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Voorwoord
De zoektocht naar een geschikte opgave had de vorm van
een kern met twee randgebieden. De kern was
veranderbaarheid. Het thema moest herbestemming zijn en
de opgave realistisch. Al snel stuitte ik op de onlangs uit
gebruik genomen Campina melkfabriek, gelegen in de wijk
'Over 't Spoor' in Hilversum.
De gemeente was juist bezig deze wijk revitaliseren. De
ruimtelijke visie hanteerde de strategie vrijkomende grove
industriële activiteiten te verbannen en wijkondersteunende
functies nieuw leven in te blazen. Op deze manier wordt de
wijk teruggegeven aan het volk.
De nu versnipperde onderwijseenheden zouden ondergebracht worden op een centrale locatie. De oude fabriek
bood een buitenkans te onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn voor een functie als onderwijs vanwege de centrale
ligging, kwaliteit en schaal.
Een prima opgave voor mijn afstuderen!
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Samenvatting
Ieder gebouw heeft een gemiddelde levensduur van
ongeveer 100 jaar en dat terwijl zelfs d~ be_s~e
futuroloog op aarde hier geen overeenkomstige v1s1e
aan durft te koppelen. Rampen, energiebeleid,
bevolkingsgroei en digitalisatie; zo maar een paar
termen die van invloed zijn op grove veranderingen in
onze nabije toekomst. Wat de uitkomst is van deze
veranderingen, dat blijft altijd een vraag.
"Hoe kun je een gebouw ontwerpen dat bestand is
tegen het element 'Tijd'?"

Deze vraag intrigeerde mij om toekomstbestendigheid
als thema in te zetten van het afstuderen. Met dit
project heb ik proberen uit te leggen dat we op een
nieuwe manier moeten kijken naar, en het ontwerpen
van gebouwen.
Aan de hand van een theoretische benadering worden
bouwkundige lagen en het kader geïntroduceerd. Er
wordt uitgelegd welke rol zij vervullen in een gebouw.
Via deze benadering kunnen ingesloten kernkwaliteiten
vastgelegd en permanent gemaakt worden voor
toekomstig gebruik.
Accommodatievermogen speelt hierbij een belangrijke
rol, maar is van zichzelf niet het volledige antwoord op
vraag van cultureel duurzaam bouwen. Een gebouw
moet namelijk ook een onvoorwaardelijk draagvlak bij
haar publiek bezitten. Architectonische middelen als
coherentie, materiaalkeuze, detaillering en schaal
vormen het uitgangspunt om een dierbaarheid als
ingrediënt toe te voegen.
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De locatie en het gebouw wordt geïntroduceerd. Deze
keer is de voormalig Campina melkfabriek te Hilversum
het onderwerp. Na meer dan 50 jaar continu in bedrijf
is de fabriek nu uit gebruik geraakt. Ondanks de
enorme ontwikkelingen binnen het verwerkingsproces
heeft het gebouw juist kunnen doen waarvoor het al
die tijd bedoeld was; het verwerken van zuivel.
Aan de hand van uitgebreide analyse worden alle
architectonische en technische kwaliteiten benoemd
die hier aan hebben bijgedragen. Er vindt een
vertaalslag plaats van theorie naar gebouw. Lagen
worden getypeerd die de kwaliteiten bevatten welke
voor behoudt in aanmerking komen. Deze vormen
samen het kader, als dat deel dat langer behouden
blijft.
De belangrijkste ontdekkingen tijdens het afstuderen
kunnen dan ook in het verlengde van de theoretische
benadering worden geplaatst. Gebouw en functie
moeten ontkoppeld en opgevat worden als zelfstandig
werkende eenheden. Ingesloten functielagen kunnen
dan aan het permanente of aan de variabele worden
toegewezen. Wat volgt is een hiërarchische
onderverdeling van gebouw naar functie .
De structuur van het permanente vormt de ruimtelijke
handleiding voor de variabele functie. Het bepaalt de
vrijheid en begrenzing waarbinnen de variabele laag
zich begeeft. De functie anticipeert hierop door te
articuleren waar het werkelijk om gaat. Op die manier
gaat het gebouw leven voor de gebruiker en wordt zijn
toekomstbestendige waarde gewaarborgd.
Deze benadering leidt er toe dat de variabele functie
op compromisloze wijze binnen de permanente
structuur ingezet kan worden. Het biedt de
mogelijkheid deze laag functieoptimaal te ontwerpen
zonder compromissen te hoeven sluiten over eventuele
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toekomstige mogelijkheden. We moeten juist niet
proberen te voorspellen wat niet te voorspellen valt.
Aanpassingsvermogen speelt een belangrijke rol bij de
vitaliteit van een gebouw. Door een constante invloed
van interne en externe krachtswerkingen op
maatschappelijk en economisch vlak, moet breed
geanticipeerd kunnen worden. Binnen de functielaag
wordt dan ook accommodatievermogen op drie
niveaus ingebracht, te weten in, binnen en van functie.

oplossingen zijn gevonden en in de contrasterende
toepassing van gebruikte materialen. Tot slot laat het
resultaat zien welke aspecten waarborgen dat gebouw
en functie, ondanks de aanwezige tegenstellingen, in
harmonie kunnen samengaan.
Met dit afstudeerproject is geprobeerd een bijdrage te
leveren
aan
het
denken
over
de
toekomstbestendigheid in relatie tot de gebouwde
omgeving. Niet alleen ten tijde van revitalisatie, maar
mogelijke zelfs meer op het moment van initiatie.

Het gebouw is de permanente, de functie de variabele.
De dialoog die zij onderling voeren is allesbepalend. In
essentie moet de structuur op een verscheidenheid van
functies kunnen inspelen, zonder vooraf een uitspraak
te hoeven doen. Dit maakt de keuze van de functie
relatief.
Voor dit project wordt onderwijs als functie
geïntroduceerd. Aan de hand van een historische
beschrijving en belangrijkste kenmerken zijn de
uitgangspunten gevormd die als basis dienen voor het
te maken ontwerp.
Het programma van de school is gebaseerd op de
kerndoelen van het onderwijs. Deze zijn vertaald naar
een ruimtelijk programma. Hierbij is onderscheid
gemaakt in de mate van collectiviteit die kenmerkend
is voor de verschillende programmaonderdelen.
Ruimtelijke relaties zijn bepaald aan de hand van de
wijze waarop functieonderdelen met elkaar overlappen.
Vertaling van het programma vormt samen met de
ruimtelijke handleiding de conceptuele benadering van
het onderwijs als een proces. Dit heeft tot gevolg dat
het schoolontwerp als functielaag op historische wijze
aansluiting vindt binnen de geboden structuur.
Het articuleren van de demarcatie tussen gebouw en
functie vertaalt zich in de manier waarop ruimtelijke
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Inleiding

- -- - ---- _...,_.-Niets onderstreept het denken over Toekomstbestendig
bouwen beter dan een eenvoudige vergelijking te maken
met het verleden :
Toen ik twee jaar geleden (juni 2006) een start maakte met
dit project, kostte bijvoorbeeld een vat ruwe olie nog 'maar'
$60,- tegen een $140, - per vat anno juli 2008. Daar waar de
wereld twee jaar terug nog wat lacherig omging met de hele
kwestie, is het bewustzijn vandaag de dag definitief tot in
detail doorgedrongen. Veranderingen die hiermee gepaard
gaan weerklinken onnavolgbaar in ieder gebouw.
Hiermee probeer ik aan te tonen dat zelfs veranderingen op
een korte termijn van amper twee jaar niet voorzien konden
worden. Laat staan de situaties die zich voor zullen doen in
de komende decennia.

Toe .omst

Teruggekoppeld naar het project leidt tot de vraag:

"Hoe kun je functies onderdak bieden tegen een
onvoorspelbare, veranderende toekomst?"

Ofwel:
"Hoe kun je een gebouw ontwerpen dat bestand is
tegen het element 'Tijd'?"

Probleemstelling
Ieder gebouw heeft een gemiddelde levensduur van
ongeveer 100 jaar en dat terwijl zelfs de beste futuroloog op
aarde hier geen overeenkomstige visie aan durft te koppelen .
Rampen, energiebeleid, bevolkingsgroei, digitalisatie; zo
maar een paar termen die oorzaak zijn van grove
veranderingen in onze nabije toekomst. Hoe, op welke
termijn of wat de invulling van deze veranderingen precies
zal zijn, dat blijft een vraag.
Het probleem ligt in het feit dat wij als architecten een
gebouw ontwerpen in het 'NU'. Gebruikmakend van de
kennis over het verleden, zonder helder beeld over de
toekomst. De vette lijn achter het punt 'NU' is het verleden,
wat kan worden geïnterpreteerd als het resultaat van het
onbekende. Voorspellingen over morgen zijn gebaseerd op
verwachting. Wat daarna gebeurt blijft een vraag.

In dit verslag zal ik proberen uit te leggen dat op een nieuwe
manier gekeken moet worden naar, en het ontwerpen van,
gebouwen. Hieruit volgt een verschuiving van architect als
componist naar de rol van dirigent in het orkest van gebouwcomponenten.
Het verslag is in een verticale hiërarchie opgebouwd. Eerst
bespreek ik de theorie, omschreven door Dr. Ir. Bernard
Leupen beschreven in zijn boek 'Kader en Generieke Ruimte~
Deze theorie heeft als onderlegger gediend bij het
(her)ontwerpen van basisschool 'De Breebaart'.

"Zonder kader geen
veranderbaarheid en zonder
veranderbaarheid kan het leven in een huis niet ademen"
[Leupen, 2002]

"Waar was jij op 11 september 2001 ?"
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Aanpassingsvermogen aan divers gebruik mag dan
aangedragen worden als oplossing voor het wonen, maar is
niet het volledige antwoord op cultureel duurzaam bouwen.
Een andere voorwaarde waar ieder tijdsbestendig gebouw
aan moet voldoen is een onvoorwaardelijk draagvlak bij haar
publiek. Frank Bijdendijk onderscheidt in zijn publicatie 'Met
Andere Ogeri een tweede kwaliteit die dit draagvlak
ondersteund; Dierbaarheid. Verdere uitdieping van de rol die
Dierbaarheid heeft bij tijdsbestendig bouwen zal worden
toegelicht.
Vervolgens introduceer ik de locatie en het gebouw dat de
nieuwe bestemming gaat krijgen. Ingegaan zal worden op de
beweegredenen om een gebouw te behouden en welke
Architectonische en Technische kwaliteiten hieraan ten
grondslag liggen .
De functie is natuurlijk het allesbepalende kenmerk als het
gaat om herbestemming . Maar voordat er wordt ingegaan op
de inhoudelijke aspecten, zal eerst de relatie tussen het
gebouw en de functie tegen het licht worden gehouden. De
onderlinge verhouding in combinatie met de dialoog die zij
voeren zal allesbepalend blijken .
Na deze theoretische stappen zal definitief ingegaan worden
op de inhoud van de functie. Stapsgewijs komt de
conceptuele vertaling van het programma naar het
uiteindelijk ontwerp aan bod . Tot slot laat ik zien welke
aspecten vervolgens waarborgen dat gebouw en functie,
ondanks de aanwezige contrasten, in harmonie kunnen
samengaan.
Proces en .product zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Dit verslag kan dan ook opgevat worden als een routekaart
die leidt langs alle wegen en kruispunten die zijn bewandeld,
eindigend bij het ontwerp zelf. Een beter einde is dan ook
niet denkbaar, want het is uiteindelijk het ontwerp dat het
woord moet doen.
Figuur 1: SeismagraaG schrijver van het punt
'NU '.
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Sleutelbegrippen
accommodatievermogen, dierbaarheid

deze visie ging men uit van wat het beste voor de mensen
was. Credo's als doelmatige plattegronden, onderzoek naar
ruimtebehoefte, arbeidsanalyses, licht en groen leken toch
de juiste ingrediënten voor een prettige leefomgeving.
Ook bouwkundig gezien zouden de woontorens nog prima
kunnen functioneren. De draagconstructies is opgetrokken
uit het eeuwige materiaal beton. Dit alleen al zou een goed
uitgangspunt kunnen zijn voor een frisse doorstart. Nieuw
leven inblazen door middel van opwaarderen, om daarmee
te voldoen aan de huidige eisen, bleek uiteindelijk ook geen
oplossing.
De oorzaak van het onderliggende probleem moet gezocht
worden in het feit dat per functie exact bepaald was hoeveel
ruimte minimaal nodig was. Vervolgens werd de functie
keurig ingepakt door een permanente keiharde contour
(lees: wand). Farm Follows Function

Als Architect bouw je voor de toekomst, de onbekende
oneindige toekomst. En juist in die oneindigheid moet het
gebouw zien te overleven. Het kan niet de bedoeling zijn dat
een met zorg ontworpen gebouw na enkele decennia moet
worden afgebroken, omdat het niet meer voldoet of
functioneert.
Alleen al in Nederland komt het voor dat hele stadswijken
afgebroken moeten worden omdat de mensen er niet meer
prettig kunnen functioneren en verblijven . Met een
onprettige verblijfsklimaat en verloedering aan de orde van
de dag was de Bijlmermeer een schoolvoorbeeld van hoe het
niet moest.

"Gesticht in 1968,
ziek in 1985,
overleden in 199S'.
[Bijdendijk 2006]

Maar was het niet juist die Bijlmermeer die in de jaren '60
ontworpen is vanuit visie van de aAM? De groep Architecten
die zich juist afzette tegen de verdrukte woonomgeving vol
van slechte leefkwaliteiten. Zij ontwikkelden als tegenreactie
hierop het welbekende tuinsteden gedachtegoed. Binnen
10

De Bijl~ermeer is een voorbeeld waar stereotype denken,
gecombineerd met functionalisme heeft geleid tot vaste
normen, monofunctionaliteit en rigiditeit. Aanpasbaarheid en
flexibiliteit waren helaas ver te zoeken. De Bijlmermeer bleek
niet in staat mee te kunnen veranderen met de behoeften en
wensen van zijn bewoners. Het was als een maatpak, dat
memand anders past
Nu vergelijken we het tuinstadprincipe met de situatie,
hemelbreed enkele kilometers verderop, de oude klassieke
binnenstedelijke omgeving van Amsterdam. De meeste
gebouwen dateren van vóór 1900 en sommigen zijn zelfs
veel ouder. Elk pand heeft globale structuur van woningscheidende dragende wanden op een afstand van ongeveer
4 á 5 m 1 uit elkaar. Tussen de voor en achtergevel zit een
afstand van ongeveer 10ml. Iedere voorgevel is uniek en
tegelijkertijd coherent in het straatbeeld. Wat achter die
gevel gebeurt, is aan de gebruiker.
Technisch gezien bezit het grachtenpand lang niet hetzelfde
kwaliteitsniveau als de woontorens uit de functionalistische
wederopbouw periode. Thema's als isolatie, geluid
brandveiligheid en toegankelijkheid waren in de stichting~
periode niet de thema's als deze vandaag de dag zijn . Toch
worden grachtenpanden steeds maar weer verbouwd,
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opgeknapt en vooral (her)gebruikt. De panden veranderen
op gelaten wijze van woonhuis, naar kantoor, atelier en weer
terug. Het is allemaal mogelijk. De oude-van-dagen bewijzen
nog zeer vitaal te zijn en vertegenwoordigen nog altijd een
grote materiële en immateriële waarde .
De vraag die zich aandient is: Hoe is het mogelijk dat die
oude klassieke gebouwen wel goed blijven functioneren door
de tijd heen, terwijl de veel latere (beter doordachte, op
theorieën en onderzoeken gebaseerde) functionalistische en
modernistische gebouwen niet?

Accommodatievermogen
Zoals gezegd bestaan grachtenpanden hoofdzakelijk uit twee
dragende, woningscheidende wanden op een relatief korte
afstand uit elkaar, met daartussen een vloerconstructie. Door
de geringe hart-op-hart afstand kan de constructie in één
keer overspannen worden .
Stijgpunten (trappen, leidingen) zijn normaliter een
beperkende factor in een vloerveld. Door de relatief kleine
overspanning kunnen deze naar wens binnen het vloerveld
worden geplaatst. Dit maakt een vrij indeelbaar vloerveld
mogelijk.
Deze ruimten kenmerken zich verder door hoge plafondhoogte. Dit was nodig om het schaarse daglicht zover
mogelijk in de ruimte te brengen. Elektrisch licht was in die
tijd nog niet voorhanden.
Bovengenoemde resulteert in een groot vrij indeelbaar
volume, zonder obstakels of beperkingen. De ruimte is op
veel verschillende manieren in te richten. Verschillende
manieren ten behoeve van verschillende functies.
De technisch ingesloten vrijheid is een typerende kwaliteit
voor het aanpassen aan toekomstige veranderingen . Een
gebouw moet een hoge mate van accommodatievermogen
bezitten om te kunnen overleven. Dit aanpassingsvermogen
geeft het gebouw dynamiek. Het is juiste deze dynamiek die
het verschil maakt in klasse tussen een 'object' en een 'echt
gebouw'. Echte gebouwen passen zich aan, voortdurend,
aan wisselende omstandigheden.

Daarmee is het accommodatievermogen als eerste kenmerk
van toekomstbestendigheid geïntroduceerd.

01erbaarherd
Wanneer het vrij indeelbaar vloeroppervlak, hoogte en de
inval van voldoende licht de enige basisingrediënten zouden
zijn voor toekomstbestendigheid, dan zijn er vele gebouwen
te noemen die perfect voldoen.
Loodsen bijvoorbeeld, kunnen zich goed aanpassen aan
functieverandering. Maar overleven in een stad vol koude en
emotieloze omhulsels is een heel ander verhaal. Aanvullende
voorwaarden zijn nodig om een gebouw echt toekomstbestendig te maken, voorwaarden die alles te maken hebben
met emotie.
Wij leven nu eenmaal in een wereld vol ontwikkelingen.
Ontwikkeling is de bron van verandering . In onze maatschappij volgen deze twee elementen elkaar steeds sneller
op. Daarnaast is onze samenleving sterk gericht op het
individu. Het collectief gedachtegoed is al decennia geleden
weggeëbd en heeft plaats gemaakt voor de ,persoonlijke
prestatie.
Dit vertaalt zich binnen de hedendaagse Architectuur in
relatief veel autonome gebouwen. Het autonome object
moet daarbij de goede naam van zijn ontwerper dragen en
vooral uniek zijn op zijn eigen manier. Het gebouw strijdt
actief in zijn context om het recht van de sterkste.
In deze optiek weerspiegelt het gebouw meer de individuele
prestatie boven het collectief belang . In het verleden was
deze rolverdeling juist omgekeerd. Ieder afzonderlijk gebouw
zocht op harmonieuze wijze aansluiting bij zijn context. De
architect van toen was dan ook de zeer bekwame, maar
onbekende vakman.

Figuur 2: Is dit de oplossing voor
toekomstbestendigheid?
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Identificatie met de omgeving blijkt niet mogelijk op basis
van één autonoom gebouw, maar juist wel in een coherente
omgeving. Een gebalanceerde context waar het exterieur
wordt ervaren als een interieur. Die ervaring maakt dat de
aanschouwer zich één voelt met zijn omgeving. Het creëert
de beleving of de tijd een andere tempo aanneemt. Dingen
die de mens doet leven worden meer belangrijk: emotie,
sociaal contact, liefde en houden van. Op die manier kan
weerstand geboden worden aan de snelle veranderingen
binnen onze maatschappij.

Menselijke maat
De mens moet zich kunnen meten aan zijn omgeving, hoe
klein of groot deze ook is. Neem bijvoorbeeld een gebied
met, in schaal gelijkwaardige wolkenkrabbers. Het gebied is
dan wel coherent, maar voor de beschouwer in overmaat.
Om de omgeving als prettig te kunnen ervaren zal er een
transformatie plaats moeten vinden, refererend naar de
schaal van de mens.
Gebouw>
gevel>
geveldeel >
Gevelelement >
gevelopening >
kozijnindeling

Een stapsgewüze opdeling, van groot naar klein draagt actief
bij aan deze ervaring, zonder restricties te stellen aan de
hoofdmaat van het totale gebouw.
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'toevoegingen' wordt het beeld geprikkeld en draagt het op
zijn manier bij aan de waardering voor het gebouw.

Materiaalkeuze
Als laatste is de keuze van de gebruikte bouwmaterialen
bijzonder belangrijk. Niet alleen voor het moment dat het
gebouw opgeleverd wordt, maar juist richting de toekomst.
De wijze waarop materiaal vervalt is onmogelijk op
kunstmatige wijze na te bootsen. Het maakt ieder gebouw
uniek in beleving. Zorgvuldige materiaalkeuze draagt bij aan
de toekomstbestendigheid van een gebouw.

Conclusie
Wanneer bovenstaande elementen (coherentie, menselijke
maat, detaillering, ornamentiek en materiaalkeuze) op
gebalanceerde wijze zijn samengebracht, dan gaat het een
gevoel van herkenning oproepen. De context wordt dan
(on)bewust als dierbaar voor de aanschouwer. Juist deze
dierbaarheid is het complementerende kenmerk van
toekomstbestendigheid.

De mate waarin accommodatievermogen en dierbaarheid
aanwezig zijn in een gebouw, bestaand of nieuw, is
bepalend voor de mate waarin het bestand is tegen het
element Tijd. Er moet een dan ook onderscheid gemaakt
worden in het bereik van beide kenmerken. Accommodatievermogen heeft voornamelijk betrekking op het
interieur terwijl dierbaarheid meer invloed uitoefent het
exterieur.

Detaillering & Ornamentiek
Zorgvuldige detailleringen en ornamentiek genieten een
bijzondere waardering. In het belevingsaspeet ontstaat de
situatie dat het gebouw niet in één oogopslag gelezen kan
worden. Er valt wat te zien voor de aanschouwer.

In het aangehaalde voorbeeld van de Bijlmermeer ontbrak
het, naast accommodatievermogen, ook geheel aan
dierbaarheid. De bewoners zijn nooit van hun leefomgeving
gaan houden. Bij onderzoek naar de revitalisatiemogelijkheden van het gebied bleek sloop de enige optie.

Ornamentiek aan een gevel heeft veelal niet een specifieke
bouwkundige of ruimtelijke functie. Het wordt veelal gezien
als een overbodige toevoeging. Toch zijn detaillering en
ornamentiek niet altijd overbodig. Juist door deze

In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op de theorie die
accommodatievermogen mogelijk maakt.

Transronntltte VillliiiCiktabnek naar bi:tsls-+scnool
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geen functie-integratie kent met de ' draagconstructie~ of
'dienende elementen~

2. KADERTHEORIE
Sleutelbegrippen
laag, kader, vrijheid, ontkoppeling, integratie, knip,
articulatie

Ieder gebouw, hoe groot of klein ook, bestaat uit een
compositie van verschillende bouwkundige elementen zoals
muren, daken, trappen, kozijnen, enz. Deze elementen, zijn
te indexeren in vijf verschillende categorieën. Elke categorie
is op te vatten als zelfstandige laag:
hoofddraagconstructie
gevel I dak
binnenwanden, deuren t/m afwerklagen
: zenuwstelsel van installaties
trappen, liften, verkeersruimte, enz.

Een goed voorbeeld hiervan is het Vertigo gebouw
bouwkunde van de TU/e Eindhoven. Vertigo krijgt over een
onbekend aantal jaar een andere functie waarbij een
specifieke klimaatscheiding is verreist. Omdat de 'huid' van
het gebouw geen dragende of dienende functie vervult, kan
het gebouw zich zonder veel moeite kunnen aanpassen. De
laag wordt vrijgemaakt door de draagconstructie, die in dit
voorbeeld als kader dient. Het kader is het permanente en
maakt de ingesloten lagen vrij.

Iedere laag kan als kader dienen om daarmee één of meer
ingesloten lagen te bevrijden. Vrijgemaakte lagen kunnen
veranderen, aangepast worden en daarmee toekomstbestendigheid mogelijk maken.

Ontkoppeling van lagen vindt plaats langs de knip. De knip is
het snijvlak waarlangs lagen van elkaar gescheiden kunnen
worden. Denkbeeldig moet het mogelijk zijn om met een mes
tussen de verschillende bouwkundige lagen door te gaan.

Draagconstructie :
Huid :
Scenario :
Dienende elementen
Ontsluiting :

Kader en vrijheid
Vrijheid kan alleen ontstaan daar waar een grens is gesteld.
Kader en vrijheid zijn daarmee onlosmakelijk met elkaar
verbonden.

In principe kan iedere bouwkundige laag kan als kader
dienen. Het kader is het permanente, dat deel van het
gebouw wat langer meegaat. Binnen het kader vormt zich
generieke ruimte. Dat is door het kader vrijgemaakte ruimte
die vrijheid biedt aan verandering.
De voorwaarde is dat de ingesloten laag in zijn geheel vrij
moet zijn van de taak die de omsluitende laag vervult. Als
voorbeeld; de bouwkundige laag 'huid' is pas vrij als deze
Figuur 3 : Vertigo - Gebouw bouwkunde Universiteit Eindhoven
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Ontkoppeling
De kracht van het kader zit in het feit dat ingesloten lagen
ontkoppeld kunnen worden. Daar waar een betonnen
draagconstructie met gemak 100 jaar meegaat, heeft een
gevelelement een gemiddelde levensduur een decennia. Door
ontkoppeling van functies wordt de huid als zelfstandige laag
beschouwd en worden aanpassingen mogelijk. Op deze
manier kan een gebouw eenvoudig gerevitaliseerd worden en
daarmee zijn levensduur verlengd.

Trai1Siomutie van mei rabrték naar bas1s 1school

I
I
I KADERTHE9RIE
DRAAGCONSTRUCTIE

OEMARCATIELI.JN

I KNIP

HUID
-

SCENARIO
DIENENDE ELEMENTEN

DOEL:

ONTSLUITING

DE TAAK VAN DE LAAG ISOLEREN.

Laagspecificatie
Het is belangrijk te specificeren wat de rol van ieder laag is.

Functie Draagconstructie: Het bieden van weerstand
tegen alle betrokken krachtswerkingen op een gebouw. Denk
hierbij aan het eigen gewicht en de variabele invloeden van
de gebruiker en moeder natuur.
Functie Huid: Het scheiden van klimaten. De huid zorgt
ervoor dat het binnenklimaat beschermd wordt tegen
weersinvloeden van buitenaf. De huid zijn alle bouwfysische
elementen van gevel en dak.
Functie Ontsluiting: Het verzorgen van alle horizontale en
verticale verkeerstromen door het gebouw. Ontsluiting voert
vaak over bovenliggende lagen, maar kan ook zich ook
voordoen als een zelfstandig trappenhuis.
Functie Enscenering: Het inrichten van ruimte. Ruimte
wordt praktisch ingericht voor zijn geoogd gebruik. Naast het
15
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afbakenen van de plek door binnenwanden en meubels,
behoren ook afwerklagen tot enscenering.

Functie Dienende Elementen: Het conditioneren van het
binnenklimaat De laag dienende elementen bevat alle
klimaat-installaties voor het verwarmen, koelen en ventileren
het gebouw.
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Combinatie l'S. integratie

Zelfstandig werkende lagen kunnen samengevat worden tot
één laag, en op die manier het kader vormen. Dit wordt een
gecombineerd kader genoemd. Een goed voorbeeld hiervan
is de traditionele spouwmuur uit de woningbouw.
Opgebouwd uit verschillende lagen vormt het samen een
geheel, maar blijft in staat zich per laag aan te passen.
Functie-impliciete lagen kunnen ook geïntegreerd worden tot
één monoliet element. In dat geval worden de lagen volledig
van elkaar afhankelijk. Een voorbeeld hiervan is een prefab
betonnen gevelelement waarbij de functies draagconstructie,
huid en dienende elementen samengevoegd zijn tot één
onlosmakelijk geheel.
Het integreren van lagen is funest voor het aanpassingsvermogen en is daarmee de directe opponent van
ontkoppeling. Daar waar verschillende lagen onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn, zal aanpassingen aan een
ingesloten laag onherroepelijk leiden tot vernietiging van de
overige lagen.

Polyvalentie

De ruimte binnen de laatste ingesloten laag biedt vrijheid aan
alle mogelijke functies die de omsluitende lagen toelaat.
Hiervoor wordt ook wel de term polyvalentie gebruikt.

Een gebouw dat dierbaar is, is onder de aandacht van zijn
beschouwer. Het is een natuurlijk gegeven dat gebouwen
met historie aanzien genieten en daarmee beschermd
worden tegen de invloeden van tijd. De kenmerken die
bijdragen aan het karakter dienen als kader, en worden
daarmee permanent. Het permanente kader bevat de
kwaliteiten die behouden moet blijven.
Articulatie zorgt er voor dat gebruiker en beschouwer het
kader herkennen. Na herkenning volgt waardering, het kader
kan worden gelezen. Nu werken binnen het kader
accommodatievermogen en dierbaarheid samen en bieden
weerstand tegen de invloeden van tijd.
Articuleren > herkennen > waarderen > behouden

Conclusie

Om tijdbestendig te kunnen ontwerpen moet worden uitgegaan van het permanente. Van dat deel van het gebouw
wat langer meegaat. Het permanente definieert ruimte voor
verandering, zonder uitspraak te doen over de aard van die
verandering. Dit betekent ontwerpen voor het onbekende, in
plaats van het voorspellen van het onvoorspelbare.

Er zijn zelfs ruimten en gebouwen die als geheel voor
meerdere doeleinden gebruikt kunnen worden. Het
eenvoudigste voorbeeld hiervan is de multifunctionele zaal,
zoals bijvoorbeeld een buurthuis. De ene dag vindt er een
bruiloft plaats en de volgende dag de wekelijkse
knutselmiddag. In Frankrijk heeft elk dorp zo'n gebouw en
heet dan ook een Salie Polyvalente

ArtJeufalie
Daar waar accommodatievermogen enerzijds de tijdbestendigheid van gebouwen bepaalt, vervult dierbaarheid
de complementerende rol. Dierbaarheid vertaalt zich in de
waarde die wordt gehecht aan (delen van) het gebouw.

Figuur 4: Integratie van lagen (Bron : Wienerbe
BV)
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3. Context

Figuur 5: Het raadhuis door Dudok

De stad

Figuur 6: NS Treinstation

"In het dorp Laren woonde een dochter genaamd Hille. Haar
vader was zwaar gokverslaafd en was regelmatig volledig
blut door de dobbelstenen. Op een avond presteerde hij het
om zijn dochter voor de som te vergokken. Zodra ze
hierachter komt, besluit ze in woede en verdriet te
vertrekken uit Laren.
Ze wordt opgevangen door een jonge sterke boer, genaamd
Hilfert. Samen met Hilfert trekt ze over de heuvel heen en
stichten een boerderij ergens in een vallei. In die tijd werd
een boerderij ook wel een heem
genoemd, en zo is Hi/ferts Heem uiteindelijk Hilversum
geworden."

Figuur 7: St. Catherinakerk
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De naam Hilversum moet, volgens taalkundigen, worden
verklaard als Hilvertshem, wat "heem (huizen) tussen de
heuvels" betekent. Hoe dan ook ...
Hilversum is uitgegroeid tot middelgrote stad van 84.000
inwoner (Dit was 103.000 rond 1960) en in het bezit van
twee havens, een vliegveld en twee kazernes. Bekend
geworden met de geroemde textielindustrie van de 18e, 19e
en 20e eeuw. Ooit bezat Hilversum de grootste radiofabriek
van Philips, de (voormalige) NSF. Wat nu is uitgegroeid tot
het kloppend hart van ons huidige medialand.
Bekend met zijn tuinparken, villa's en Willem Dudok
weerklinkt de historische echo nog steeds over fraai
Hilversum.

_/VvJ/

~

••

I

-L

Hilversum tot·2Ö06
Figuur 8 : Morfologie van de stad

Figuur 9: De groeiradialen vanuit het oude centrum bepalen de vorming van de stad.
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Oe wijk

Wlj.k . "Over 't
.Spaar

Wijk
Over 't
Mix van Wonen

- Spoor

I

Werken

-

Kerk of Moskee
School
Stedelijke voorziening

Buurthuis

Zwembad
' Bibliotheek I sporthal
Brändweer

..

-

Figuur 10: Zonering van wonen en werken

Wijk
_Over 't
Figuur 11: Het huidige stelsel van wijkondersteunde functies van 'Over
't Spoor'.

- Spoor
Tuinwijk
Lintbebouwing
Tuindorp
Bedrijfsterrein

(kl~sse

VIlla Industrta

Figuur 12: Typologie van de wijk
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De buurt

Figuur 14: Grove industrie uit de buurt.
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De straat
Kenmerkend voor het gebouw in relatie met zijn omgeving is
de zorgvuldige en harmonieuze inpassing van het ontwerp.
Het vindt aansluiting qua volume, schaal en gevelindeling in
zijn karakteriserende omgeving.

Figuur 17: Aanzicht vanaf de Larenseweg
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Figuur 15: Bovenaanzicht Melkfabriek

Figuur 16 : Aanzicht vanaf de Larenseweg
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een geheel nieuwe functie. Het zal opbloeien als leerparadijs
voor het kind en dienen als sociaal steunpunt binnen de wijk.

Het gebouw

Wat dit gebouw als opgave nu zo interessant maakt is dat
het in 1954 puur als melkfabriek is ontworpen. In de
daaropvolgende 50 jaar heeft het gebouw deze functie
blijvend kunnen vervullen . Het gebouw heeft zonder pijn
veranderingen als groei en modernisering in het
verwerkingsproces op kunnen vangen.
Willem Breebaart kon als toenmalig architect kon niet weten
hoe de verwerking van zuivel in opvolgende decennia zou
verlopen. Toch heeft hij in zijn ontwerp bewust of onbewust
een aantal juiste keuzes gemaakt.
Figuur 21 : Noord-oost gevel aan de achterzijde

Aan de hand van de nu volgende analyse zal ik proberen
helder te maken welke ingesloten kwaliteiten hebben
bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van dit gebouw.

Wat:
Waar:
Wie:
Wanneer:
Architectuur:
Architectuur
Reden:
onderzoekskader.

Campina Melkfabriek
Larenseweg te Hilversum
M. Breebaart
1954- 1956
Naoorlogse Functionele

Wederopbouw

Relevant

binnen

+

Past

Figuur 18: Binnenhal met zicht op productiezon

het

1 januari 2006. Midden in wijk "Over 't Spoor" is de
voormalige melkfabriek van Verenigde Gooise Melkbedrijven
vrijgekomen. Voor het eerst in ruim 50 jaar stopten de
machines met draaien en de wagens met rijden . Al die jaren
heeft het karakteristieke gebouw gedaan waarvoor het was
opgericht; het verwerken van zuivel. Nu krijgt deze
representant van modernistische architectuuropvattingen,

Figuur 19 : Vide ter hoogte van de spoelvloer
Figuur 20 : Noord-west gevellangs de larenseweg .
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4. Gebouwanalyse
Geen herbestemmingproject zonder grondige onderzoek van
het lijdend voorwerp. Naast de klassieke methoden van
functie- en ruimtelijke analyse is het noodzakelijk binnen het
thema het gebouw ook met andere ogen te beschouwen.
Pas dan kunnen de ingesloten betrekking hebbende
kwaliteiten aan het licht worden gebracht. Er volgt een
korte analyse op verschillende niveaus:

1.
2.
3.

Het verwerkingsproces als leidraad
Een kwantitatieve en kwalitatieve beschrijving.
De kadertheorie toegepast

Eerst zal het gebouw aan de hand van het originele
verwerkingsproces worden beschreven. Dit schetst een goed
beeld van de werking van het totale gebouw. Vervolgens
wordt dit aan een ruimtelijke beschrijving gekoppeld, om zo
de karakteriserende belevingsaspecten te benadrukken.
Dan volgt de vertaling van het gebouw aan de hand van de
kadertheorie. Hierbij worden alle in het gebouw aanwezige
lagen nader toegelicht. Iedere laag wordt voorzien van een
kwantitatieve en een kwalitatieve beschrijving, zodat
duidelijk wordt hoe welke lagen een actieve bijdrage leveren
aan de beleving van dit fantastisch stukje historie.
Er wordt geëindigd met een resumerend schema dat als
basis dient voor het ontwerp.

Figuur 22: Ontvangstruimte

Functionele Beschrijving
Op de begane grond voert dwars door het gebouw een
zestien meter brede vierbaansweg. Dit is het logistiek
centrum van de fabriek. Over de meest linker baan werd de
ruwe melk aangevoerd . Via het laadbordes op wagenhoogte,
werd de ruwe melk overgebracht in de ontvangstruimte.
Daar werd de melk gecontroleerd, gewogen en gekoeld
opgeslagen voor verder verwerking. Vervolgens werd de
ruwe melk door leidingen naar de verwerkingsvloer
gebracht. In een batterij van roestvrijstalen tanks vond de
verwerking plaats tot de bekende zuivelfamilie van melk,
karnemelk, yoghurt, vla, kwark en room.
Op de begane grond, aan de uiterst rechterzijde van het
gebouw bevond zich óók een doorgaande binnenstraat Daar
kon de handelaar zijn lege glazen flessen aflossen. Deze
flessen werden op de spoelvloer gereinigd om weer gevuld
te worden in het vullokaaL Gerede producten werden
gekoeld opgeslagen in de enorme koelcellen, gelegen direct
rechts aan de vierbaans binnenstraat De handelaar leverde
dus eerst de lege flessen af, reed achterlangs het gebouw de
binnenstraat weer in om vervolgens door middel van de
verhoogde vloer zijn wagen weer vol te laden met gerede
producten. Alles volgens een zeer efficiënte procesgang.

Figuur 23: Productievloer in actie

De fabriek beschikte tevens over de mogelijkheid om
producten bulk af te nemen. Hiervoor reed men links
buitenom naar de achterzijde van het gebouw en nam de
tweede baan van de binnenstraat Daar bevonden zich de
Figuur 26 : Halruimte directiegebouw
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storttrechters voor vrachtwagens. De laatst overgebleven
baan diende specifiek als doorgaande weg in piekuren.
Aan de voorzijde van de fabriek bevinden zich twee aparte
bouwdelen. In het langgerekte bouwdeel van twee lagen
hoog bevond zich vroeger op de begane grond ook een
doorlopende binnenstraat Deze binnenstraat was bedoeld
voor de verhandelingen ten behoeve van de lokale
middenstand. Recht in de straat werden, de in de winkel
geretourneerde flessen, ingeleverd. Links (ter hoogte van de
koelcellen) werden de benodigde gerede producten
afgehaald.
Figuur 29 : Binnenstraat in huidige situatie

Op de eerste verdieping van het aan de voorzijde gelegen
bijgebouw bevonden zich de laboratoria, toonzaal en
ontvangstruimte voor gasten. Op de verdieping van het
dwarsgelegen bijgebouw bevonden zich alle perseneelsruimten als kleedruimte, kantine en sanitaire voorzieningen.
Het personeel beschikte over een eigen toegang aan de
straatzijde.
Aan de voorzijde, geheel rechts, bevond zich het directiegebouw met kantoren, administratie en vergaderruimten .

Figuur 30: Opslagtanks in de ontvangstruimte

\
\

I
I

X

I

I \
Figuur 31: De rondgang door het gebouw
Figuur 28: Schematische weergave begane grond
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Figuur 27: Schematische weergave verdieping
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Kwalitatieve beschrijving
Per zone volgt een kwalitatieve beschrijving om een goed
beeld te kunnen geven van de beleving van de fabriek.

Binnenstraat
De binnenstraat is dan wel 16 meter breed, maar relatief
beperkt in hoogte. Dit maakt de beleving van de ruimte
donker, kleurloos en voelt daarmee onprettig aan. De
binnenstraat is lineair van structuur en staat haaks op de
primaire oriëntatierichting van de melkfabriek.
Wat direct opvalt is de rij paddenstoelkolommen links uit het
midden . Deze articuleren als geheel de diepte van de straat.
Aan de buitenzijden bevinden zich de forse kolommen van
de hoofddraagstructuur. Deze markeren duidelijk de grenzen
van de binnenstraat Door de geslotenheid van de rechts
gelegen koelcellen gaat de aandacht direct uit naar de
openheid van de links gelegen ontvangstruimte.

Ontvangstruimte
De ontvangstruimte kenmerkt zich door zijn grote vrije
hoogte, openheid en lichte karakter. Zonlicht valt rijkelijk
door de lichtstraten tot op de bodem wat de ervaring van de
ruimte rijkelijk en prettig maakt.
De overgang van de Ontvangstruimte naar de Productievloer
wordt gekenmerkt door een sprong in constructiehoogte. De
onderbreking van de hoofddraagstructuur vormt, samen met
het uitkragend bordes van de rondgang een ruimtelijke
weerstand . De ontvangstruimte is daarmee ruimtelijk veel
sterker gelieerd aan de binnenstraat, dan aan de
Productievloer l e verdieping.

Belevingsdoorsnede

l.Binnenstraat

+ ontvangstruimte 2.Productievloer + spoelvloer ].Bijgebouwen
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Productlevloer l

verdieping

De Productievloer wordt gekenmerkt door open
Enkel de hoofddraagstructuur onderbreekt de
van de ruimte. De kolommen staan op een
afstand van 12,6 meter binnen een strikt
structuur.

vrije ruimte .
polyvalentie
regelmatige
orthogonale

De aandacht gaat direct uit naar de kenmerkende
dakconstructie, die de lengterichting en diepte van de ruimte
accentueert. Daglicht vloeit rijkelijk tot op de spoelvloer van
de begane grond. Dit geeft de ruimte als geheel, ondanks
zijn grootschaligheid, een zeer prettig open en licht karakter.
Het dak is een vroeg voorbeeld van een in het werk gestorte
voorgespannen betonnen schalenconstructie.
De productiehal wordt aan alle zijden omsloten door
betrekkelijk gesloten volumes. Daar waar zichtlijnen
geblokkeerd worden, vloeit de binnenruimte over in de
enorme vide van de spoelvloer. De ruimtelijke beleving is
naar binnen gekeerd en neemt de oriëntatie van de bezoeker
daarin mee. Het versterkt de ervaring van de ruimte als een
interieur.

De Rondaana

De rondgang is de snelweg van de fabriek. Als verkeersroute
verbindt het alle afzonderlijke functiezones met elkaar.
Ruimtelijk gezien is de rondgang niet als een op zichzelf
staand object te beschouwen, maar juist als een koppelend
element.
Misschien ruimtelijk niet belangrijk, toch kan de rondgang
niet buiten beschouwing worden gelaten . Het personeel
maakte dankbaar gebruik van de snelheid waarmee zij zich
door de hele fabriek konden verplaatsen . De rondgang
vervulde daarmee een belangrijke rol binnen het totale
productieproces. De rondgang werd ook gebruikt om
bezoekers rond te kunnen leiden zonder consequenties voor
hygiëne, veiligheid of productie.
De rondgang verbindt en ontkoppelt tegelijkertijd . Door zijn
polariserend karakter wordt de rondgang architectonisch
opgevat als de knip van het gebouw. Later wordt dieper
ingegaan op de rol die de knip speelt in het totale proces.
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Spoelvloer
De sfeer die de spoelruimte vertegenwoordigt is indrukwekkend te noemen. Door de vide is de spoelvloer absoluut
de grootste ruimte binnen de melkfabriek. Geheel omsloten
door de rondgang kan het volume over verschillende niveaus
worden beleeft. De bijgebouwen omkaderen de ruimte, en
door vervloeiing met de productievloer wordt het volume
ervaren als een ruimtelijk einde. De spoelvloer wordt dan
ook aangemerkt als het ruimtelijk zwaartepunt binnen de
melkfabriek.

De orthogonale structuur en vrije hoogte maakt goed
zichtbaar hoe naastgelegen ruimtes onderling over
verschillende verdiepingen geschakeld zijn. Door gelijkmatig
invallend daglicht kent de spoelvloer geen verdere specifieke
contrasten.

Vulruimte I Koelcel
Tussen de spoelvloer en de binnenstraat bevindt zich de
vulruimte met koelcellen. Binnen het logistieke proces is dit
een belangrijke locatie, namelijk het is het kruispunt waar de
drie hoofdprocessen samenkomen.

Aanvoer gerede product + gereinigd verpakkingsmateriaal
= verwerking en opslag (buffer) -> Logistiek (afvoer via de
Binnenstraat)
De koelcellen met vulruimte is lineair van karakter en
daarmee geheel in lijn met de structuur van de totale
compositie. Parallel en direct gelegen aan de binnenstraat, is
de ruimte verder niet interessant.
Door zijn functie en locatie midden in de fabriek, is de ruimte
aan alle zijden letterlijk gesloten. Er is in de huidige situatie
dan ook geen ruimtelijke relatie mogelijk met de rest van het
gebouw.

Figuur 34: Het samenkomen van processen
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Bijgebouwen
Het hoofdgebouw wordt omsloten door een aantal bijDeze gebouwen boden onderdak aan
gebouwen.
ondersteunende functies ten behoeve van het primaire
verwerkingsproces. Wat opvalt is dat naarmate de
ondersteunende functie belangrijker is voor het primaire
proces, de koppeling ook evenredig beter aansluiting vindt
op dat proces.
Naast inhoudelijke ondersteuning vervulden de bijgebouwen
nog een extra taak. Het proces van zuivelverwerking kent
een namelijk aantal negatieve bijwerkingen, in de vorm van
lawaai in de vroege ochtenduren. De bijgebouwen vormen
gezamenlijk een bufferzone naar de directe omgeving toe en
bood op die manier voldoende weerstand.
De oriëntatierichting in combinatie met het tussengelegen
trappenhuis, maakt het mogelijk om de bijgebouwen als
afzonderlijke entiteiten te beschouwen. Vloer en dak zijn met
de kolommen geïntegreerd en vervaardigd van in het werk
gestort beton. Deze structuur is betrekkelijk kleinschalig in
verhouding tot de schaal van het hoofdgebouw. Het
resulterende rasterpatroon maakt het daarentegen wel
mogelijk een belevingsbrug te slaan tussen gebouw als
geheel en de menselijke maat.
De gevelopeningen van de bijgebouwen zijn voorzien van
gestandaardiseerde gevelelementen. De opbouw van deze
elementen worden gekenmerkt door sprongen in de rasterstructuur van groot naar klein.
Beschouwd vanuit de binnenruimte, treedt er een ruimtelijke
sprong op in de overgang tussen de productiehal en de
bijgebouwen. Dit articuleert een verzelfstandigde binnenruimtelijke beleving van de bijgebouwen.
Per verdieping kennen de bijgebouwen een verschil in
oriëntatie. Op de verdieping is de oriëntatie sterk van binnen
naar buiten gericht. Dit vertaalt zich in een voornamelijk
gesloten wand aan de halzijde en een open gevel in de
buitengevel. Op de begane grond is dit precies gespiegeld,
met een open gevel aan de halzijde en een gesloten gevel
aan de buitenzijde.
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De bijgebouwen distantiëren zich op dusdanige wijze van het
hoofdgebouw dat zij zich profileren als zelfstandige
gebouwen binnen de totaalcompositie.

Begane Grond

840

m2

760

m2

Spoev oer:

1500

m2

Koelcc.llen:

375

m2

Vulr imte:

410

ml

Bi nenstraat:
0

tva gstruimte:

BijgeboU\""J

angs} :

4G5

m2

Bijg ebo

dwa ):

500

m2

~ns:tallati•:!ruimte:

250

m2

Di cctiegcbouw .

230

m2 -

1

5270 ml
Verdieping

Prool.ictie•.. oer:

1300

m2

Ondc-·steune de zone:

S15

m2

Bij gebo ., ( angs):
Bijgeh o •.· dwa

):

05
590
250

m2
m2
n 2 ....

3060 ml
Totaal opperv k ten ·ei

12000 m2

Totaal bruw bebo

5575

m2

8330

n12

Totaal BVO:

d oppen.· ak:

3l

Toekomstbestendig Bouwen

Figuur 35: De rondgang ontsluit

Figuur 38: Hoofddraagconstructie

Figuur 40: De bijgebouwen omvatten

Figuur 39: De huid sluit af

Figuur 36: Tussenvloeren verbinden
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Figuur 37: Enscenering geeft smaak
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De kadertheorie vertaald
Toekomstbestendig bouwen begint met het stellen van de
vraag wat te behouden en vooral wat niet. Hiervoor moeten
de in het gebouw aanwezige lagen getypeerd worden en de
kwaliteiten ervan bepaald. Vervolgens kan het kader als
permanente worden gefixeerd waarbinnen eventuele
veranderingen plaats kunnen vinden.
De vijf bouwkundige Lagen
A. Draagconstructie
B. Huid (Gevel + Dak)
C. Ontsluiting
D. Enscenering
E. Dienende Elementen

A. Draagconstructie
Het hoofdgebouw en de bijgebouwen bevatten ieder een
afzonderlijke draagstructuur met specifieke kenmerken. De
draagstructuur van het hoofdgebouw is te verdelen in
ruwweg twee verschillende categorieën:
Primaire draagstructuur = gebouw gerelateerd (dragen
van het dak)
Secundaire draagstructuur
functie gerelateerd
(dragen van pieken in vloerlast)

Kwantiteit
De primaire draagconstructie van het hoofdgebouw wordt
gekenmerkt door zijn uniforme orthogonale rasterstructuur,
opgetrokken uit betonkolommen en gepositioneerd op een
rastermaat tussen de veertien en zestien meter. Door
overdimensie ontstaat generieke ruimte voor iedere nieuwe
functie met een hieraan ondergeschikte intrinsieke basismaat.

De secundaire draagstructuur staat op een fijner grit en
bestaat uit evenredig slankere kolommen. Deze kolommen
dragen specifiek de productievloer. Voortgekomen uit de
functie leveren deze kolommen geen bijdrage aan de
ruimtelijke beleving.

Kenmerkend voor de draagconstructie van de bijgebouwen is
dat gevelkol'ommen en vloeren één onlosmakelijk geheel
vormen. De basismaat van deze rasterstructuur is gebaseerd
op een stramien van een gangbaar 5,6 meter. Dit raster is
veel dwingender van karakter in vergelijking met de hoofddraagconstructie.

Kwaliteit
Door overdimensionering, openheid, uniformiteit en als
drager van het dak vervult de primaire draagconstructie een
karakteriserende rol in de ruimtelijke beleving van de
productiehal.
Draagconstructie en huid vervullen hier dan ook samen de
rol van geïntegreerd kader, wat betekent dat de ene laag
niet zonder de ander kan. Verwijdering van de huid zou de
rol van draagconstructie overbodig maken en roept zijn
aanwezigheid vraagtekens op.

De draagstructuur van de bijgebouwen wordt in de gevel
sterk gearticuleerd en bepaald voor een groot deel de
uitstraling van de fabriek. Als houder van de gevelelementen
wordt het uniforme karakter van de draagstructuur
benadrukt.

B. Huid
Bij de kwalificatie van de huid wordt onderscheid gemaakt in
gevel en dak. De verschillen komen tot uiting in materiaalgebruik en levensduur.
Dak
De 'vijfde gevel' is uitgevoerd als een voorgespannen
betonconstructie en verkeerd na 50 jaar nog steeds in een in
uitstekende staat. Door het aanstorten (integratie) is deze
technisch gezien niet te ontkoppelen van de onderliggende
draagconstructie. Toch worden beide lagen als zelfstandig
gearticuleerd; Het dak ligt óp de dakbogen en beide lagen
zijn visueel geaccentueerd door kleurverschil.

Figuur 41: De vijfde gevel van binnenuit
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Door de boogconstructie van het dak werd het mogelijk om
deze van lichtstraten te voorzien. De lichtstraten hebben
grote invloed hebben op de ruimtelijke kwaliteiten van de
binnenhaL Het 'opvallend' licht maakt de ruimte tot een tot
zeer prettige gebied.
Het licht, in combinatie met de grote hoogte maakt het
hoofdgebouw zeer geschikt voor vele mogelijke invullingen
van functies. De kernwoorden van de wederopbouw Licht,
Lucht, Ruimte komen dan ook in deze ruimte geheel tot hun
recht.
Gevel
Bij het benaderen van de fabriek wordt de aandacht
gevestigd op de kenmerkende gevelgeleding. Door de
schaalverdeling van groot (gearticuleerde draagconstructie)
naar klein (raamindeling) kan de aanschouwer zich meten
aan schaal van het gebouw.

De blauw gekleurde gevelvlakken verwijzen naar het
Melkunie verleden en vormen over de volle breedte van de
gevel een band. Deze bandvorming versterkt de horizontaliteit van de fabriek en verbindt de separate gebouwen
onderling.

Figuur 42: Schalendak met lichtstraten

Het is de vraag of de gevel als geheel of juist de geleding
het karakteriserend element is. Met andere woorden: Zou er
een geheel eigentijdse gevel aangebracht kunnen worden
zonder de fabriek in zijn het karakter aan te tasten?
De originele gevelelementen zijn ontworpen volgens de
idealen van het modernisme; licht, lucht en ruimte. Dit
geresulteerde in een elementengevel met veel transparantie
en te openen ramen. De gevel werd uitgevoerd in
schokbeton waarbij gedurende het productieproces
aluminium geanodiseerde kozijnen werden meegeschokt
In een latere periode zijn de gevelelementen al eens
vervangen. De geleding van de originele gevel werd wel
overgenomen, enkel werden de vervangende elementen
uitgevoerd in kunststof. De kunststof techniek was op dat
moment een zeer innovatieve oplossing.

Figuur 43: Rasterstructuur in gevel
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Deze beslissing had jammer genoeg wel tot gevolg dat de
modernistische idealen om zeep werden geholpen. Naast het
feit dat kunststof de opponent is van pure materialen als
metaal en beton, is het ook een zwak materiaal. Er is meer
constructief volume nodig om de zwakte van het materiaal te
compenseren. Het gebruik van kunststof resulteerde dan ook
in plomp stijl en regelwerk, en heeft ertoe geleid dat het
sprankelende effect van de originele gevel verloren is
gegaan.
De gevel is het gezicht van het gebouw en dient als handleiding voor de bezoeker. De uitstraling bepaalt de dialoog
die het aangaat met zijn context. Om het karakter van de
fabriek in stand te houden is het dus noodzakelijk om de
kernwoorden van het modernisme in het nieuwe ontwerp
terug te laten komen, al is het op geheel eigentijdse wijze.
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C. Ontsluiting
Het gebouw onderscheidt twee verschillende routes; de
gedirigeerde route van het verwerkingsproces en de vrije
route voor het werkend personeel. De route van de
procesgang wordt bepaald door de schakeling van de
verschillende procesonderdelen. De route voor persoonsverkeer voert over horizontale vloerdelen en verticale
trappen. De rondgang speelt hierbij een hoofdrol.
Binnenstraat
Karakteriserend voor de fabriek is de doorgaande binnenstraat. Van oorsprong was deze straat vanaf beide zijden
toegankelijk voor laad- en losverkeer. In een later stadia zijn
de kopeinden van deze binnenstraat dichtgezet en gereed
gemaakt voor dockshelters.

In die tijd is ook het vloerniveau verhoogd van peil naar 1.10
meter, gelijk aan de basishoogte van de totale binnenvloer.
Deze wijziging is helaas niet automatisch reversibel, omdat
de vloeren nu volledige met elkaar geïntegreerd zijn. Het
gevolg is dat ook de doorloophoogte van de binnenstraat
verlaagd is met 110 centimeter. Daglicht kan hierdoor niet
goed tot de centrumdelen van de binnenstraat doordringen.

als representant van het verwerkingsproces, één van de
belangrijkste kenmerken van de melkfabriek.

c1

D. Enscenering
De aanwezige enscenering is functiegerelateerd en bezit
geen specifieke kwaliteiten die voor behoud in aanmerking
komen.
E. Dienende Elementen
In de fabriek zijn twee groepen dienende elementen
aanwezig; functiegerelateerd en ondersteunend. Behoud van
functiegerelateerde installaties als verwijzing naar het
industriële verleden, zou zeer zeker als kwaliteit een bijdrage
kunnen leveren aan de nieuwe invulling, ware het niet dat
deze uit het oogpunt van duurzaamheid hergebruikt gaan
worden op een andere locatie.

Onderbelichting en de in verhouding lage doorloophoogte
kan een beangstigende en terneergeslagen beleving
oproepen. In het nieuwe ontwerp zal aandacht moeten
worden besteed aan het 'openen' van deze ruimte.
Door de kopeinden weer te openen en de doorgaande route
te herstellen, ontstaat de mogelijkheid om de binnenstraat
ook weer in te zetten als begin en eindpunt van een proces.
Rondgang
De rondgang, bedoeld voor het personeel, dient als hoofdverkeersader die alle gebouw- en procesdelen ontsluit.
Architectonisch gezien is de rondgang te typeren als knip, de
vrije tussenzone waarlangs alle gebouwdelen ontkoppeld
zouden kunnen worden. De rondgang bezit de tegenstrijdigheid door gelijkertijd een koppeling te zijn evenals
een scheidend element.

Het concept van de fabriek is ontstaan uit de wijze waarop
zuivelverwerking plaatsvindt. Daarom is de laag ontsluiting,
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Het kader gevormd
Resumerend schema
Aan de hand van het resumerend schema kan bepaald
worden welke (sub)lagen voor behoud in aanmerking
komen. De conclusie wordt vervolgens vertaalt naar het
kader, welke dient als uitgangspunt, voor het maken van het
ontwerp. Het kader stelt de grens en bepaalt daarmee de
generieke ruimte voor verandering.

Het kader is de laag of lagen die gezamenlijk de karakteristieken van het gebouw moeten waarborgen. Wat moet
worden nagestreefd is de articulatie van het accommodatievermogen binnen het permanente kader.
De lagen die in het geval van de melkfabriek als kader gaan
dienen zijn :
1.

Resumerend Schema
Kwantitatief behoud
Kwalitatief behoud

brMgc:onstruclle
Hoofdgebouw
Primair raster
Secundair raster
Bijgebouw

Huid
Dak

Gevel

Ontsluiting
Binnenstraal
Rondgang

Ensc:enertng
Binnenafwerking

enende Bementen
installaties (t.b.v. verblijf}

Conclusie
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2.
3.

De gecombineerde laag van primaire draagconstructie
hoofdgebouw + schalendak
De laag ontsluiting (rondgang op de eerste verdieping)
De draagconstructie van de bijgebouwen.

Niet specifiek te omvatten binnen een laag, maar wel
bijzonder relevant voor behoud, is het originele concept van
de fabriek. Ontstaan vanuit de procesgang en daarmee zeer
karakteriserend voor de totaalcompositie, zal routing weer
een essentieel onderdeel moeten uitmaken van het nieuwe
ontwerp, zodat de kracht van het gebouw in stand blijft.
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andachtspunten
Tot nu toe is er enkel gesproken over de kwaliteiten van het
gebouw. Dit betekent niet dat er in het gebouw geen
minpunten aanwezig zijn.

N.b. Opvallend is dat de ontvangstruimte zich aan de 'koude'
noord-oost zijde van het gebouw bevind . De perseneelsgebouwen zijn daarentegen aan de 'warme' zijde geplaatst.

Niveauverschillen

Binnen de compositie als geheel zijn er redelijk veel
niveauverschillen aanwezig. Om te beginnen tussen de
verdieping en de begane grond. Daarnaast zijn
gebouwdelen, die van origine als weg diende, op peilniveau
gesitueerd. Terwijl de rest van de vloer een basishoogte
heeft van 1,10 meter boven peil. In de ontvangstruimte
bevinden zich een aantal ' kuilen', waarin grote koeltanks
stonden. Dit niveauverschil reikt op bepaalde punten tot ruim
3,4 meter onder peil.
Uitzichtpunten

Vanuit de middenzone is het uitzicht naar buiten matig te
noemen. Dit betekent dat ondanks de schitterende
ruimtelijke beleving niet zomaar ieder functieonderdeel in de
hal gesitueerd kan worden.
Licht

Hoewel de schaaldaken rijkelijk zijn voorzien van lichtstraten
is de lichtintensiteit niet voldoende voor iedere nieuwe
(deel)functie. Omdat het licht van bovenaf invalt zal
toepassing van bovenvlakken de belichting alleen maar doen
afnemen.

Co clusie
Na dit uitgebreide relaas zijn alle actoren bekend, die een
bijdrage leveren aan de beleving van de fabriek. Er is
stapsgewijs van stad ingezoomd tot gebouw. Vervolgens is
aan de hand van de functionele beschrijving, een beeld
geschetst hoe het gebouw functioneert. De procesgang als
kenmerkend onderdeel van het gebouw is daarmee aan de
oppervlakte gebracht.
Vervolgens zijn aan de procesbeschrijving de belevingaspecten gekoppeld, om zo de ruimtelijke kwaliteiten van de
fabriek te destilleren. De kadertheorie is toegepast op het
gebouw, wat ertoe heeft geleid dat de belangrijkste lagen
zijn gedefinieerd die samen het kader gaan vormen.
Tot slot zijn ook de aandachtspunten van de fabriek
benoemd, zodat de kwaliteiten als uitgangspunt en
minpunten als randvoorwaarde dienen voor het te maken
ontwerp.

Binnenklimaat

De originele functie stelde geen specifieke bouwfysische
eisen aan zijn verpakking. Er was juist behoefte aan een koel
gebouw. Het personeel vervulde zelf een actieve rol in het
fysieke arbeidsproces, zodat lichaamswarmte voor een comfortabel gevoelklimaat zorgde.
Om die reden is dan ook nergens in het hoofdgebouw
isolatie aangebracht. Een kwaliteit van deze beslissing is de
puurheid in materiaalbeleving, maar creëert tegelijkertijd een
knelpunt als het gaat om het onderbrengen van een nieuwe
functie.

37

Toekomstbestendig Bouwen

38

Tt<lflSform~ttt:

van melkfabnek

na.:~ r

baSts+school

~1

L

DEEL 3

Ontdekking
Tot nu toe ging de inhoud voornamelijk over droge theorie
en een analyse van het bestaande gebouw. In dit hoofdstuk
wordt ingegaan op de relatie tussen gebouw en functie. In
het kader van toekomstbestendig bouwen zal worden
gesproken over de drieledigheid van gebouw, functie, en de
relatie die zij met elkaar hebben. De rol van de functie in een
permanente structuur wordt toegelicht samen met de manier
hoe de kadertheorie van toepassing is op de relatie van
gebouw en functie.
Tenslotte wordt toegelicht dat bij ontwerpen met
tijdbestendige voorwaarden moet worden uitgegaan van
accommodatievermogen op drie verschillende niveaus.
De onderwerpen in dit hoofdstuk zijn stuk voor stuk
gebaseerd op ontdekkingen die ik gedaan heb tijdens mijn
project. Aan de hand van de beschrijving is het mogelijk om
toekomstbestendigheid praktisch toe te passen in een
ontwerpproces.
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5. Gebouw en Functie

In dialoog

Sleutelbegrippen:
lagen, kader, articulatie, fixatie, ruimtelijke handleiding,
continuïteit, transformatie.

De oplossing voor bepaalde problemen ligt veelal in de bron
besloten, zo ook in het geval van tijdbestendig bouwen. Het
vereist wel een voortdurend proces van redeneren en
analyseren. Bestudering van het oude leidt enerzijds naar
het constante, en anderzijds naar het veranderbare aan het
gebouw. Dit is dan ook de basis van waaruit de volgende
stap moet worden genomen.
Nu is het tijd om even stil te staan bij dit exacte moment in
het proces...

De fabriek staat op het punt om voor de eerste keer geheel
van functie te veranderen. Dit houdt in dat we precies nu de
verbinding gaan leggen tussen verleden, heden naar de
toekomst. Dit gegeven vraagt om een nieuwe manier van
kijken naar de relatie tussen gebouw en functie.
Het is noodzakelijk nu de randvoorwaarden voor toekomstige
functieveranderingen te fixeren. Door deze vervolgens als
kaderelement te articuleren kan dit als uitgangspunt dienen
voor alle toekomstige veranderingen. Het kader bepaalt de
grens en de wijze waarop veranderingen plaats kunnen
vinden. Ofwel: Articulatie van het accommodatievermogen
binnen een permanent kader.

Gebouw en functie ontkoppeld (Body in She/1)
Vanaf nu moeten we gebouw en functie ontkoppelen en
opvatten als twee zelfstandige entiteiten. Het gebouw dient
niet langer als specifieke verpakking van de functie, maar als
de basis waarbinnen een verscheidenheid aan functies tot
leven kan komen. Function follows Farm, in plaats van Farm
follows Function.
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Dit maakt het gebouw tot het permanente, als dat deel dat
'eeuwig' behouden blijft. De functie is de onbekende
variabele, die dagelijks onderworpen wordt aan een
verscheidenheid aan veranderingen.
Veranderingen ontstaan door invloeden. Niet alleen van
binnenuit maar ook van buitenaf (algemeen gedachtegoed,
trends, onderzoek, enzovoorts). Het gebouw gaat hierbij
dienen als onderlegger voor nieuwe functies, zonder
uitspraak te doen over de inhoud van die functies. De
functielaag beweegt zich vervolgens als een zelfstandige
eenheid in die structuur en vertelt zijn eigen verhaal.
Door articulatie van de structuur als kader, wordt vrijheid
geboden aan het accommodatievermogen van de functie.
Het gebouw zorgt dus voor continuiteit, de functie voor
levensvatbaarheid.

Rangorde
Nu het gebouw en de functie ieder als zelfstandige lagen
worden gezien, moet de onderlinge verhouding op waarde
worden geschat. Het bestaande gebouw dient als
permanente, de functie als variabele. Omdat het de functie is
die alle veranderingen ondergaat, neemt deze een
ondergeschikte rol in tegenover het permanente gebouw.

De rangorde die volgt is:
1. Permanent gebouw
2. Variabele functie
Dit bepaalt niet zozeer dat de functielaag niet buiten de
structuurlaag mag treden, het stelt alleen voorwaarden aan
de relatie tussen gebouw en functie. De kwaliteiten van het
permanente worden als onderlegger gefixeerd, zonder te
versmelten met de functielaag. Gelaagdheid in de onderlinge
verhouding tussen gebouw en functie moet ten alle tijde
gewaarborgd blijven. De aanwezigheid van een knip kan
worden ingezet als verzekering.
Na ontkoppeling zal dieper worden ingegaan op relatie
tussen het gebouw en functie, en de rol die de functielaag
speelt.
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Ruimtelijke handleiding (Body Contour)
Het zijn de kwaliteiten van het permanente die behouden
moet blijven . De (nieuwe) functielaag heeft als taak deze
juist te articuleren, zodat de functielaag inzicht geeft in de
opbouw en de werking van de onderliggende structuur.
Daarnaast dient de functielaag structurende elementen te
versterken zonder er mee te integreren . Zo gaat het kader
voor de gebruiker leven en werkt de functielaag als een
ruimtelijke handleiding. Het zegt als het ware voor waar het
om gaat.
In deze dialoog ontstaat duidelijk een polarisatie tussen
beide lagen. Het gebouw vertelt enerzijds de functielaag
waar en hoe te gaan . De functie articuleert op zijn beurt
weer de belangrijkste kenmerken van de structuur.

Functiel gen samenvatten
Nu de rol van de functie als zelfstandige variabele binnen
een permanent kader is toegelicht kunnen we dit terugkoppelen naar de praktische uitvoering van de kadertheorie.
Zonder in te gaan op specifiek eisen, kent iedere functie zijn
eigen uitvoering in termen van draagconstructie, huid,
ontsluiting, enscenering en dienende elementen.

Daarentegen moeten juist alle lagen die
specifiek toebehoren tot de functie ingekaderd
worden
tot
een
samengesteld
of
gecombineerd kader. Hierdoor kan iedere
functie zo optimaal mogelijk worden
ontworpen, zonder compromissen te sluiten
ten gunste van mogelijke scenario's.
Welke lagen in welke mate toebehoren tot het
te construeren functiekader hangt volledig af van de functie
zelf, en in bepaalde mate van de staat van de onderlegger.
Neem als voorbeeld een zeer karakteristiek extern
trappenhuis, waarbij de rest van het gebouw weinig tot geen
waarde bevat. De laag ontsluiting wordt als kader gesteld en
dient als uitgangspunt voor een nieuwe functie. De overige
lagen worden afhankelijk van de gestelde functie-eisen
samengesteld tot een functielaag. Hierdoor blijft het
trappenhuis behouden en kan de functie zo optimaal
mogelijk fu nctioneren.
Binnen de functie als kader moet ook hier integratie van
lagen worden voorkomen. Dit heeft betrekking op het feit
dat ook binnen het functiekader veranderingen plaats
kunnen vinden.

Binnen een herbestemmingsproject, zoals de melkfabriek,
kunnen de taken van sommige lagen overgenomen worden
door de onderliggende structuur. Een voorbeeld hiervan is
het afdragen van de door functie veroorzaakte lasten dóór
het bestaande gebouw.
Lagen zoals installaties (dienende elementen) zijn bijna altijd
functiespecifiek. Dit betekent dat ze precies afgestemd
moeten worden op de onderhevige functie, om de functie als
geheel goed en economische te laten functioneren. Veelal is
door het specifieke karakter van de laag deze niet overdraagbaar. Het mag du idelijk zijn dat een laag als
enscenering van een onderwijsfunctie niet geschikt is voor
transformatie naar bijvoorbeeld een autogarage. Hier kan en
moet ook juist niet van worden uitgegaan. We moeten niet
proberen te voorspellen, wat niet de voorspellen valt.
Figuur 44 : Ontsluiting als kader
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Accommodatievermogen op drie niveaus
Binnen de dialoog tussen gebouw en functie krijgt de
functielaag de vrijheid om zich aan te passen aan nieuwe
omstandigheden. Het is dan wel de bedoeling dat de
functielaag ook goed met die vrijheid om kan gaan.
Om het accommodatievermogen te kunnen faciliteren onderscheiden we drie niveaus van veranderbaarheid:

Veranderingen van functie
Dit is het hoogste niveau van accommodatievermogen. Het gaat hierbij om een totale
verandering van bestemming onder invloed van
economische, maatschappelijke of sociale redenen.

Termijn: onbekend

Veranderingen binnen functie
Dit is het tweede niveau van verandering. Het
betreft wijzigingen binnen de functie zelf, door
herzieningen van de visies. Aangestuurd door
onderzoeken, trends en maatschappelijke invloeden

Termijn: jaarlijks

Veranderingen tijdens functie
Dit is het meest gedetailleerde niveau van
verandering. Hierbij gaat het om de mogelijkheid
om actief veranderingen door te voeren tijdens het
dagelijks gebruik.

Termijn: Per direct tot dagelijks

Door het onderscheiden van verschillende niveaus van
veranderbaarheid kunnen eventuele veranderingen binnen
de functielaag zelf worden opgevangen, zonder uitspraak te
hoeven doen over het mogelijke scenario.
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Condusie
De theoretische bespreking van de kadertheorie, aangevuld
met mijn eigen bevindingen omtrent de toepassing, is
hiermee tot een einde gekomen. Binnen dit hoofdstuk heb ik
geprobeerd stapsgewijs duidelijk te maken dat op een
andere manier gekeken moet worden naar gebouw in relatie
tot de functie. Dit is niet alleen van toepassing op een
herbestemmingopgave als deze, maar in principe op alle
opgaven.
Het is nu duidelijk dat gebouw en functie als zelfstandige
eenheden moeten worden opgevat en dat de dialoog tussen
die twee een aparte plaats inneemt. Het gebouw is het
permanente en fungeert als onderlegger. De functie is
variabel en heeft de rol van ruimtelijke handleiding. Deze
moet de structuur van het gebouw als kader articuleren,
zodat behoud ervan gegarandeerd kan worden.
Door de functie als zelfstandig element te waarderen kunnen
alle functiegerelateerde lagen worden ingekaderd. De functie
kan op die manier zo optimaal mogelijk ontworpen worden,
zonder toezeggingen te hoeven doen aan mogelijke
(onbekende) veranderingen.
Ongeacht de functie onderwijs, exhibitieruimte, ouderenzorg
of parkeergarage wordt, uiteindelijk is het de functie zelf die
aandringt op transformatie. Om die reden moet binnen de
functielaag onderscheid worden gemaakt in veranderbaarheid op drie niveaus: van, binnen en äjdens de functie.
Zo kan de functie zich op elk niveau revitaliseren zonder
uiteindelijk te resulteren in een compromis van de puzzel.
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DEEL 4

Kansen
Nu is het moment gekomen om de inhoudelijke aspecten van
de nieuwe functie te belichten. Deze bespreking is binnen
het rapport bewust flink vooruit geschoven. Op deze manier
kon de functie gescheiden gehouden worden van de
theoretische benadering . Toekomstbestendigheid is niet
specifiek voor dit ontwerp bedoeld, het moet universeel
toepasbaar zijn .
Dit hoofdstuk zal beginnen met de inleiding van het
onderwijs als functie. Er wordt een beschrijving gegeven van
het onderwijs van toen en nu. Er wordt een introductie
gemaakt naar de brede school en het ontwikkelingsgericht
onderwijs.
Kort komt de manier waarop wij leren aan bod. Daarop volgt
de introductie van kerndoelen in het onderwijs. Deze worden
gekoppeld aan ruimten en vervolgens op hiërarchische wijze
onderverdeeld. Tot slot worden de aandachtspunten
besproken die een leidende rol spelen binnen het onderwijs.
Op die manier worden de kansen voor de functie bepaald.
Deze bagage dient als basis voor het te maken ontwerp.
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Onderwijs Toen en Nu

6. Onderwijs als Functie
Basisschool, de term zelf benadrukt zijn belangrijkste taak.
De school vormt de basis, waarbinnen ieder kind zich op
persoonlüke wijze kan ontwikkelen. Een basis heeft een
permanent karakter, iets waar je op terug kunt vallen.
Zelfstandigheid, verlengde schooldagen, de brede school,
leerlinggestuurd onderwijs, LWOO, WSNS. Het zijn allemaal
termen die direct betrekking hebben op de huidige
veranderingen binnen het onderwijs. Wat zijn hiervan de
consequenties voor het school als functie? Deze vraag
intrigeerde mij.

Onderwijs is op te vatten als een reis. Iedere reis heeft een
begin en een eindpunt. Het startpunt is het kind, het
eindpunt is zijn ontwikkeling. De vraag die dan ook gesteld
moet worden is:

"hoe faciliteer je de reis door het onderwijs
zo goed mogelijk?"

Om hiervan een goed beeld te kunnen vormen wordt nu in
vogelvlucht gekeken naar de geschiedenis van het onderwijs.

Tot 1800, toen het onderwijs nog niet was weggelegd voor
iedereen, bestond de school uit één grote ruimte waar ieder
kind hoofdelijk onderwijs genoot. De leerlingen leerden
individueel, in een eigen tempo en konden ieder voor zich
Choofdelijk') bij de onderwijzer komen om zich te laten
overhoren.
Vanaf 1806 werd de schoolwet ingevoerd en klassikaal
onderwijs verplicht. Dit had als voornaamste doel uitbreiding
en verdieping van de leerstof. Ook de indeling van de school
veranderde en klassen werden naast elkaar geplaatst langs
de grote ruimte. Het schoolbezoek nam ondertussen toe en
er ontstond een tekort aan schoolmeesters. Scholen werden
uitgebreid en kregen meer ruimtes tot hun beschikking. Het
schoolgebouw verkrijgt vanaf die tijd ook zijn kenmerkende
verschijning van eenvoudige rechthoekige plattegronden,
hoge plafonds en grote raampartijen.
Het gymnastieklokaal wordt pas vanaf de tweede helft van
de 19e eeuw langzaam ingevoerd. Vanaf die tijd gaat ook
hygiëne en beheersbaarheid een belangrijke rol spelen
binnen het onderwijs. Er komen strikte regels, die zaken
bepalen als het aantal leerlingen per klaslokaal. De school
ontwikkelt zich langzaam tot een instituut. Er wordt ook van
de vormgeving verwacht dat het deze uitstraling
karakteriseert.
In 1901 wordt de leerplichtwet ingevoerd en er ontstaan
nieuwe vormen van onderwijs. Het montessorionderwijs, de
bewaarschool en de openluchtschool doen hun intrede. De
scholenbouw blijft tot de oorlog redelijk conventioneel.
Vlak voor de tweede wereldoorlog vindt er een vooruitstrevende verschuiving plaats binnen de schooltypologieën.
Het tot dan toe meest toegepaste gangtype staat onder
druk. Als symbool van het streng passief zit-en-luister
onderwijs moet het gangtype plaatsmaken voor het aloude
haltype met de klaslokalen rond een centrale ruimte.

Figuur 45: Openluchtschool door Duiker
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prefabricage. Er wordt in die periode toch weer teruggegrepen op het gangtype, omdat deze goedkoop en goed
te onderhouden is.
Vanuit die periode wordt de rol van de school binnen de
gemeenschap steeds belangrijker en wordt langzamerhand
de aula ingevoerd. Als hart van de school biedt deze nu
ruimte aan een breed scala ondersteunende functies als
ouderavonden, toneel en feesten . Het kernwoord voor deze
ruimte is dan ook ontmoeting.
Door inzet van de aula gaan verblijfs- en verkeersruimte
elkaar functioneel overlappen en ontstaat er een
multifunctionele zone. Daar waar scholen met hoofdzakelijk
klassikaal onderwijs nogal wat hinder van dit gegeven
konden ondervinden, sloten andere onderwijsvormen hier de
juist beter aansluiting. Een goed voorbeeld is de Apolloschool
van Herman Hertzberger. Hier is verkeerruimte tot
verblijfsruimte gemaakt en visa versa, wat creatief en
onvoorzien gebruik stimuleert. De hal is geen verblijfsruimte
meer waar je liever niet verblijft, en tegelijkertijd geen
verkeerruimte die niet goed ontsluit. Dit voorbeeld toont dat
verplaatsing en verblijf heel goed naast elkaar kunnen
plaatsvinden en zelfs elkaar stimuleren.
In 1985 wordt binnen het onderwijs een nieuwe Wet Op
Basisonderwijs aangenomen, de WBO. De kleuterschool en
het basisonderwijs worden samengevoegd en de wet heeft
tot gevolg dat een flink aantal regels komen te vervallen. Zo
ontstaat meer vrijheid in de vormgeving van scholen en kan
beter aansluiting worden gevonden op veranderingen in het
onderwijs.
Helaas brengt de invoering ook flink wat bezuinigingen met
zich mee en ruimtelijke experimenten met het schoolgebouw
blijven dan ook achterwege. Maatschappelijke veranderingen
gaan te snel en budgetten zijn te klein om hier op in te
springen. Tot die tijd blijft het haltype de meest toegepaste
vorm. Toch blijkt na de invoering van de scholenbouwprijs in
1992 bijzondere belangstelling voor schoolarchitectuur.
Binnen de perken van scherpe budgetten blijkt het mogelijk
om toch ook soms heel bijzondere onderwijsgebouwen te
realiseren.
Figuur 46: Willibrordus-Mavo
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De brede setlooi

Figuur 4 7 : Vensterschool Gravenburg (Team 4 Architecten)

Ontwikkelingen binnen de scholenbouw bevinden zich in een
stroomversnelling . Aangejaagd door maatschappelijke
veranderingen, verschuiving van verantwoordelijkheden en
economische belangen worden scholen geclusterd en extra
functies toegevoegd. De brede school doet daarmee zijn
intrede, welke ook doorgaat onder de titel vensterschool of
community school. Naast de sociale voordelen spelen
financiële en ruimtelijke voordelen een belangrijke rol.
Een brede school geeft antwoord op de vraag naar een
lange en doorgaande ontwikkelingslijn. Kinderen kunnen bij
wijze van spreken vanaf de geboorte tot aan hun tienertijd
continu gebruik blijven maken van hetzelfde gebouw. De
school vormt een stabiele en constante factor, maar het
vraagt wel om een gebouw dat met het kind mee kan
groeien.

Figuur 48: Basisschool De Plantage (B& W)

Binnen de brede school ontstaat vervloeiing tussen
verschillende pedagogische disciplines in opvang en
onderwijs. Ouders worden meer actief betrokken bij
schoolwezen, en vragen daar ook zelf om. De rol van de
school als maatschappelijk steunpunt neemt alleen maar
verder toe.
Met deze achtergrond worden steeds meer achterstandswijken voorzien van een brede school. Kinderen krijgen zo
meer kansen en er ontstaat een sociaa l centrum waar
ouders, wijkbewoners en kinderen samen komen en
gezamenlijk gebruik maken van een scala aan gerelateerde
voorzieningen.

Figuur 49: Forumschool Rijnsweerd ( B& W)

Met de inzet van de brede school is de rol van de school niet
meer precies afgebakend. Aangestuurd door maatschappelijke ontwikkelingen krijgt de school steeds meer
opvoedende en ondersteunende taken toebedeeld.
Daar waar kinderen met speciale behoefte tot voor kort nog
naar het 'speciaal' onderwijs werden verwezen, is nu de
tendens om ook deze kinderen binnen de 'gewone' school te
houden, het zogenaamde WSNS (Weer Samen Naar School).
Ook veranderende gezinssamenstellingen waar beide ouders
(blijven) werken, sturen aan op een verbreed takenpakket

Figuur 50 : De Koloriet in Oud Krispijn ( B&W)
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van de school. Er ontstaan nieuwe vormen van kinderopvang
en dagverblijven. Het kind kan er van 's morgens vroeg tot 's
avonds laat terecht. Er gaan zelfs geluiden op om ook
overnachten als mogelijkheid aan te bieden, binnen
hetzelfde gebouw.

Daarentegen gaat het 'nieuwe leren' niet uit van de leerstof,
maar stelt het juist de leerling centraal. De school heeft als
taak leerprocessen óm de leerling heen te organiseren. Het
is de leerling die leert, de school lokt alleen het leerproces
alleen maar uit.

Wat de richting van de tendens ook is, de school moet
zonder veel moeite de veranderingen in zich op kunnen
nemen. Alleen dan blijft de 'inhoud' optimaal aansluiten op
zijn 'verpakking'.
''Als je wilt dat gras goed groeit, dan moet je er niet aan gaan trekken.
Daar gaat het beslist niet harder door groeien. Wat wel helpt, is de
omstandigheden voor het gras verbeteren: veellicht geven, goed bemesten,
voldoende water geven .. " [Gerrits, 2004]

De school van nu ....
het nieuwe leren, zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid,
vrijheid, enthousiasme, interesse, leergierig, onderzoekend.

Ontwikkelmgsgericht onderwiJS
Het 'oude leren' gaat juist uit van statische kennisoverdracht.
Vooraf bepaalde stof wordt in hapklare brokken
aangeboden. Vervolgens wordt getoetst of de leerlingen
voldoende kennis hebben genomen. Gevraagd wordt om een
exacte reproductie van de opgegeven feiten. In essentie is
het conventionele leren een proces van conditioneren door
middel van straffen en belonen.

Bekende uitvoeringen van deze nieuwe onderwijsmethode
zijn 'Siash21' en 'Witteringen.nl'. Respectievelijk een
middelbare en een basisschool die het concept 'nieuwe leren'
met veel succes tot uitvoering hebben gebracht.

Woorden die bij dit type leren van toepassing zijn: vakken,
module,
leerstof,
huiswerk,
overhoring,
vakgroep,
bevoegdheid, lesrooster, examen, diploma.
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Figuur 50: Het oude leren (bron: Publicatie School op de
schop)
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Het is dus het kind dat zelf aangeeft wat het wil leren.
Gedreven door actuele thema's en gebeurtenissen uit het
dagelijks leven vormen de basis voor nieuwsgierigheid.
"Hoe kan het dat een vlieger vliegt?" of "Waarom zijn er
geen dinosaurussen meer?"

In plaats van een school als productiebedrijf gaan we toe
naar een school als dienstverlenend bedrijf.
Binnen het ontwikkelingsgericht onderwijs worden leerbronnen aangereikt om daarmee de ontwikkeling van het
kind zo optimaal mogelijk te faciliteren . Het gaat dus om het
geven van de juiste hoeveelheid licht, mest en water.

Het onderwijs zoekt de aansluiting bij de interesses en
behoeften van het kind, en neemt daarbij een
ondersteunende rol in. Het creëert ruimte voor de leergierige
en onderzoekende houding van leerlingen. Het kind is vrij
om zijn richting te bepalen en juist die dingen te leren die
het zelf dolgraag wil weten, gedreven vanuit zijn intrinsieke
motivatie.
De leraar als spuwer van informatie bestaat hierbij niet
meer. Deze rol is overgenomen door de groepsleider die
ieder kind op individuele basis begeleidt. Dit betekent in
wezen controle houden op de grenzen van de amplitude,
waarbinnen ieder kind zijn ontdekkingsreis probeert vorm te
geven. De tutor casu quo coach helpt het kind (verder) op
weg en geeft richting op momenten dat het nodig is.
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Figuur 51 : De kinderen leren wat ze willen leren (Bron : Publicatie
School op de schop)
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Drie soorten kennis
Binnen ieder leerproces worden drie soorten kennis
onderscheiden : feiten, routines en inzichten. Door middel
van feiten en routines construeren we kennis.
Nieuw geleerde kennis wordt vervolgens gekoppeld aan
bestaande kennis. Gevoed door onze ervaringen en beelden
bouwen wij in ons brein een mentaal model van de wereld
om ons heen. Daarmee proberen wij de werkelijkheid te
verklaren.

f
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Figuur 52: Het opbouwen van de mentale wereld (bron:
Publicatie School op de schop)

Feiten en routines (vaardigheden) zijn vormen van kennis
die overdraagbaar zijn . Inzichten daarentegen, laten zich per
definitie niet overdragen .

Ervaringen en beelden (o.a. opgedaan uit feiten en
vaardigheden) hebben op zichzelf weinig betekenis. Pas
wanneer het puzzelstukje op zijn plaats valt, ontstaat inzicht.
Het samenhangende krijgt ineens betekenis en wordt
daarmee kennis. Deze nieuwe kennis kan eenvoudig worden
gekoppeld aan de reeds bestaande kennis. Zo bouwt men
aan het mentale model.
Feiten, vaardigheden en inzicht zijn daarmee onlosmakelijk
met elkaar verbonden.
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7. Het programma

zeer toegankelijk blijven, zonder deze psychologische grens
te vervagen.
Ucht en ZJcht

Bij start opdracht was het programma voor de school
betrekkelijk summier. Ook de gemeente zelfs wist nog niet
welke invulling precies te geven aan het gebouw. In eerste
instantie was de wens om twee verschillende vormen van
onderwijs naast elkaar te laten bestaan, te weten een
'normale basisschool' en een school voor middelbaar
LeerWeg Ondersteunend Onderwijs ook wel LWOO
genoemd.
Naarmate het project vorderde werd duidelijk dat twee
verschillende scholen niet zou leiden tot ontwerpen maar
juist het volproppen van het bestaande. Ik wilde juist binnen
dit project bezig zijn met elementen als tijd, kwaliteit en
ruimte in plaats van iedere vierkante meter in te passen. Ik
hakte de knoop door; de LWOO school werd opzij geschoven
en er kwam een complete school voor alle kinderen tot 12
jaar.

Functioneel Programma
Het ontwerpen van een school zit vol tegenstellingen. Het
moet uitdagen tot ontwikkeling, maar toch sociaal en fysiek
veilig zijn. Het moet spannend zijn en soms zelfs een beetje
chaotisch, maar ook weer overzicht bieden om zelfstandig de
weg te kunnen vinden. Het moet beschikken over rustige
plekken waar je tot jezelf kunt komen, maar ook ruimte
bieden om lekker even energie kwijt te raken. Ieder een
eigen plek, in een gebouw voor het collectief.
Openbaar vs. gesloten
De school vervult de rol van een openbaar (op ontwikkeling
gericht) ontmoetingscentrum, waar iedereen terecht moet
kunnen. Anderzijds moet het een zekere geslotenheid
bezitten, om daarmee de grens te stellen ten behoeve van
veiligheid.

Voor het kind is de school een thuisplek, een plek waar het
veilig kan zijn. Buitenstaanders moeten het gevoel hebben
dat ze er niet thuishoren, zolang ze er geen direct onderdeel
van uitmaken. Binnen het ontwerp moet het gebouw dus
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In het basisonderwijs zijn gemiddeld 880 tot 940 lesuren per
jaar verplicht gesteld. Het merendeel van deze uren vindt
plaats binnen hetzelfde gebouw. Voldoende daglicht en
uitzicht zijn daarom essentieel, zeker als het gaat om een
functie als onderwijs. Naast een prettig binnenklimaat en een
gevoel van vrijheid, draagt openheid in de gevel bij aan een
directe relatie met zijn omgeving. De gevel gaat als
woordvoerder van de functie spreken en vertelt de
aanschouwer zijn verhaal.
Oriëntatie
In de vraagstelling wordt het onderwijs als een reis
beschouwd. Oriëntatie is daarbij een essentieel ondereel.
Niet alleen in mentale richting, maar ook in de fysieke
wereld. Ieder kind moet binnen het schoolgebouw
zelfstandig zijn weg kunnen vinden. Oriëntatie geeft
overzicht en draagt op zijn beurt weer bij aan het gevoel van
veiligheid.
Ontmoeting en visueel contact
Dit zijn belangrijke kenmerken om een goed sociaal netwerk
op te kunnen bouwen. Er wordt onderscheid gemaakt in
ruimten waar ontmoeting en visueel contact wel of juist niet
benadrukt wordt. Collectieve ruimten als een kantine, aula,
praatruimte, multimediaruimte, speelplein en sportzaal zijn
vooral bedoeld voor interactie en zijn onmisbaar bij het
vormen van een een sociale identiteit.

Daarentegen zijn concentratieruimten als klaslokalen, toetsruimte, rugzakruimte en bibliotheek weer juist gericht op het
individueel werken.
Veiligheid
De school draagt de verantwoordelijkheid over leerlingen
gedurende de schooldag. Een veilige, sociale en fysieke
omgeving moet dan ook gegarandeerd kunnen worden.
Sociale veiligheid uit zich in controle en fysieke veiligheid in
regelgeving.
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De vormgeving van de school moet aansluiting vinden bij het
verwachtingspatroon die de leerlingen van het gebouwen
hebben. Wordt hieraan voldaan, dan zal het kind zich sneller
betrokken voelen bij zijn omgeving. Binding kan dan ook in
het verlengde geplaatst worden van veiligheid, omdat het
zich veilig voelen voorafgaat aan overgave tot persoonlijke
ontwikkeling.

Extra tuneties
I'Jaast kleuterschool, onderbouw ( 4-8 jaar) en bovenbouw

(8-12 jaar) worden extra functies toegevoegd. Dit geeft het
schoolgebouw ook buiten reguliere schooltijden een
meerwaarde. Denk hierbij aan functies als peuterspeelzaal,
kinderopvang (VSO, BSO, NSO) en ruimten voor extra
ten
begeleiding. Openstelling van collectieve functies
behoeve van de gemeenschap als sport, bibliotheek en
mediatheek rekken de gebruiksduur van het schoolgebouw
op van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.

Behoeftepiramide van Maslov
Om als mens een gezonde persoonlijkheid te ontwikkelen moet, volgens Abraham H. Maslov, eerst voldaan
zijn aan een aantal onderliggende fundamentele behoeften.

1.
2.
3.
4.
5.

Lichamelijke behoefte: als voedsel, drinken, sport en comfort.
Veiligheid en zekerheid : je veilig voelen, huisvesting en relaties
Sociaal contact: vriendschap en sociaal-positieve relaties
Waardering en erkenning: aanzien en status in sociaal verband
Zelfontplooiing en zelfactualisatie van de persoonlijkheid en mentale mogelijkheden

Behoefte aan
sociaal contact
Be oefte aan
velligheld en zekerheid
Llcha melljke behoeften
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Ruimtelijke Programma
Hoe vrij het kind moet worden gelaten in zijn ontdekkingstocht is nog altijd onderdeel van hevige discussie. Daar waar
het gros van de groep goede resultaten zal boeken, zijn er
altijd enkelingen die niet goed mee kunnen komen of
gewoonweg niet willen leren. Anderzijds bestaat ook het
risico dat het kind in zijn enthousiasme te eenzijdig leert.

Kerndoelen
De overheid heeft daarom kerndoelen opgesteld die de
bandbreedte in het onderwijs bepalen. De kerndoelen
beschrijven het onderwijsaanbod in grote lijnen en zorgen
tegelijkertijd dat kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. Het
doel is omschreven, de reis er naar toe mag door de school
zelf worden ingevuld.

De kerndoelen zijn opgedeeld in vijf categorieën:
a.
b.
c.
d.

e.

Taal: Nederlands + Engels
Rekenen + wiskunde
Oriëntatie op jezelf en de Wereld
Kunstzinnige oriëntatie
Bewegingsonderwijs

Taal
Het kerndoel taal kan verdeeld worden in theorie en praktijk.
Grammatica en spelling zijn onderdeel van de theorie en
wordt aangereikt door middel van hoofdelijk onderwijs. Het
praktiserend deel bestaat uit het voeren gesprekken en het
schrijven van opdrachten. Taal moet dan ook beschouwd
worden als een middel en geen doel.
Rekenen + wiskunde
Voor mathematische onderdelen geldt hetzelfde als voor de
talen. Het leren van de stof gebeurt door lesgeven voor de
klas. Het praktiseren vindt plaats bij het maken van
opdrachten en werkstukken.
Oriëntatie op jezelf en de wereld
Dit omvat vaardigheden als onderzoeken, samenwerken, het
aangaan van relaties met (on)bekenden, zelfstandig werken
en omgang met nieuwe media. Dit vertaalt zich hoofdzakelijk

naar activiteiten in functieruimten als mediatheek, bibliotheek, kantine + schoolplein en werken in groepsverband.
Kunstzinnige oriëntatie
Tot deze groep behoren alle activiteiten met een culturele of
creatieve inslag als handvaardigheid, tekenen, muziek, dans,
drama, literaire vorming en vormgeving. Ruimtelijk kan dit
gekoppeld worden aan functieruimten als het theater,
bibliotheek en praktijklokalen ( muziek + handarbeid +
kookschool)
Bewegingsonderwijs
Het theoretisch deel van bewegingsonderwijs omvat het
bijbrengen van nieuwe spelvormen in lesvorm. Het
praktiserend deel uit zich in vrij spelen zoals voetballen, en
het bedenken van gedifferentieerde, nieuwe spellen.
Ruimtelijk behoren gymzaal en speelplein tot deze groep.
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Programmaonderdelen
Het onderwijsprogramma kan nu verdeeld worden in twee
soorten ruimten; Enerzijds de collectieve ruimten die door
alle gebruikers simultaan gebruikt kunnen worden, en
anderzijds de op het individu ingestelde ruimten.

Bibliotheek
Dit is de documentatieruimte van de school en
bevindt zich in de infozone. Naast het opzoeken van
informatie moet de bibliotheek ruimte bieden om
alleen of met een groep te werken aan opdrachten
en spreekbeurten .

Thuisbasi~

De school in klassieke vorm wijst het klaslokaal aan als de
belangrijkste ruimte. Alle invulling aan het leerproces vond
plaats binnen dezelfde ruimte. De ruimtelijke mogelijkheden
zijn beperkt tot de buitenwanden van het klaslokaal.

Door verbreding van het assortiment wordt niet
alleen de informatieve inhoud rijkelijker, maar kan
ook de omliggende wijk gebruik maken van deze
kennisverbredende faciliteit.

Binnen mijn ontwerp wordt het klaslokaal vervangen door de
thuisbasis. Deze ruimte vervult blijvend de functie van veilige
thuishaven, maar juist het primaire leerproces wordt buiten
de ruimte gebracht. Pas dan kan goed ruimtelijk antwoord
gegeven worden op een specifieke leeractiviteit

De ruimtelijke kenmerken die op de bibliotheek van
toepassing zijn: grootschalig, structuur, openbaar,
herkenbaar,
zakelijk,
introvert,
structuur,
regelmatig, rustgevend en stil.

De thuisbasis is dan ook het start- en eindpunt in het dagprogramma van het kind. 's Morgens wordt in groepsverband
de dag begonnen, waarna de dagelijkse ontdekkingsreis
start.

Mediatheek I Praathuis
Binnen het programma combineer ik de functieonderdelen Mediatheek samen met het Praathuis.
De mediatheek is ingericht voor alles wat multimedia betreft, zoals internet, televisie, video, beeld
& geluid.

Het opzoeken van informatie en maken van werkstukken
vindt allemaal plaats buiten de thuisbasis. Er kan gewerkt
worden in één van de grotere collectieve ruimten als
bibliotheek, groepsruimte of mediatheek. Het kind kan er
ook voor kiezen om juist op een rustige, individuele locatie te
werken aan zijn opdracht. Geen kind is gelijk, en daar moet
in het schoolontwerp rekening mee worden gehouden.
De sfeer van de thuisbasis is rustig, vertrouwd, kleinschalig,
informeel, privé met af en toe een beetje chaos. Het beeld
wat ik mij hierbij voorstel is een gezellige woonkamer met
banken, stoelen, vloerlamp en een televisie. Een beetje
rommelig, maar wel lekker vertrouwd!

Hootdfunctie.s
De hoofdfuncties omvatten alle collectieve ruimten en zijn
ruwweg op te delen in vijf categorieën; bibliotheek,
mediatheek, theater, restaurant en sportzaal.

Door de toenemende rol van multimedia in het
dagelijks leven is het belangrijk dat hier actief in
onderwezen wordt. De rol van de Mediatheek is dus
tegelijkertijd educatief én entertainend. In het
programma moet rekening gehouden worden met
mogelijkheid om simultaan educatie en vrij gebruik
plaats te laten vinden .
De mediatheek vraagt om ruimtelijke kenmerken
als: openbaar, vrij, druk, informeel, herkenbaar en
uitdagend.

Theater I toneel I filmhuis
Dit is de zone waar cultureel en expressief
onderwijs plaatsvindt. Dit vertaalt zich in het
houden van voordrachten en spreekbeurten en het
jaarlijkse
opvoeren van weeksluitingen en de

ss

Toekomstbestendig Bouwen

fhola...l•
I 0--12 groep~t~

Mediatheek
f001112

musical. Kenmerkend voor de ruimte zijn sterke
pieken in gebruik door grote groepen kinderen,
docenten en familie.
De theaterruimte is multifunctioneel van karakter.
Naast kunstzinnige expressie kan de ruimte
vanwege zijn volume ook worden ingezet als
bijvoorbeeld filmzaal. Themagerelateerd beeldmateriaal kan vertoont worden, net zoals het
wekelijks kinderjournaal, of gewoon een leuke film.
Naast de vanuit school opgezette activiteiten
kunnen ook minder formele festiviteiten plaatsvinden, zoals het exposeren van werk. Niet alleen
gemaakt door kinderen, maar ook van en door
externe kunstenaars. Het theater biedt dus ruimte
aan een heel scala van openbare collectieve
functies.
De ruimtelijke kenmerken die bij het Theater
passen zijn: grootschalig, openbaar, ruim, open,
helder, overzichtelijk, informeel en multifunctioneel.
Restaurant I Kantine
De kantine is misschien wel de belangrijkste plek
binnen een schoolgebouw. Het staat synoniem voor
de pauze, het moment waar veel kinderen toch
altijd weer naar uitkijken. Een groot deel van de
sociale vaardigheden wordt ook in de pauzeruimte
ontwikkeld en in praktijk gebracht. Vrienden
worden gemaakt, ruzies bevochten om vervolgens
bij te kunnen leggen.

Figuur 53: Ruw programma
"Opgenomen stof dwarrelt neer
op dit tussenstation van de dag. "

De kantine is semi-openbaar van karakter en moet
gedurende een kort tijdsbestek ruimte bieden aan
grote groepen kinderen . Het gebruik wordt, net als
het theater gekenmerkt door pieken, al is het in een
minder extreme vorm .

56

Het restaurant kan als bufferzone een rol spelen in
het proces van entree nemen. Door zijn semiopenbare karakter kan het de nieuwsgierigheid van
de ouders bevredigen. Door het gunnen van een
blik op de activiteiten binnen de school, zonder
daarbij de private zones te hoeven betreden. De
ruimte bevindt zich vooraan in de gradatielijn van
openbaar naar privé.
De ruimtelijke kenmerken van de Kantine zijn:
grootschalig, open, licht, vloeiend, informeel,
structuur, extravert en eenvoudig in opzet.

Gymzaal
De gymzaal is altijd een buitenbeentje binnen het
schoolprogramma. Door zijn schaal kan het lastig
zijn binnen de compositie een goede inpassing te
realiseren .

Naast ruimtelijke verzelfstandiging is lichamelijke
oefening als activiteit ook een buitenbeentje. Het
distantieert zich door het herbergen van lichaamsintensieve activiteiten, in contrast met de passiviteit
van de overige programmaonderdelen binnen de
school.
Wanneer men van de ruimte gebruik wil maken,
moet zelfs vooraf omgekleed worden en achteraf
gedoucht. In de beleving van het kind is de gymles
dan ook een soort breekpunt in het weekprogramma . "You love it or you hate it."
Door hoge mate van lichamelijke inspanning zijn
luchtkwaliteit, ventilatie en volume bijzondere
aandachtspunten in een ontwerp met sportruimte.
Ruimtelijke kenmerken die bij de sportzaal horen
zijn : grootschalig, volume, herkenbaar, sober, licht,
gesloten en koud.

Tr drtSfomJ<ILJe van melkfatmek ni!dr bdsis+school

Functievolgorde en overlapping
Bij de beschouwing van de ruimtelijke relaties tussen de
primaire functies onderling, valt op dat bepaalde functies
een sterke relatie hebben. Er kan dan ook in bepaalde
gevallen gesproken worden over functieoverlapping.

;...-uM:;.ty\-- ~~:n; 

Figuur 54: Functieoverlapping

In de pauze 'effe m'n mail checken' of 'Ik kijk wel even op
hyves' wordt daarmee een wezenlijk onderdeel van het
schoolleven.
Kantine & Sportzaal
De relatie tussen kantine en sportzaal is tweeledig. Enerzijds
moeten de kinderen tijdens de pauze heerlijk kunnen
ravotten. Dus de sportzaal gebruiken voor een potje voetbal
om zo je energie kwijt te raken.

Anderzijds zou het fantastisch zijn als schoolgenootjes elkaar
kunnen aanmoedigen tijdens vrije spelmomenten. Dus vanaf
de kantine direct uitzicht hebben op wat er in de sportzaal
gebeurd. Zo krijgt ook de lunch een bruisend en actief
karakter.

Theater & Mediatheek:
Het theater biedt ruimte aan functies die gekenmerkt
worden door het voeren van een dialoog tussen actoren en
publiek. In het verlengde daarvan kan de ruimte ook
voorzien worden van een projectiescherm dat beeldmateriaal
vertoont als onderdeel van de mediatheek. Het theater, als
filmzaal zou zelfs een vast onderdeel van het programma
kunnen zijn.
Mediatheek & Bibliotheek
De relatie tussen de bibliotheek en de mediatheek is
gebaseerd op de voorziening van informatie. Bij verdieping
en onderzoek is naast het zoeken in boeken, het internet
niet meer weg te denken.

De bibliotheek kent ook een sterke functieoverlapping met
groepswerkplekken. De opgezochte informatie kan op die
manier direct worden verwerkt.

Figuur 55: Schematische weergave van overlapping van functieonderdelen

Mediatheek & Kantine
De kantine als functie staat synoniem voor vrije tijd. Dit geldt
ook voor het gebruik van de computers en internet.
Voortgestuwd door nieuwe interactieve mogelijkheden als
mail, IM applicaties en sociale netwerken dringt de virtuele
wereld binnen tot de kern van ons dagelijks leven.
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Programmaonderdelen
Oppervlak terrein Campina :
Bebouwd oppervlak :
BVO Fabriek bedraagt:
BVO t.b.v. functie:

Hiërarchische functieverdeling

ong.

Onderwijsgroepen
Kleuterschool
Onderbouw:
Bovenbouw:

(14- 17 groepen
(tot 4 groepen)
(5 - 7 groepen)
(5 - 7 groepen)

á 30 leerlingen)
360
450- 630
450- 630
1260-1620

m2
m2
m2
m2

Primaire onderwijsfuncties
Bibliotheek:
Restaurant:
Mediatheek:
Theater:
Gymzalen: tot 2 stuks

Pri mair
Primair
Primair
Primair
Primair

400
250
300
450
750- 1000
2150-2400

m2
m2
m2
m2
m2
m2

Secundaire onderwijsfuncties
Kleuterschool
Thuisbasis
Praktijklokalen:
Speelruimte I vrije ruimte
Docentenkamer:

Tertiaire onderwijsfuncties
Kluisjes:
Sanitaire voorzieningen:
Insta lla tieruimte:

Secunda ir
Secundair
Secunda ir
Secunda ir
Secundair

Tertiair
Tertiair
Ter1Ja1r

+1-

tot

Aanvullende functies
PeuterzaaI:
BSO I TSO:
WSNS ruimte:

Nu bekend is welke functieonderdelen een plek moeten
krijgen in het ontwerp, kan ieder programmaonderdeel
worden gewaardeerd op de mate waarin het een actieve
bijdrage levert binnen het leerproces. Het mag duidelijk zijn
dat in mijn opinie juist de functies buiten het klaslokaal/
thuisbasis de meest belangrijke rol spelen.

m2
m2
m2
m2

12.000
5.600
7.750
5000

Tijdens de les leert het kind rekentechnieken, maar pas
buiten de les om berekend hij hoeveel zakgeld hij nog moet
sparen om te kunnen kopen wat op zijn verlanglijst staat.
Dit principe geldt ook voor de momenten dat het kind aan
een opdracht werkt, een nieuwe ontdekking doet, vriendjes
maakt, een video opneemt of een weekafsluiting oefent. Er
zijn ontelbaar veel leermomenten aan te wijzen die juist
buiten het leslokaal plaatsvinden.

"Feiten worden pas kennis wanneer het 'kwartje valt"'

360
1250
300
150
75

m2
m2
m2
m2
m2

Prima1re, secundaire en tertiaire tunetres
Binnen het ontwerp maak ik onderscheid in primaire,
secundaire en tertiaire functieonderdelen: Bepalend is de
mate waarin de deelfunctie een bijdrage levert aan het
leerproces.

2135

m2

50
50
200
300

m2
m2
m2
m2

200
75
75
350

m2
m2
m2
m2

Primaire onderwijsfuncties
Hiertoe behoren alle functies die in de eerste plaats
bijdragen aan de ontwikkeling van het kind. Dit vertaalt zich
in het toepassen van het geleerde, dingen zelf doen,
persoonlijke expressie, ontdekkingen doen en het werken
aan opdrachten en sociale relaties. Kortom het omzetten van
feiten en routines naar inzichten waarmee de algemene
kennis wordt verbreed.

+
TOTAAL:
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5000 m2

Functieruimten die hierbij horen zijn bibliotheek, mediatheek,
theater, kantine en in grote mate de praktijklokalen en
sporten.

Transtormauc

van mclktaori\:k naa1 basis+sctwol

Secundaire onderwijsfuncties
Dit omvat alle functies die actief ondersteunend zijn aan
primaire onderwijsfuncties. Dit vertaalt zich voornamelijk in
het hoofdelijk aanbieden van feiten. Het woordjes leren,
sommen maken en instructies krijgen. De nadruk ligt op het
verdiepen van leerstof.

Beeldconceptcriteria

BHidconceptcrlterla
Gebouw

Legenda

Functie

Cultuurwallrde

"leerstof: Stof die vrijkomt
bij het afvegen van het schoolbord. "

Hoe innovatief het onderwijs zich ook wil profileren, het kan
niet zonder het aanreiken van 'droge' feiten. Het is essentieel
dat binnen het totale programma een bepaald deel
hoofdelijk wordt onderwezen. Binnen deze voorziening speelt
de thuisbasis een dubbelrol. In de eerste plaats dient het als
gezellige woonkamer, informeel van karakter. Anderzijds is
het ook de ruimte waarin les wordt gegeven in groepsverband.
Secundaire functies zijn:
docentenruimte.

thuisbasis, (praktijk)lokalen en

Tertiaire onderwijsfuncties
Dit omvat alle functies die op passieve wijze het onderwijs
als functie faciliteren. Hiertoe behoren ondermeer functies
als vergaderen en besprekingen. Deze krijgen dan ook geen
specifiek plek toegewezen binnen de school. Creatievere
ruimten als een thuisbasis of andere vrije ruimte kunnen
hiervoor ook prima dienen, net waar op dat moment plek is.
Dit stimuleert veel meer dan opgehakt kakelen .

Tertiaire functies zijn: toiletten, opslagruimte, installatieruimte, reproruimte en parkeren.
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ConclusJe
In dit hoofdstuk heb ik geprobeerd duidelijk te maken dat
het primaire leerproces niet zozeer gevormd wordt door
hoofdelijk onderwijs, maar juist door de activiteiten daar
omheen. Het 'zelf doen' en op eigen wijze doen van
ontdekkingen, dat is wat het leerproces kleur geeft.
Weliswaar blijft het leren van feiten hierbij onontbeerlijk en
kan niet zondermeer weggecijferd worden.
De belangrijkste kenmerken van het onderwijs zijn toegelicht
en de kerndoelen van het onderwijs zijn geïntroduceerd. De
thuisbasis als vervanger van het originele klaslokaal heeft
zijn intrede gedaan en de hoofdfuncties hebben randvoorwaarden gekregen . Aan de hand van onderlinge
verhouding. In relatie tot het schoolproces als geheel is de
waarde van ieder functieonderdeel op waarde geschat.
Deze bagage zal dienen als uitgangspunt voor het te maken
ontwerp.
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DEEL 5

Bezinning
Nu zijn alle actoren bekend zijn samen met de rol die zij
spelen, kan definitief worden begonnen met het maken van
het ontwerp.
Het standpunt van het onderwijs als proces zal worden
geïntroduceerd en de wijze waarop het aansluiting vindt bij
het bestaande. Er ontstaat op die manier dynamiek en
beweging.
Frictiepunten uit de bestaande structuur worden aangepakt
en omgezet in kwaliteiten . Er volgt de schematische opbouw
van de onderwijsfunctie, aangevuld met de belangrijkste
kenmerken binnen het onderwijs. Tot slot wordt een massamodel gepresenteerd die dient voor de basis+school.
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8. Concept
Het onderwijs als proces
De fabriek wordt gekenmerkt door het logistieke proces
waarmee de verwerking van zuivel tot stand kwam. Ook een
functie als onderwijs kan als proces worden opgevat: De
leerling ondergaat door middel van de school het proces van
vorming en persoonlijke ontwikkeling. Als van een ruwe
steen tot een geslepen diamant

Frict1e & synergie
Het is het gebouw zelf dat logischerwijs dient als leidraad
binnen het ontwerp. Door de benoemde kwantitatieve en
kwalitatieve eigenschappen kan worden bepaald hoe de
functielaag zich gaat verhouden tot de bestaande structuur.

Binnen de structuur van de fabriek zijn er (altijd) een aantal
gebouwdelen die zich niet goed lenen voor een nieuwe
functie. Omdat deze knelpunten gebouwspecifiek zijn moet
een oplossing aangedragen worden die als resultaat toch
een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van de fabriek.
1.

De onderwijsfunctie wordt ingezet als veranderbare,
variabele laag binnen de permanente structuur. De school is
daarbij opgedeeld in primaire, secundaire en tertiaire
functies. Deze hiërarchische verdeling wordt op dusdanige
wijze binnen de bestaande structuur teruggebracht dat de
overeenkomstige functierelaties in stand blijven.

2.

In de ontvangstruimte is de vloer op verscheidene
plaatsen voorzien van diepe 'kuilen'.
De ruimte van de koecellen is aan alle zijden (wanden +
plafond) afgesloten . Dit leidt tot een donkere kille en
onbruikbare ruimte . Ook de naastgelegen binnenstraat
ontvangt te we1n1g daglicht om als bruikbaar
vloeroppervlak te worden ingezet.

De kern van het concept is dat alle primaire onderwijsfuncties zoals bibliotheek, media-theek, theater, restaurant
en sportzaal centraal worden gepositioneerd. Door het
verkrijgen van inzichten, in combinatie met de ontwikkeling
van sociale aspecten, maakt het middenzone het
belangrijkste gebied binnen de school. Alle secundaire
functies (klaslokalen I thuisbasis) worden direct aan de
buitengevel gesitueerd, opdat deze zo optimaal mogelijk
profiteren van daglicht en uitzicht.
Het schoolontwerp vindt daarmee zijn echo naar het
verleden; De omliggende ruimten ondersteunen de primaire
functies in de centrumzone. Ook binnen de school worden
alle functieruimten ontsloten door middel van de rondgang.

I '
I

\

Het originele gebouwconcept wordt door de functielaag
gearticuleerd en vormt op die manier de ruimtelijke handleiding. Het bepaald daarmee de generieke ruimte. De
oplossing voor toekomstige veranderingen ligt opnieuw in
het gebouw besloten.

'

I
I

'/

Figuur 56: Frictiepunten
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Ontvangstruimte

De vloer in de ontvangstruimte wordt genivelleerd tot het
laagste gemiddelde punt binnen de ruimte. Hierdoor ontstaat
een zeer fraaie vrij open geheel, zonder ruimtelijke onderbrekingen. Nu kan ook deze ruimte in zijn geheel ontsloten
worden door de verbindingstunnel, die leidt van de
parkeerkelder tot de ontvangstruimte.
Koelcellen

De verdiepingsvloer boven de koelcellen wordt grotendeels
ingesneden. Hierdoor verdwijnt weliswaar een oppervlak van
ongeveer 560m2, maar de fabriek krijgt er kwalitatief een
meervoud voor terug.

ruimte is dan ook direct gerelateerd aan de functie en
niet primair kenmerkend voor de ruimtelijke kwaliteiten
van de fabriek zelf. Dit geldt ook voor de kolommen,
tussenwand en verdiepingsvloer die met het insnijden
verwijderd worden. Met andere woorden; het karakter
van de fabriek wordt door de beslissing niet negatief
aangetast. In werkelijkheid zijn beide wijzigingen juist
een verbetering op de bestaande beleving van het
gebouw.
In de verdiepingsvloer wordt nog een extra uitsnede
gemaakt ten behoeve van de entree. Dit maakt toegang
mogelijk vanuit de binnenstraat naar de entreezone op
de eerste verdieping.

Het daglicht vallend door de lichtstraten kan nu tot op de
vrijgemaakte vloer reiken. Tevens wordt de naastgelegen
binnenstraat op die manier indirect voorzien van het nodige
daglicht. Door deze indirecte instraling wordt de binnenstraat
in beleving een fraaie ruimte, die uitnodigt om te betreden.
De diepte van de ruimte wordt benadrukt zonder een tunnel
te zijn.
De insnijding van de verdiepingsvloer articuleert enerzijds de
lengterichting van de binnenstraat, en anderzijds de
rondgang aan weerzijden van de nieuwe vide. De passage
door het midden van de hal blijft behouden en transformeert
door het insnijden van bordes tot loopbrug.
Door deze beslissing blijft de bestaande vide ter hoogte van
de spoelvloer in zijn oude vorm behouden. Tegelijkertijd
ontstaan er twee aparte functionele zones die ruimtelijk als
één geheel gaan werken. De loopbrug werkt als grens tussen
deze zones en articuleert dit op geheel eigen wijze.
De toegepaste wijzigingen aan het bestaande zijn geheel in
lijn met de argumentatie voor toekomstbestendig bouwen:
1.

2.

De vloer van de ontvangstruimte is van zichzelf niet
kenmerkend voor de karakteristieken van de fabriek.
Aanpassingen aan deze vloer vertroebelen de
authenticiteit dan ook niet.
De ruimtelijke opzet van de koelcellen komt geheel
voort uit de rol die het speelde binnen het proces van
zuivelverwerking (koel + donker en aan de straat). Deze

Figuur 57: Het creëren van ruimte door insnijden.
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Ruimtelijke relaties
Gebouw en functie gaan dus opnieuw een synergetische
relatie aan. Voorafgaand is zonder de tektoniek van de
onderliggende structuur een conceptueel relatieschema
ontworpen. Hierbij is rekening gehouden met rol van iedere
functieruimte + onderlinge relaties en de kernwoorden van
het onderwijs. (Licht, zicht, oriëntatie, sociale + veiligheid,
binding en sociale identiteit)

Figuur 58: Hoe gaan structuur en functielaag verhouden?

Conceptvorming

,....................
(bf-"' "

Cotttrolc I wllltheN:
d& lalp.

Figuur 59: Ruimtelijke relaties
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Het onderwijs wordt als zelfstandige functielaag binnen de
bestaande structuur teruggebracht en ingezet in overeenkomst met het originele proces van zuivelverwerking. De
primaire functieonderdelen worden in de middenzone ondergebracht, waarbij de onderlinge relatie is gebaseerd op
overlapping van functie. De centrumzone wordt omsloten
met ondersteunende secundaire functies.
Tot slot worden de tertiaire functies toegevoegd die het
onderwijs als proces faciliteren. In het ontwerp verzorgt de
rondgang de ontsluiting tussen alle functiedelen en koppelt
deze tot een coherente geheel.

~

Op deze manier vormen gebouw en functie samen een
synergetische eenheid en begint het gebouw aan een nieuw
leven vol uitdagingen.

Transforr natre varl rn L!IKfdbllek nilor

bil~ ~ ~ t

school

1. Onderliggende structuur na insnjjden van de verdiepingsvloer.

2. Alle Primaire (collectieve) functies worden in de middenzone ondergebracht.

-~.t.~

3. Alle secundaire functies krijgen plek in de ondersteunende zones.

4. Alle functiedelen worden ontsloten door de rondgang.
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5. Complementatie entree en ondersteunde (tertiaire) functies.

Conceotmodel basisschool "De Breebaart".

Legenda
S=
K=
M=
B=
T =
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Sportzaal
Kantine I restaurant
Mediatheek
Bibliotheek
Theater

DOC. =
DIR.=
INS=
Praktijk =
Thuisbasis =

Docentenruimte
Directieruimten
Installatieruimte
Praktijklokalen: Kookschool
Woonkamer I klassikaal les

I

Muziek I Handarbeid

ïrësOstormatie v n

mdkta!m~

na

1 bi!Sis+schO<
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Massa versus Ruimte
Contrastvorming in massa en ruimte wordt hoofdzakelijk
bepaald door de geboden structuur. Geconcentreerde
functieonderdelen benadrukken het volume van de
bijgebouwen als massa.

Begane grond

De ruimte tussen binnenstraat en binnenplein wordt
ruimtelijk als massa ingevuld, zonder een daadwerkelijke
visuele barrière te vormen . Het doel is juist om passanten
een indruk te geven van de activiteiten binnen de school.
Vanuit de binnenstraat op de begane grond is de oriëntatie
gericht op de naastgelegen ruimten in de richting het
binnenplein.

Verdieping

Het contrast in massa en ruimte komt het sterkst tot uiting
op de verdieping.
In de originele compositie bevindt zich een daksprong op de
grenslijn van ontvangstruimte naar verdiepingsvloer. In het
ontwerp wordt langs deze lijn de verdiepingsvloer met massa
'verzwaard'. Dit benadrukt als het ware het 'begin' van de
ruimte.
De gesloten massawerking van de bijgebouwen vormen de
ruimtelijke begrenzing van het hoofdgebouw. Door het
afmaken van de contour wordt de oriëntatie op het
centrumgebied versterkt.

Figuur 60: Het contrast in massa -ruimte
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Openbaar versus Privé
Veiligheid en onderwijs vormen samen een onlosmakelijk
geheel. Om sociale veiligheid voor het kind te kunnen
waarborgen is het noodzakelijk om gradaties aan te brengen
van openbaar naar privé.
Afhankelijk van de functie als geheel wordt de grens tussen
openbaar en privé bepaald door de aanwezigheid en
articulatie van de openbare zone. Ter verduidelijking een
extreem voorbeeld als een bankgebouw; de grens tussen
openbaar en privé wordt op buitengewoon sterke wijze
gevormd door balie + medewerker. Als buitenstaander deze
achtergelegen zone betreden wordt als zeer privé, haast
onprettig ervaren.
De school daarentegen is een openbaar gebouw. Dit
betekent dat in principe iedereen overal in het gebouw mag
komen. Dat het niet gewenst is dat iedereen het gebouw
binnen komt, spreekt voor zich. Door functieonderdelen op
een juiste manier te rangschikken van openbaar naar privé,
worden begrenzingen ingebouwd die gaan functioneren als
psychologische drempels.

Zonenng
Het zoneren van deelfuncties maakt het mogelijk om het
gebouw ook buiten schooltijd open te kunnen stellen. Er kan
dan gebruik gemaakt worden van bibliotheek, theater,
sportzaal, restaurant + kookschool en zelfs de praktijklokalen
voor bijvoorbeeld muziekles of creatieve workshops.

In tegenstelling tot de thuisbasis, hebben al deze functies in
meer of mindere mate een collectief karakter. De thuisbasis
daarentegen is echt dé plek van het kind zelf en vormen zo
ook de zone waar deze ruimten zich bevinden.

Figuur 61: Gradaties in openbaar naar privé
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9. De resultaten
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Plattegrond Begane grond

78

11

0

GYMZAAL
BINNENPLEIN

Cl

I

79

Toekomstbestendig Bouwen

Plattegrond Verdieping
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Route - ruimtebeschrijving

Binnenstraat als entree
De school maakt zijn entree via de binnenstraat Door de
kopeinden te openen en te voorzien van transparante deuren
is deze doorgaande weg weer in ere herstelt.
Wat direct opvalt is de openheid naar de linker- en
rechterzijde. Met name aan de kant waar de bibliotheek
gevestigd is, geeft dit een prachtige doorkijk naar de
activiteiten binnen de school.
Aan de linkerzijde van de binnenstraat bevindt zich een
doorgaand hellend looppad die zich als een rode loper
uitstrekt over de volle lengte van de straat. Deze eerste fase
van toegang nemen voert langs de sportruimte. Tussen de
kolommen door toont de ruimte zich in volle glorie en leidt
de bezoeker als het ware in.
Halverwege het looppad bevindt zich de trap die de bezoeker
naar de entreezone op de eerste verdieping brengt.

Transfermal I~ van melktabriek naar ba!'ls+schoal

Entreezone
Bij het betreden van de trap opent de ruimte van de
entreezone zich naar zijn bezoeker. Na het nemen van
iedere trede wordt meer duidelijk wat de ruimte te bieden
heeft. En de finale wordt gevormd door het uitgespaarde
balkon, vanwaar het gebouw zich in al zijn pracht
presenteert.

Het overzicht over de ruimte laat geen ruimtelijke
vraagtekens achter. De aandacht wordt getrokken door de
schaaldaken en voert naar het einde van de ruimte om daar
weer in de vide van het binnenplein te verdwijnen. Er vormt
zich een waar rustmoment in het overgangsproces van
binnen naar buiten.
De bestaande constructie is zo veel mogelijk bij het oude
gelaten. Niets is weggepoetst of mooier gemaakt. Hier en
daar zijn nog duidelijk de sporen van het industriële verleden
te herkennen. De inzet van de nieuwe functielaag vormt
hierop juist een aanvulling, duidelijk aanwezig zonder te
overheersen . Het sterke contrast vormt de articulatie van het
permanente naast het variabele.
Helder zonlicht valt neer door de lichtstraten in de ruimte, de
aandacht glijdt terug over de bibliotheek naar de realiteit van
alledag. Er moet een keuze gemaakt worden ...

In de entreezone bevindt zich een verscheidenheid aan
functies die gerelateerd zijn aan het entree nemen. Bij
binnenkomst rechts bevinden zich de garderobe, kluisjes en
de sanitaire ruimte. Vanuit deze ruimte kijkt men als een
viewpoint uit over wat zich vóór de school afspeelt.
Links van de entree bevindt zich het restaurant met de
kookschool. Deze ruimte als restaurant waarderen lijkt een
overdaad binnen de school. Maar het is juist deze ruimte die
het mogelijk maakt dat kinderen voor elkaar kunnen koken
en op die manier alles leren over voedsel en bereiding. De
kookschool is dan ook een multifunctionele ruimte voor en
door kinderen.

Toekomstbestendig Bouwen

De indeling van het restaurant kent verschillende soorten
opmaak. Allereerst zijn er de lange "from-floor-2-table"
tafels, waar grote groepen kinderen gezamenlijk plaats
kunnen nemen. Aan de rand bevindt zicht een lange ' bar'
waar je op krukken aan kunt zitten in klein gezelschap. Als
laatste is er de loungevloer met ruime vrij indeelbare
zithoeken, waar je lekker even onderuit kunt hangen als je
er "even geen kracht meer voor hebt:'.
Deze vrijetijdszone ligt precies tussen de sportzaal en de
mediatheek in. Vanuit deze ruimte is dan ook direct zicht op
de activiteiten binnen de sportzaal. Je kunt dus in de pauze
een potje voetbal spelen, of er naar kijken. De toeschouwer
kan ook plaatsnemen op de tribune, gesitueerd boven de
entree.
Aan de andere zijde van het restaurant bevindt zich de
mediatheek. Eenvoudig toegankelijk om gedurende vrije
uren even te kunnen surfen op het internet.

Rondgang als snelweg
De entreezone is aan drie zijden omsloten door de
Rondgang. Om bij een andere ruimte te komen zal altijd
ingevoegd moeten worden op deze hoofdverkeersweg . Op
de rondgang ontmoet je anderen, en is er een hoofdrol
weggelegd voor visueel contact. Voor het kind is het ook
onmogelijk te verdwalen, omdat de rondgang, zoals het al
zegt, een sluitende verbinding is.

[

-

..

In het ontwerp is de rondgang als verkeerroute voorzien van
een opvallende kleur. Dit accentueert nogmaals de
belangrijke rol die het speelt binnen de school. De rondgang
is daarmee als gebouwelement verzelfstandigd én
gearticuleerd. Op deze manier draagt het bij aan de
ruimtelijke handleiding en dus aan zijn eigen behoud.

86

Figuur 62: De rondgang gearticuleerd in de kleur geel

T ansfo11n.ath van mQJJ..rabl '11 naar lld.l!i sc.11 Jl

We draaien rechtsom de rondgang op...
Klaslokaal: Woonkamer als Thwsbasis
Aan de buitenzijde van de rondgang, rondom de
centrumzone, bevinden zich de thuisbasis. Dit zijn variabele
ruimten bedoeld als de vaste plek voor het kind. Ingericht als
gezellige woonkamer is de ruimte informeel en ongedwongen van karakter. Door de groep vormgegeven krijgt
iedere thuisbasis een geheel eigen identiteit.

Voorzien van veel glas, en direct gelegen aan de buitengevel
stroomt het daglicht rijkelijk naar binnen. Ook kun je goed
zien wat er binnen en buiten de school allemaal gebeurt.
De thuisbasis is ook de plek waar de groepsleider zich
hoofdzakelijk bevindt. Deze groepsleider houdt van ieder
kind nauwkeurig het proces in de gaten. Naast informele
begeleiding verzorgt deze leerkracht ook de klassikale lessen
van de groep.
Buiten de klassikale lessen om is het kind vrij om zijn eigen
weg te gaan. De thuisbasis dient als het veilige holletje
vanwaar het kind de 'wijde wereld' in trekt, steeds iets
verder naarmate zijn leeftijd toeneemt.
Gestuurd door thema's en interesses kiest het kind zelf zijn
richting. Ook is het vrij om te bepalen op welke wijze het
invulling geeft aan zijn opdrachten. Verschillende locaties als
bibliotheek, mediatheek, collectieve werkplek, individuele
leerplek zijn als gereedschap voorhanden. Elk van deze
ruimten heeft zo eigen karakteristieken en eigenschappen,
zodat ieder kind zich op zijn gemak kan voelen.
Figuur 64 : Impressie van thuisbasis als woonkamer

Een dagelijkse dosis werkwoordsvormen en rekensommen
blijft vaste kost. Zonder de aanwezigheid van een klas'siek
sfeertje zitten de kinderen geduldig te wachten tot de les
gaat beginnen. Ze krijgen zo engelse les, dan leren ze weer
een heleboel nieuwe woorden en zinnen. Dat komt goed van
pas, straks op vakantie.
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Op de begane grond is ruimte ingericht voor klassikale
lessen in authentieke vorm, compleet met het (digitaal)
schoolbord en tafelopstelling waarbij de neuzen allemaal
dezelfde kant op staan.
Deze ruimte wordt gebruikt op momenten dat er de vraag is
naar les in groter groepsverband. Per groep wordt hier
enkele uren per week gebruik van gemaakt. Alle groepen
samen vormen een aaneensluitend gebruik.
Flexibiliteit en variabiliteit komen bij deze lokalen sterk tot
uiting. Door schakeling in lijnstructuur ontstaat als het ware
een gesegmenteerde tunnel. Dit geeft de mogelijkheid om
multifunctionele wanden te plaatsen. Deze flexwanden zijn in
lengterichting vrij te schuiven en creëren daarmee de
mogelijkheid om naar gelang de activiteit ruimte te nemen
en te geven.

Elke segment heeft een beukmaat van 5,6 meter en is
voorzien van een eigen toegangsdeur. Het is dus niet
noodzakelijk om een flexwand exact te plaatsen. Dit is een
schoolvoorbeeld van flexibiliteit in dagelijks gebruik.
Om daadwerkelijk toegang te kunnen nemen tot de ruimte
wordt vóór de deur een entreestuk geplaatst. Ieder
entreestuk kan gepersonaliseert worden, zodat het de groep
identificeert aan wie het toegang verleent.

Docentenruimte als controlestation

De rondgang voert verder
hoeklocatie is zo gekozen,
aan alle onderdelen binnen
controlepost; er is direct
private zone betreed.

langs de docentenruimte. Deze
omdat het goed overzicht biedt
de school. De plek werkt als een
toezicht op iedereen die deze

Als uitkijkpost boven de pleinverbinding kan eenvoudig
controle worden uitgeoefend over het binnen- en buitenplein. Calamiteiten worden snel gedetecteerd zodat,
adequaat opgetreden kan worden.
Bij de docentenruimte zijn ook de faciliteiten gesitueerd die
direct betrekking hebben op de docenten, zoals repro,
materiaalopslag en extra toiletten.

Transformatie vim ITI•!Iktcbncl. na111 basis+ school

Tussen de docentenruimte en de praktijklokalen is een
doorloopruimte gelaten, Dit benadrukt nog eens de overgang
tussen verschillende functiegebieden. Deze doorgang
voorziet in de verbinding tussen de bufferzone langs de
binnengevel (vluchtweg) en de rondgang.

Praktijklokalen : Lekker met de handen werllen
Muziek, knutselen, lekker bezig zijn met materialen en zo de
creatieveling in ieder kind naar boven halen. Dat is de taak
van de praktijklokalen. Deze lokalen bevinden zich in het
interventiegebied van de compositie; binnen de hoofddraagstructuur, maar dan wel aan de buitenzijde.

Aan de buitenzijde blijven gevels van elkaar gescheiden door
een tussengelegen bufferzone. Deze dient hoofdzakelijk als
vluchtweg in geval van calamiteiten. Tegelijkertijd benadrukt
het loshouden van gevels de scheiding tussen het gebouw
en de functielaag.
Door deze oplossing kan de oude buitengevel in originele
staat behouden blijven, zonder verhullende aanpassingen om
het gebouw functiegeschikt te maken. Om de relatie te
versterken wordt de karakteristieke gevelindeling van de
buitengevel door de binnengevel overgenomen.
De binnengevel wordt uitgevoerd tot tegen het schaaldak.
Door het volledig omsluiten van de ruimte kan weerstand
worden geboden tegen het rumoer vanuit deze lokalen.
Daglicht kan doordringen tot diep in de centrumzone, omdat
de gevels hoog transparant zijn uitgevoerd.
Het karakteriserende schaaldak blijft volledig in het zicht als
referentie naar het ruwe industriële verleden. De vrije
hoogte in combinatie met de ingesloten lichtstraat maakt de
ruimte uniek in beleving.
De gevel aan de centrumzijde wordt met een sprong
uitgevoerd. Hierdoor ontstaat enerzijds het voorportaal die
de overgang verzorgt vanaf de verkeersweg tot in de ruimte.
Anderzijds zorgt de 'uitbouw' voor een overbrugging in
schaalbeleving tussen mens en gebouw. Elk lokaal daarmee
als het ware voorzien van een etalage die toont wat de
ruimte te bieden heeft.
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Kookschool: alles op smaak brengen
Daar waar de algemene praktijkruimten niet functiespecifiek
zijn, is de kookschool dat wel. De functie vervult binnen de
school een echte 'zwitserse' dubbelrol. Aan de ene kant is
het een praktijklokaal waar het kind alles leert over eten en
voedselbereiding. Aan de andere kant is het de plek waar
voor ieder kind een gezonde maaltijd bereid kan worden .
Juist door dit multifunctionele aspect is de kookschool een
bron van activiteiten.
Ruimtelijk komt de tweeledigheid van de kookschool tot
uiting door het dubbel omkaderen van de ruimte. De
structuurgevel van de praktijklokalen omsluit deze ruimte in
het gelid, terwijl de kookschool zichzelf opent naar het
restaurant zonder een eenheid te vormen. Deze relatie wordt
nog eens versterkt door het (oranje) verbindingselement die
de verscheidenheid aan functie binnen de zone schakelt.
Het etablissement kan ook, buiten de school om, gebruikers
van de 'brede functies' voorzien van een hapje en een
drankje. Bijvoorbeeld bij openstelling van de infozone,
sportzaal of tijdens culturele activiteiten. Denk hierbij aan
filmzaal of exposities.
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Bibliotheek: Stof happen met boekenwum1en

De infozone van de school bestaat uit de combinatie van
bibliotheek en mediatheek. Deze ruimte laat zich lezen als
een echo uit het verleden. De contouren van de verhoogde
vloer verraden de originele omtrek van de voormalige
koelcellen.
Er is op slimme wijze een uitsnijding gemaakt in de
verdiepingsvloer, die het mogelijk maakt om verblijfsgebied
te creëren op de begane grond. Het negatief van de
uitsnijding spaart en creëert tegelijkertijd een aantal nieuwe
kenmerken.
1.

2.
3.

Het langsbordes transformeert tot loopbrug. De verkorte
route blijft behouden, zonder de rol van de rondgang te
verdringen. Het articuleert de grens tussen bibliotheek
en het binnenplein.
De verbinding tussen de verdiepingsvloer en de begane
grond structureert de entreezone en de mediatheek.
Er is een balkon gespaard als viewpoint in de ruimte.

De bibliotheek kenmerkt zich verder door zijn vrije open
structuur en de afwezigheid van een plafond. De aanwezige
enscenering bepaalt de oriëntatie in de ruimte, die op zijn
beurt weer aansluiting vindt bij de langsrichting van de
productiehal.
De bibliotheek is te bereiken via een doorgaande trap vanaf
de rondgang. Naarmate de daling vordert wordt een climax
opgebouwd tot aan de hoek, waar de ruimte zich opent.
Vanuit de bibliotheekruimte is goed te zien hoe de
naastgelegen ruimten geschakeld zijn . Links en rechts
bevinden zich de vrije ruimten van de kleuterschool
respectievelijk de kinderopvang. Aan de voorzijde is een
sterk visuele relatie met het binnenplein, terwijl door
contrastwerking de relatie met de binnenstraat veel minder
direct is.
De ruimte is ingericht met werkplekken, zodat het opzoeken
en verwerken van informatie simultaan kan plaatsvinden. De
kasten met boeken vormen lamellen die zichtlijnen in één
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richting mogelijk maakt. Ze staan privacy toe aan de
gebruiker en bieden tegelijkertijd zicht aan de bezoeker.
Om ook antwoord te kunnen geven op de vraag van actieve
flexibiliteit, staan de objecten op railsystemen en kunnen in
de langsrichting vrij worden verplaatst. Naar wens van het
individu en het soort opdracht kunnen verschillende soorten
werkplekken gecreëerd worden.

Mediatheek: van Schoo/TV tot MSN

Zoals eerder is aangehaald is de rol van de mediatheek
tweeledig . Enerzijds is het een vrijetijdsbesteding anderzijds
een onderwijsactiviteit. Juist door ook in multimedia te
onderwijzen leert het kind onder meer de kansen en
dreigingen van de virtuele wereld .
Gedurende het lesgeven moet het internet wel als middel ter
beschikking blijven staan aan de overige leerlingen. Daarom
is de mediatheek opgedeeld in twee units. Eén voor
klassikaal les en één voor vrij gebruik. Door overlapping met
vrijetijdsbesteding is de ruimte voor vrij gebruik het dichtst
bij het restaurant gesitueerd .
Iedere unit van de mediatheek is uitgevoerd als een
transparant platform, zodat er een directe visuele relatie kan
ontstaan met activiteiten in de bibliotheek. Beide platforms
zijn niet voorzien van een 'deksel'. Het zijn de schaaldaken
die indirect de rol van plafond op zich nemen. Op deze
manier blijft de mediatheek vrij van gesloten volumewerking
die de binnenruimte als geheel zou verstoren.
Figuur 65: Droedeltje : "Wat is een deur?"

Wel is ieder platform voorzien van manhoge transparante
borstweringen. In de eerste plaats dienen deze om ondanks
de openheid, voldoende weerstand te bieden tegen
rumoerige activiteiten binnen de mediatheek. Anderzijds
voorzien de wanden in valbeveiliging, omdat lage 'muurtjes'
uitlokken om erop te klimmen. Als laatste argument worden
alle ruimten binnen
deze zone vanuit de vloer
geklimatiseerd, waarbij afsluiting met hoge randen noodzakelijk is.
Om de binnenruimte van het hoofdgebouw als geheel te
kunnen beleven is er voor gekozen om de zijwanden richting
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het binnenplein en het entreezone zo transparant mogelijk te
houden. Aan de rondgangzijde bevindt zich wel een
'gesloten' wand en is bedoeld om visuele afleiding van
langslopende personen grotendeels te neutraliseren.
Ontsluiting van de ruimte vindt ook hier plaats door middel
van een (klein) voorportaal. Deze dient als het ware als inen uitvoegstrook van de verkeersader.

Theater: To be, ar not ta be ..
Het theater is gereserveerd voor de expressieve vorming van
de kinderen. Dansen, zingen, weeksluiting en natuurlijk de
musical. .. welk kind droomt er niet van een ster te zijn?
Het gebruik van een theater kent een sporadisch interval
met een zeer hoge piek in ruimtelijke belasting. Met maar
enkele uren gebruik per week is dus een rol weggelegd voor
slim multifunctioneel theater.
Daarom is het voorzien van een uitschuifbare vloer, zodat
buiten actieve uren niet onnodig ruimte wordt genomen.
Daarbuiten gaat de toneelvloer onderdeel uitmaken van het
binnenplein en het spel van het kind.

Figuur 66: Passief theater. Het platform
ondersteunt in deze vorm de activiteiten op
het plein.

Ook de theaterruimte kan zeer goed een brede functie
vervullen. Namelijk door openstelling voor bijvoorbeeld de
plaatselijke toneelgroep om te oefenen of het uitvoeren van
opvoeringen.
Ondersteunende ruimte
Voorafgaand aan het opvoeren van stukken is een flinke
voorbereidingstijd nodig. Deze wordt ingevuld met het
bouwen van decors en het oefenen van zang en dans. De
variabele ruimten achter het theater biedt hier uitkomst.
Deze kan op zeer flexibele wijze voor alle theatergerelateerde functies gebruikt worden, onder meer als
kleedruimte van de artiesten.

Figuur 67: Actief theater. Het toneel is volledig
uitgeschoven, de belichting hangt op zijn plek E
de achtergrond is klaar om de expressieve
uitingen zo contrastrijk mogelijk te presenterer.
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Tribune
De verbinding tussen de bibliotheek en het binnenplein
wordt verzorgd door een trap. Opvallend is dat dit toegangselement buitensporig van proporties is zodat deze dienst kan
doen als zitverhoging tijdens voorstellingen. Deze vrije
zitgelegenheid is dan ook de concretisatie in functieoverlap
tussen bibliotheek (boek lezen) en theater (publiek bij
opvoering).

In combinatie met het binnenplein is er ruim voldoende
plaats voor alle kinderen, docenten, ouders en familie.
Stoelen worden gewoon uit de klassen gehaald of
meegenomen van thuis. Tijdens de opvoering van echte
succesnummers kan ook de rondgang samen met de
loopbrug plek bieden aan gejuich en lachende gezichten.

Filmzaal
Naast het theater als culturele expressie zal het ook ingezet
worden als verlengstuk van de mediatheek. Door het
ophangen van een projectiescherm kan er een verscheidenheid aan beeldmateriaal getoond worden. Van het
jeugdjournaal, tot aan volledige films. Het vertonen van
beeldmateriaal hoeft niet automatisch tot overlast voor
omstanders te leiden. Door geluid lokaal te presenteren of
gebruik te maken van hoofdtelefoons kan in principe op
ieder moment van de dag beeldmateriaal worden vertoond.
Figuur 68: Filmzaal. Het toneel in basisstand.
Het projectiescherm is neergelaten en klaar om
beeldmateriaal te vertonen.
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De mogelijkheid van filmzaal maakt het theater weer dubbel
onderwerp van de 'brede' functie, zodat ook wijkbewoners
geregeld kunnen genieten van het scala aan filmcultuur.

TranstormaU van l!ldf.lilbl :I< naa1 bilSis l·scboC'I
Sportzaal
Tijdens de pauze een balletje trappen, na school nog even
tennissen of gewoon gymles onder leiding van de docent. De
sportzaal biedt ruimte aan vele sportieve activiteiten.

Ruimtelijk gezien is de sportzaal het grootste ononderbroken
volume van het gebouw. Kenmerkend voor de ruimte is de
vrije structuur en de wijze waarop het ruimtelijk alle
bouwlagen met elkaar verbindt.
Het is juist deze ruimte die wat extra spanning geeft aan de
beleving van het totale gebouw. Het schoolproces voert
verscheidene keren op ongedwongen wijze langs deze
ruimte, zonder de mogelijkheid te bieden tot het werkelijk
betreden. Juist deze tegenstrijdigheid herstelt de balans als
compensatie in de zo eenvoudig toegankelijke binnenruimte
van het overige gebouw.
Daar waar normaal gesproken de gymzaal als een muffe
kolos op een afgelegen plek ligt, is deze nu actief betrokken
bij de reis door het onderwijs. In plaats van een bijrol krijgt
het nu veel meer een hoofdrol.
Dit geldt niet alleen binnen de school, maar zeker ook naar
de buitenwereld toe. De sportzaal leent zich door zijn
inpassing en zonering zeer goed om 'breed' gebruikt te
worden. Zo kunnen ook lokale sportverenigingen gebruik
maken van deze fantastische ruimte.

"Een gebouw dat wordt gebruikt,
is een gebouw dat leeft."
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Figuur 69: Zicht vanaf de tribune
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Materialisering
Het materiaalgebruik van de fabriek wordt gekenmerkt door
de herkenbare materialen uit de modernistische stijlperiode
als beton, glas en staal. Beton is ingezet als bouwmateriaal
voor alle harde constructiedelen. Door puurheid in gebruik
draagt het op onvergelijkbare wijze bij aan het karakter van
het gebouw als geheel. Met name in het interieur straalt tot
de dag van vandaag een frisheid uit alsof het gebouw
onlangs is opgeleverd.
De materialen glas en staal werden toegepast in de originele
gevelelementen en onderscheiden zich door een oorzaakgevolg relatie. Het licht, lucht, ruimte credo werd vertaald in
een hoogtransparante gevel. Een zo groot mogelijk glasoppervlak heeft zo slank mogelijke profielen tot gevolg.
Wat het gebouw zo krachtig maakt is dat alle materialen in
pure vorm is toegepast. De eigenschappen zijn niet verhuld,
maar laten juist zien wat de werkelijke waarde van het
onderdeel is.

"Echte materialen spreken, en die beleef je ook zo"
Figuur 70: Gecombineerde toepassing van hout,
glas en aluminium

Om tijdbestendig te zijn moet de functielaag zich
distantiëren van de onderliggende permanente structuur.
Het onderscheidend vermogen wordt gearticuleerd door het
aanbrengen van materialen die contrasteren in kleur, type en
waarde.
Dit betekent niet dat alle beschikbare materialen zondermeer
geschikt zijn . De randvoorwaarde die wordt gesteld is wel
dat alle materialen puur moeten zijn. Een baksteen moet niet
de illusie hebben een goudstaaf te zijn. Dat is het niet, en zal
het ook nooit worden. Door toegenomen technologische
ontwikkelingen lijkt het eerder regel dan uitzondering, dat
we steeds vaker te maken krijgen met materiaal dat niet is
wat het lijkt.
Van alle voorhanden zijnde materialen is de keuze gevallen
op de basis van hout, glas en aluminium.
Figuur 71: Gevelreferentie (Barkow Leibinger)
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Hout
De functielaag moet zich zelfstandige wijze kunnen
verhouden tot de structuur. De opbouw van de ruimten
vraag dus om een eigen karakteristiek constructiemateriaaL
Er is voor hout gekozen, omdat deze voor tijdelijkheid en
aanpasbaarheid staat.

Weersinvloeden van buitenaf worden tot een minimum,
omdat de functielaag omsloten is door de bestaande
structuur. Dit maakt het mogelijk om de structuur van
houten constructiedelen zoveel mogelijk in het zicht te laten.
Naast hout als primair constructiemateriaal wordt MDF
toegepast, als plaatmateriaal voor de afwerking van gesloten
geveldelen. De meest herkenbare toepassing is de flexwand.
Er is voor dit materiaal gekozen omdat MDF, in tegenstelling
tot persplaat of multiplex, uitgevoerd kan worden met zeer
scherpe lijnen en egale oppervlakken .
Alle gekleurde oppervlakken zullen als afwerking in hoogglans worden afgelakt. De keuze voor de ietwat schreeuwerige kleurstelling staat synoniem voor het energieke
element van de school en vormt een nadrukkelijk contrast
met het bestaande.

Glas
Om optimaal te kunnen profiteren van daglicht en
transparantie is relatief veel glas toegepast. Omdat een
school onderdak biedt aan impulsief gedrag is perspex als
vervanger overwogen. Maar om de reden dat het juist geen
puur materiaal is, en veiligheid gewaarborgd kan worden
door toepassing van gelaagd glas, is deze optie komen te
vervallen.
De nieuw aangebrachte buitengevel is voorzien van blank
enkelglas. Ter hoogte van de borstwering op de eerste
verdieping zijn de glasvlakken voorzien van een blauwe tint,
als verwijzing naar de bandvorming van het originele
gevelontwerp.
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Binnen het gebouw zijn alle glasoppervlakken hoogtransparant uitgevoerd. Als uitzondering zijn de toegangsdeuren tot de lokalen voorzien van een moderne versie van
glas-in-lood. Het beeld verwijst naar het ontwerp van de
school binnen de bestaande structuur.

Aluminium
Het gebruik van het materiaal aluminium is ook nu weer het
gevolg van de vraag naar hoge mate van transparantie.
Omdat hout als constructiemiddel in de basis een behoorlijke
volume heeft is bij de binnengevels gekozen om het stijl en
regelwerk in dit relatief zachte metaal uit te voeren.
In de twee plaats verwijst het gebruik van aluminium naar
het oorspronkelijke referentiebeeld van de gevelgeleding. Op
deze manier vinden oud en nieuw op eigentijdse wijze weer
aansluiting .

Toekomstbestendig Bouwen

10. Installaties
Industriële productiegebouwen bezitten het algemene kenmerk over onvoldoende capaciteiten te beschikken, om het
binnenklimaat goed te kunnen beheersen. Het positieve
gevolg van dit probleem is dat deze objecten wel de
industriële karakteristieken kunnen presenteren, die de
gebouwen maken tot wat ze zijn.
Dit contrast speelt ook binnen dit ontwerp een belangrijke
rol. Enerzijds moet het gebouw voldoen aan de geldende
functie-eisen, wat die eisen ook zijn. Anderzijds is het juist
de pure en krachtige uitstraling van de materialen die het
gebouw zijn karakter geeft.

~· l.~
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Figuur 72 : Isolatielijn
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Isolatielijn
In het ontwerp wordt onderscheid gemaakt tussen het
gebouw en functie. Per bouwkundige laag moet worden
bepaald of deze nu toebehoort aan het permanente of aan
de variabele.
Binnen de melkfabriek zijn de lagen draagconstructie en
ontsluiting onlosmakelijk verbonden met het gebouw. De
lagen enscenering en dienende elementen behoren (altijd)
tot de functielaag. De overgebleven laag huid speelt
daarentegen een dubbelrol en kan niet zondermeer worden
toegewezen aan gebouw óf functie.
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De huid is voor een groot gedeelte aan het gebouw
verbonden in de vorm van het betonnen schaaldak. Op
zichzelf kan het dak niet voldoende weerstand bieden tegen
weersinvloeden en zal voorzien moeten worden van een
isolatielaag. Om de betonconstructies in het zicht te kunnen
houden is er voor gekozen om het dak aan de buitenzijde te
isoleren. Daarmee wordt de dakisolatie een onderdeel van
de permanente laag.
De motivatie voor de beslissing is eenduidig. Vanuit de
omgeving is het zicht op de buitenlaag van de dakconstructie
minimaal, en niet karakteriserend voor de beleving. Na
toevoeging van de isolatielaag blijft het beeld coherent aan
de huidige situatie. Dit maakt buitenisolatie als toevoeging
een meerwaarde.

Tegen de achtergevel is er voor gekozen om de gevel
helemaal intact te laten. Er is om die reden bewust gekozen
om niet in- of uitwendig te isoleren. Daarvoor in de plaats is
gekozen om op ongeveer 1,5 meter achter de buitengevel
een geheel vrijstaande binnengevel te plaatsen . Deze nieuwe
binnengevel vormt een onderdeel van de functielaag en
wordt daarom als variabel beschouwd . Wanneer de functie
verandert, zal de binnengevel evenredig meeveranderen.
Als onderdeel van de isolatielijn worden de bijgebouwen
voorzien van een nieuwe transparante buitenhuid. Deze
gevel is opgebouwd als een zelfstandig element. Functioneel
gezien kan de façade in ongeveer even grote mate
gekoppeld worden aan de variabele functielaag als aan de
permanente structuur. Dit gegeven vertaalt zich in een zeer
transparante laag die de sprankelende taal van de originele
gevelgeleding spreekt en tegelijkertijd de functie laat
voldoen aan de hedendaagse weerstandseisen.
Koudebruggen worden voorkomen door de gevel vóór de
draagconstructie langs te leggen. De draagconstructie wordt
ingesloten, wat getypeerd kan worden als een 'warme'
constructie. De afstand tussen gevelvlies en de binnenconstructie benadrukt nogmaals de scheiding van lagen.
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Figuur 74: Toepassing van een tweede huid façade als nieuwe hoog
transparante gevel rondom de bügebouwen.

Figuur 73: H.2 Aansluitprincipe waar variabele laag en permanente
structuur elkaar ontmoeten. Kenmerkend is de hoge ontkoppelfactor dat
als basisprincipe wordt ingezet in alle aansluitpunten.
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Klimaatbeheersing
Ten behoeve van installatietechniek wordt het gebouw
grofweg opgedeeld in vier klimaatzones:

A

4
1. De sporthal

1

2

4
Figuur 75: Verdeling van installatiezones

3

Deze ruimte biedt onderdak aan een ' koele' functie. Door
lichaamsintensieve activiteiten genereert de gebruiker zelf
warmte en ervaart zo een prettige gevoelstemperatuur. Het
is dan ook gewenst dat deze ruimte zelf koel blijft.
Ten opzichte van de zon heeft de ruimte dan ook een zeer
gunstige koele ligging. Door de daksprong is er zelfs sprake
van constante schaduwwerking over een groot deel van het
dakoppervlak. Desondanks wordt ook deze ruimte voorzien
van dakisolatie aan de buitenzijde om te voorkomen dat het
in winterperioden te ver afkoelt .
Ventilatie en verwarming van de sportzaal vindt lokaal
plaats. In de binnenstraat, onder het hellend looppad, zijn
ventilatie- en verwarmingsvoorzieningen getroffen. De
aanvoer van verse lucht wordt uit de binnenstraat betrokken
en na gebruik, via roosters in de lichtstraten naar buiten
afgevoerd .
De kleedruimten van de sportgelegenheid bevinden zich in
de kelderverdieping . Kenmerkend voor deze ruimten is de
hoge intensiteit van watergebruik vlak na beëindiging van
sportactiviteiten. Het warme water wordt geleverd door de
verbrandingsketel in installatieruimte (A). Deze ketel voorziet
naast de kleedruimten, ook alle overige warm water
tappunten binnen de school.
De oude installatieruimte wordt opnieuw in gebruik genomen
en daarmee de schoorsteen weer in ere hersteld als afvoerpunt van rookgassen .

Figuur 76 : Relatiedoorsnede van installatiezones
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2. De mfozone
Klimaattechnisch worden binnen deze zone naast
bibliotheek, mediatheek en vrije ruimten ook de zitgelegenheid van het restaurant gerekend.
Kenmerkend is de overeenkomst dat al deze ruimten
passieve functies bevatten zijn die goed geklimatiseerd
moeten worden . Er is dan ook gezocht naar flexibele en
energiebewuste systemen om ook het mondiale energievraagstuk niet uit het oog te verliezen. Gekozen is voor een
systeem met vloerroosters die een ruimte in korte tijd kan
verwarmen, maar ook stand-by stand kent wanneer door
afwezigheid van personen even geen conditiebehoefte is.

Het binnenplein
Het binnenplein is extensief in gebruikswaarde en kent
daardoor sterke pieken in ruimtelijke belasting . Op de
momenten dat zeer veel personen in de ruimte aanwezig zijn
is extra ventilatie, eventueel in combinatie met verwarming,
noodzakelijk. Voor die momenten zijn in de gevel tussen de
bibliotheek en het binnenplein, Punkah lauvers ingebouwd.
Deze inblaasstukken kunnen met hoge snelheid ventilatielucht ver de ruimte in werpen. In praktijk betekent dit dat de
uitmonding ruim boven de hoofden van bezoeker moet
bevinden, wil je niet iedereen voorzien van hetzelfde steil
kapsel. De 'nozzles' bevinden zich dan ook vlak onder de
loopbrug op ongeveer vier meter hoogte.

De ruimten binnen deze zone worden dekselloos uitgevoerd
en zal ook op winters dagen in prettige verblijfscondities
moeten voorzien. Om die reden zijn de ruimten naast een
verhoogde vloer, ook voorzien van hoge borstwering. Dit
maakt het mogelijk om de ruimte vanuit de vloer te
conditioneren. De verhoogde vloer vormt dan een plenum en
is voorzien van richtbare Krantz vloerroosters die de verse
lucht inblazen.

Figuur 78: Krantz verstelbaar vloerrooster

Op deze manier kan zonder tochtvorming toch voldoende
geventileerd worden . Warme lucht voert op aangename
wijze langs gebruikers en zorgt op die manier voor een
prettig verblijfsklimaat. De 'vuile' lucht stijgt op in de
binnenhal en wordt afgevoerd via de ventilatieroosters in de
lichtstraten.
Het verwarmen en conditioneren van verse lucht vindt plaats
in de installatieruimte (B) in de kelder. Van daaruit wordt het
afgeleverd in de benodigde ruimte.
Deze installatieruimte heeft als kenmerk dat het alleen lage
temperatuursverwarming regelt. Het systeem is voorzien van
een aquifer met warmtepomp die als combinatie prima
dienst kan doen in de Hilversumse zandbodem.

Figuur 80: Wervelgrafiek met
bereik van vloerroosters

Figuur 81: Plenum vloer met overdruk

Figuur 79: Punkah Lauvers
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3 Thuisbasis en variabele lokalen
Alle bijgebouwen zijn voorzien van een 'dubbele huid façade.
Het buitenblad is uitgevoerd in enkel glas (A). Aan de
binnenzijde bevindt zich de binnengevel van de lokalen/
thuisbasis, en is opgebouwd met dubbel glas (B).

Door het te openen raam (3) in het binnenblad kan de
achterliggende ruimte op natuurlijke wijze worden
geventileerd. Verse lucht van buiten wordt opgewarmd in de
buffer en stroomt zo het lokaal binnen.

Tussen de gevelbladen ontstaat een bufferruimte die
voorzien is van zonwering. Deze bufferzone is niet bedoeld
als verkeersruimte, maar is wel toegankelijk, bijvoorbeeld
voor reinigingsdoeleinden. Tevens kan deze dienst doen als
vluchtroute in geval van calamiteiten.

Wanneer voldaan is aan de warmtevraag binnen de lokalen
zal het raam zich sluiten. Overvloedige warme lucht hoopt
zich op in de nok van de buffer. Een deel wordt voorbij de
lokalen getransporteerd en ingeblazen in de binnenhal (6, 7,
8). Zo kan ook de rest van het gebouw op energie-efficiënte
wijze van warmte worden voorzien.

De buffer met zonwering werken samen; zonlicht wordt
gevangen en omgezet in warmte. De warmte stijgt op en er
ontstaat trek.

Als de gewenste temperatuur in de binnenhal is bereikt, zal
restwarmte uit de buffer rechtstreeks naar buiten worden
afgevoerd (5).
Figuur 82: Trox regelunit
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Koeling en bijvetwarming
De zomer kan een aaneenschakeling van extreem warme
dagen over ons uitstrooien. Door aanhoudende zonbelasting
dringt warmte door tot in elk constructieonderdeeL Op die
momenten is extra koeling nodig zodat leerling en leerproces
goed kunnen blijven functioneren.

In ieder lokaal/thuisbasis is daarom tegen de buitengevel
een Trox luchtbehandelingsunit (2) geplaatst. Dit systeem is
verwerkt in de verhoogde vloer. Bij een koudevraag zal
getemperde lucht uit de hal worden aangezogen (10) en na
koeling in de ruimte worden gebracht.
Gedurende de winter zal, zolang de zon schijnt, de 'tweede
huid façade' prima blijven functioneren . Toch kan het
gebouw op momenten dat de zon niet schijnt flink koud
worden. De zelfstandig werkende regelunit springt dan bij
om de individuele ruimte te voorzien van extra warmte.

4 Overige rutmten
De achtergevel van de fabriek ontvangt in veel mindere mate
zoninstraling dan de bijgebouwen. (Dit is ook de reden dat
de achtergevel na al die tijd er nog puntgaaf bijstaat) De
gevel is voorzien van de originele elementen uit '54 en nog
steeds niet aan vervanging toe.

Na-isolatie van de buitengevel is dan ook niet gewenst. Om
die reden is een extra binnengevel geplaatst. Ook deze
ruimten zijn voorzien van verhoogde vloeren om alle
dienende elementen tot in elk punt van de ruimte te kunnen
brengen. Klimaatbeheersing wordt dan ook in deze zone op
een meer conventionele wijze opgelost.
Met de gevel aan de noord-oost zijde zijn de praktijklokalen
vrij van extreme zonbelasting. In combinatie met het flinke
volume heeft zonbelasting een gedempte invloed op de
temperatuur van het binnenklimaat Om deze reden kunnen
de ruimten ook hier met de Trox regelunit uitgevoerd
worden.
Het directiegebouw bestaat, ook in de nieuwe situatie,
voornamelijk uit kantoorruimten. Deze zijn voorzien van een
zelfstandig verwarmingsinstallatiesysteem. Dit systeem blijft
Figuur 83: Praktijklokalen met dubbele gevel.
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in gebruik omdat er geen elementaire verbeteringen van
toepassing zijn.
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11. Conclusie
Toekomstbestendigheid dat was het thema, het ontwerpen
van de school het onderwerp. Deze twee elementen heb ik
geprobeerd zelfstandig, maar tegelijkertijd ook samen te
laten werken in dit project. In dit geval een
herbestemmingsontwerp, wat in essentie het spiegelpunt
bleek te zijn van "Farm fo!lows function'~ De basis van
toekomstbestendigheid moet dan ook eerder gezocht
worden op het moment van initialisatie, in plaats van
revitalisatie.
Waar het uiteindelijk om gaat is dat we met andere ogen
naar een gebouw moeten kijken, beginnend bij het
ontwerpproces. We moeten er naar streven de functie als
zelfstandig element op te vatten en ontkoppeld te zien van
zijn verpakking. Op deze manier kan dynamiek als levensverzekering van de structuur worden ingebouwd.
Alle beoogde kernkwaliteiten die het gebouw maken tot wat
het is, vormen samen de onderliggende structuur en moet
als het permanente worden opgevat. Deze structuur bepaalt
hoe en in welke vorm het ruimte geeft aan de functielaag en
vormt daarmee de ruimtelijke handleiding. Deze handleiding
dient dan ook als basis voor alle toekomstige veranderingen.
De functielaag vertelt op zijn beurt het verhaal van de
structuur en zijn kwaliteiten. En articuleert dit op geheel
eigenzinnige wijze. De bezoeker kan op die manier de
woorden herkennen, het leert de taal en gaat zo het gesprek
waarderen.
Het is uiteindelijk de dynamiek van de functie zelf die kleur
geeft aan de compositie. Het is tegelijkertijd ook dezelfde
functie die aandringt op verandering, verandering die nodig
is om te kunnen overleven. Mijn aanbeveling is dan ook om
de functie op compromisloze wijze in te zetten binnen de
gestelde grenzen.
Om tegelijkertijd de vitaliteit van de functie te garanderen is
het noodzakelijk de functielaag op drie verschillende niveaus

van accommodatievermogen te voorzien, te weten: tijdens,
in en van functie.
Tegelijkertijd zegt dit alles en niets. Het creëert vrijheid voor
elke verandering, zonder een uitspraak te hoeven doen over
de inhoud van die verandering. Want één ding is zeker:
veranderingen zullen plaatsvinden, de vraag is alleen
wanneer en hoe.
Of het nu gaat om herbestemming of nieuwbouw, we
moeten niet proberen te voorspellen wat niet te voorspellen
valt. We kunnen er daarentegen wel voor zorgen dat
ongeacht de vorm van verandering, gebouw en functie zo
goed mogelijk aansluiting kunnen vinden.
Ik pleit er dan ook sterk voor dat toekomstbestendigheid als
basisingrediënt wordt toegevoegd aan het ontwerpproces.
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Evaluatie
Zo aan het einde van het afstuderen is mij opgevallen dat
het project een geheel eigen leven is gaan leiden. Wat
begon met een gevoel, een richting, gedreven vanuit mijn
eigen motivatie heeft nu karakter gekregen en een eigen
gezicht.
Al in voorafgaande masterprojecten speelde veranderbaarheid een belangrijke rol. Op een of andere manier
vonden flexibiliteit en accomodatievermogen altijd een plek
binnen mijn projecten. Ik wist heel zeker dat zij een
belangrijke rol speelden, maar ik kon de waarde ervan nog
niet goed plaatsen. Het bleef allemaal nog teveel hangen in
een scenario.
Het afstudeerproject was dan ook de kans die ik kon
aangrijpen om dit onderwerp verder uit te diepen. Het gaf
mij de mogelijkheid om werkelijk vorm te kunnen geven aan
de rol van aanpassingsvermogen binnen een gebouw. Het
thema werd dan ook toekomstbestendigheid Nu het project
is afgerond, is mij één ding heel duidelijk geworden; dat het
thema in al mijn werk een permanente rol zal blijven spelen.
Tot aan het afstuderen toe had ik nagenoeg alleen maar
gewerkt aan 'nieuwe' ontwerpen. Ik wilde deze keer dan ook
iets anders proberen, ik wilde een bestaand gebouw nieuw
leven inblazen.
Oude, uit functie geraakte gebouwen hebben nu eenmaal
iets speciaals. Of ze nu groot, klein, fraai of lelijk zijn; ze
bezitten nagenoeg allemaal karakter. Zoiets gooi je niet weg,
dat pak je aan!
De melkfabriek in Hilversum kwam als vanzelf op mijn pad.
Het was pas uit gebruik genomen en ik kreeg te horen dat
het de gemeente de wens had om het als school te
revitaliseren. Toekomstbestendigheid, een bestaand gebouw
én een realistische opdracht; de puzzelstukjes waren
compleet.

De start van het afstuderen ging vrij soepel en vlot, maar
het proces strandde bij het daadwerkelijk maken van het
ontwerp. Het koste me moeite. Ik ontdekte dat ik nog teveel
uit ging van het nieuwe, vanuit dat wat ik tot dan toe had
geleerd. Met vallen en opstaan werd duidelijk dat ik tijdens
het project het gebouw op een tweede plaats had gezet. Het
was dan ook het gebouw zelf die al tijdens het ontwerpen
zijn karakter toonde, alsof het wilde zeggen: "Ik eerst of
anders niet."
Vanaf deze bevrijdende realisatie kreeg het project snel
handen en voeten. De oplossing voor het ontwerp moest in
het gebouw zelf worden gezocht en werd ook gevonden.
Geholpen door het duo intuitie en ratio ontstond er een
voortdurende wisselwerking tussen het gebouw en mijzelf.
Wanneer frictie ontstond bleek er gebrek aan het laatste en
kreeg het ontwerp teveel de overhand in onze dialoog.
Ontwerpen is dan ook een proces in het herstellen van
onbalans.

"Het creatieve proces is geen rechtlijnig ABC
maar eerder een TUE. "

Ergens heb ik het gevoel dat het ontwerp zichzelf heeft
neergezet zoals het wilde zijn, waarbij het mij enkel heeft
gebruikt om te krijgen wat het wilde. Het leek soms alsof de
puzzelstukjes vanzelf hun plek vonden.
Op een gegeven moment is het dan ook genoeg geweest en
krijgt het project een natuurlijk einde. Er zullen altijd
verbeterpunten en nog vele werkbare uren overbHjven, maar
het is goed zo.

"Afstuderen is zeven dagen per week, 24 uur per dag,
een confrontatie met jezelf"

Ik ben dan ook blij dat het afstuderen nu eindelijk is
afgerond, zodat ik mijn ontwikkeling voort kan zetten in
nieuwe projecten. Al is het zonder te weten wat de toekomst
in petto heeft.
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