
rest van de vloer in de centrale ruimte) maar
parallel en maakt een lichte hoekverdraaing.
Zo wordt op subtiele wijze de dualiteit tussen
oud en nieuw opgezocht.
3. Dit is het enige herstelde deel. Het
gaat hier om het hart van de bunker, het
scharnier en draagpunt van het kanon. De
ronde vorm is in de huidige staat nauwelijks
nog te herkennen. Enerzijds is dit illustratief
voor de vergankelijkheid van het object en
de gepaarde erosie van de herinnering.
Anderzijds is dit deel de kern waarop het
gehele gebouw gestoeld is. Dit element voert
de strijd tussen oud en nieuw; het erkennen
en verleggen van de aanwezige dominante
structuur. De ronde (kegel)vorm wordt met
beton in een andere kleurtint hersteld
waardoor het toegebrachte herstel zichtbaar
is.

Haar positie vergroot de dynamiek; het
verlengt de af te leggen weg en tegelijk is
ze, enigszins in de luwte bij de opening naar
de corridor, een goede ontsluiting bij het
gebruik van zaal en podium. De aanzet in de
vloer naar de wenteltrap komt niet overeen
met de positie van de wenteltrap waardoor
eerder omschreven deformatie van de ruimte
optreedt. De wenteltrap is spilloos en wordt
gedragen door de bomen. Dit is gedaan om
het zwevende karakter van het volume en het
daarmee gepaarde spanningsveld tussen oud
en nieuw kracht bij te zetten. De leuningen zijn
van wenteltrap tot leuning voor de balustrade
15 meter verderop één doorlopende lijn.
5. Het hart van de bunker is de oorsprong
van een stalen buisprofiel leidend naar
het nieuwe. Deze dient slechts om weer het
spanningsveld tussen oud en nieuw op te
zoeken. en bij feesten eventuele verlichting
aan op te hangen.

Tevens wordt door het herstel van de schuine
zijde een reling, welke hier als verstrooiing
van de nieuwe structuur gezien kan worden,
overbodig geacht.
4. De wenteltrap is strategisch gepositioneerd.
Ze speelt niet alleen in op de ruimtelijke
dynamiek maar ook op de organisatie.
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Op deze verdieping, onderin ofwel in de buik
van het nieuwe volume, zijn alle facilitaire
functies ondergebracht.
1. Opslagruimte.
2. Toiletten.
3. De schuine wand is de achterwand van de
garderobe. De architectuur van de garderobe
is illustratief voor de doelmatige en precieze
inpassing van het gehele interieur. Behalve dat
opgehangen kledingstukken een dialoog met
de achterwand voeren, maakt de ingeklemde
ruimte tussen trapwand en raam, welke tevens
de ruimte prijsgeeft, de garderobe tot meer
dan alleen een rvs-buisprofiel die zich van
wand tot wand inklemt.
4. Ruimte met mechanische installaties, pijpen
worden door de achterwand naar het dak
geleid.
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1. Door het openbreken van de bunker
daar waar het nieuwe volume de bunker
doorbreekt verdwijnen ook de voormalige
betonnen kozijnen. Deze worden in hout
opnieuw uitgevoerd en dienen als zicht en
zitplek.
2. Om de circulatie en beweging te bevorderen
kunnen beide glazen doorgangen, evenals
alle andere glazen deuren, geheel geopend
worden. De één als schuifdeur, de ander als
harmonicadeur. Ze zijn van glas om ook in
gesloten toestand zichtlijnen niet te blokkeren
en eventuele passages te bevorderen.
3. De bar is smal en lang. Ze gaat evenals de
garderobe mee in de beweging van ruimte
en route. Waar de hele verdieping richting
terras (5) geopend is, is ter plekke van de bar
een doorkijk naar de andere zijde mogelijk.
4. Bij de bar zit een kleine keuken om,
wanneer het restaurant boven gesloten is, toch
eenvoudig kleine gerechten als een baguette,
soep of croque monsieur te bereiden.

6. De tweede ingang, tevens invalide ingang.
7. Reling voorkomt dat mensen van buitenaf
via de voorzijde de bunker betreden. De
reling is bevestigd op het één na hoogste
plateau zodat hij niet obstructief is voor de
bezoeker die van binnenuit de bunker naar
het landschap kijkt.
8. Voormalige ingang voor karren met
munitie. Deze ingang is afgesloten en vormt
nog slechts een nis met zicht op het landschap.
9. Voormalige vensters zijn opengebroken en
daarin zijn afsluitbare ‘kijk’dozen geplaatst
welke allen een eigen kijk op het landschap
geven en waardoor daglicht binnen kan
dringen. Deze zijn door kleppen afsluitbaar
waardoor het gebouw niet alleen afgesloten
kan worden, maar ook bij harde wind een
aangename omgeving gecreëerd kan
worden.
10. Door de verdikte spouw lopen leidingen
en de luchtafvoer.

5. Nieuw vloerdek welke een terras
vormt. Het dek is van glas met een stalen
constructie. Dit om het luchtige karakter te
accentueren, maar ook om lichttoetreding tot
de daaronder gelegen corridor mogelijk te
houden. Het terras is een intermediair tussen
het oude en nieuwe volume. Enerzijds sluit het
naadloos aan bij het oude en volgt deze in
haar belijning. Anderzijds vormt ze naar het
nieuwe en speelt ze een spel met deze om
het zwevende karakter van het nieuwe volume
ook op kleinere schaal voelbaar te maken.
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1. Het restaurant is ingericht met banken, tafels
en stoelen. Er is een groot dakraam geplaatst
(nr. 1) ten behoeve van daglichttoetreding.
Door het trapgat is dit licht al te zien bij het
binnenkomen van het volume een verdieping
lager. Aan de andere zijde van het restaurant
(1a) zit een groot raam. Op deze plek kan,
door de bunker heen, over het landschap
uitgekeken worden. Bij helder weer zijn aan
de horizon zelfs de Engelse krijtkusten te zien.
2. De overgang tussen keuken en restaurant
heeft geen fysieke scheiding. Onderscheid
tussen de twee ruimten wordt gemaakt door
de ruimte van het restaurant te versmallen en
het vloermateriaal te veranderen.
3. De keuken van het restaurant is open
van karakter. Door de keuken heen kan in
een andere richting over het landschap uit
gekeken worden.
4. De loopbrug is één van de hoogtepunten
van de routing. Het brengt de bezoeker
hoog in de bunker dicht tegen het plafond
waar de massa van de bunker voelbaar
wordt. Naarmate je de brug verder oploopt
openbaart zich het landschap in steeds
grotere mate. Maar ook al reikt de brug net
buiten de bunker, de wanden van de bunker
blijven een kader vormen.

III Architectonische vertaling

89

1
2

peil +15190, schaal 1:200
90

Operatie Todt; herwaardering van een vervallen systeem, hervorming van het verleden

1.
Het glazen dakraam zorgt voor
daglichttoetreding in het restaurant.
2. Het nieuwe volume dat van binnen
zwevend van karakter is steunt af op het
dak van de bunker. Het dak van de bunker
bestaat uit 3,5m dik gewapend beton. De
veronderstelling is dat deze constructie
mogelijk is. Het dak van de bunker verliest
door het verwijderde materiaal sterkte.
Daarentegen heeft het verwijderde materiaal
een gewicht van ongeveer 230 ton (6,5x4,2
x3,5m x soortelijke massa = 2,4kg/dm2)
waardoor de dakbelasting, na het deels
ophangen van het nieuwe volume aan het
dak, kleiner is geworden.
Tussen de geboorde gaten en het nieuwe
volume zit een glasstrip zodat het niet binnen
regent. De profielen van dit glas vallen
binnen de wanden van het nieuwe volume
zodat er geen kozijn waarneembaar is. De
tussenruimte tussen bunker en nieuw volume
wordt ‘s avonds door middel van spots met
strijklicht verlicht.

De constructie van het nieuwe volume bestaat uit een stalen vakwerkconstructie welke de stijfheid van het volume
waarborgt. Het vakwerk is opgelegd op het dak van de bunker en steunt af daar waar het volume door de
bunker naar buiten steekt.
III Architectonische vertaling
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Doorsneden
Doorsneden spreken voor zich, maar toch een
kleine toelichting. De bovenste doorsnede
rechts op de volgende pagina is slechts
een meter verder genomen dan de onderste
wat de ruimtelijkheid en diversiteit in
ruimtebenadering laat zien.
Voordat de routing na het betreden van de
centrale ruimte opnieuw uitwaaiert over de
bunker (te zien hieronder).gaat hij dwars door
het bestaande naar het nieuwe volume (te
zien op de volgende pagina).

A’

B’
B’

A’
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Doorsnede CC” schaal 1:200

Doorsnede DD” schaal 1:200
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Binnengevelaanzichten
Het nieuwe volume breekt op brute wijze de
bunker binnen, maar is in haar materialisatie
en aanblik zacht van karakter.
Bunker en nieuwbouw reageren ook in aanzicht
subtiel op elkaar. Het nieuwe volume hangt als
het ware in de ruimte boven het bestaande
en raakt slechts incidenteel het bestaande.
Het oude en nieuwe wordt op luchtige wijze
van elkaar gescheiden. De wenteltrap en de
tussenruimte tussen het beton en het nieuwe

volume benadrukken dit zwevende
afstandelijke karakter nogmaals.

en

Ondanks
het
detail
in
geleding,
bevestigingspunten, kozijnprofielen etc. straalt
de gevel uniformiteit uit. De uniformiteit wordt
bereikt door gevelopeningen niet met het
plaatmateriaal uit te lijnen maar door ze als
het ware te ponsen en door ze op cruciale
momenten voldoende ver van de rand te
houden.
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Impressies

Een kijk op de nieuwe inbouw. De verschillende
gecreëerde niveaus in de ruimte zijn duidelijk te zien.

III Architectonische vertaling

99

De uitgeboorde doorgangen veranderen de benadering
van de bunker. Ze dragen bij aan de veranderde
organisatie en routing maar leggen tegelijkertijd een
link met het eens aanwezige.
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Het glazen terras bevindt zich in een ingeklemde ruimte tussen oud en nieuw.
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Links; Vanaf de loopbrug kan over het landschap
uitgekeken worden. Rechts; bovenaan de wenteltrap
is de ruimte nog steeds naar binnen gekeerd en is het
landschap niet waarneembaar.
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De bar is smal en lang en accentueert hierdoor de lengtebeweging van het volume. Bij
de bar zit de enige doorkijk op deze verdieping richting de grote centrale ruimte. Door
dit venster wordt vanachter de bar direct op de zaal en het podium uitgekeken.
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Meubilair

De garderobe en de zitblokken bij binnenkomst zijn integraal ontworpen met de
architectuur. Het meubilair op deze pagina wordt als los meubilair in het gebouw
geplaatst maar sluit in vormentaal en karakter wel aan bij het nieuwe. Boven: De banken
in het restaurant sluiten aan bij de nieuwe materialisatie; zacht, strak en warm. Onder:
De keuken is net als het gebouw luchtig en strak vormgegeven.
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De ervaring zit in de beweging, in fluctuaties
van de zintuiglijke waarneming.
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Routing
De ontworpen routing, of liever de gegeven
bewegingsmogelijkheid geeft de bezoeker
de vrijheid om naar eigen inzicht door de
ruimte te bewegen. Iedere plek is bereikbaar
via meerdere wegen. Echter om gebruik te
kunnen maken van de facilitaire functies van
het gebouw wordt de bezoeker gedwongen
zich door het gebouw te bewegen
De positionering van de volumes, openingen
en zichtlijnen is zo ontworpen dat vanuit ieder
standpunt de ruimte anders ervaren wordt.
De positie van de bezoeker in de ruimte
bepaalt de ervaring ervan. Het nieuwe
volume verdeelt de grote ruimte in meerdere
kleine zonder de ruimte fysiek te begrenzen.
De veranderingen in ruimte zijn mede door
plaatselijke accenten ritmisch van aard. Het
niet in één keer kunnen overzien van de ruimte
en het steeds kunnen ontdekken van nieuwe
ruimten, zichtlijnen en details stimuleren de
beweging. De zintuiglijke prikkeling wordt
vergroot door de beweging die in één lijn ligt
met het verborgen programma; het teweeg
brengen van een nieuwe ervaring of het
creëren van een herinnering.
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De sequentie van te doorlopen ruimte wordt
bepaald door de bezoeker zelf. De routing biedt
de mogelijkheid het gebouw op meerdere manieren
te verkennen en te beleven. De dikke rode lijnen
zijn de meest logisch te volgen hoofdroutes. De te
doorkruisen ruimten introduceren zich vroegtijdig aan
de bezoeker (meestal door middel van een doorkijk)
waardoor op splitsingsmomenten de bezoeker zijn
routing kan kiezen op basis van de eerder gedane
introductie.
Het nieuwe volume, waarin de functies zitten, speelt
een belangrijke rol in de routing maar breekt door
zijn functie, die tot verblijf oproept, tevens de routing
en beweging van de bezoeker.
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Organisatie en routing bij festiviteiten
Waar in de normale situatie
de routing richting bar,
restaurant en uitkijkpunt leidt,
is de organisatie en routing
bij feesten afwijkend. Niet de
routing maar de ruimtelijke
organisatie is dan het
belangrijkst in het functioneren
van het gebouw. Het podium en
tweede bar worden in gebruik
genomen
waardoor
het
gebouw een nieuw gebruik en
een nieuwe organisatie krijgt.
De
functies
zijn
zo
gepositioneerd dat de corridor
kan fungeren als een buffer
tussen ‘drukte’ en ‘luwte’
en de zaal ontsluit. Aan de
corridor zit de tweede bar
die zonder overlast van de
‘drukte’ kan functioneren. Ook
beide toiletten zijn zo goed
bereikbaar. Vanaf de andere
bar, loopbruggen en vanaf het
‘balkon’ kan rechtstreeks op het
podium uitgekeken worden.
Door
de
strategische
positionering (niet centrisch)
van het podium en het nieuwe
volume dat bekleed is met
glaswol, door gebruik te maken
van houten vloeren en door
het maken van openingen in
het beton wordt gepoogd
de nu aanwezige galm te
onderdrukken. Er is geen
akoestische studie verricht maar
de inrichting van de ruimte zou
een betere geluidskwaliteit
teweeg moeten brengen.
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Minder prominent aanwezig, dan op bovenstaande afbeeldingen, maar met een zelfde functie is de
routing met zijn geleding essentieel in de ruimtelijke beweging.
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Geleiding van de routing

In de routing worden spanningsvelden in ruimte
en in zichtlijnen opgezocht. De routing toont
de ruimtelijkheid. Paden manoeuvreren zich
door de bunker en bewegen door de ruimte.
Ze introduceren de verschillende ruimten en
bewegen er doorheen. De geleiding van
de route is op luchtige wijze geconstrueerd.
De spijlen van de reling staan ver uit elkaar

en de leuning maakt hierdoor grote
overspanningen. Het geheel aan relingen
en geleiding is minimaal gedimensioneerd
om de ruimtelijkheid zo min mogelijk aan te
tasten.
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A

B

A
B+C
A: De treden liggen op stalen buizen welke uit het nieuwe volume komen. Tussen trede, wand en spijl zit een tussenruimte
(respectievelijk 40 en 20mm) om het luchtige karakter en de functie als intermediair van de reling te benadrukken. De buizen
gaan door een bus het nieuwe volume in. Aan de kopse kant van de bus zit een staalplaat met een gat waarachter het glaswol
van de gevel zit. Door deze plaat is er geen kier tussen gevel en bus zichtbaar en wordt het glaswol ingeklemd.
B: De spijlen worden gevormd door buizen die uit het nieuwe volume komen of aan de constructie hangen en van
hieruit een hoek van 90 graden maken.
C: De buisprofielen van de leuningen hebben een diameter van 40mm. Echter is de bovenste horizontale buis groter
en ovaal. Ze benadrukt hiermee de horizontaliteit en begrenst op subtiele wijze de ruimte die ingekaderd wordt door
loopbrug(gen) en gebouw.
D: De leuning raakt nooit direct aan het bestaande of nieuwe maar blijft altijd op afstand. Het verbind de twee maar
verweeft ze niet.
E: De inklemming van de glaswol panelen gebeurt door een schroefverbinding. Door deze verbinding zijn de panelen
eenvoudig te vervangen. De kop wordt geborgd met een torx schroef om zo losdraaien/stelen door bezoekers te voorkomen.
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Geleiding in detail

C

A+E
A

E

D

E

D
B

Relingen en trappen zijn essentieel in de
routing. Ze tekenen de route en geleiden de
bezoeker. De relingen zijn zo vormgegeven
dat ze tevens een intermediair zijn tussen
het bestaande en het nieuwe. Met hun kleine
dimensies en door hun detaillering houden ze
afstand van het bestaande en nieuwe maar
vormen zij tevens een brug door in grote
horizontale bewegingen de twee met elkaar
te verbinden en de route zo vorm te geven.
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Kanaliseren van
ruimtelijke lijnen,
zicht.
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Zicht
Zichtlijnen dragen bij aan de gewenste
ruimtelijke spanningen en aan de beoogde
beweging en beleving. Door op enkele
plekken gaten in het beton te boren en door
het nieuwe volume en openingen strategisch te
positioneren ontstaan verschillende zichtlijnen.
Iedere geïntroduceerde opening, zowel
horizontaal als verticaal, staat in dienst van
een bepaalde zichtlijn. Ook in detail is er
gezorgd voor optimaal zicht. Kozijnen en vloer
geven richting aan een lijn en de constructie
is in het dak gescheiden van het glas om
afsluiten van het volume zoveel mogelijk te
beperken waardoor de kijkende beweging
naar buiten vloeiend verloopt.
Verticale doorsnede glas in dak. In het glazen dak zijn
constructie en glas gescheiden, valt de goot terug in
de wand en loopt de wand na het glas nog door. Allen
dragen bij aan een geleide blik naar buiten.
Horizontale
wanddoorsnede
met in het aanzicht de houten
vloerbelijning. Zicht vanuit binnen
zonder
prominent
aanwezig
profiel. Hout op de vloer en kurk in
het plafond lopen door tot aan het
glas. Het glas ligt tot in de wand en de vloerbelijning is in hele maten op het venster uitgelijnd. De wand houdt als
het ware plaatselijk op en maakt contact met de andere zijde. Van buitenaf gezien vormt het raam een venster
dat getekend wordt door een smalle lijst en enigszins in de gevel terugvalt.

Horinzontale doorsnede. Schuifdeuren zijn gemaakt van glas en vallen in open stand voor een plaatselijk terugvallende gevel.
Het glas beperkt zo de obstructie van het zicht en waarborgt overzichtelijkheid van de beoogde routing in gesloten stand. De
deur schuift voor de gevel weg om een subtiel verschil in open en gesloten stand weer te geven. Alles schaal 1:10
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Zicht en routing
Zichtlijnen worden geïntroduceerd om een
ruimtelijk spanningsveld te creëren en zo de
beweging te bevorderen. De routing valt
veelal niet samen met de zichlijnen wat de
dynamiek van de beweging bevordert en de
bezoeker prikkelt te bewegen.
In de vijf plattegronden worden verschillende
zichtlijnen weergegeven. Lijnen zijn horizontale
zichtlijnen, punten zijn zichtlijnen met een
verticaal karakter.
Op de volgende pagina’s zijn twee mogelijke
routes getekend met de verandering in ruimte
(roze) en zicht (rood).

Het nieuwe volume kan gekarakteriseerd worden als
een restaurant met uitzicht op de horizon en uitzicht op
de centrale ruimte, een bar met terras ingesloten door
het nieuwe volume en bunker, en toiletten en garderobe
onderaan het volume in een facilitaire buik. De buik is
in zowel functie, routing als zicht naar binnen gekeerd
en de twee daarboven gelegen verdiepingen zijn
beide ruimten met een eigen hoofdorientatie wat zicht
en functie betreft. De bar is naar de smalle ingeklemde
ruimte en het terras gericht, het restaurant om de grote
centrale ruimte en de horizon.
Deze ruimtelijke orientatie is omwille van andere
gelegde relaties niet sluitend systematisch doorgevoerd,
maar geeft wel in grote lijnen de ruimtelijke orientatie
van het nieuwe volume weer.
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1.

3.

2.

4.

peil +6430 De geduide route loopt met de rode lijn mee langs de ronding van de bunkerwand.
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1.

3.

2.

4.

peil +6430 De geduide route loopt van binnenkomst van het nieuwe volume, dwars door het volume, naar de andere entree.
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Architectuur kan ingezet worden als ‘portaal naar’ of ‘frame van’ het landschap.
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Zicht
INKADEREN VAN HET LANDSCHAP
Door hun vorm en positie zorgen vensters
voor een horizontale blik op het landschap.
De positie ligt verankerd in de functie en
sluit perfect aan bij de oogbewegingen
van de observant kijkend naar de horizon.
De vensters van een bunker zijn er om de
omgeving eenvoudig maar nauwlettend in de
gaten te houden. Het netwerk van bunkers
was er immers op gericht om de volledige
horizon te kunnen overzien.
De relatie die het venster met zijn omgeving
aangaat speelt ook in de herbestemming
een belangrijke rol in de bunker. Het venster
naar het landschap wordt op verschillende
manieren benaderd en gebruikt. Er ontstaat
afhankelijk van de plaats in de bunker steeds
een andere blik op het landschap. Er is geen
sprake meer van één frame met een horizon,
maar van een pallet aan blikken op het
landschap.

Vanuit verschillende posities in de bunker levert het venster een verschillend uitzicht. Links het
landschap vanaf vloer 4 (barniveau) rechts vanaf vloer 3 (facilitair niveau). Op pagina 104 en
105 zijn impressies van deze verschillende vensterwerking te zien.

Door het bieden van verschillende uitzichten
draagt het venster bij aan de beoogde
dynamiek. Het venster is meer dan slechts een
portaal naar de horizon.
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Materialisatie
Waar het oorspronkelijke bouwwerk, een
bunker opgetrokken uit massief gewapend
beton, een representatie is van haar
materialisatie en haar eigenschappen, is de
nieuwbouw dit niet direct. Ontwerpen vanuit
de eigenschappen van het materiaal is dan ook
niet het uitgangspunt geweest bij het ontwerp,
toch worden materiaaleigenschappen en
karakteristieken in detail benut.

Hard, zacht kwetsbaar
beweging, spanning.

De gebruikte materialen hebben allen (al dan
niet in samengestelde vorm) een zacht karakter.
Hout, kurk, glaswol, glas en ranke rvs of
aluminium profielen. De nieuwe materialisatie
gaat evenals het geïntroduceerde volume een
dialoog aan met het bestaande. De dialoog
tussen het beton en de gebruikte materialen
lijkt te ontaarden in contrasten als hard en
zacht en ruw en verfijnd. Maar zodra niet
meer in begrippen als beton en hout, kurk of
glaswol met hun stereotype karakteristieken
gedacht wordt blijkt de dialoog minder
contrastrijk te zijn. Het beton, soms gebogen
in ronde vormen, soms met de afdrukken van
de houten bekisting en zijn nerven en noesten
nog zichtbaar en soms door erosie aangetast
waardoor grindnesten en bewapening
zichtbaar zijn, heeft een deel van zijn kracht
verloren. De strakke nieuwe vormen gemaakt
van materialen met zachte karakteristieken
vormen het nieuwe beton; Een brandnetel is
agressief en dominant maar toch kwetsbaar,
een slak zacht en week maar toch hard door
zijn schelp.
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"L'architecture, c'est, avec des
matières bruts, établir des
rapports émouvants".
-Le Corbusier Vers une architecture, 1923
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Materialisatie bestaand
Een bunker is bijna synoniem voor gewapend
beton. Het voornaamste bestandsdeel van de
bunker varieert in dikte van minimaal 500mm
(in binnenwanden) tot maximaal 3500mm (in
daken).
De wapening bestaat uit een vlechtwerk van
betonijzer met een diameter van 12mm en
een maasgrootte van 140mm. De gebruikte
bekisting is duidelijk terug te zien in het beton.
Vlakke elementen hadden een horizontale
geleding in hun bekisting en ronde vormen
een verticale. De breedte van het gebruikte
bekistinghout was 120mm. De plafonds
werden niet door middel van hout, maar
door middel van stalen gevormde platen
bekist welke na ontkisting in het plafond zijn
achtergebleven. Behalve ruimtelijke elementen
zijn luchtschachten, elektriciteitsleidingen,
haken, ophangpunten scharnieren etc. direct
in het beton mee gestort. Het staal dat aan de
oppervlakte komt verkeert in geroeste staat.
De staat van het beton varieert van nagenoeg
intact, beton met zoutuitbloei, algengroei,
of grindnesten tot volledig verbrokkeld of
ingestort beton.
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Een brok beton verkerend in
verschillende staten van degradatie.

III ArchitectonischeI vertaling
Inleiding 129

Zachte materialen vormen het nieuwe, sterke, volume.
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Materialisatie nieuw

Als breekbaar, zacht en misschien tijdelijk
kunnen de gebruikte materialen het best
omschreven worden. Een harde dialoog met
een zacht karakter wordt met het bestaande
gevoerd. De materialen verzachten de brute
binnenkomst van het nieuwe volume waardoor
het spel tussen oud en nieuw ontstaat. De
opvallende materiaalkeuze en wellicht het
vervreemdend effect dat de materialen
hebben pogen een taal te introduceren die
niet spreekt in termen van baksteen of staal
maar eerder in karakters als hard en zacht,
grauw en licht of warm en kil.
Kurk, Karri, Esdoorn en Glaswol spreken voor
zich als het gaat om het beoogde karakter.
Maar ook glas en zelfs staal kunnen zacht zijn.
De glazen vloer is transparant en breekbaar
en het staal wordt zacht en kwetsbaar
wanneer het zoals in de relingen gebogen en
in kleine dimensies toegepast wordt maar ook
de glasomlijsting voelt iel en kwetsbaar aan.

Glas
RVS

Glaswol
Hout

Kurk

De confrontatie tussen de materialen van het
oude en nieuwe wordt nauwelijks opgezocht
maar speelt zich af in de tussenruimte, de
ruimte van de bezoeker. Ondanks dat volumes
door elkaar heen bewegen is overal een soort
van vacuüm of tussenruimte aanwezig.

Een pallet aan zachte materialen vormt tezamen een
sterke entiteit. Materialenpakket schaal1:5.
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Een laag kurk op de wanden van het
interieur creëert een bijzondere sfeer.
Daarbij is kurk ook geschikt vanwege de
geluidsabsorberende kwaliteit waardoor het
bijdraagt aan de demping in de vrij lege
ruimte.
Toepassing: bekledingsmateriaal interieur.
132 Operatie Todt; herwaardering van een vervallen systeem, hervorming van het verleden

Karri is gebruikt vanwege haar warme kleur
in contrast met het beton en vanwege de
tijdelijkheid van het materiaal. Tevens zijn in
het hout vaak mooie gestreepte figuren te zien
welke de ontworpen vloer en wandbelijningen
versterken.

De lichte kleur en het warme karakter van
esdoorn passen goed in het gebruikte
materialenpallet. Het materiaal wordt alleen
voor meubels binnenin het nieuwe volume en
twee bankjes in de bunker gebruikt om met
de lichte kleur plaatselijk accenten te leggen.

Toepassing: vloeren en enkele wanden.

Toepassing: deuren, bar, en keukendelen.
III Architectonische vertaling 133

134 Operatie Todt; herwaardering van een vervallen systeem, hervorming van het verleden

Glaswol van een hoge persing is gebruikt
vanwege
haar
geluidsabsorberende
eigenschappen, haar opvallende kleur
en vanwege haar zachte uitstraling. Toch
wordt de bezoeker door relingen en vides
op een afstand gehouden omdat aanraking
huidirritatie oplevert. Het glaswol is tevens zo
aangebracht dat het eenvoudig vervangen
kan worden. Dit omdat het relatief snel ‘vuil’
wordt.
Toepassing: Isolatie en façademateriaal.
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Een bijzondere, bijna mystieke, lichtkwaliteit in de corridor wordt geconserveerd door het terras dat
erboven hangt van glas te maken. Boven dit glas worden lampen gehangen en gaten in de bunker
gemaakt om zo niet alleen het terras, maar ook de onderliggende corridor te verlichten. Het nu
aanwezige contrast in licht wordt zo gehandhaafd waardoor een effect als op de foto op blijft
treden.
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Licht, donkerte en massiviteit.
Bunkers en daglicht zijn bijna een contradictio
in terminus. Bunkers zijn stevige, massieve,
solide bouwwerken welke vanwege haar
functie weinig openingen naar buiten hebben
en waardoor daglichttoetreding slechts
sporadisch voorkomt. Het spel tussen bunker
en daglichttoetreding is daarom erg boeiend.
Mede door het gebrek aan licht wordt de
massiviteit en het gewicht van het gebouw
voelbaar.
Daglichttoetreding vindt nu slechts plaats via
de ingang en via de voormalige geschutsruimte
van waaruit het licht de bunker verder
binnendringt. In het ontwerp wordt een nieuwe
ingang en vide geboord waardoor daglicht
tot diep in de bunker door kan dringen.
In de voormalige geschutsruimten zijn de
vensters opengebroken en zijn gaten geboord
waardoor het volume naar buiten steekt. Op
deze plekken is hierdoor als het ware een
corona van licht te zien. Het nieuwe raakt ook
hier nauwelijks aan het bestaande wat door
de corona ervaarbaar gemaakt wordt.
Door de doorboringen dringt niet alleen
daglicht de bunker binnen maar ontstaat ook
een notie van de dikte van de muren en wordt
tevens de massiviteit op een nieuwe manier
ervaarbaar gemaakt. Wat niet direct opvalt
en wat het beste ervaren kan worden bij het
binnenkomen van het nieuwe volume vanuit
de geboorde vide is dat de nieuwe inbouw
dezelfde breedte heeft als de dikte van de
muren; namelijk 3500 mm. Het gehele volume
is niets meer dan een nieuwe muur binnenin
de bunker waarin de functie van het gebouw
verscholen ligt. Niet bescherming bieden wat
de bestaande muren doen, maar de bezoeker
bedienen zou metaforisch gezien het volume
nu kunnen omschrijven.

Ook op andere plekken
wordt naar manieren
gezocht om het gewicht,
of liever de massiviteit
van de bunker, voelbaar
te maken. Zo worden
op de begane grond
de gangen niet van
bovenaf verlicht maar
worden de wanden
vanaf de vloer strijkend
verlicht. De lichtgradiënt
loopt van onder naar
boven waardoor het
op de vloer lichter is
dan aan het plafond.
Het plafond wordt
hierdoor donkerder en
gevoelsmatig zwaarder
waardoor het gewicht
en de nauwheid van
de ruimte benadrukt
wordt.
De verticale lampen in de vide bij het stijgpunt
rijken van het plafond naar de grond en
begeleiden de bezoeker naar boven. Ook in
de grote centrale ruimte is in een cirkelvormig
patroon, boven de corridor, gebruik gemaakt
van deze lampen. De smalle verticale lampen
vormen hier een minimale obstructie voor het
zicht naar buiten. De lampen hangen niet
aan staaldraden maar aan touwen welke als
materiaal ook weer zacht van karakter zijn.
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Principewerking verlichtingswijze.
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Nieuw en oud raken elkaar overal op subtiele wijze. Vaak is er slechts sprake van een lichte
aanraking. In dit detail is te zien hoe de nieuwe vloer op het bestaande ligt. Tussen de nieuwe
vloer en de wand zit een tussenruimte van 60mm. Doordat de wanden verlicht worden door licht
afkomstig van onder de vloer ontstaat een verlichtingsgradiënt aan de wand van onder naar boven.
Door de donkerte aan het plafond wordt het gewicht van de bunker voelbaar.
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Belang van het Detail. Wanneer
je beter kijkt moet het kloppen.
Sterker; dan moet het nog meer
kloppen.
Het detail vertelt het verhaal.
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Detaillering
Ondanks dat het doel van de opgave niet
detailleren is geweest is toch bijna alles tot
in details uitgewerkt. De detaillering is het
resultaat van esthetische wensen. Het geeft
antwoord op de vraag hoe wanden, hoeken,
aansluitingen etc. eruit moeten zien en hoe ze te
ervaren zouden moeten zijn. Door middel van
de getoonde detaillering wordt dit zichtbaar
gemaakt. De pretentie om bouwkundig
correcte details te maken is dan ook slechts
deels aanwezig. Zo zijn er geen constructieve,
geluids- of warmteberekeningen gemaakt en
zijn benodigde materiaaldiktes gebaseerd op
schattingen. Door middel van de detaillering
wordt het uiterlijk toegelicht en aanneemelijk
gemaakt. Dit is nodig omdat uiteindelijk het
ontwerp zowel letterlijk als figuurlijk door het
detail gemaakt wordt.

naden of op andere bouwkundige aspecten?
Hoe zijn schroeven, lasnaden of andere
montagepunten te zien? Hebben de zichtbare
schroeven platte koppen, kruiskoppen of inbus
en maakt de richting van de kop uit? Zijn ze,
bol, verzonken van rvs of aluminium?
Vanuit dergelijke esthetische wensen ontstaat
het detail en is bepaald welk type schroef,
profiel of gereedschap gebruikt wordt. De
uitleg bij eerder getoonde details is er op
gericht uiterlijke wensen te verwezenlijken.

Wensen die op grote schaal verwezenlijkt
zijn worden in detail doorgezet. Het gaat om
de ervaring van de ruimte waar het detail in
functie van staat. Hoe wil de architect dat zijn
gebouw uiteindelijk te ervaren is? Wat ziet,
voelt en hoort de bezoeker als hij het gebouw
betreedt? Wat is de atmosfeer van de ruimte
en hoe wordt deze bereikt? Een goede
materiaalkeuze en detaillering is voor deze
ervaring essentieel.
Hoe lopen kozijn en binnengevel in elkaar
over. Zie je een lijst van het kozijn of slechts
een strip. Loopt het glas evenwijdig aan de
gevel of valt deze terug? Wat gebeurt er met
een eventuele vensterbank aan binnen- en
buitenzijde en hoe ziet deze eruit? Hoe raakt
het nieuwe aan het bestaande?
Mogen naden in de gevels gezien worden
en zo ja waar en hoe? Ligt het accent op de
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Een nieuwe verwevenheid in
landschap en maatschappij
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Reflectie
Operatie Todt is het onderwerp van mijn
afstuderen. Er was vooraf geen duidelijke
onderzoeksvraag, het object was de vraag
en stelde de vragen. Wat dat betreft is er
gestart met een blanco vel zonder vragen
en zonder verwachtingen. In mijn proces en
met mijn verslag en ontwerp heb ik het object
vanuit meerdere standpunten geanalyseerd
en heb ik gepoogd vragen of problemen
te duiden en deze te beantwoorden. Het
proces heeft gaandeweg gestalte gekregen.
Terugblikkend op de opgave zijn er altijd
zaken die je achteraf liever anders aangepakt
zou hebben of misschien anders had moeten
doen. Het ideale pad is altijd pas naderhand
te bepalen. Wat een ander strategie of wat
andere keuzes voor impact op het geheel
gehad zouden hebben weet je natuurlijk nooit.
Ik kan enkel de genomen keuzes motiveren en
de niet gemaakte keuzes of niet bewandelde
paden benoemen.

object zouden kunnen maken. De vraag kan
hierdoor gesteld worden of de gebruikte
ontwerpmethode niet het zwaktebod van het
geheel is.
Wellicht had ontwerpen vanuit een eenduidige
theorie of vanuit één thema of hoofdvraag
een krachtiger geheel op kunnen leveren.
Het niet volgen van een eenduidige strategie
resulteert plaatselijk in compromissen. Aan de
andere kant komt het gebrek aan convergentie
naar mijn mening het ontwerp juist ten goede
en maakt dit het ontwerp tot een rijk geheel.
Spanning wordt op verschillende manieren
opgezocht en ruimten kunnen op verschillende
manieren benaderd en beleefd worden. De
veelzijdigheid en het dynamische geheel
zorgen zo voor de totstandbrenging van de
beoogde beleving.

HET OBJECT
DE METHODE
Een gaandeweg ontstane wisselwerking
tussen theorie en architectuur samen met de
exploratie van de thema’s zijn bepalend
geweest voor het resultaat. De methode is
het volgen van dit proces geweest. Zonder
doel of richting is de architectuur als het
ware ontstaan door de inwerking van steeds
verschillende thema’s. Hiermee is het resultaat
niet meer dan een stadium in een proces
waarin de bunker bevraagd wordt. Het is een
complex en ingenieus geheel zonder dat er
grote bijzonderheden of opmerkelijkheden
terug te vinden zijn die het project samen
zouden kunnen vatten, een duidelijke richting
zouden geven of het ontwerp tot een iconisch

In het begin van het afstudeertraject is een
gebouw of liever object gekozen als basis
voor een herbestemming. Achteraf gezien
was de keuze voor een andere bunker
dan voor Turm IV misschien een betere
optie geweest. De keuze van het object is
uiteindelijk niet het meest representatief om
de gekozen strategie op te projecteren. Turm
IV is een uitzonderlijk geval in het netwerk
en in de bunkertypologie. Haar plek in het
netwerk en haar immense afmetingen wijken
in sterke mate af van de gemiddelde bunker.
Als ondersteuning voor de geponeerde
strategie, om het netwerk in zijn geheel meer
betekenis te geven en het te verweven in het
landschap, zouden voor de keuze van een
andere bunker of meerdere andere bunkers
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binnen het netwerk voldoende argumenten te
geven zijn. Te meer omdat er nu slecht één
object uitgewerkt is waar gezocht wordt naar
een benadering van het hele systeem. Het
ondervragen van één object brengt niet direct
de overtuiging van het beoogde doel om
het netwerk in zijn geheel meer betekenis te
geven. Een serie van kleine (samenwerkende)
ontwerpen, geplaatst in een landschappelijke
overkoepelende context en ontworpen in de
lijn van de strategie zouden voor beweringen
omtrent het netwerk representatiever zijn dan
de keuze voor één groot afwijkend object.
Desondanks ben ik tevreden met de keuze
van Turm IV. Het is een integraal ontwerp
dat ook zonder verdere uitwerking van de
strategie kan bestaan. Alle in de strategie
benoemde facetten worden in één enkel
object behandeld en toegepast waarmee
het tevens een demonstratie van de
geponeerde strategie is. Het feit dat het
slechts één verbouwde bunker betreft blijft
bestaan maar andere bunkers hoeven nu
niet ook herbestemd te worden om met één
enkele bunker het verhaal geloofwaardig te
maken. Turm IV is uiteindelijk als individu een
vertolking van het verhaal geworden.

DE UITWERKING
In het begin bestond de intentie het
hele ontwerp, van stedenbouw tot de
verbindingswijze van alle materialen, tot
in detail uit te werken. Uiteindelijk heb ik
echter een aantal concessies moeten doen.
Een aantal ontwerpaspecten met betrekking
tot de constructie, detaillering en bouwwijze
zijn gebaseerd op aannames, en worden

niet ondersteund door berekeningen of ander
onderzoek.
Mijns inziens is het echter logisch dat de
oorspronkelijke ambitie verder reikt dan
de uitkomst van het project vanwege
de gelimiteerde tijd waarin dit project
gerealiseerd diende te worden. Naar diverse
andere zaken is wel verdiepend onderzoek
gedaan. De ruimtebeleving en lichtwerking
zijn in studiemaquettes onderzocht en de
plattegronden zijn tot in detail uitgewerkt.
Het gedane onderzoek stond direct in relatie
tot de beleving van het gebouw. Vanuit deze
ontwerpstrategie zijn de volumes, materialen
en verbindingen ontstaan en is eigenlijk het
hele ontwerp gevormd.

OPVOLGING
In een vervolgstadium zal, in eerste instantie,
een eenduidig uitgangspunt of een eenduidige
strategie waarop het geheel gestoeld wordt,
geformuleerd moeten worden. Vanuit dit
vertrekpunt, welke de exploratie aan thema’s
dan al voorbij is, kan gewerkt worden aan
een ontwerp waarin de geponeerde doelen
en strategie bewezen worden. De keuze voor
meerdere bunkers, uitgewerkt in meerdere
ontwerpen, zou hier om meerdere redenen
geschikt voor zijn. Niet alleen kan zo de
strategie aanneembaar gemaakt worden,
ook maakt een klein object het mogelijk om
een ontwerp in zijn geheel uit te werken tot
zelfs in het bestek. Zo wordt niet alleen een
strategie bewezen maar wordt ook het gehele
architectonische spectrum bedreven.
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Herbestemming van een bunker vraagt vanwege haar
kenmerkende architectuur en beladen geschiedenis om
een weloverwogen benadering. Een bunker is immers geen
balzaal waar eens jonkvrouwen in hoepeljurken dansten
en jonkheren hen ten huwelijk vroegen. Het is geen gebouw
waarvan je de geschiedenis wilt doen herleven.
Bunkers herbergen ook andere kwaliteiten dan de historische.
Hun specifieke architectuur en strategische locatie verweven
in de tijd zijn esthetische kwaliteiten welke onderwerp van
het ontwerp zijn. Om deze kwaliteiten bloot te leggen en
te doen beleven breekt de nieuwe architectuur met de tijd,
met haar voormalige functie en met haar organisatie. Het
legt de schoonheid van de bunker bloot zonder uitspraken
te doen over het verleden.

