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Aanzicht van de zitgelegenheid op de dijk
van de uiterwaard Over de Maas.

Tegenwoordig wordt dynamiek in de wereld
minder gewaardeerd en ontstaat er een drang
naar stabiliteit. Voor de gebouwde omgeving
heeft dit zich onder andere geuit in het
referendum over een verbod op minaretten in
Zwitserland en in de discussie over de eventuele
ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder
in Nederland. Dynamiek is echter essentieel
voor ontwikkeling van de wereld en de mens en
daarom moet dynamiek opnieuw gewaardeerd
en verwonderd worden.
Om hiertoe te komen is een ontwerpstrategie
geformuleerd waarin het bouwmateriaal het
startpunt is en die leidt tot keuzes over locatie
en functie.Door deze strategie toe te passen
wordt het volgende onderzocht: is het mogelijk
een architectuur te ontwerpen die door een
plaatsgebonden materiaal innig verbonden wordt
met een plek en daar een hernieuwd waarderen
en opnieuw verw9n van dynamiek
mogelijk maakt m ak o k deel uit maakt van de
globaliserende we d?
Het resultaat van dit onderzoek zijn drie
ontwerpen in baksteen. Deze zijn geplaatst
op de grenzen van en in de uiterwaard Over
de Maas bij Alphen aan de Maas. Deze
uiterwaard wordt afgegraven ten behoeve van
de baksteenindustrie en ondergaat een grate
transformatie: een vorm van dynamiek die in de
omgeving vragen en weerstand oproept.
Door de toepassing van baksteen in de
ontwerpen worden zij innig met deze plek
verbonden . De invloed van dit materiaal op het
gebied is leidend geweest voor het antwerp van
de architectuur. Baksteen is in aile ontwerpen
zeer zintuiglijk te ervaren. Functioneel zijn de
drie ontwerpen gericht op het beleven van
het landschap op verschillende niveaus van
intensiteit. Deze functies, een zitgelegenheid,
een bezoekerscentrum en vogelkijktoren,
verbinden het lokale met het globale.
Deze resultaten tonen hoe het opnieuw
waarderen en opnieuw verwonderen van
dynamiek mogelijk gemaakt kan worden door
een architectuur die ontstaan is dankzij een
ontwerpstrategie met het materiaal als startpunt.
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Aanzicht van het bezoekerscentrum in de
uiterwaard Over de Maas.

Aanzicht van de vogelkijktoren op de
oeverwal van de uiterwaard Over de
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Dit afstudeerverslag is het resultaat van ruim 14
maanden werk. Het was een zeer interessante,
intensieve, leerzame en vooral ook leuke tijd
die ik niet anders had in willen vullen. In deze
periode ben ik door veel men sen en organisaties
in woord en daad bijgestaan en dit voorwoord wil
ik graag gebruiken om ze te bedanken.
Allereerst wil ik mijn afstudeercommissie en
begeleiders bedanken voor hun kritiek, inspiratie
en motivatie: Jan Westra, Jan Schevers en
Frans Franssen en ook Kees Doevendans,
Jeanne Dekkers en Christine Jetten voor hun rol
als externe begeleider. Ook mijn ateliergenoten
van het afstudeeratelier To the Bone wil ik
hiervoor bedanken.
lk ben ook veel dank verschuldigd aan Bjorn en
Lineke Lucassen voor het organiseren van het
bezoek aan de baksteenfabriek van Petersen
Tegl in Denemarken, dit is een zeer grote
inspiratiebron geweest. Net zo belangrijk bij dit
bezoek zijn Eva en Anneke Vervoort geweest die
er voor gezorgd hebben dat ik mee kon.
Ook wil ik Maarten Ponjee, de medewerkers
van de maquettewerkplaats, Nederzand
projectmanagement BV, de stichting
Natuurmonumenten, de gemeente West
Maas en Waal, het Koninklijk Verbond van
Nederlandse Baksteenfabrikanten en de
Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform
voor het beantwoorden van mijn vragen,
het aanleveren van documentatie en/of
kaartmateriaal bedanken.
In de iets meer persoonlijke sfeer ben ik dank
verschuldigd aan de volgende (groepen)
mensen voor het bieden van een luisterend oor
voor mijn ideeen en frustraties of het bieden van
een uitlaatklep. Mijn vrienden, mijn huisgenoten,
E.S.Z.V. Oktopus, Fresh Pots!!!, de docenten
en medestudentassistenten van de sectie
Handtekenen. En tot slot wil ik ontzettend graag
bedanken: mijn vriendin, mijn broer en mijn
ouders.
Allemaal ontzettend bedankt.
Beerd Gieteling, Eindhoven, November 2010
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Crown Hall van ludwig Mies van de Rohe
op de campus van het Illinois Institute of
Technology.
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Dit document doet verslag van rnijn
afstudeerproject aan de faculteit Architecture,
Building and Planning van de Technische
Universiteit Eindhoven. Mijn project is een
van de projecten van het afstudeeratelier To
the Bone dat deel uitmaakt van de richting
Architectural Engineering.
Het afstudeeratelier To the Bone doet onderzoek
naar het ontwerpen vanuit het materiaal. lk heb
voor dit atelier gekozen omdat ik het kiezen en
toepassen van een materiaal als een van de
moeilijkste dingen binnen het ontwerpen van
architectuur ervaar. De keuze voor dit atelier
is dus een zeer persoonlijke welke ik met de
volgende anekdote wil illustreren.
In mijn eerste bachelorproject werd ik voor het
eerst met deze "handicap" geconfronteerd. Dit
project, begeleid door de toen net aangestelde
professor Colenbrander en mechanica-docent
Janssen, ging om het ontwerpen van een
artsenpraktijk en waning. Als referentieproject
gebruikte ik een antwerp van Ludwig Mies van
der Rohe: Crown Hall, onderdeel van de campus
van het Illinois Institute of Technology.
Ruimtelijk en organisatorisch had ik het
antwerp redelijk in elkaar zitten. Maar toen het
materialiseren van het antwerp. Qua constructie
was dit geen groat probleem, Mies gebruikte
vooral staal. Maar waar moest de wand van
gemaakt worden? Welk materiaal zou Mies
gebruikt hebben, vroeg professor Colenbrander
mij. Baksteen of natuursteen? lk koos voor
baksteen.
Het was mijn antwerp en mijn keus, dus ik kon
het niet echt een foute keuze noemen maar
gezien de vraagstelling en het referentieproject
was dit niet de goede keuze.
lk was me pas later echt bewust van deze "fout"
en sindsdien heb ik geprobeerd het toepassen
van materiaal op allerlei manieren beter onder
de knie te krijgen. lk heb het idee dat ik daar een
aardig eind mee ben gekomen sinds dat project
in mijn tweede jaar.
Maar om mezelf echt te testen heb ik zoals
gezegd voor het afstudeeratelier To the Bone
gekozen, waar het juist om het materiaal gaat.

lnleiding

Het is zelfs het begin punt. En ik heb nog eens
voor baksteen gekozen.
lk denk dat dit verslag mijn proces en product op
een inzichtelijke wijze presenteert aan een breed
publiek. Om dit te bereiken heb ik op elke twee
naastgelegen pagina's een afbeelding en een
gedeelte van de tekst gecombineerd. Soms sluit
de afbeelding direct aan bij de tekst, soms geeft
zij meer inzicht in het onderliggende proces van
mijn project. De afbeeldingen zijn slechts een
selectie van het totaal, voor aile afbeeldingen
verwijs ik u graag naar de bijlagen.
lk wens u veel plezier toe bij het lezen en
bekijken van dit verslag.

zum
M'inarettv~erbot
Angst voor dynamiek in de gebouwde
omgeving: poster uit Zwitserland. In dat
land staan op dit moment vier minaretten,
de poster toont bijna het dubbele.
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Vandaag de dag spelen er vraagstukken over de
identiteit van groepen mensen, Ianden of zelfs
gehele continenten. Wie is de Nederlander? Wat
is Europa? Wie zijn wij? De wereld verandert,
de samenleving globaliseert. Afstanden
worden korter en alles is beter bereikbaar. En
de architectuur doet mee en speelt een rol
in dit proces. Architecten werken vaker over
de grens en nemen hun architectuur mee.
Ze openen vestigingen in andere Ianden, in
andere culturen, en passen daar concepten uit
eigen land en eigen cultuur toe. Overal staan
vergelijkbare wolkenkrabbers en kan men bij
dezelfde winkelketens shoppen. Vliegvelden zijn
soms niet van elkaar te onderscheiden. Steden
worden steeds minder lokaal en meer globaal.
Maken architecten soms gebruik van deze
situatie door overal gelijksoortige architectuur
neer te zetten? Is dit misschien zelfs luiheid of
gewoon de vraag vanuit de markt? Je vraagt om
een Gehry, dus dan krijg je een Gehry!
Er zijn heftige reacties op deze globalisering en
haar aspecten waar te nemen. Mensen voelen
zich bedreigd door haar dynamiek en willen
hun eigen identiteit behouden. De groei van het
populisme in de politiek is hier volgens mij een
voorbeeld van. Voor de gebouwde omgeving
heeft dit zich geuit in bijvoorbeeld het Zwitserse
referendum over de vraag of minaretten daar
wei of niet gebouwd mogen worden of de
discussie over de ontpoldering van de Hertogin
Hedwigepolder in ons eigen land.
Bovenstaande observatie illustreert twee
essentil;}le vraagstukken. Allereerst kan mijn
inziens gesteld worden dat de binding van
de architectuur met de lokaliteit verandert.
Verdwijnt zij en wordt zij slechts verbonden met
een wereldcultuur? Of verschuift de balans van
lokaal naar globaal? Hoe moet de architectuur
hier mee omgaan? Hoe zou ik hier mee
omgaan?
De tweede observatie is dat mensen angstig
zijn geworden voor de veranderingen, de
dynamiek in de wereld. Deze dynamiek is door
de globalisering zeer sterk aanwezig. Is deze
angst niet raar? Heeft dynamiek in de wereld en
hoe wij daar als mensen mee omgaan ons juist

Kader

niet gevormd tot wie wij zijn? Kunnen we haar
een plek geven zodat we haar opnieuw kunnen
leren waarderen? Kan architectuur hier aan bij
drag en?
lk denk dat dit mogelijk is. De zoektocht naar de
antwoorden op deze twee vraagstukken vormt
dan ook het kader en probleemveld van mijn
afstudeeronderzoek.
Deze vragen en dus deze zoektocht zijn
voor mij zeer persoonlijk. Mijn fascinatie voor
plaatsgebondenheid, identiteit, dynamiek en
het bouwen is ontstaan in het dorp waar ik ben
opgegroeid, Breukelen. Breukelen is een dorp
aan de rivier de Vecht, waar het ontstaan is als
strategische nederzetting. In de kem van het
dorp zijn nag oude gebouwen te vinden en ook
langs de Vecht staan kastelen en buitenplaatsen
die herinneren aan de Middeleeuwen en
de Gouden eeuw van de Nederlandse
geschiedenis. Een bekend voorbeeld is het
kasteel waar de Nyenrode Business Universiteit
in gevestigd is.
Ook buiten de kern is de geschiedenis van
het dorp goed terug te lezen. De verschillende
wijken en buurten met bijbehorende bewoners
en architectuur zijn duidelijk te herkennen. De
wijk waar ik ben opgegroeid is een typische
'nieuwbouwwijk' gebouwd in het begin
van de jaren 90. Mijn eerste herinneringen
herbergen dan ook veel bouwactiviteiten. Dit
is waarschijnlijk ook een van de redenen dat ik
bouwkunde ben gaan studeren.
In het begin van deze studie ging ik nog
dagelijks met de trein naar Eindhoven. En naast
dit station staat de waarschijnlijke bran van
mijn fascinatie voor de relatie tussen de plek en
architectuur. Het gebouw in kwestie is een Van
der Valk hotel, Hotel Breukelen. Van oorsprong
is het echter een Chinees restaurant en aan
deze eerste bestemming dankt het zijn uiterlijk.
De architectuur is namelijk gei"nspireerd op het
Keizerlijk Paleis in de Verboden Stad in Beijing,
China. Hoewel op een bepaalde manier het
dogma "form follows function" opgaat vind ik het

tach raar dat de plek totaal geen invloed heeft
gehad op de architectuur. Het contrast met de
omgeving, de polders van het Groene Hart, een
windmolen uit 1696, of zelfs met de tien baans
snelweg A2 kan volgens mij niet grater zijn.
Dit gebouw vormt oak de link tussen mijn
fascinatie met de relatie van de plek met
architectuur en het afstudeeratelier To the
Bone, dat zich richt op het ontwerpen vanuit het
materiaal. De architect van het gebouw, Leo
Vuyk, vindt het namelijk een authentiek Chinees
gebouw. Volgens hem omdat het naast de vorm,
oak gebruikt maakt van bouwmaterialen uit
China. lk weet niet of ik het hier mee eens ben.
Chinees eten in Nederland smaakt immers oak
niet hetzelfde als in China.
Of het nou wei of geen authentiek Chinees
gebouw is, het roept bij mij in ieder geval de
vraag op wat de rol is van het toegepaste
materiaal binnen het vraagstuk over de relatie
van de plek met de architectuur. Het meenemen
van de rol van het materiaal in het onderzoek
maakt dat het past binnen het materiaal gerichte
onderzoek van het afstudeeratelier To the Bone.

Aan de hand van het hier beschreven
kader en probleemveld heb ik een
vraagstelling geformuleerd die ik tijdens mijn
afstudeeronderzoek zal beantwoorden. De
omschrijving van deze vraagstelling en hoe ik
haar invulling wil toetsen wordt in het volgende
hoofdstuk omschreven .

Naast dit zeer lokale voorbeeld , spelen
bouwmaterialen oak een rol binnen de eerder
beschreven globaliserende architectuur. Voor
deze architectuur worden immers vaak dezelfde
materialen toegepast. Materialen die geen
binding hebben of kunnen hebben met al deze
plekken. Oak wordt materiaal tegenwoordig
steeds vaker als een gimmick gebruikt in
architectuur. Aan vorm en programma wordt
ontworpen, materiaal is slechts behang. Een
materiaal dat alles kan en mag zijn en misschien
zelfs moet zijn omdat dit een belangrijk middel
is geworden om architectuur exclusief te maken.
Waarbij de exclusiviteit in het materiaal zelf
wordt gezocht en niet in zijn toepassing. Het
zoeken van exclusiviteit in de toepassing is
volgens mij juist een uitdaging. Het vraagt om
inventiviteit. lnventiviteit die aileen bereikt kan
worden met een onderzoekende en kritische
houding ten opzichte van het materiaal. De hier
beschreven relatie maakt dat mijn kader past
binnen het afstudeeratelier To the Bone.
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He! conflict tussen globalisering en
lokaliteit: Hotel Breukelen van Leo Vuyk
tegenover de Kortrijkse molen uit 1696.
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Zichtbare dynamiek: de fundamenten van
deze oude kogelvanger bij Fort Everdingen zijn zichtbaar geworden door het
inklinken van het landschap.

20

In het vorige hoofdstuk is het kader en het
probleemveld omschreven. Binnen dit kader
wordt in dit hoofdstuk een vraagstelling
geformuleerd. Deze vraagstelling moet leiden
tot een ontwerp. In dit hoofdstuk wordt ook
omschreven hoe ik de kwaliteit van dit ontwerp
en dus mijn antwoord op mijn vraagstelling
wil toetsen. Kwaliteit die niet aileen poetisch
maar ook technisch aanwezig moet zijn. De
poezie moet waargemaakt worden, zoals het de
poetisch-ingenieur betaamt.
Als ik het doel van het afstudeeratelier,
ontwerpen vanuit een materiaal, combineer met
de vraagstukken over de relatie van de plek met
architectuur in een globaliserende wereld en het
afnemen van waardering voor dynamiek Ievert
dit voor mij de volgende vraagstelling op:
Hoe kan, door te ontwerpen vanuit een
plaatsgebonden materiaal, een architectuur
ontstaan die dee/ uitmaakt van de
globaliserende wereld maar toch innig
verbonden is met de plek en ook het opnieuw
waarderen van de op de plek aanwezige
dynamiek mogelijk maakt?
Vooral het materiaal is bij het invullen van deze
vraagstelling essentieel. Deze kan er voor
zorgen dat locatie, programma en materiaal
niet meer oppervlakkig of zelfs helemaal
niet meer met elkaar zijn verbonden. Om dit
mogelijk te maken moet er sprake zijn van
een herinterpretatie van het oerprincipe van
architectuur: het bouwen van een bescherming
biedende plek met materiaal wat gevonden
wordt in de directe omgeving. Hierdoor ontstaat
een innige verbinding tussen locatie, programma
en materiaal, die essentieel is om herwaardering
van de ter plekke aanwezige dynamiek mogelijk
te maken.
Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is
aangehaald, wil ik een soort van hypothese voor
mijn vraagstelling formuleren. Misschien is het
beter om in plaats van een hypothese te spreken
over een doelstelling: een verwachting of hoop
uitgesproken over de te bereiken kwaliteit. Na

Vraagstelling

het afronden van het onderzoek zou dit gebouw
dan ook dienst kunnen doen bij het toetsen van
mijn vraagstelling.
Bij de vergelijking van mijn uiteindelijke ontwerp
met het gekozen gebouw past mij echter grote
bescheidenheid. Het bereiken van de kwaliteit
van dit ontwerp is op dit moment niet mogelijk,
maar dat maakt het niet minder geschikt om als
criterium te dienen.
Om deze vraagstelling te kunnen toetsen
wordt, als ware het een hypothese, een korte
beschrijving gegeven van een bestaand gebouw
dat voor mij op zeer inspirerende wijze invulling
geeft aan mijn vraagstelling. Het bereiken
van de kwaliteit van dit gebouw zou voor mij
een zeer geslaagd ontwerp en dus onderzoek
opleveren.
Voor mij is de Bruder Klaus Kapelle, ontworpen
door de Zwitserse architect Peter Zumthor, een
zeer inspirerend voorbeeld van waar invulling
van deze vraagstelling naar toe zou kunnen
leidden. Deze kwaliteit is voor mij het hoogst
haalbare van hoe een gebouw verbonden kan
worden met de lokaliteit door de toepassing van
materiaal, het hieraan ontlenen van identiteit en
het hierdoor beleefbaar maken van dynamiek.
Allereerst de materiaaltoepassing. Gebouwd
door de opdrachtgevers zelf, is deze kapel
opgetrokken in beton waarin toeslagmaterialen
uit de bodem van de plek zijn toegepast. De
kleur van de aarde is zichtbaar en het gebouw
is dus letterlijk onderdeel van de plek. Het
exterieur is erg strak vormgegeven en dient als
contrast voor de glooiende heuvels, de wuivende
graanvelden en de bossen in de omgeving. Het
contrast tussen de kleine abstracte kapel en
het natuurlijke landschap maken beiden zeer
beleefbaar.
Het interieur in de betonnen kapel is gevormd
door boomstammen uit een van de bossen in
de omgeving. Met deze stammen is een zeer
organische ruimte gevormd die doet denken aan
een tent. Na het uitharden van het beton wat om
de stammen was gestort, zijn zij aangestoken
en in drie weken tot houtskool vergaan. Dit
proces geeft de ruimte een zeer sterke geur en

maakt een zeer intense plek. In het interieur zijn
nu aileen nag zwartgeblakerde indrukken van
boomstammen in het beton te zien. lndrukken uit
het verleden .
De ruimte is echter niet helemaal gesloten. Een
opening in het dak vormt een kader voor de
luchten boven het gebouw. De trek door deze
opening zorgt ervoor dat de beleving van de
rooklucht versterkt wordt. Ook komt door deze
opening regenwater naar binnen. Dit water
verzamelt zich op de Ioden vloer en vormt daar
een spiegelend vlak waarin de Iucht te zien is.
De vloer is van load omdat in deze omgeving
vroeger de loodindustrie erg aanwezig was.
De inventieve toepassing van verloren bekisting
en de roem van de architect maakt dat deze
kapel druk bezocht wordt door mensen van
over de hele wereld. De functie van de kapel
houdt echter stand. Door de intense zintuiglijke
ervaring van het gebouw gaat de drukte van
buiten verloren in de rust van het binnen. Ook
deze contrasten versterken elkaar en maken
elkaar beleefbaar. Door het bestaan van het
een kunnen we het ander een plaats geven en
beiden leren waarderen .
Ht bijzondere van deze kapel is de architectuur
die ontstaan is op en door die plek, de lokale
identiteit is in haar gematerialiseerd. Ook maakt
zij de dynamiek die daar aanwezig is of was
zeer intens beleefbaar en kan zij beter geplaatst
en gewaardeerd worden. Zodoende heeft zij
zeer sterk een eigen plek verworven in deze
globaliserende wereld. Hierom vormt de kapel
voor mij een zeer goed kader waar ik aan kan
toetsen of ik voldoende invulling heb kunnen
geven aan mijn vraagstelling.
Om een dergelijk antwerp te bereiken heb ik een
ontwerpstrategie opgesteld die in het volgende
hoofdstuk wordt uitgelegd.
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Schets gemaakt tijdens het bezoeken van
de Bruder Klaus Kapelle.
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Visualisatie van de ontwerpstrategie .
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In het voorgaande hoofdstuk heb ik mijn
vraagstelling omschreven. Om deze
vraagstelling invulling te kunnen geven heb ik
een strategie bepaald die sturing geeft aan het
proces en dus bepalend is voor mijn onderzoek.
Deze strategie is voortgekomen uit mijn M3
project, ook onderdeel van het afstudeeratelier
TQ the Bone, maar ook uit andere voorgaande
projecten en mijn stageperiode.
Het M3 project heeft zich gericht op het
ontwerpen vanuit het materiaal. Door deel te
nemen aan de tweejaarlijkse internationale
Concrete Design Competition ontstond de
mogelijkheid om met beton te oefenen op hoe
je zou kunnen ontwerpen vanuit het materiaal.
Het doel van deze competitie was om invulling
te geven aan het begrip Monolithic: exploring
versatility. De kennis die ik in dit project heb
verworven maakt het goed mogelijk om invulling
te geven aan mijn vraagstelling:
Hoe kan, door te ontwerpen vanuit een
plaatsgebonden materiaal, een architectuur
ontstaan die dee/ uitmaakt van de
globaliserende wereld maar toch innig
verbonden is met de plek en ook het opnieuw
waarderen van de op de plek aanwezige
dynamiek mogelijk maakt?
Binnen deze vraagstellingen zijn drie essentiele
aspecten aanwezig: materiaal, de plek en
het opnieuw waarderen van dynamiek. Deze
eerste twee aspecten spreken voor zich, het
laatste aspect draait vooral om de functie van
een antwerp. Deze aspecten moeten verenigd
worden in een antwerp. Een antwerp wat
gebruikt zal moeten worden door mensen. De
mens is dus essentieel, hij vonnt de verbinding
tussen de drie aspecten.
Deze drie aspecten kunnen binnen de
vraagstelling als volgt procesmatig geordend
worden: materiaal, locatie, functie. Het
bestuderen van het materiaal leidt tot een
locatie, leidt tot een functie, welke uiteindelijk
weer gematerialiseerd zal moeten worden in het
onderzochte materiaal.
Er is dus sprake van een proces dat uiteindelijk

Ontwerpstrategie

terug zal keren naar het beginpunt, het proces is
een zoektocht. Een zoektocht die om de mens
draait. Deze opvattingen heb ik in het schema
op de pagina hiernaast verbeeld .
In het schema is te zien dat waar de mens raakt
aan de relaties tussen de aspecten materiaal,
locatie en functie de aspecten, vinden,
bestemmen en bouwen ontstaan. Deze woorden
vormen voor mij de link tussen de drie aspecten
en zijn dus ook essentieel om te onderzoeken.
Het zoeken naar de essentie van elk van de
eerste vijf aspecten zal uiteindelijk leiden tot een
on twerp bij stap zes, het bouwen.
Ter ondersteuning van de zoektocht
naar de essentie van elk aspect heb ik
deelonderzoeksvragen gefonnuleerd.
Wat zijn de eigenschappen van het gekozen
materiaal?
Waar en hoe komt de mens aan dit materiaal?
Wat zijn de kenmerken van de omgeving waar
het materiaal vandaan komt?
Wat voor functie is er gewenst in deze
omgeving?
Wat zijn de eigenschappen van deze functie?
Hoe kan deze functie met het gekozen materiaal
in deze omgeving gebouwd worden?
Het essentieel dat de antwoorden op de ene
vraag leiden tot het invullen van de volgende
vraag. Op die manier kan er een hecht en
continu ontwerpproces ontstaan. lk wil deze
continu"iteit in deze scriptie duidelijk verwoorden
in een doorlopend verhaal. Een verhaal wat
leesbaar is voor een breed publiek. Daarom
keren in de nu volgende hoofdstukken van deze
scriptie die deze zes aspecten behandelen deze
vragen niet altijd expliciet of in dezelfde vonn
terug.

Gedeelte van een afbeelding uit Egypte
toont het maken van bakstenen. De
essentiele stappen van dit proces zijn
tegenwoordig nog steeds hetzelfde.
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Baksteen wordt al millennia toegepast door
de mens. AI rond het jaar 3500 voor Christus
werd de uitvinding gedaan dat het bakken
van gedroogde blokken klei een duurzaam
bouwproduct oplevert. Sindsdien is er ontzettend
veel gebouwd in baksteen en minstens
zoveel geschreven over het toepassen van dit
materiaal. Bij het bepalen van mijn standpunt
over hoe dit materiaal toegepast zou moeten
worden past dan ook grate bescheidenheid.
Mijn zoektocht om de essentie van baksteen
te bepalen is dan ook begonnen met het
bestuderen van het werk en geschrift van grate
architecten uit het verleden zoals Ludwig Mies
van der Rohe, Louis Kahn en Sigurd Lewerentz.
Maar ook het werk van architecten uit het heden
als Sergison Bates architects en Peter Zumthor.
In eerste instantie was in hun werk op zoek naar
het antwoord op vraag hoe baksteen toegepast
moet worden. lemand van deze architecten
zou toch gelijk moeten hebben? Het besef
dat zij allemaal gelijk hadden began te dagen
bij het lezen van de observatie van de Britse
architect Colin St. John Wilson (1922-2007) dat
baksteen het enige bouwmateriaal is waarin de
vier klassieke elementen uit de Griekse oudheid
zijn verenigd : aarde, water, Iucht en vuur. Een
klassieke wijze van benoemen, maar wei een
die past bij een minstens zo oud bouwmateriaal.
Wat deze observatie voor mij vooral betekend
heeft is dat door ze te verenigen de mens deze
elementen kan beheersen. Baksteen staat
zodoende symbool voor het overwinnen van de
natuur door de mens.
Overwinnen en beheersen zijn beiden vormen
van het kunnen controleren van iets. En deze
grate mate van controleren , in de architectuur
kan men beter spreken van maakbaarheid, is
volgens mij de essentie van baksteen.
Deze grate mate van maakbaarheid is ook de
reden waarom zoveel architecten baksteen op
evenzoveel manieren kunnen toepassen. En
waarom zij allemaal gelijk hebben in hun wijze
van toepassen. De baksteen is bescheiden
en laat toe dat de mens hem controleert, dit
ligt besloten in zijn aard. De meest zichtbare
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uitdrukking van deze aard is het feit dat
bakstenen in vele soorten en maten bestaan ,
maar toch allemaal met een hand door een
mens zijn op te pakken.
De baksteen staat dus dicht bij de mens en is
heel toegankelijk. Dit zou heel goed ook wei een
van de redenen kunnen zijn waarom architectuur
in bakstene zo veel mensen aanspreekt. De
uitdrukking om aan te geven dat iedere Belg ooit
zijn eigen huis behoort te bouwen luidt dan ook
niets voor niets: "de Belg wordt geboren met een
baksteen in zijn maag".
Zoals eerder genoemd bestaat baksteen in
vele soorten en maten. Deze verscheidenheid
wordt ook mogelijk gemaakt door de beheersing
van de vier klassieke elementen in het
maakproces van een baksteen. De vijf stappen
waar dit proces in is onder te verdelen , het
winnen , voorbewerken , vormen, drogen en
bakken, draaien allemaal nog steeds om deze
elementen. Klei gewonnen uit de aarde, water
en stoom helpen bij het voorbewerken van en
het vormen, Iucht is nog steeds nodig om de
gevormde steen, de vormeling , te drogen tot
greenling alvorens zij in het vuur gebakken
wordt. Het beschouwen van baksteen als
vereniging van deze elementen is dus niet zo
gedateerd als iemand op het eerste gezicht zou
kunnen denken.
Tegenwoordig is het maken van bakstenen
vergaand geautomatiseerd, de metselaar is
vaak de eerste persoon die contact maakt met
de gebakken steen. Het proces staat echter nog
steeds dicht bij de mens. De moderne machines
kopieren de bewegingen van de arbeiders van
vroeger zodat de baksteen nog steeds gemaakt
lijkt te zijn door de mens.
Sommige zaken zijn echter niet te imiteren en
daarom worden nog steeds bakstenen met de
hand gevormd. De Kolumbasteen bijvoorbeeld,
toegepast in het Kolumba Museum ontworpen
door Peter Zumthor. In elk van deze bakstenen
zijn afdrukken van de duimen te vinden
waarmee de klei uit de vormbak is geduwd.
Ondanks deze automatisering worden er
echter nog geen grotere bakstenen gemaakt.

De metselaar moet ze immers nog kunnen
verwerken. Ondanks dat er op de ETH in
ZOrich ook een metselrobot ontwikkeld is het
me niet aannemelijk dat hierdoor het formaat
van bakstenen drastisch zal wijzigen. De
controlerende rol van de mens ten opzichte van
de baksteen is immers essentieel en zal daarom
zichtbaar blijven in het formaat.
Deze automatisering is ook anders te duiden, en
wei als volgt: het is ook een uiting van controle
door de mens. Waar de mens vroeger aileen
het formaat en vorm kon dicteren, kan zij nu ook
onder andere textuur, de precieze samenstelling
van de grondstof en kleuren bepalen.
Baksteen is daarom niet aileen meer generiek in
de zin van een bouwproduct met een grate mate
van inwisselbaarheid, maar ook generiek in de
zin dat het helemaal naar wens te vormen is. De
controlerende rol van de mens ten opzichte van
het materiaal is nog altijd groeiend.
Een bezoek aan de baksteenfabriek van
Petersen Tegl heeft deze visie voor mij echt
duidelijk gemaakt. De beheersing van het
scheppingsproces van baksteen gaat bij dit
eeuwenoude familie bedrijf zover dat zelfs 'foute'
bakstenen, ontstaan door miscommunicatie
tussen bijvoorbeeld de afdeling verantwoordelijk
voor de samenstelling van de klei en de afdeling
verantwoordelijk voor de oven, gereproduceerd
kunnen worden. Zoals Christian Petersen,
een van de eigenaren van het bedrijf, de
drie hoofdregels van het bedrijf samenvatte:
"De klant is koning en alles kan. Zolang je je
hersenen maar gebruikt."
Naast de verscheidenheid op het gebied van de
baksteen is er ook een grate verscheidenheid in
de manieren waarop je bakstenen samenvoegt
tot metselwerk. De grate verscheidenheid aan
metselverbanden en voegvormen illustreert dit.
Elke andere combinatie van deze twee essentiele onderdelen van metselwerk creeert een
ander beeld en uitstraling in de vorm van schaduwwerkingen en patronen. Deze kwaliteiten
doen mij metselwerk soms zelfs aan een vorm
van textiel denken. Een textiel dat als een soort
van maatpak de huid van een gebouw vormt.

Deze verscheidenheid is vooral mogelijk dankzij
de verhoudingen van de bakstenen. Een strek is
meestal gelijk aan tweemaal de breedte van een
kop plus de dikte van een voeg. Waarbij de voeg
maatafwijkingen in de steen opvangt alsook
speelruimte biedt om het weefsel te plooien.
Hoewel deze relatief simpele verhoudingen en
wijze van bouwen ook de bescheiden aard van
de baksteen tonen, maken zij wei het stapelen
tot een sterk verband mogelijk.
Ondanks de verscheidenheid in de verschijning
van het materiaal en zijn toepassingen zijn er
enkele kwaliteiten die elke baksteen bezit. Deze
kwaliteiten lijken vooral technisch van aard maar
dit is slechts schijn. Ook zij zijn essentieel voor
het mogelijk maken van de beleving van het
materiaal.
Een hoge druksterkte en het ontbreken van
kruip en krimp spreken misschien minder tot de
verbeelding maar maken mogelijk dat gebouwen
van baksteen eeuwenlang blijven bestaan. De
hoge porositeit van het materiaal is stabiliserend
voor het vochtklimaat in een ruimte en heeft
ook een hoge geluidsisolerende kwaliteit. Seide
kwaliteiten kunnen zeer bepalend zijn voor de
zintuiglijke beleving van een ruimte.
En hoewel het een erg hard en duurzaam
materiaal is, is het zeker niet onvatbaar
voor gebruikssporen. De voorgevel van mijn
studentenhuis draagt bijvoorbeeld de sporen
waar generaties studenten voor mij al hun fiets
parkeerden. Baksteen is dus niet aileen een
symbolische drager maar ook een fysieke drager
van geschiedenis.
Tot slot het hoge warmteaccumulerende
vermogen. lk heb al vaak mogen genieten
van deze kwaliteit. Zittend in een tuin op
een zomeravond, omgeven door muren van
baksteen, is de warmte van de voorbije dag
nog lang voelbaar. De bakstenen blijven nog
lang de warmte die zij overdag hebben mogen
ontvangen uitstralen.
De hierboven beschreven grate mate van
maakbaarheid en de grate verscheidenheid
geeft architecten dus veel ruimte in het
toepassen van baksteen. Je zou denken dat
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Het zelf maken van een Maasformaat
baksteen uitlokale klei is onderdeel
geweest van het onderzoek.
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In de platte kant van de gebakken
steen is nog een duimafdruk te zien.
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vanwege die vele mogelijkheden het interessant
toepassen van baksteen niet zo moeilijk zou
moeten zijn. Echter, zo heb ik het ervaren, kun
je door de vele mogelijkheden ook helemaal
de weg kwijt raken. Op die manier kun je dus
ook met baksteen in je maag zitten. Wat ook
bijdraagt aan het gegeven dat het interessant
toepassen van baksteen erg lastig is, is het feit
dat het zo een oud materiaal is. Het is al zo vaak
toegepast dat origineel zijn in de toepassing erg
lastig is.
Adam Caruso schrijft in zijn beschouwing van
het werk van Sigurd Lewerentz dan ook terecht
dat het een hele kunst is om mensen met een
nieuwe verwondering naar zo een alledaags
materiaal als baksteen te Iaten kijken.
Om met dit materiaal interessante architectuur
te maken is dus een uitdaging. Dit gaat
trouwens niet aileen op voor het bepalen
van de toepassing door de architect. Ook het
daadwerkelijk metselen wordt mijns inziens
terecht een ambacht genoemd.
Hoe is nu te ondervangen dat je verdwaalt in
de vele mogelijkheden die baksteen biedt? Hoe
maak je interessante baksteenarchitectuur?
Want het toepassen van baksteen op zich maakt
dus niet per definitie interessante of goede
architectuur.
Als gekeken wordt naar gebouwen die geroemd
zijn om hun toepassing van baksteen, zoals
de kerken van Sigurd Lewerentz in Zweden, of
het al eerder genoemde Kolumba Museum van
Peter Zumthor in Keulen, dan valt een ding op.
Bij het toepassen hadden de architecten een
zeer duidelijk concept voor ogen. Dat doel kan
bijvoorbeeld een gedachte zijn, een beeld, een
bepaalde manier van toepassen.
Blijkbaar moet je bij een materiaal dat zo
gewillig is als baksteen, dit materiaal ook echt
je wil opleggen. Het hebben van een duidelijke
gedachte is dus essentieel. Slechts dan kan de
grate maakbaarheid die baksteen biedt ten valle
worden benut en keert deze zich niet tegen de
architect.
Nu deze essentiele aard van het toepassen
is blootgelegd, moet ik nu dan ook mijn idee
dicteren aan de baksteen. Zoals al eerder in
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dit verslag vermeld is het nu volgende mijn
doelstelling: dit materiaal zo toepassen dat
een innige verbinding van het antwerp met
de plek ontstaat en daarmee een architectuur
te scheppen die de dynamiek van een plek
inzichtelijk en beleefbaar maakt. Het is deze
gedachte die leidend moet zijn voor mijn
toepassing van baksteen. De eigenheid en
kwaliteiten van de plek, zijn bepalend.
Maar wat maakt een innige relatie van baksteen
met de plek? Deze relatie moet uiteindelijk zo
sterk zijn, dat het lijkt alsof ik baksteen de plek
heb Iaten kiezen. Om deze vraag te kunnen
beantwoorden en deze relatie te kunnen
ontwerpen is het dan ook van belang dat ik eerst
beschrijf op welke manieren dit materiaal een
relatie kan hebben met een plek.

Een stuk klei van de locatie. Zichtbaar
zijn verontreinigingen die voor elke locatie
uniekzijn.
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Nu de essentie van het materiaal is bepaald,
de volgende vraag: op welke manier is zij
verbonden met een plek? Het beantwoorden
van deze vraag is essentieel om uiteindelijk
mijn eerder beschreven vraagstelling te kunnen
beantwoorden.
Het element dat baksteen primair relateert aan
een plek is de grondstof, klei. Later in dit
hoofdstuk zal ook blijken dat aile andere aspecten die deel uitmaken van deze relatie terug te
voeren zijn op of te maken hebben met klei. Alvorens ik deze aspecten benoem zal ik dan ook
eerst in gaan op klei.
Klei is een klastisch sedimentair gesteente.
Klastisch betekent dat het is opgebouwd uit kleinere deeltjes die niet vast met elkaar zijn verbonden. In het geval van klei zijn deze deeltjes
heel erg fijn, veel fijner nog dan zand. Deze fijnheid en de plaatachtige vorm van deeltjes geven
klei, in combinatie met water zijn plastische eigenschappen. Laatst genoemde is wat het tot
een ideale grondstof maakt om allertei soorten
gebruiksvoorwerpen te maken en deze te bakken tot keramiek.Sedimentair wil zeggen dat
klei oorspronkelijk onderdeel uitmaakte van een
ander gesteente, maar daar is het onder invloed
van exteme krachten van afgebroken. Krachten
die dit be-werkstelligen zijn bijvoorbeeld wind,
water of gletsjers. Diezelfde natuurkrachten
zorgen er voor dat de kleideeltjes worden
getransporteerd en ergens anders worden
afgezet. Het proces van het afbreken van
kleideeltjes, transporteren en vervolgens ergens
anders weer afzetten is een erg langdurig
proces. In Nederland zijn kleiafzettingen dan ook
te vinden in gebieden waar in ijstijden gletsjers
lagen, aan de kust en langs de verschillende
rivieren. In sommige andere gebieden is ook
klei te vinden die door de wind is afgezet. Het
afzetten van klei is dus, zeker in Nederland, een
belangrijke factor ge-weest in het scheppen van
het landschap. Deze grondstof heeft dus een
zeer sterke relatie met ons land.
Het proces zeals hierboven beschreven heeft
grate invloed op de samenstelling van klei.
Tijdens de reis die de klei maakt, raakt zij

Materiaal en Locatie

namelijk verontreinigd met allerhande stoffen.
Hoe Ianger de reis, des te meer verontreiniging.
lk zallater in gaan op het effect van deze verontreinigingen op de kwaliteiten van de baksteen.
Een belangrijke overdenking is het volgende.
Waar klei gevonden wordt, komt zij eigenlijk niet
vandaan. Ze was immers eerst onderdeel van
een gesteente, is daarvan los gemaakt, heeft
een reis van soms wei duizenden kilometers gemaakt die minstens zo lang in jaren geduurd kan
hebben en is vervolgens ergens anders afgezet.
Als we bakstenen van lokale gewonnen klei zouden bakken, is dit dan wei de uitdrukking van die
plek? Aile plekken waar zij langs gereisd is hebben, in de vorm van verontreinigingen, haar
samenstelling veranderd. Zodoende lijkt klei niet
een uitdrukking van een plek, maar van heel
veel verschillende plekken.
Het bakken van bakstenen van lokaal gewonnen
klei lijkt dus geen mogelijkheid te zijn om de relatie tussen materiaal en plek uit te drukken.
Maar toch is het zo. lmmers, de klei is in een
bepaalde samenstelling aileen op die ene plek te
vinden. Was zij ergens anders afgezet, dan was
haar reis anders en dus haar samenstelling anders. Zelfs binnen een afzetting is, hoewel van
een andere orde van grootte, verschillen in de
kleisamenstelling te vinden. Dit zou echter wei
een heel precieze uidrukking van een plek zijn.
Het is dan beter om uit te gaan van de verschillen die op het schaalniveau van de afzetting
waarneembaar zijn. De kleinere afwijkingen zijn
immers vooral waarneembaar als bakstenen
afzonderlijk worden bekeken. Samengevoegd
in een wand overheersen toch bepaalde
kwaliteiten, dit is over het algemeen de kleur.
Dit verschil in kleur wordt bepaald door de
eerder genoemde verontreinigingen. Op de
schaal kleiafzetting zijn deze verontreinigingen
meestal vergelijkbaar en leveren dus een
bepaalde kleur bakstenen. Afzettingen dicht
bij de plek waar klei afgebroken is van het
moedergesteente zijn het minst verontreinigd.
Deze klei is wit bakkend en komt in Nederland
niet voor. Onze klei is rood bakkend vanwege
het ijzergehalte, wanneer ze is afgezet door de

rivieren. Zeeklei is door de aanwezigheid van
kalk, afkomstig van dode schelpdieren, geel bakkend. Menging van deze soorten komt ook voor.
In Friesland is bijvoorbeeld een afzetting te
vinden waar rood bakkende klei is gemengd met
kalk afkomstig van de krijtrotsen van de Engelse
kust. Tijdens een storm zijn stukken van deze
rotsen atgeslagen en uiteindelijk in Friesland
atgezet. Wanneer deze klei nu gebakken wordt,
geeft ze een meer roze kleur aan het product.
Het is echter niet aileen de verontreiniging die
bepalend is voor de kleur. Hoe ouder de afzetting, des te meer tijd de klei heeft gehad om in
te klinken en te verdichten en zodoende hoogwaardiger te worden. In China wordt dan ook
door de grootouders bij de geboorte van de
kleinkinderen klei apart gelegd zodat deze kan
inklinken en het kleinkind, wanneer het volwassen is de beschikking heeft over hoogwaardige
klei voor de bakstenen van zijn huis.
Deze voorbeelden illustreren dat het bakken
van bakstenen van lokale klei dus zeker een
uitdrukking kan zijn van een plek, een die
expliciet wordt door het maken van bakstenen
en een die zeker niet mag ontbreken in mijn
uiteindelijke antwerp.
Het teit dat de klei oorspronkelijk ergens anders
vandaan komt doet hier niets aan at. lk denk dat
dit beset juist bij kan dragen aan het ervaren van
een plek. Het beset dat er een elders is, vergroot
ook het besef van het hier.
Bij dit voomemen moet ik wei een kanttekening
plaatsen. In de modeme baksteenindustrie is
het gebruikelijk om kleisoorten te mengen ten
behoeve van de maakbaarheid van het product.
Dit zou betekenen dat deze relatie van materiaal
met de plek niet te realiseren is. In de meer
specialistische tak van de industrie, zoals het
eeuwenoude familiebedrijt Petersen Tegl uit
Denemarken, bestaat deze mogelijkheid echter
nog wei. Zodoende is deze relatie wei degelijk te
verwezenlijken.
Tot zover de invloed die de grondstof van het
product heeft op het scheppen van een innige
relatie met de plek. De tweede belangrijke factor
in deze relatie is de invloed van die de mens

uitoefent tijdens het maken van bakstenen uit
klei.
Zoals in het vorige hootdstuk is genoemd,
bestaan bakstenen in vele tormaten. De
naamgeving van deze tormaten verwijst
bijna altijd naar de plek waar de baksteen
gemaakt is. Soms een land: Engels- en
Duitsformaat, soms een stad: Hamburgs
tormaat en soms een gebied: Limburgse steen
en Utrechtsplat. In Nederland bestaat ook
de naamgeving gekoppeld aan de rivieren
die de klei hier afzetten: het Vechtformaat
en het Waaltormaat. Het Waaltormaat is
in heel Nederland nu het meest toegepast
tormaat. Deze wijze van benoemen is zelfs
doorgezet in het benoemen van metselstenen,
bijvoorbeeld van kalkzandsteen. In dat materiaal
bestaan bijvoorbeeld het Maasformaat en
het Amsteltormaat. Wat betreft de grondstof
hebben deze weinig te maken met de
rivieren. De tabrieken die deze tormaten
introduceerden lagen echter wei in de nabijheid
van deze rivieren, wat deze formaten toch ook
streekgebonden maakt.
Het kiezen voor een lokaal gangbaar formaat
zeker kan bijdragen aan mijn doelstelling om het
antwerp en de plek doormiddel van het materiaal
innig met elkaar te verenigen. Sommige van
deze formaten zijn misschien minder gangbaar
of zelfs niet meer in gebruik. Maar dat doet
geen afbreuk aan hun oorsprong en wanneer ze
afwijken van het gangbare zullen ze des te meer
de aandacht van de beschouwer vangen.
Een andere uiting van lokaliteit is te vinden
in hoe de bakstenen samen worden gevoegd
door middel van een metselverband. Sommige
van deze verbanden, zoals het Hollands,
Vlaams of Engels verband , verwijzen ook naar
het gebied waar deze van oorsprong werden
toegepast. Veel van deze verbanden zijn in
onbruik geraakt omdat ze vooral geschikt
zijn voor de constructieve toepassing van
metselwerk in de vorm van dikke wanden. lets
wat vandaag de dag bijna niet meer gebeurt. Als
je vandaag de dag toch een dergelijk verband
ziet, is dit meestal aileen een representatie
van het verband in een halfsteensmuur. lk ben
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Het afgraven van klei in de uiterwaard
Over de Maas. He! landschap verandert
drastisch.
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Locaties van de honderden baksteenfabrieken in Nederland anno 1965. Let op de
concentratie rond de rivieren. Tegenwoordig bestaan er nog maar enkele tientallen .
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van mening dat je dan eigenlijk niet meer kan
spreken van het oorspronkelijke verband en
dus ook niet kan voortborduren op de relatie
die die verbanden oorspronkelijk hadden met
een plek. Om het metselverband in te zetten
om een relatie met de plek aan te gaan is het
dan ook beter om te kijken naar de beleving
van het verband. De schaduwwerking, patronen
en lijnenspel kunnen bijvoorbeeld ook een
uitdrukking zijn van de eigenheid van een plek.
Zodoende kan toch ook het verband bijdragen
aan het verbinden van het antwerp met de plek.
De stap die tussen de grondstof en het
eindproduct ligt, de productie en aile aspecten
die daar mee van doen hebben, vormen tal van
manieren wacirop bakstenen verbonden zijn met
een plek. Deze relaties zijn misschien nog wei
het meest waarneembaar.
De eerste stap van het productieproces, het
afgraven, vormt ook de eerste van deze relaties.
Of het nu een uiterwaard van een rivier betreft
of een gebied waar klei is afgezet in een ijstijd,
het afgraven van klei en dus eigenlijk ook het
maken van baksteen verandert het landschap.
Bij de uiterwaarden is het ook interessant om
op te merken dat het afgraven van klei , ook
weer ruimte schept waar weer nieuwe klei kan
worden afgezet. Ook deze klei kan worden
afgegraven, waarna de cyclus zich weer kan
herhalen. Tegenwoordig wordt klei dan ook
aangemerkt als hernieuwbare grondstof, omdat
de hoeveelheid klei die jaarlijks gebruikt wordt
in de industrie kleiner is dan de hoeveelheid die
jaarlijks wordt afgezet.
Een interessante waarneming bij het afgraven
van uiterwaarden is dat het afgegraven gebied
vaak een beschermd natuurgebied wordt. Hoe
conserveer je iets waarvan het in de aard ligt
dat het zal veranderen? Of krijgt de natuur een
gebiedje waar het zijn gang kan gaan? Maar is
dit wei mogelijk als bij het afgraven het relief van
onderliggende lagen wordt gevolgd en zo toch
de vorm van het natuurgebied wordt bepaald?
Deze natuurlijke dynamiek en de wil van de
mens om deze te beheersen, te regisseren
en in te dammen, illustreert het kader van dit
afstudeeronderzoek.
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De volgende stap van de productie die een
relatie heeft met de plek is de plek waar de klei
wordt omgevormd en uiteindelijk gebakken.
Vroeger was deze relatie zeer direct maar
tijdelijk. De bakstenen werden ter plekke van
de kleiafgraving gevormd, te drogen gelegd en
gebakken in veldovens. Deze ovens bestonden
bijna geheel uit de groenlingen die gebakken
moesten worden. Na het bakken werden de
afgebakken stenen gebruikt in de directe
omgeving. Door het verdwijnen van de productie
en de middelen die daar bij betrokken waren is
deze relatie niet meer zichtbaar. Oat maakt deze
relatie volgens mij niet minder van kwaliteit. Een
dergelijk korte afstand van grondstofwinning,
productie en toepassing van het materiaal
verankert het natuurlijk zeer sterk in de plek.
Tegenwoordig is de productie van bakstenen
in Nederland veel meer geconcentreerd in
baksteenfabrieken. De productie verplaatst
zich niet meer maar de grondstof wordt uit de
nabijheid naar de fabriek getransporteerd. De
fabriek staat dus zeker niet los van de plek waar
de grondstof vandaan komt.
Door hun functie maar ook door hun verschijning
hebben deze fabrieken een relatie met de plek
en veranderen haar zodoende. Deze fabrieken
worden gekarakteriseerd door schoorstenen,
grate ovens en tasvelden waar bakstenen
liggen opgeslagen. Maar ook statige woningen
van de directeur en kleinere woningen voor
de arbeiders die soms zelfs uitgroeien tot
zelfstandige dorpen. Allemaal duidelijk in
het landschap waameembare elementen en
zodoende hebben de fabrieken en dus baksteen
een zeer bepalende invloed voor een gebied.
Als voornaamste bron van klei is de omgeving
van de verschillende grate rivieren in Nederland
het meest onderhevig aan de invloed van deze
industrie. Hoewel het aantal fabrieken in de
afgelopen jaren van ruim 200 is gedaald tot
iets meer dan 40 wordt de baksteenproductie
nog steeds aangemerkt als een riviergebonden
activiteit. De relatie van het materiaal met een
bepaalde plek is dus zelfs geformaliseerd.
Het is trouwens onjuist om te denken dat als
een baksteenfabriek niet meer in gebruik is, zij

geen invloed meer heeft. Sommige fabrieken
zijn herbestemd tot andersoortige productie
maar dragen nog steeds kenmerken van de
baksteenproductie. Ook fabrieken die niet meer
in gebruik, of gedeeltelijk gesloopt zijn dragen
deze sporen nog. Soms herinnert niet meer dan
de metershoge schoorsteen of een gigantische
ringoven, aan wat er vroeger op die plek gebeurde. Als ware het monumenten. Deze in onbruik
geraakte fabrieken of elementen daarvan
vormen ook een relatie van het materiaal met
de plek, aileen een van een andere orde. Zij
illustreren eerder de dynamiek van deze relatie.
Lijnrecht tegenover wat er met deze fabrieken
is gebeurd staat wat er is gebeurd met de
overgebleven fabrieken. Door schaalvergroting
van de productie in deze fabrieken vormen
zij soms industrieterreinen op zich en zijn zij
duidelijk waameembaar in het landschap. Het
is mijn inziens wei jammer dat deze modeme
fabrieken er net zo uitzien als andere fabrieken.
Aileen het feit dat er naast de fabriek stenen
liggen opgeslagen toont wat er gemaakt wordt.
Zelfs het element wat van veraf al zichtbaar is,
de schoorsteen, is niet meer van baksteen.
De relatie van het materiaal met de plek in de
vorm van productie bestaat dus nog steeds.
Zij lijkt zakelijker en minder romantisch dan
in het verleden, maar dit is maar schijn.Het
belangrijkste bij het fabriceren is efficientie,
vroeger en nu. Daarom staan baksteenfabrieken
ook nog steeds in de directe nabijheid van de
grondstof. Deze relatie is voor mij dan ook onverminderd aanwezig aileen de manier waarop
zij zichtbaar is heeft andere kwaliteiten. Het materiaal heeft dus een aantal sterke relaties met
bepaalde plekken. Hoe kunnen deze nu het
best bijdragen aan het verbinden van het antwerp met de plek? Om deze ten volle te kunnen benutten moet het antwerp gesitueerd zijn
waar deze relaties het sterkst zijn. Baksteen bepaalt dus waar het antwerp geplaatst wordt.
Gezien het eerder ingenomen standpunt dat het
juist de baksteen is die gedicteerd moet worden
lijkt dit tegenstrijdig, maar het resulteert wei in
de meest intense relatie van het antwerp met de
plek.

De plek waar deze relaties het sterkst zijn, is in
het rivierengebied. Als bron van de grondstof en
als het gebied waar de baksteenindustrie nog
steeds erg aanwezig is. Binnen de typologie van
het rivierengebied lijkt mij een uiterwaard als
locatie het optimum. Dit is immers de plek waar
klei wordt afgezet. En deze klei kan dan ook
gebruikt worden om de benodigde bakstenen
te maken in het formaat wat de sterkste relatie
heeft met dit gebied. Het ter plekke vormen en
bakken van de stenen in een veldoven zou de
relatie nog verder versterken. Deze manier van
bakken is echter erg energie-inefficient. Het
Ievert tevens bakstenen met veel verschillende
kwaliteiten op omdat het bakproces minder
beheerst is. Bakstenen die deze manier van
bakken oplevert zullen niet aile manieren
van toepassing toelaten. Deze zou je ook
als plaatsgebonden kunnen beschouwen. Zij
kunnen immers niet op elke manier, en dus ook
niet overal worden toegepast. Dit staat echter
lijnrecht tegenover mijn eerdere veronderstelling
dat een ontwerper tegenwoordig volledig kan
dicteren hoe de baksteen toepast wordt. Deze
beperking lijkt mij tijdens het ontwerpen dan ook
niet gewenst.
Aan de hand van bovenstaande heb ik een
uiterwaard langs de Maas gevonden waar ik
mijn antwerp heb gesitueerd. Deze locatie
is bepalend voor de toegepaste klei en het
baksteenformaat, maar dan zou het antwerp
aileen op het schaalniveau van de baksteen
verbonden zijn met de plek. Voor mij is dit is
echter niet voldoende. Zoals het voorbeeld van
het Chinese restaurant bij Breukelen illustreerde,
ook functie en architectuur zijn essentiele
aspecten van de relatie van een gebouw met de
plek.
Om beide aspecten in te kunnen zetten voor het
realiseren van mijn doelstelling moet dan ook
eerst de plek beschouwd worden. De gekozen
plek in het bijzonder, maar ook het begrip
"de plek" en hoe zij kan dienen als inspiratie.
Zodoende kan zij leidend worden voor functie en
architectuur.
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Langs de rivieren zijn nog veel schoorstenen en ovens te vinden op plekken
waar baksteenfabrieken hebben gestaan.
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Sloterplas

De opbouw van een landschap in lagen.
Elke laag kent zijn eigen dynamiek.
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Aan het eind van het vorige hoofdstuk heb ik de
wens uitgesproken om het antwerp niet aileen
met de plek te verenigen door toepassing van
een plaatsgeboden materiaal. Hiertoe wil ik
ook het aspect functie in zetten. De locatie,
de omgevingen de plek, kunnen de inspiratie
vormen voor het invullen van deze aspecten.
In de vraagstelling werden aan deze
architectuur de volgende eisen gesteld: een
innige verbinding met de plek en het tonen
en herwaarderen van haar dynamiek. Deze
laatste twee eisen veronderstellen dat de plek
waarmee de architectuur verbonden moet
worden dynamisch is. Maar wat is dynamiek
en wat voor waarde ken ik haar toe? Dit moet
eerst beter omschreven worden. Zodoende
kan een architectuurtheoretische basis gezocht
worden die een relatie legt tussen dynamiek
en ontwerpen. Zodoende kan dynamiek tot
inspiratiebron verheven worden.
AI deze stappen maken het uiteindelijk mogelijk .
om de in het vorige hoofdstuk gekozen locatie
en haar dynamiek typologisch en in detail te
beschrijven.
Dynamiek is altijd en overal aanwezig, op
allerlei schaalniveaus. Het weer, je humeur,
kunststromingen, de gebouwde omgeving.
Allemaal zijn ze aan verandering onderhevig.
Voor sommigen is verandering vervelend, ik vind
dynamiek iets fantastisch. Het feit dat dingen
niet constant zijn betekent voor mij dat ik zo
goed mogelijk de op een gegeven ogenblik
aanwezige kwaliteiten moet waarderen, een
volgend moment kan het immers weer andere
kwaliteiten bezitten. Misschien waren de vorige
kwaliteiten "beter" dan de huidige, maar zonder
de verandering, de dynamiek, had je dat nooit
geweten.
Deze veranderende omstandigheden vragen
ook om andere reacties. Dynamiek vraagt van
je dat je continu je stand punt overdenkt en
aanpast. Ook dit is voor mij iets fantastisch,
het Ievert nieuwe inzichten op en zodoende
ontwikkel je jezelf. Dit proces heeft de wereld
gemaakt tot wat het nu is en zal haar blijven
vormen. Het is essentieel en daarom moet het
gewaardeerd worden.

Locatie

Tegenwoordig is zij echter hoogdynamisch.
Van elke verandering worden we op de
hoogte gehouden door de media of is het
direct toegankelijk. Beide zijn effecten van de
globalisering. Deze overdaad aan dynamiek
maakt haar minder leesbaar en zorgt voor
een verminderde waardering en een drang
naar stabiliteit. De in het kader aangehaalde
Hedwigepolder en het referendum in
Zwitserland illustreren dit. Begrijpelijk, maar een
onderwaardering van dynamiek is niet wenselijk.
Dynamiek is immers altijd en overal aanwezig,
dus we moeten het een plek geven. Hier kan
architectuur een belangrijke rol vervullen.
Een gebouw is immers onderhevig aan een
langzamere dynamiek. Je sloopt of verbouwt
een gebouw niet zomaar. Deze meer stabielere
aard kan een kader vormen voor de dynamiek
in de wereld. Er zijn voorbeelden te over van
gebouwen die herinneren aan andere tijden en
die ons bewust maken van het nu.
Maar wat betekent dit voor de architectuur van
een gebouw? Moet deze neutraal zijn, zodat zij
altijd haar functie als kader voor dynamiek kan
vervullen, of juist zeer specifiek en kenmerkend
voor het moment en de plek van bouwen?
Een keus voor een neutrale architectuur is
volgens mij niet mogelijk. Zij is aan zoveel
invloeden onderhevig, zoals de beschikbare
kennis of veranderende eisen aan functies,
dat zij altijd gebonden is aan plaats en tijd.
Het is daarom beter om juist zeer specifiek
te ontwerpen voor een plaats en tijd.
Veranderingen worden zodoende nog beter
leesbaar en ervaarbaar. Hoe maak je een
dergelijke architectuur?
Om tot een visie aangaande plaats en
tijdgebonden architectuur te komen ben ik
begonnen vanuit een architectuurtheoretische
basis. Wat ik zoek is een theorie die een balans
zoekt tussen de globaliserende wereld met aile
beschikbare techniek en een die leidt tot een
architectuur die aansluit bij de eigenheid van de
plek, ook wei de genius loci genoemd, en haar
als inspiratie gebruikt.
Na enkele omzwervingen ben ik terecht
gekomen bij het regionalisme en verschillende

varianten daarop, zoals deze omschreven
worden door Vincent Canizaro in het boek
Architectural Regionalism, Collected Writings on
Place, Identity, Modernity, and Tradition.
Het regionalisme is een theorie die draait om
verbonden zijn met de plek. Zij dicteert hiervoor
geen stijl maar kan als concept, strategie,
gereedschap, techniek, houding, ideologie,
gewoonte of gedachtegang worden toegepast.
Het regionalisme heeft zich gemanifesteerd
in meerdere stromingen en theorieen, onder
andere in de romantiek, het eclecticisme, het
postmodernisme. Oak met de fenomenologie
zijn parallellen te trekken. Omdat het
regionalisme oak een rol heeft gespeeld binnen
verschillende nationalistische stromingen
bestaan er oak enkele negatieve associaties.
Oat het regionalisme toegepast kon worden
binnen al deze, soms tegenstrijdige, stromingen
geeft al aan dat het niet een sluitende en
eenduidige theorie is. Canizaro beschrijft
echter drie tegenstellingen waar tussen aile
verschillende vormen van het regionalisme hun
standpunt ten opzichte van de plek bepalen:
weerstand - reactie, imitatie - inventie en
traditioneel - modern.
Voordat deze drie tegenstellingen kunnen
dienen als basis voor het bepalen van mijn
standpunt moeten de begrippen die zij bevatten
omschreven worden.
Het eerste begrip is weerstand. Dit begrip
draait om het behouden van persoonlijke
of lokale identiteit en is vooral sociaal en
politiek van aard en richt zich tegenover een
dominante of als bedreigend ervaren kracht.
Waar vroeger weerstand bestond tegen
bijvoorbeeld een overheerser, is de weerstand
tegenwoordig gericht tegen het veranderen
van de maatschappij en de gebouwde
omgeving onder invloed van gecentraliseerde
organisaties, industrialisatie, modeme
technologie en globalisatie. Weerstand speelt
vooral een rol in het kritisch regionalisme
zoals zich dat manifesteerde in de twintigste
eeuw onder invloed van de architecten en
onderzoekers Tzonis en Lefaivre en de Britse
architectuurhistoricus en -criticus Frampton.

Tegenover dit begrip staat het begrip reactie.
Door te reageren in plaats van weerstand te
bieden aan invloeden kan de eigen identiteit
een plek gegeven worden in deze context. Deze
reactie kan oak sociaal of politiek van aard zijn
maar vaak is zij gericht op kwaliteiten als het
lokale klimaat, topografie en behoeften en de
beschikbaarheid van lokale materialen. Sociale
en economische invloeden worden in dat
geval genegeerd, afgevlakt of als meer stabiel
aangenomen. Het draait om de topografische
kwaliteiten van de plek en niet om kwaliteiten
die door de mens zijn bepaald. Deze vorm
van regionalisme lijkt veel op de wijze waarop
de "vernacular builder" bouwt. Deze manier
van bouwen draait om het realiseren van zeer
functionele doelstellingen op een zeer specifieke
locatie welke worden gerealiseerd met lokaal
beschikbaar materiaal. Het bereiken van zulke
doelstellingen is aileen mogelijk wanneer
optimaal gebruik wordt gemaakt van de locatie
en haar materialen. De 'vernacular builder'
reageert zodoende op de lokaliteit en al haar
kwaliteiten.
Het volgende begrip is imitatie, wat zich richt
op het toepassen van functies, vormen en
details uit het menselijk verleden in nieuwe of
oude materialen. Oak kan de natuur ge"imiteerd
worden. Het imiteren moet leiden tot herkenning
en vervolgens tot respect en verbondenheid,
resulterend in culturele of natuurlijke continu"iteit.
Soms Ievert deze methode kitsch- of retroarchitectuur op, zoals de woonwijk Brandevoort
bij Helmond. Dit is echter niet altijd het geval.
Oak een enkel aspect kan ge"imiteerd worden.
Een antwerp kan bijvoorbeeld een vorm imiteren
maar deze anders verwezenlijken. Zodoende is
wei sprake van imitatie, maar niet zo zeer van
kopieren.
lnventie staat tegen over imitatie. Zij gebruikt
kwaliteiten aanwezig op de locatie om te
komen tot iets nieuws. In dit geval geeft "the
vernacular architecture" inzicht in de kwaliteiten.
Zij inspireert tot het bedenken nieuwe
toepassingen, in plaats van ze deels of geheel
te kopieren uit het verleden. Dit begrip draait om
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De uiterwaard Over de Maas ligt tegenover Lith op de noordelijk oever van de
Maas. Lith ligt ongeveer 10 km ten noordwesten van Oss. Deze kaart is uit 1850.
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het doorontwikkelen van beschikbare kennis.
In het werk van Sergison Bates architects zijn
voorbeelden van het toepassen van inventie te
vinden. Het antwerp voor het Cultural History
Museum in Bornholm, Denemarken borduurt in
zijn toepassing van baksteen voort op hoe in
de directe omgeving baksteen in schoorstenen
wordt gebruikt. De toepassing in de schuine
vlakken van de schoorstenen inspireert tot het
zoeken naar een methode om dit op de schaal
van een geheel gebouw toe te passen.
Het eerste begrip van de laatste tegenstelling
is traditie. Traditie is volgens socioloog Anthony
Giddens "a means of handling time and
space, which inserts any particular activity of
experience within the continuity of past, present,
and future". Volgens deze definitie is traditie
een manier om tijd en ruimte te beschouwen en
er invulling aan te geven. Zij is dynamisch van
aard: er wordt gesproken van de continu"iteit die
het verleden, het heden en de toekomst vormen.
En binnen deze continuneit kan elke vonn van
handelen geplaatst worden en zodoende vormt
zij een context waartegen groei en verandering
kunnen worden afgezet.
Traditie wordt echter ook vaak statisch uitgelegd.
Als in: zo deden we het in het verleden en
zo blijven we het doen in het heden en zo
zullen we het blijven doen in de toekomst.
Er wordt geen ruimte gegeven aan nieuwe
inzichten of nieuwe invloeden. In deze vorm
wordt zij gebruikt om culturele verschillen te
benadrukken en veranderingen tegen te gaan.
Historisch regionalisme is een uiting van deze
conservatieve invulling van het begrip traditie.
Hier tegenover staat het begrip modern. Modern
in deze context is het best op te vatten als de
drang om te vernieuwen. Deze vooruitgang
vraagt vaak om het loslaten van en het breken
met tradities. Negatieve effecten van deze
drang zijn volgens sommigen dat de sociale
context lost komt te staan van de fysieke en
lokale context. Een vaak gehoord voorbeeld is
de opvatting dat de wijze waarop in het Westen
geleefd wordt zich verwijdert van de natuur. Het
nieuwe kan echter ook respectvol voortborduren
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op het verleden, zoals het kritisch regionalisme
dat doet. Deze manier van denken zou op den
duur weer een traditie kunnen worden.
Het positie kiezen tussen en in dialoog gaan met
deze drie tegenstellingen is erg persoonlijk. Dit
maakt dan ook dat het regionalisme in de loop
van de jaren door zoveel mensen in evenzoveel
vormen is toegepast. Dit verschijnsel is echter
niet aileen persoons- of tijdgebonden maar ook
plaatsgebonden. Elke regio zal leiden tot een
andere vorm van regionalisme, gedicteerd door
de regio en gei"nterpreteerd door de persoon die
daar invufling aan geeft.
Dit laatste aspect is ook datgene wat mij
het meest aanspreekt. Het regionalisme is
meer een ontwerpconcept dan dat het een
architectuurstijl of wijze van bouwen dicteert. Dit
brengt veel vrijheid met zich mee, vrijheid die
mij erg aanspreekt. lk wil mezelf namelijk niet
in een stijlhokje plaatsen en heb een drang om
elke keer het voorgaande en ook mijzelf door
te ontwikkelen. Let wei, doorontwikkeling op
basis van en met aandacht voor een traditie en
niet ontwikkeling omwille van ontwikkeling an
sich. Hiervoor is binnen het regionalisme ook
aandacht en ruimte. Niets wordt uitgesloten.
Alvorens ik het regionalisme kan toepassen
op de door mij gekozen plek moet ik dus mijn
invulling geven aan het regionalisme. Dit ligt
in haar aard en is ook nodig om een concrete
toepassing mogelijk te maken. Als basis dienen
de drie eerdergenoemde tegenstellingen en
twee vonnen van het regionalisme waar ik
mijzelf al deels in kan vinden en herken: het
kritisch regionalisme en het regionalisme vanuit
de ervaring, beschreven door architect Eltherios
Pavlides in het al eerder genoemde boek over
regionalisme van Canizaro. Deze laatste vorm
staat dicht bij de fenomenologie.
In de eerste tegenstelling, weerstand - reactie,
wil ik mij in het midden positioneren. De wereld
globaliseert, iets wat goede dingen met zich
meebrengt, maar niet Iauter goede dingen.
De reactie moet daarom niet ingaan op aile
invloeden, deze moeten kritisch beschouwd

worden en dan een plek toegewezen krijgen.
Aileen weerstand bieden en invloeden negeren
is volgens mij niet toereikend. Het biedt geen
oplossing en er vindt geen ontwikkeling plaats.
Een fenomeen maakt immers altijd deel uit van
andere, grootschaliger fenomenen en kan dus
nooit op zichzelf bestaan.
In de tegenstelling imitatie - inventie kies ik
voor inventie. De basis hiervoor is de lokale
traditie waarop de inventie voortborduurt.
Om dit mogelijk te maken zijn nieuwe ideeen
nodig, ideeen die een buitenstaander kan
brengen. lnventie ontstaat immers vaak uit het
combineren van twee verschillende ideeen,
bijvoorbeeld traditie en nieuwe technieken. Een
architect kan heel goed die rol vervullen omdat
hij of zij meestal niet ontwerpt voor zichzelf of
voor zijn eigen omgeving. De architect is dus
altijd een buitenstaander, wat volgens mij zeer
positief is.
Mijn positie in de laatste tegenstelling traditie
- modem ligt ook in het midden. Mijns inziens
moet het modeme altijd een continuering en
doorontwikkeling van het bestaande zijn, de
traditie. Deze wisselwerking tussen traditie
en modern kan op den duur ook een traditie
worden. Een traditie die dynamisch is en
zichzelf steeds doorontwikkelt. Op zichzelf
staand verliezen beiden hun context en dus
hun waarde en leiden enkel tot herhaling en het
waarschijnlijk opnieuw uitvinden van datgene
wat al bestaat.
Deze drie keuzes bepalen mijn positie.
Deze positionering kan ik misschien het best
omschrijven als een inventieve dialoog met de
plek en haar omringende wereld. Deze positie
staat heel erg dicht bij het kritisch regionalisme
zoals Kenneth Frampton dat omschrijft in Ten
Points on an Architecture of Regionalism: A
Provisional Polemic. Het noemen van deze tien
punten is niet nodig, zij zijn een concretisering
en opsplitsing van de drie tegenstellingen die
al eerder behandeld zijn. Bij het bepalen van
mijn standpunt hebben ze echter zeker een
rol gespeeld. Het voornaamste verschil met

mijn standpunt is de extra aandacht voor het
inventieve.
lk heb mijn standpunt binnen het kritisch
regionalisme nu bepaald. Binnen dit
stand punt heeft dynamiek echter nog geen
plek gekregen. Door haar expliciet een plek
toe te dichten kan tegelijk de kritiek over het
kritisch regionalisme ondervangen worden.
Deze kritiek is onder andere geuit door
architectuurcriticus Colquhoun. Volgens hem
spreekt het regionalisme, zoals Frampton daar
invulling aan geeft, zichzelf tegen. Het wil zich
enerzijds verzetten tegen de negatieve aspecten
van globalisering door bestaande culturen die
bedreigd worden door deze globalisering te
behouden. Anderzijds wil het niet vervallen in
nostalgia ten opzichte van het verleden.
Colquhoun betoogt, terecht, dat de verschillende
culturen al niet meer bestaan in de vorm waar
het kritisch regionalisme van uit gaat. Daardoor
vervalt het toch in de nostalgia waar het zelf
voor waarschuwt.
Colquhoun gaat er van uit dat de cultuur, de
regio en dus ook de plek niet meer bestaat in
de vonn die zij ooit had. Zij is dus geen constant
verschijnsel, maar een dynamisch verschijnsel.
Dit onderschrijft mijn standpunt.
Het weerstand bieden aan het verdwijnen van
culturen, zoals het kritisch regionalisme dat voor
ogen heeft, is niet mogelijk. Culturen verdwijnen
niet, zij veranderen. Dit het toepassen van het
regionalisme echter niet minder goed mogelijk.
Men moet zich bewust worden van de dynamiek
van een plek en hier rekening mee houden in
het bepalen van de invulling.
Zoals het volgende citaat van de Amerikaanse
wetenschapper Felix Frankfurter (1882-1965)
illustreert, regionalisme is geen vaststaand
concept. "Regionalisme is not a fixed concept.
No region, whether natural or cultural, is stable."
Elke regio verschilt immers van de ander en
op elk moment is een regio zelf ook anders.
Het regionalisme wordt dus nooit toegepast
op dezelfde regio. Het regionalisme erkent de
dynamiek van de plek dus wei maar naar mijn
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In vergelijking tot de vorige kaart is op
deze kaart uit 1985 te zien dat de loop van
de Maas niet constant is.
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De uiterwaard Over de Maas word! op dit
moment vooral gebruikt voor de akkerbouw.
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zin wordt dit nog niet expliciet genoeg geuit in
de toepassing. Wat ik graag zou zien is dat de
architect die het regionalisme toepast zijn visie
voor elke plek kritisch beschouwt en waar nodig
verandert of aanscherpt. De dynamiek van de
plek dicteert de invulling van het regionalisme.
Het toepassen van het regionalisme kan
volgens mij een architectuur opleveren die
deze dynamiek toont en beleefbaar maakt. Dit
kan door het antwerp zeer specifiek te richten
op de kwaliteiten die een plek op het moment
van ontwerpen bezit. De dynamiek van deze
kwaliteiten zal dan duidelijk leesbaar worden en
het beset van de plek zal vergroot worden.
Om dynamiek goed te kunnen tonen is een
nadere omschrijving gewenst van de factoren
die haar beTnvloeden. De basis hierb voor vormt
het boek Re-shaping Cities, How global mobility
transforms architecture and urban form. Dit
boek beschrijft de invloed van de groeiende
mobiliteit onder invloed van de globalisering op
de architectuur, de gebouwde omgeving en dus
de plek in het algemeen.
In dit boek wordt de plek als volgt beschouwd. In
plaats van dat zij wordt gezien als een stabiele
entiteit onder invloed van lokale krachten, wordt
zij beschouwd als een product van mobiliteit.
Mobiliteit van verschillende non-materiele en
materiele zaken. Non-materieel in de vorm van
de ideeen van een architect en materieel in de
vorm van bouwmaterialen. De interactie tussen
deze stromen is dynamisch, samen vormen zij
een netwerk. Een plek, op wat voor schaal dan
ook, wil ik beschouwen als een knooppunt in dit
netwerk.
De verschillende stromen bepalen de kwaliteiten
die gevonden worden in dit knooppunt. Dit
concept is op elke schaal te gebruiken: op het
niveau van een ruimte, een plek, tot het niveau
van een stad en verder.
Een knooppunt wordt soms vastgelegd, in de
vorm van de gebouwde omgeving. Ook dit
vastleggen kan op elke schaal voorkomen:
steden, wijken of huizen. Deze vastgelegde
knopen blijven, vanuit het oogpunt van mensen,
lang bestaan en geven daardoor vaak het idee
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dat plekken continuneit bezitten. Oat terwijl de
vastgelegde knooppunten eigenlijk littekens zijn
van hoe stromen daar in het ver1eden sa men
zijn gekomen. Deze littekens vormen echter
zelf ook een stroom. AI deze stromen, de nog
actieve stromen en restanten van stromen uit
het verleden, maken een plek tot wat het is.
Deze manier van beschouwen past binnen
het gangbare idee dat een plek is opgebouwd
uit verschillende lagen. Zij bestaat uit een
natuur1ijke laag, een culturele laag, een
stedelijke laag en een laag met architectonische
bewerkingen. De stromen zoals deze hierboven
beschreven worden bestaan binnen al deze
lagen en maken deze lagen dynamisch.
Deze beschrijving van een plek toont ook het
belang van het op elke plek anders toepassen
van het regionalisme. Waarbij elke plek op
elk moment ook weer anders kan zijn. Het is
dus belangrijk om elke regia op elk moment
onbevooroordeeld te betreden. Het al eerder
genoemde regionalisme vanuit de ervaring
kan hier bij van dienst zijn. Het staat dicht bij
de fenomenologie, maar ik zal niet in gaan op
eventuele overeenkomsten.
Wat regionalisme vanuit de ervaring doet is
gebruik maken van de ervaringen, fenomenen,
die beleefd worden op een plek om tot
nieuwe architectuur te komen op diezelfde
plek. Deze ervaringen kunnen gezien worden
als manifestaties van de eerder genoemde
stromen of knooppunten daarvan, al dan niet
gematerialiseerd, uit het heden of verleden.
Aile elementen die na analyse van de ervaring
van belang blijken kunnen gebruikt worden
in of als inspiratie dienen voor een nieuwe
architectuur: materialen, vormen en details.
Deze stromen en knooppunten kunnen dus
aanleiding zijn voor het innig verbinden van het
antwerp met de plek.
Het combineren van mijn standpunt binnen
het regionalisme, mijn opvatting dat een
plek dynamisch is en hoe deze dynamiek
omschreven kan worden Ievert het volgende op.
Allereerst de inventieve dialoog met de plek en
de haar omringende wereld, voortkomend uit

het regionalisme. Dit is voor mij het startpunt
voor het met een open blik beschouwen van
de dynamiek van een plek. De open blik
maakt het mogelijk om deze dynamiek in de
vorm van ervaringen op te pikken. Als deze
dynamiek op een inventieve manier getoond
en beleefbaar gemaakt wordt in een ontwerp,
groeit het beset van de plek en de voor haar
kenmerkende dynamiek. De architectuur vormt
een kader waartegen de dynamiek afgelezen
kan worden. Het citaat van de filosoof Petran
Kockelkoren illustreert dit: "Een landschap vormt
een assemblage van tekens en littekens die in
iedere volgende ingreep op z'n minst leesbaar
moet worden gehouden." Wanneer begonnen
wordt met ontwerpen vanuit dit standpunt wordt
mogelijk gemaakt dat de locatie de architectuur
vormt.
Nu bepaald is wat ik zoek in een locatie,
namelijk dynamiek, kan ik met een open blik
daar naar op zoek in de gekozen locatie. Zoals
ik in het hoofdstuk over materiaal en locatie al
vermeldde heb ik als locatie gekozen voor een
uiterwaard langs de Maas. Dit is de uiterwaard
Over de Maas, gelegen aan de noordoever
van de Maas ten hoogte van het dorp Lith.
Deze uiterwaard maakt onderdeel uit van de
gemeente West Maas en Waal en behoorde
oorspronkelijk tot het dorp Alphen aan de
Maas. Op dit moment wordt deze uiterwaard
afgegraven ten behoeve van het aanwezige
klei, zand en grind. Deze plek heeft zoals in
het vorige hoofdstuk is beschreven een zeer
sterke relatie met baksteen en is daarom zeer
geschikt voor het realiseren van een ontwerp
met een innige relatie met de plek die dynamiek
beleefbaar maakt.
Om de aanwezige dynamiek goed in kaart te
kunnen brengen neem ik een analyse van de
landschapstypologie van het rivierengebied in
Nederland als uitgangspunt. Deze analyse komt
van de hand van ir. lnge Bobbink, assistant
professor van de stoel Landscape Architecture
van de Technische Universiteit Delft en is
opgenomen in het boek Land inZicht, een
landschapsarchitectonische verkenning van
de plek. In deze analyse wordt het landschap

beschouwd als een stapeling van lagen,
een beschouwing eerder al genoemd in dit
hoofdstuk.
In deze analyse krijgt het rivierenlandschap
de volgende kemwoorden toegedicht: lange
lijnen, dynamisch, sterk wisselend beeld, uitzicht
vanaf de dijk, relief, spiegelend vlak, open.
Respectievelijk verwijzen deze woorden naar de
lange dijken en de lange loop van de rivier, de
stroom en veranderlijkheid van het waterpeil, de
verschillende invullingen en toestanden van de
omgeving, vanzelfsprekend het uitzicht vanaf
de dijk, het hoogteverschil van de verschillende
dijklichamen en omliggende gebieden, het
spiegelende water van de rivier en het feit dat
het landschap erg weinig begrenzingen kent.
Elk van deze aspecten wordt gekenmerkt
door zijn eigen dynamiek. De lange lijnen van
bijvoorbeeld de rivier en de dijken worden
gebruikt voor verkeer en langs deze lijnen zijn
verschillende vormen van landschapsgebruik
te vinden die dynamisch zijn. Lintbebouwing
in de vorm van huizen langs de dijk ontstaat
en verdwijnt, boomgaarden veranderen per
seizoen van gezicht. Dit voorbeeld illustreert
al dat dynamiek op zeer veel verschillende
schaalniveaus aanwezig kan zijn.
De andere kenmerken van deze typologie
bezitten deze dynamiek ook. De spiegeling van
het water wordt be'invloed door zon, regen en
wind. Het zicht van de dijk is soms aanwezig
maar tussen lintbebouwing soms ook weer niet.
Het landschap is dus ook niet altijd open. Relief
is soms op grote schaal aanwezig in de vorm
van afgravingen maar soms ook at zichtbaar in
hoe de dijk gedurende de jaren is opgehoogd en
gegroeid.
Naast deze kemwoorden worden in deze
analyse ook enkele elementen van het
rivierenlandschap onderscheiden. Dit zijn de
rivier, de krib, uiterwaard, overlaat en inlaat, de
sluis, de veerpont en aanlegplaatsen, het wiel,
een dolech, komgronden, dijkbebouwing en de
brug.
Ook deze elementen zijn onderhevig aan
dynamiek. De rivier wordt bevaren, de krib
probeert de stroom van de rivier te sturen,
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Na afgraving dient de uiterwaard Over de
Maas als waterberging en krijgt het de
status van natuurgebied waar extensieve
recreatie mogelijk is.
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De uiterwaard heeft een zeer open karakter. langs de Maas staan de bakenbomen
en in de verte is het oranje pannendak van
de oude landbouwschuur net zichtbaar.
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uiterwaarden groeien door de afzetting van klei,
overtaten en inlaten proberen het wassende water op te vangen om bewoners van de plek te
beschermen, sluizen maken het bevaren van
de rivier mogelijk en aanleg plaatsen maken het
mogelijk om naar de overkant van de rivier
te komen, het wiel herinnert aan oude dijkdoorbraken, een dolech aan de vroegere loop
van een rivier. Aan komgronden, het gebied binnen de oeverwallen en de dijken, heeft de mens
invulling aan gegeven, boomgaarden staan er
soms troosteloos bij en soms worden ze bevolkt
door vele plukkende mensen, de dijkbebouwing
biedt een waning en de brug maakt net als de
veerpont een veilige oversteek mogelijk.
Bijna al deze aspecten en hun kenmerkende
dynamiek zijn op de door mij gekozen
plek aanwezig. Aileen een brug ontbreekt
maar dat maakt dit landschap niet minder
rivierenlandschap noch minder dynamisch.
De Maas slingert glinsterend door het landschap
en vormt en vervormt haar. Bakenbomen volgen
haar loop en tonen deze ook tijdens hoogwater
zodat veilige scheepvaart nag mogelijk is. Langs
de Maas ligt een oeverwal en daarachter de
uiterwaard Over de Maas. Momenteel doet zij
nag dienst als landbouwgrond. Op het moment
van schrijven staat de ma"is weer in bloei, maar
toen ik de locatie aan het eind van de winter
bezocht waren er aileen nag stoppels in het
landschap te zien die aan de ma·is van vorig jaar
herinnerden. Oak heeft er vee rand gelopen in
de uiterwaard, een oude schuur verwijst nag
naar dit gebruik. Op dit moment wordt er klei,
zand en grind gewonnen en natuurtijk heeft de
uiterwaard vaak onder water gestaan. Het meest
recent tijdens de watersnood van 1993 en 1995.
Er zijn dan oak nag sporen van deze eeuwen
durende strijd tegen het water zichtbaar. Het
gemaal Quarles van Ufford staat op de plek
waar eeuwen geleden al windmolens stonden
om het achter de Maasdijk gelegen gebied
droog te houden. Verslagen over de organisatie
van deze strijd en de rol van de dorpen in de
omgeving lezen soms als een soap.
Vanaf de dijk is het dorp Lith aan de overkant
zichtbaar. Een ponlje, net stroomafwaarts ge-
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legen van het stuw- en sluizencomplex Prinses Maxima, verbindt de uiterwaard oak daadwerkelijk met dit dorp. Kleine bosjes loofbomen
verhinderen het uitzicht soms. Oak tussen de
lintbebouwing van Moordhuizen verdwijnt het
uitzicht. Maar omdat sommige huizen zijn verdwenen bestaat oak tussen de bebouwing het
uitzicht op het landschap.
De dynamiek op deze plek is oak naamkundig
aanwezig. Het gehucht Moordhuizen heette
oorspronkelijk eigenlijk Moethuizen. Een moet
is een drassige plek in het landschap. Maar na
een voorval in de nacht van 26 februari 1576
veranderde de naam in Moordhuizen. In die
nacht zijn er twaalf soldaten vermoord. Deze soldaten vielen de bewoners allanger lastig met
aanvallen vanaf de overkant en deze bewuste
nacht sloegen de bewoners terug. Dit voorval is
illustratief voor de vele oorlogen die het gebied,
als natuurlijk grensgebied tussen de gebieden
die wij tegenwoordig kennen als Geldertand en
Noord-Brabant, heeft meegemaakt. Daarom is
het gebied vandaag de dag nag steeds relatief
dun bevolkt.
Zoals uit bovenstaande beschrijving blijkt,
dynamiek is kenmerkend voor de uiterwaard
Over de Maas en de haar omringende
omgeving. Sommige van de kenmerken en
hun dynamiek zijn echter minder zichtbaar.
Het zichtbaar en versterkt beleefbaar maken
van deze elementen en het tonen van hun
dynamiek is een van de doelstellingen die ik wil
realiseren met mijn antwerp. Deze doelstelling
geeft echter niet volledig invulling aan mijn
eerder bepaalde standpunt ten opzichte van het
kritisch regionalisme. Met een open blik heb ik
de dynamiek waargenomen maar de inventieve
dialoog ontbreekt nag. Het inventieve aspect
van mijn standpunt zal vooral invulling krijgen in
het daadwerkelijke antwerp en het toepassen
van baksteen. De dialoog moet ingevuld worden
door het bepalen van een passende functie
voor deze locatie. In het volgende hoofdstuk
zal ik deze functie bepalen waarbij ook het
overkoepelende concept voor het herwaarderen
van dynamiek omschreven wordt.

De locaties van de drie functies. De vogelkijkhut op de oeverwal ( 1), de zitgelegenheid op de dijk (2) en het bezoekerscentrum in de uiterwaard (3).
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In dit hoofdstuk zal ik een passende functie
bepalen die een dialoog aangaat met de plek
en een die past bij de doelstelling van het
beleefbaar maken en opnieuw waarderen van
de dynamiek.
Voordat ik deze functie zal bepalen, wil ik eerst
omschrijven wat ik precies bedoel met iets
opnieuw waarderen. Dit is leidend geweest voor
het type functie wat is gekozen.
In het boek Dierbare Woorden van filosoof
Cornelis Verhoeven wordt het woord
verwondering beschreven. Dit woord beschrijft
het best wat ik bedoel met het opnieuw
waarderen van iets. Verhoeven omschrijft dit
beter dan ik kan en onderstaande omschrijving
maakt dan ook gebruikt van citaten.
Bij verwondering gaat het niet om verwondering
in de zin van je iets afvragen maar om het tot
wonder maken van iets. Bij het verwonderen
willen we "niet dat iets wordt teruggeroepen in
de rangen van de middelmaat, waarin het zou
verdwijnen.". Het is een houding, waarbij het
zoeken naar een verklaring wordt opgeschort.
In deze houding zijn we puur "beschouwelijk en
dat zijn we voor een niet door ons te bepalen
duur. Niet aileen de verklaring wordt opgeschort
maar ook elke vorm van ingrijpen.". "In de
verwondering verliezen we onze greep op de
wereld. En het wonderlijke daarbij is dat wij dit
moment van afgedwongen beschouwelijkheid
waarin de wereld greep krijgt op ons, eerder
ervaren als een verrijking en een ontspanning
dan als een verlammende armoede."
Verhoeven observeert dat deze houding helaas
niet iedereen is toegedaan. Sommigen ervaren
heel snel de neiging om een paging tot verklaren
te doen. Een reactie die "... lijkt op de paniek die
uitbreekt bij een ongeluk. Niemand weet wat hij
moet doen, maar iedereen is er van overtuigd
dat er iets gedaan moet worden. De vraag naar
het hoe en waarom is een verlengstuk van onze
neiging het nieuwe zo snel mogelijk op te nemen
in het kader van wat al vertrouwd is. Zij gaat er
van uit dat er op korte termijn een antwoord op
te geven is en dat de verwondering weer zal
wijken voor de veilige zekerheid die ons een
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greep op de wereld lijkt te geven in plaats van
ons daaraan uit te leveren."
Uit deze omschrijving kan een type functie
gedestilleerd worden. Het belang van het
beschouwen bij het verwonderen en dus het
waarderen wordt genoemd. Als ook het feit dat
niet iedereen het verwonderen toe laat. Rust
en het geleidelijk opbouwen van de intensiteit
van het verwonderen lijkt mij dus belangrijk. Het
type functie waar ik naar op zoek ben maakt
dus beschouwen van de omgeving mogelijk
en de wijze waarop dit gebeurt is verschillend
in intensiteit. Misschien moet er dan ook wei
sprake zijn van meerdere functies.
Een dergelijke functie sluit volgens mij zeer
goed aan bij de toekomstige bestemming van
de uiterwaard. Zoals in het vorige hoofdstuk
al werd vermeld, wordt de uiterwaard op dit
moment afgegraven. Primair voor de winning
van klei, zand en grind. Secundair om de rivier
meer ruimte te geven in tijden van hoog water.
Dit is een nieuwe filosofie in de strijd tegen het
water. Waar vroeger de dijken werden verhoogd
en de rivier in een keurslijf werd gedwongen,
krijgt haar dynamiek nu de ruimte. De dynamiek
van de rivier die de ruimte krijgt resulteert in een
erg dynamisch natuurgebied wat mee verandert
met het peil van de rivier. Deze filosofie wordt
toegepast in het overheidsproject Ruimte
voor de rivier. Het afgraven van uiterwaarden
is een van de manieren waarop deze ruimte
wordt gecreeerd. Hoewel de afgraving in het
door mij gekozen gebied geen deel uitmaakt
van het project volgt het wei deze filosofie.
Zodoende zal de uiterwaard Over de Maas ook
veranderen in een dynamisch natuurgebied wat
gevormd wordt door de rivier. Deze bestemming
als natuurgebied kan volgens mij genoeg
aanleidingen bieden voor het kiezen van een
functie.
Uit het bestuderen van het bestemmingsplan,
waarin de afgraving en het toekomstige
natuurgebied wordt beschreven is het volgende
naar voren gekomen. Hierin wordt expliciet de
wens uitgesproken om de identiteit van het
gebied beleefbaar te maken. Bij deze beleving

moet vooral aandacht zijn voor hoe dit gebied
onder invloed van de Maas verschilt ten opzichte
van een vergelijkbaar gebied onder invloed
van de Waal. De identiteit van de Maas moet
dus getoond worden. Deze doelstellingen
passen volledig bij de doelstelling die ik in het
voorgaande hoofdstuk over het beleefbaar
maken van de dynamiek van plekken heb
geformuleerd.
In het bestemmingsplan worden al enkele
voorstellen gedaan voor gebouwde objecten
die het gebied beleefbaar moeten maken. Er
is sprake van een bezoekerscentrum, een
vogelkijkhut en zitgelegenheden voor passanten.
Het beleefbaar maken van het gebied en dit
toegankelijk maken voor mensen niet afkomstig
uit dit gebied wordt expliciet gemaakt in deze
functies. Het beleven van het landschap of
aspecten daarvan is geen bijzaak maar is het
hoofddoel van deze functies. Ook wordt bij
al deze functies de opmerking gemaakt dat
inpassing in het landschap essentieel is. Hierbij
is een dialoog gewenst met de plek en de
omgeving daarvan. Deze verschillende functies
en de aan hen gestelde eisen passen, net
als de doelstelling van het bestemmingsplan,
uitstekend binnen mijn eigen doelstellingen.
Er is nu dus inderdaad sprake van meerdere
functies, drie in plaats van een. lk vind het
belangrijk dat dit aantal niet aileen kwantitatief
een meerwaarde vormt maar vooral ook
kwalitatief. Mijn inziens is deze meerwaarde
aanwezig. Allereerst is er de verschillende orde
van grootte die de functies dicteren aan een
gebouw. Het bezoekerscentrum is de grootste
functie van de drie en een zitgelegenheid het
kleinste. Elke schaal vraagt om een andere
manier van inpassing in de omgeving. Een
studie naar hoe de dialoog met de plek gevoerd
wordt vanuit functies die verschillen van grootte
is zeker van toegevoegde waarde.
Het functionele verschil van deze functies is
tevens een meerwaarde. Elk van hen heeft een
andere relatie met zijn gebruiker. Varierend
van kortstondig bij een zitgelegenheid tot
geconcentreerd bij een vogelkijkhut. Dit geeft
dus mogelijkheden om invulling te geven aan

verschillende intensiteiten van het verwonderen.
Deze verschillen stellen ook andere
voorwaarden aan de aard van bescherming en
omhulling die een bouwwerk hoort te bieden.
Deze omhulling varieert van totale bescherming
bij een bezoekerscentrum tot een minimale
bescherming of zelfs het ontbreken daarvan
bij een zitgelegenheid. Hierin is ook voldoende
technische uitdaging te vinden.
Ook kan een meerwaarde gevonden worden in
de precieze koppeling van functie en locatie. De
locatie, beter gezegd het gebied waar het om
draait. is een uiterwaard. Een gebied wordt altijd
getypeerd door zijn inhoud en zijn grenzen. De
Duitse filosoof Martin Heidegger omschrijft het
belang van grenzen als volgt: "De grens is niet
datgene waarbij iets ophoudt, maar is zoals de
Grieken dat zagen, datgene vanwaar iets zijn
wezen begint.
ft

Bij een uiterwaard is dit ook het geval. Elke
uiterwaard begint bij de rivier en bij de dijk.
Het gebied hiertussen wordt door deze twee
grenzen geplooid en gespannen als ware het
een tafellaken.
Binnen de uiterwaard zijn er dus drie soorten
plekken te onderscheiden: plekken in de
uiterwaard zelf, plekken op de grens van de
rivier en de uiterwaard en plekken op de grens
van de dijk en de uiterwaard. Deze grenzen zijn
ook interessant omdat daar de dynamiek van
het gebied het eerst waar te nemen zal zijn.
Zodoende vormen de gebouwen een kader voor
de dynamiek en zullen haar zodoende beter
leesbaar en beleefbaar maken.
Naast een drietal uitdagende functies bestaan
er ook een drietal specifieke plekken die de
moeite waard zijn. Het koppelen van een functie
aan een specifieke plek binnen het gebied
lijkt mij een goede toevoeging. In de dialoog
die gevoerd wordt bij het formuleren van het
ontwerp moet antwoord gevonden worden op
vragen die te maken hebben met verschillende
functies, verschillende schalen, verschillende
mate van omhulling en verschillende plekken
binnen een gebied. Het ontwerpen van deze drie
functies is dus zeker een meerwaarde voor mijn
onderzoek.
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De locatie in Moordhuizen. Zichtbaar zijn
het reli~f ontstaan door dijkophogingen en
de nok van het schuurtje dat de horizon
onderstreept.
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De bakenbomen blijven ook tijdens hoogwater duidelijk zichtbaar en maken een
veilige scheepsvaart mogelijk.
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Welke functie wordt waar geplaatst? De
vogelkijkhut en de zitgelegenheid mij meer
geschikt voor de grenzen van de uiterwaard.
Deze functies hebben veel met kijken te maken.
Omdat je vaak iets grondig bekijkt voordat je
het betreedt kunnen deze functies prima op een
van deze twee grenzen geplaatst worden. Het
bezoekerscentrum krijgt een plek in het gebied.
Deze functie draait immers om het gehele
gebied en is in het gebied dus ook goed
op zijn plaats. Het gebied zelf is daar sterk
geconcentreerd aanwezig. Op deze specifieke
plekken binnen het gebied zijn aanleidingen
genoeg te vinden voor de ontwerpen. Het
antwerp komt zodoende voort uit de dynamiek
en kenmerken van de uiterwaard Over de Maas.
De eerste functie die ik wil verbinden met een
plek is de vogelkijkhut. Er is al vastgesteld dat
deze het best op zijn plaats is op een grens
vanwege het aspect van het kijken. Deze
vogelkijkhut zal een laag gebruik kennen en
studie naar dit type hutten geeft ook aan dat ze
erg vandalismegevoelig zijn. De toegankelijkheid
van deze hut moet dus aileen bestaan voor de
echte vogelkijkers. Een plek op de grens die de
rivier vormt, de zogeheten oeverwal, aileen te
bereiken door het volgen van een laarzenpad,
is daarom geschikt. Ook bevindt deze plek zich
dichter bij de vogels dan een plek langs de dijk.
Kijkend naar de oeverwal zijn mij de
bakenbomen opgevallen. Deze bomen tonen
de loop van de rivier tijdens hoogwater en zijn
zeer kenmerkend voor de Maas. De Maas is
namelijk de enige rivier in Nederland waar deze
bomen staan. Hoewel hun functie tegenwoordig
door GPS wordt vervuld, tonen zij nog altijd de
dynamiek van de relatie van de Maas met de
uiterwaard.
Er is discussie geweest over de vraag of deze
bomen moesten blijven bestaan. Rijkswaterstaat
wilde deze obstakels voor een natuurvriendelijke
oever verwijderen maar in de dorpen langs de
Maas, onder andere in Lith, groeide de wil om
ze te behouden. Dit heeft er toe geleid dat,
waar mogelijk, Rijkswaterstaat deze bomen
laat staan. Er wordt echter al sinds het laatste
decennium van de vorige eeuw geen onderhoud
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aan gepleegd. Uiteindelijk zullen deze bomen
dus op natuurlijke wijze verdwijnen. Door het
antwerp van de vogelkijkhut bij deze bomen aan
te Iaten sluiten kan dit antwerp stevig verbonden
worden met de plek.
De vogelkijkhut zal aan sluiten bij de bomen
door het object een vergelijkbare autonomie
te geven. Door het object in het ritme van de
bomen langs de grens te plaatsen en door de
benadering langs de grens en dus langs te
bomen te leiden wordt dit ritme beter ervaren.
De dynamiek die dit object beleefbaar maakt is
net als de bomen het varierende waterpeil maar
door zijn functie ook de in het gebied aanwezige
vogels.
Na het afsterven van de bakenbomen worden zij
herinnerd door de vogelkijkhut. Op dat moment
maakt de kleine vogelkijkhut de overheersende
openheid van de uiterwaard extra voelbaar.
De volgende functie die ik wil verbinden met de
plek is de zitgelegenheid. Deze plek is gericht
op passanten, vooral fietsers en wandelaars.
In Moordhuizen is een plek aanwezig die hier
zeer geschikt voor is. Op deze plek stand
eerst een dijkwoning maar deze is inmiddels
gesloopt. Hierdoor is een gat in de lintbebouwing
ontstaan en ineens is toch de uiterwaard
zichtbaar vanaf een plek tussen de bebouwing.
Een zitgelegenheid op deze plek bezit dus een
onverwacht uitzicht en is daarom zeer geschikt.
Een andere reden om op deze plek een
zitgelegenheid te bouwen is te vinden in de
geschiedenis van de belendende panden.
Het belendende pand direct ten zuidoosten
van deze plek is in het verleden een cafe
geweest, en het pand aan de andere kant is
in het verleden een snoepwinkel geweest. In
een nog verder verleden, zoals te lezen valt
op oude kaarten van het gebied, staat deze
omgeving aangemerkt als vluchtheuvel ten
tijde van hoogwater. Een functie ten bate van
rust, revitalisering en herorientatie is gezien het
verleden dan ook zeer passend.
Op deze plek is dynamiek aanwezig in de vorm
van het verkeer langs de dijk en het uitzicht op
de uiterwaard met al haar dynamiek.
Ook is zij af te lezen aan het relief dat

overvloedig op deze plek aanwezig is. Dit relief
is gevormd door de ophoging van de dijk door
de jaren heen en de sporen van het fundament
van de eens aanwezige waning. Deze dynamiek
is volgens mij goed beleefbaar te maken door
strakke vormen te introduceren die contrasteren
met het relief.
Ook het schuurtje dat nog onder aan de dijk
staat en wei behouden is gebleven herinnert
aan de waning die hier ooit stand. De relatie
van de nok van dit schuurtje met de horizon is
volgens mij erg bijzonder. Voor een beschouwer
dit op de dijk staat onderstreept deze nok wat
aan de horizon te zien is. Door hier op in te
springen in het antwerp en dit het kijken te Iaten
be'invloeden wordt de aanwezigheid van het
schuurtje versterkt en wordt de geschiedenis en
dynamiek van de plek beter te ervaren.
Ook de naam Moordhuizen wil ik gebruiken om
dynamiek te tonen. Op een beeldende manier
wil ik de moord van de twaalf soldaten in 1576
tonen en waar de tot de verbeelding sprekende
naam Moordhuizen vandaan komt.
Gecombineerd kunnen deze uitgangspunten
resulteren in een zitelement waar een passant
in aile rust de dynamiek aanwezig op deze plek
geconcentreerd tot zich kan nemen.
Tot slot het bezoekerscentrum. In het
bestemmingsplan wordt de mogelijkheid
genoemd om deze in de oude landbouwschuur
die in de uiterwaard staat te vestigen. Het
bestaan van deze landbouwschuur werd in het
hoofdstuk over de locatie al genoemd. Naast
deze schuur staat nog een dubbele garage en
een carport gemaakt van oud remmningswerk.
Dit vormen de enige gebouwde objecten in de
uiterwaard.
Volgens mij is de functie van een
bezoekerscentrum, als een soort vitrine of
bewaardoos van het landschap, vergelijkbaar
met de opslagfunctie van een schuur. Het
bezoekerscentrum zie ik daarom als een
continuering van de functie van de schuur. Dit
maakt dat deze functie goed past op deze plek.
De nieuwe toevoeging aan het gebouw moet
dan wei duidelijk leesbaar zijn.
De dynamiek die op deze plek aanwezig is,

manifesteert zich in het gebruik van de schuur.
De boer en het vee komen en gaan. Net als
de bezoekers van een bezoekerscentrum. Ook
de dynamiek van de rivier is te vinden in deze
schuur. Tijdens verschillende overstromingen
heeft het water tot bijna een halve meter hoog
in de schuur gestaan. Dit gegeven kan een
aanleiding vormen voor het tonen van de
dynamiek tussen de oude schuur en de nieuwe
toevoeging.
In deze schuur is het dan ook goed mogelijk
om een bezoekerscentrum te realiseren wat
de eigenschappen van de plek kan tonen in
functie en in architectuur. Daamaast vormt de
herbestemming ook een technische uitdaging.
Er zijn nu drie functies bepaald: een
zitgelegenheid, een vogelkijkhut en een
bezoekerscentrum. Functies die functioneel
op deze plek gewenst zijn, maar ook functies
die expliciet tot doel het beleefbaar maken
van het landschap hebben en daardoor
passen binnen de doelstelling van het opnieuw
waarderen van dynamiek. Op al deze plekken is
dynamiek aanwezig die aanleidingen biedt voor
verwondering. Voor deze functies is ook bepaald
waar zij gesitueerd moeten worden en hoe zij
daar een relatie aangaan met de dynamiek van
de plek.
Hoewel dit zalleiden tot een goede situering en
het goed zichtbaar maken van de aanwezige
dynamiek, maakt dit de functie op zich nog niet
functionerend . In het volgende hoofdstuk zal dan
ook gezocht worden naar de essentie van deze
drie verschillende functies.
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Het interieur van de schuur heeft een
bijzondere atmosfeer die vooral word!
bepaald door de hoogte van de ruimte en
de dakramen.
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Conceptschets van de zitgelegenheid op
de dijk in doorsnede en plattegrond . He!
blikveld word! onderstreept en opgedeeld
door een serie kaders .
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In het vorige hoofdstuk zijn drie functies bepaald
voor het beleven van de dynamiek in de
uiterwaard Over de Maas: een zitgelegenheid op
de dijk bij Moordhuizen, een bezoekerscentrum
en een vogelkijkhut. In dit hoofdstuk zal ik
omschrijven wat voor mij de essentie is van deze
drie functies. Deze essentie moet uiteindelijk
terug te vinden zijn in het ontwerp.
Deze essenties zijn gebaseerd op mijn
persoonlijke ervaringen met deze functies,
verdiepend tekenend onderzoek en het
bezoeken van deze functies . Net als in het
vorige hoofdstuk heb ik ook hier gebruik
gemaakt van het boek Dierbare Woorden van
Cornelis Verhoeven.
Allereerst de zitgelegenheid op de dijk bij
Moordhuizen. In mijn ervaring zijn dit soort
plekken, plekken vanwaar uitzicht is, door
hun weidsheid moeilijk te bevatten of worden
aileen vluchtig ervaren. lk heb vaak ergens
een uitzicht of een gebouw zitten tekenen wat
andere passanten ook interessant vonden maar
zij liepen, na het snel nemen van een toto, weer
verder. lk weet niet wie er uiteindelijk meer ziet,
ik die enkele dingen geconcentreerd bekijkt of
iemand die veel dingen oppervlakkig bekijkt. Wat
ik wei weet is dat door dit vluchtig kijken veel
niet wordt opgemerkt. lk wil in het ontwerp van
deze zitgelegenheid dan ook de mogelijkheid
bieden tot het geconcentreerd beleven van de
dynamiek van het uitzicht. Het inkaderen van
het zicht kan dit mogelijk maken. Hierdoor wordt
niet het totale uitzicht ervaren maar slechts een
onderdeel en kunnen details eerder opvallen.
Het totale uitzicht moet echter ook nog steeds
ervaarbaar blijven. Zonder context verliezen
details immers hun waarde en een deel is altijd
onderdeel van een geheel.
Zoals in de omschrijving van deze locatie in
het vorige hoofdstuk al werd genoemd, vervult
het schuurtje dat onder aan de dijk staat al een
dergelijk kaderende functie. Gecombineerd met
andere kaders tot een reeks kan het zitelement
goed ingepast worden in de lintbebouwing.
Het gat in de lintbebouwing en dus het uitzicht
wordt hierdoor minder abrupt en overweldigend.
Dit maakt het uitzicht en daarmee dynamiek
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beter beleefbaar. Deze kaders kunnen ook
bescherming bieden tegen invloeden van
buitenaf die het beleven van dit uitzicht
be"invloeden zoals bijvoorbeeld de regen, wind
en zon.
De beschouwing van het woord blikveld door
Verhoeven illustreert bovenstaande visie.
"Het blikveld vertegenwoordigt een visueel
jachtterrein dat wemelt van de verassende
gewassen die de aandacht trekken." Dit
onderschrijft de overdaad die een uitzicht
volgens mij vaak biedt. Het is een veld waar heel
veel blikken op geworpen kunnen worden. Maar
wat Verhoeven ook observeert: "Wie ergens een
blik op werpt maakt het voor dat ogenblik tot
een voorwerp van onderzoek." En bij onderzoek
is concentratie gewenst en deze moet in een
ontwerp wat zich richt op het beleven van een
blikveld dan ook geboden worden.
Het belang van het combineren van de overdaad
van een blikveld met geconcentreerd kijken
illustreert dit laatste citaat: "Ons bestaan wordt
interessanter naarmate ons blikveld ruimer
is. Zowel het aspect van jacht als dat van
nieuwsgierigheid en aandacht krijgen daarin een
grotere kans."
Na deze meer po~tische benadering van deze
functie kan de doelstelling van het functioneren
van deze functie als volgt worden geformuleerd.
De zitgelegenheid op de dijk biedt een beschutte
mogelijkheid tot zitten waarbij het element het
ervaren van het gehele uitzicht en gedeelten
daarvan versterkt mogelijk maakt.
De essentie van de vogelkijkhut heb ik bepaald
aan de hand van het bezoek aan enkele van
deze bouwwerken, in heden en verleden. Ook
heb ik tekenend onderzoek gedaan aan de
hand van een fotoverzameling van een zeer
groot aantal vogelkijkhutten en -schermen in
Nederland. Dit laatste onderzoek is natuurlijk
niet sterk omdat je in je observatie afhankelijk
bent van een toto die iemand anders gemaakt
heeft, maar dit is gecompenseerd door het grote
aantal toto's. De gemene deler, of beter gezegd,
de essentie komt dan ook tevoorschijn.

Wat mij is opgevallen bij deze bezoeken is de
concentratie waarmee vogelspotters aan het
kijken zijn. Gecombineerd met de rust om het
bouwwerk deed het mij sterk denken aan het
bezoek aan een kapel of een kerk. De spotter
is muisstil en vaak ligt er voor hem of haar, als
ware het een Bijbel, een vogelgids. Er gaat veel
overgave vanuit. Je weet immers nooit zeker of
je iets te zien krijgt.
De hut als bouwwerk sluit vaak goed aan
bij deze kijkhouding. Er wordt meestal maar
beperkt beschutting geboden. De natuur en
het buiten is daarom goed te ervaren. Als
spotter bevindt je jezelf zodoende altijd in het
landschap. Deze beperkte beschutting en de
eenvoud van het bouwwerk dient ook een
zekere vandalismebestendigheid te waarborgen
wat volgens mij ook past bij de Spartaanse
ondememing van het wachten op een vogel.
lk kan me er echter ook wei een soort van
spanning bij voorstellen. Als kind ben ik een
keer echt groot wild wezen kijken op de Veluwe.
Echt in de zin van heel vroeg op staan. Bij het
wildobservatiescherm zagen we uiteindelijk niks,
maar we hoorden op een gegeven ogenblik
wei een horde wilde zwijnen op enkele meters
afstand in de bosjes. Het onverwachte van deze
gebeurtenis en de onvoorspelbaarheid van wat
de zwijnen zouden gaan doen was ontzettend
spannend.Deze herinnering onderschrijft niet
aileen het spannende van het spotten maar ook
het belang van andere zintuiglijke ervaringen
dan aileen het zien. Aandacht voor de andere
zintuigen is dus van belang bij het ontwerpen
van een vogelkijkhut.
Ter ondersteuning van deze visie wil ik
Verhoevens beschouwing van het woord
Koekeloeren aanhalen. Verhoeven noemt
koekeloeren al vroeg in zijn beschouwing "een
tamelijk onnozele manier van afwachtend zitten
kijken. •. Maar vanwege de relatie met het
woord loeren is het ook • ... een bepaalde manier
van kijken, namelijk met de bedoeling daarbij
zelf niet opgemerkt te worden en zonder de
zekerheid iets interessants te zien te krijgen, ... "
Deze twee citaten sluiten goed aan bij mijn

visie. Het misschien nutteloze van het kijken
wordt benadrukt samen met de wens om niet
opgemerkt te worden. Het woord onnozele
klinkt misschien negatief ten aanzien van een
vogelspotter maar benadrukt voor mij eerder het
zonderlinge en het bijzondere van deze activiteit
dan dat het dat belachelijk maakt.
Wat deze omschrijving aileen niet ondersteunt
is het belang van de totale zintuiglijke ervaring
waar ik waarde aan hecht.
In navolging van het bovenstaande is mijn
doelstelling voor het ontwerp van de vogelkijkhut
als volgt. De vogelkijkhut biedt een plek vanwaar
vogels in het natuurgebied bekeken kunnen
worden die recht doet aan het zonderlinge en
de concentratie van deze activiteit. Het bereiken
van deze plek is zodanig dat de spotter niet
wordt opgemerkt. Zowel bij de zitplek als bij de
weg daar naar toe richt de zintuiglijke ervaring
zich niet aileen op het visuele maar ook op
zoveel mogelijk andere zintuigen zodat de
spotter zich bewust is van het landschap waarin
hij zich bevindt.
Tenslotte het bezoekerscentrum. In het
voorgaande hoofdstuk werd al de gelijkenis van
de functie van een schuur en de functie van een
bezoekerscentrum opgemerkt. Beiden hebben
een sterke relatie met de omgeving waar zij
zich in bevinden en bieden ruimte voor het
bewaren van elementen die ook een relatie met
de omgeving hebben. Dit bewaren heeft vaak
een tijdelijk en dynamisch karakter. Seizoenen
be"invloeden de inhoud van een schuur en
veranderingen in het landschap be"invloeden wat
er getoond wordt in een bezoekerscentrum.
In het vorige hoofdstuk werd ook opgemerkt
dat het bestemmingsplan de schuur aanwijst
als mogelijke plek voor een bezoekerscentrum.
Dit is vanwege de functionele overeenkomst
volgens mij een goede keus. Deze functionele
overeenkomst wil ik in het ontwerp dan ook
ruimtelijk terug Iaten komen.
Ook wat betreft het informerende onderdeel
van een bezoekerscentrum zijn er parallellen
te trekken met een schuur. Wat ik me namelijk
voorstel als de schuur, is de schuur van mijn
opa. Als kind heb ik daar vaak rond gelopen en
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Conceptschets van het bezoekerscentrum
in doorsnede en plattegrond. Het snuffelen
wordt mogelijk door de tentoonstellingsmeubels die vrij in een grote ruimte staan.
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Conceptschets van de vogelkijkhut in
doorsnede en plattegrond. De bezoeker
word! bij het betreden aan het oog ontrokken . De hut stuurt het koekeloeren .
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over alles wat ik daar vond , materiaal of gereedschap, had mijn opa wei wat te vertellen
over het hoe en het waarom. Een echte schuur
heeft iets spannends en wakkert je nieuwsgierigheid aan.
Een bezoekerscentrum omvat programmatisch
meer dan de eerste twee functies . Om meer grip
te krijgen op het meer omvangrijke programma
van het een bezoekerscentrum heb ik enkele
programma's van eisen van bezoekerscentra bestudeerd , enkele van deze gebouwen bezocht en informatie ingewonnen bij de
afdeling bouwkunde van de Stichting Natuurmonumenten. Deze stichting is ook de toekomstige beheerder van dit bezoekerscentrum.
Wat de verschillende programma's van eisen
mij vertelden, en wat werd bevestigd door de
Stichting Natuurmonumenten, was dat het
programma voor een bezoekerscentrum niet
bestaat. Het is vooral maatwerk zodat het
gebouw optimaal inspringt en gebruik maakt
van de omgeving. Enkele overeenkomsten
waren er natuurlijk wei tussen de verschillende
centra maar deze beperkten zich vooral tot
de logische zaken als een ontvangstbalie en
kantoor, sanitaire voorzieningen , (beperkte)
horecavoorzieningen, een tentoonstellingsruimte
en een duidelijke relatie met het landschap.
Deze mogelijkheid tot maatwerk geeft op het
eerste gezicht een aantrekkelijke vrijheid in
het ontwerpen maar het controleren of het
gerealiseerde programma voldoet aan wat een
bezoekerscentrum moet zijn vereist een kritische
blik. De programma's van eisen van andere
centra geven echter een goede richtlijn net zoals
de eisen die vanuit het bestemmingsplan aan
het bezoekerscentrum worden gesteld. Deze
hebben vooral betrekking op de grootte van de
horeca voorziening en de aanwezigheid in het
landschap.
Bij de functie van het bezoekerscentrum heb ik
het woord snuffelen gekozen. Hoe Verhoeven
dit woord beschouwt sluit erg goed aan bij de
functie van een bezoekerscentrum en mijn
herinneringen aan de schuur van mijn opa.
Bij snuffelen gaat het om een handeling " ...
die meerdere keren wordt herhaald .. .". Deze
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herhaling betekent volgens Verhoeven echter
niet dat het resultaat van het ergens snuffelen
wordt • ... ge'intensiveerd of dat het succes
verzekerd is, .. .". Deze herhaling lijkt er eerder
voor te zorgen dat de intensiviteit juist kleiner
wordt. Volgens mij sluit deze lage intensiviteit
aan bij de toegankelijkheid en behapbaarheid
die een bezoekerscentrum behoort te hebben.
Maar iemand kan aileen na " ... een lange en
grillige stippellijn van snuffelen tot een bevinding
komen ." Dit laatste citaat illustreert voor mij ook
een zekere uitdaging die een bezoekerscentrum
biedt. Het begrijpen van iets kost tijd en moeite
en dus misschien een Ianger verblijf of meerdere
bezoeken aan het bezoekerscentrum maar wat
wei • ... een veelheid aan ervaringen en gezichtspunten [die zij] op kan leveren.".
Over het belang van snuffelen in relatie tot de
omgeving schrijft Verhoeven het volgende : "Wie
snuffelt, is ook bezig zich in een onbekende
omgeving te orienteren, zijn plaats te bepalen en
zich daar een beetje thuis te voelen ." Snuffelen
verschilt echter van zoeken , omdat vooraf niet
bekend is wat er gevonden moet worden. Het is
een " ... onbestemd zoeken naar iets verrassends
in een chaotische veelheid , .. ." En vooral dit
laatste citaat illustreert de relatie die snuffelen
voor mij persoonlijk heeft met de schuur van
mijn opa. Het is een wijze van het beschouwen
van zaken die mij zeer geschikt lijkt om te realiseren in een bezoekerscentrum.
De doelstelling die ik mijzelf stel voor het
ontwerp van het bezoekerscentrum is
zodoende als volgt. Het bezoekerscentrum gaat
vanwege de programmatische overeenkomst
op interessante wijze een relatie aan met de
bestaande schuur. Programmatisch moet een
goede afweging gemaakt worden over de te
realiseren functies naast de meest kenmerkende
functies van bezoekerscentra. Dit uiteindelijke
ontwerp moet invulling geven aan het begrip
snuffelen.
Na de poetische en functionele omschrijvingen
van de functies in dit hoofdstuk, kan de relatie
tussen deze functies en het materiaal baksteen
worden gelegd in de daadwerkelijke ontwerpen.

De mate van aanwezigheid van baksteen
is gekoppeld aan de locatie van de vogelkijkhut (1 ), de zitgelegenheid (2) en he!
bezoekerscentrum (3) in he! gebied.
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In dit hoofdstuk zullen de drie ontwerpen
beschreven worden waarin aile aannames en
standpunten uit de voorgaande hoofdstukken
samenkomen. Om er voor te zorgen dat de
drie ontwerpen een duidelijke familie vormen is
een overkoepelend concept gehanteerd. Ook
dit concept borduurt voort op de voorgaande
hoofdstukken.
Dit overkoepelende concept gaat er vanuit dat
baksteen verantwoordelijk is voor de dynamiek
in de uiterwaard. Klei wordt afgezet, vervolgens
afgegraven door de baksteenindustrie. Hierdoor
kan de cyclus zich herhalen en bepaalt baksteen
de dynamiek in het gebied. Door baksteen
duidelijk ervaarbaar te maken in aile ontwerpen
wordt hier uitdrukking aangegeven. De mate van
uitdrukking is echter gekoppeld aan de plek in
het gebied. Aan de grenzen van het gebied is de
invloed van baksteen kleiner dan midden in het
gebied.
Dit betekent voor de ontwerpen dat bij het
in de uiterwaard gelegen bezoekerscentrum
baksteen sterk en al omvattend aanwezig zal
zijn. Als ware het een gigantisch blok klei wat is
gebakken tot een gebouw.
Voor de de zitgelegenheid op de dijk en de
vogelkijkhut op de oeverwal langs de rivier, de
twee ontwerpen op de grenzen van het gebied
betekent dit het volgende. Baksteen is hier ook
te ervaren maar vooral als begrenzend vlak.
. Op de schaal van het antwerp is dit concept
ook door gezet. Bij de zitgelegenheid en de
vogelkijkhut verandert de verschijning en
dus aanwezigheid van de baksteen als het
betreffende gedeelte van het antwerp zich
dichterbij of juist verder weg van de uiterwaard
bevindt.
Naast dit concept zijn er nog enkele
overeenkomsten tussen de ontwerpen. Deze
overeenkomsten zijn vooral te vinden in
de toepassing van het materiaal baksteen.
Aile toegepaste bakstenen zijn machinaal
vervaardigde handvormbakstenen van het
Maasformaat en gebakken uit lokale klei. Deze
laatste twee keuzes zorgen voor een sterke
binding met de plek. De keus voor de sterk
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generfde handvormstenen geeft de omgeving
een kans zijn invloed uit te oefenen. Dit maakt
de dynamiek in de omgeving beter zichtbaar.
Wanneer er een halfsteensmuur gemetseld
moet worden gebeurt dit in halfsteensverband.
Dit verband laat eerlijk zien dat het slecht
een halfsteensmuur betreft. Is de muur dikker
dan halfsteens dan wordt het staand verband
toegepast. De richtingen die in dit verband
overheersen zijn verticale en horizontale lijnen.
Deze richtingen sluiten aan bij de richtingen
van de stenen en samen geven zij het vlak een
statisch aanzicht. Zodoende vormt het verband
een contrast voor de dynamiek in de omgeving.
In andere metselverbanden zijn vaak diagonale
lijnen te zien, deze zouden het vlak een meer
dynamisch aanzicht geven waardoor het
contrast met de aanwezige dynamiek verdwijnt.
De martel die toegepast is, is een donkere
dunbedmortel. Deze hoeft niet nagevoegd te
worden en omdat zij zo dun is, kan er optimaal
gebruik gemaakt worden van de verhouding
die bestaat tussen de kop en de strek van een
baksteen maar geeft het genoeg ruimte voor
het opvangen van de kleine maatverschillen
die bestaan tussen de afzonderlijke bakstenen.
Door het metselwerk niet te voegen blijven de
bakstenen van dichtbij beter te onderscheiden.
Dit benadrukt hun onderlinge verschillen. Van
veraf overheersen vooral de stenen en niet het
voegwerk. De invloed van de metselmortel op
de ervaring van het vlak die resteert, is echter
positief.
De kleur van de metselmortel vormt een
donkere omlijning om elke steen. Een omlijning
die veroorzaakt wordt door de kleur van de
martel zelf of door slagschaduw wanneer het
zonnig is. De voeg ligt immers terug. Deze
subtiele donkere omlijning laat de kleur van de
bakstenen beter uitkomen. Zou de voeg vol
worden gevoegd met een Iichte specie dan zou
het qua kleur fletser over komen. Een vlak met
een valle kleur is juist gewenst omdat dit er voor
zorgt dat de ontwerpen en de omgeving sterker
met elkaar contrasteren.
Natuurlijk heeft de kleur van de stenen ook
invloed op dit vlak. Uit bakproeven is gebleken

dat de klei afhankelijk van de baktemperatuur
varieert van Iicht oranje (900 OC) tot oranjerood
(1060 OC) tot roodbruin (1090 OC). De sortering,
de mengverhouding van de bakstenen van
verschillende baktemperaturen, moet uiteindelijk
een oranjerood vlak opleveren met Iicht oranje
en roodbruine nuances. Deze sortering kan
verkregen worden door daadwerkelijk de oven
op verschillende temperaturen te stoken en
daarna de stenen te mengen. In sommige
ovens, zoals de steenkooloven van Petersen
Tegl zijn de temperatuurverschillen binnen een
stook al groot genoeg om de gewenste nuance
op te leveren.
Deze kleur is gewenst omdat zij sterk zal
contrasteren met de dominante kleuren van het
landschap: het groen van de begroeiing, het
blauw van de Iucht en het grijs van het water.
Daarnaast heeft de aanwezigheid van
bakstenen gebakken op een lagere temperatuur
nog een voordeel. Omdat deze bakstenen ook
zachter zijn qua hardheid zijn ze vatbaarder voor
beschadigingen. Beschadigingen die ontstaan
door de dynamiek van het gebruik van een
gebouw.
AI deze keuzes betreffende de bakstenen,
voegvorm en metselverband maken de
ontwerpen tot duidelijke referentiepunten van
het landschap. Op verschillende schaalniveaus
contrasteren zij met de dynamiek van de
omgeving of zijn er juist vatbaar voor. Dynamiek
wordt zichtbaar gemaakt en het opnieuw
verwonderen wordt mogelijk gemaakt.
Buiten de bakstenen komt er ook een ander
materiaal terug in de drie ontwerpen. Dit is beton
met een hoog percentage stukken baksteen en
baksteengruis. Om deze toepassing mogelijk te
maken hoeven geen goede bakstenen gebruikt
te worden. Het metselen van de ontwerpen
Ievert restmateriaal op in de vorm van klezoren
die hier in gebruikt kunnen worden . Er wordt dus
geen baksteen verspild.
lk zie deze symbiose van beton en baksteen
als een misvormd metselwerk, als een Iitteken.
Het is nog steeds een verbinding van beton en
baksteen maar een die minder gecontroleerd is

ontstaan. Op plekken waar het metselwerk wordt
doorsneden, bijvoorbeeld door gevelopeningen,
wordt dit beton toegepast. Door deze
toepassing wordt dit beton echt een soort van
littekenweefsel binnen het totale metselwerk.
Dit beton wordt op een andere manier dan bij
de gevelopeningen toegepast en moet dus
ook op verschillende wijzen worden afgewerkt.
Om een ruw oppervlak te krijgen kan dit beton
gewassen worden of kan de toplaag er vanaf
worden gehakt. Een gladder oppervlak ontstaat
na het polijsten van dit beton. Beide manieren
zijn nodig om de baksteen in het beton zichtbaar
te maken.
Dit idee van het toevoegen van baksteen aan
beton komt van de Spaanse architect Fernando
Men is.
lk heb deze toepassing omarmd omdat het
op een subtiele manier tegenwicht biedt aan
de sterke aanwezigheid van baksteen in de
ontwerpen zonder zich daar te ver van te
verwijderen. En omdat ik dit beton echt als een
vorm van metselwerk heb beschouwd ontstond
er meer vrijheid in het ontwerpen. Met dit beton
kan er via een subtiele omweg toch een volledig
gebouw in metselwerk ontworpen worden,
zonder de bekende bogen.
Nu deze gemeenschappelijkheden van de
ontwerpen zijn bepaald kan ik in gaan op hun
bijzonderheden. Allereerst de zitgelegenheid
op de dijk. Om te komen tot inpassing in de
lintbebouwing zijn haaks op de dijk twaalf
muren op de kavel geplaatst. Deze muren
staan parallel aan elkaar op een onder1inge
afstand van twee meter. De kopse kant van
deze muren vormt een rooilijn die past bij de
rooilijn van de belendende bebouwing. Het
aantal twaalf verwijst naar het aantal soldaten
wat in Moordhuizen vermoord is in 1576. Om
uitdrukking te geven aan deze slachtpartij zijn
de muren doorsneden door een bank van het
beton gemengd met baksteen. Deze bank loopt
parallel met de dijk en· symboliseert de bewoners
die de soldaten tegenhielden op hun dijk.
Hierdoor ontstaan er vierentwintig muren. Twaalf
langere en twaalf kortere. De langere muren
bevinden, passend binnen het overkoepelende
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Plattegrond van het zit element op de dijk.
Een betonnen bank doorsnijdt twaalf bakstenen muren.
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Aanzicht van de zitgelegenheid. Staand
op de dijk word! je blikveld door de muren
onderstreept, zittend op de bank word! het
door de muren ingekaderd.
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concept, aan de uiterwaard zijde van de bank.
De strakke vormen van de muren contrasteren
sterk met het relief van de dijk ..
Gezien vanaf deze bebouwing nemen de muren
af in dikte en lopen daama weer op in dikte
richting de bebouwing aan de andere zijde van
de kavel. De dikste muren hebben een dikte van
drie stenen en de dunste hebben een dikte van
een steen. De hoogte van de muren bevindt zich
net onder de ooghoogte van een gemiddelde
volwassene op een meter vierenzestig. Deze
hoogte sluit aan bij de nokhoogte van het
schuurtje onder aan de dijk.
Bij benadering van dit ontwerp gebeurt nu
het volgende. De dubbele rij muren werkt van
een afstand samen met het schuurtje als een
onderstreping van de horizon. Zodoende wordt
het uitzicht onderstreept.
Bij verdere toenadering ontstaan er zichtlijnen
tussen de muren door. Zij openen zich naar
de beschouwer als lamellen. Het uitzicht wordt
langzaam groter. Wanneer de beschouwer
gaat zitten op de bank bieden twee muren een
kader voor een deel van het uitzicht en kan dit
beeld en de dynamiek daar geconcentreerd
worden opgenomen. Tevens bieden de
muren beschutting tegen wind. De warmte
die op zonnige dagen in de bakstenen wordt
opgeslagen en 's avonds weer wordt afgegeven
maakt het beleven van het uitzicht ook dan
aangenaam.
Door de al eerder genoemde variatie in dikte
van de muren en hun verschillende positie biedt
elk kader op een subtiele wijze op een andere
manier zicht op een ander deel van het uitzicht.
Doordat de bank doorloopt over de gehele
breedte van het ontwerp en de breedte van de
kaders, kan je het uitzicht toch delen met iemand
anders. lemand die door een ander kader kijkt of
iemand die naast je zit. Voor de passant lijken zij
echter door de muren van elkaar gescheiden.
Doordat er beenruimte aan weerszijden van
de bank is, kan niet aileen naar de uiterwaard
worden uitgekeken maar ook naar het
binnendijkse gebied. Door het verschil in lengte
van de muren is het zicht richting dit gebied
echter minder ingekaderd.
Deze ervaring wordt versterkt door de vier
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hogere drie steensmuren aan de oostzijde
van de kavel. Met hun hoogte vormen zij een
doorbreking van de onderstreping van de
horizon. Hoewel dit nadelig is voor het ervaren
van het gehele uitzicht, zorgt de doorbreking wei
voor een sterke bewustwording van de gelijke
hoogte van de andere muren.
Tussen deze vier muren is de bank onderbroken
zodat een poort ontstaat. Een poort die de beide
zijden van de bank toegankelijk maakt, maar ook
toegang geeft tot een trap die zich tussen de
langere driesteensmuren bevindt. De trap biedt,
omdat deze zich ter hoogte van het schuurtje
bevindt, toegang toch een klein platform
vanwaar er over het schuurtje heen gekeken kan
worden . De muren die dus op het eerste gezicht
het uitzicht doorbraken bieden juist het totaal.
Vanaf dit kleine platform is de vogelkijkhut
op de oeverwallangs de Maas te zien. Deze
bevindt zich op ruim een kilometer afstand van
de zitgelegenheid. Het feit dat dit ontwerp op
deze afstand al zichtbaar is, geeft al aan dat
het meer is dan aileen een vogelkijkhut. Deze
functie is gecombineerd met de functie van een
uitzichttoren.
Het ontwerp van de vogelkijktoren bevindt zich
op het eind van de smalle strook land die de
door de afgraving ontstane plas water scheidt
van de Maas. Op deze plek neemt het de
plaats in van een bakenboom. Een bakenboom
die is verdwenen door de verbinding die daar
bestaat tussen de nieuwe plas en de Maas. Bij
benadering van de toren passeer je een lange
rij van bakenbomen en wordt je bewust van
de relatie die het ontwerp aangaat met deze
bomen . Een relatie die benadrukt wordt door de
vergelijkbare hoogte van de toren en de bomen.
Bij het ontwerp aangekomen laat de opbouw
van het gebouw zich lezen in de gevel. De toren
bestaat uit enkele baksteen muren die in de
richting van de Maas afnemen in dikte van een
zevensteensmuur tot een tweesteensmuur. De
afname van dikte van de muren is vergelijkbaar
met de afnemende lengte van de muren bij de
zitgelegenheid. Bij dit ontwerp zijn de muren
parallel aan de grens geplaatst in plaats van
haaks daarop. Seide volgen echter uit het

overkoepelende concept dat de invloed en dus
de aanwezigheid van baksteen afneemt richting
de grenzen van de uiterwaard.
Tussen de uiteinden van de hoofdmuren
bevinden zich andere muren die de ruimte
tussen deze hoofdmuren verder afschermen.
Aileen tussen de buitenste twee schijven aan
weerszijde van de toren ontbreken deze.
Doordat zij ontbreken, wordt een trap zichtbaar.
Deze trap doorsnijdt aile muren en vormt
zo twee ruimtes. Deze doorsnijding is goed
zichtbaar in het gevelbeeld. De ruimte boven
de trap is de uitkijkfunctie. In het gevelbeeld is
duidelijk te zien waar de trap naar toe zalleiden.
Aan de Maaszijde van de toren bevindt zich
duidelijk een uitzichtplatform, aileen precieze
ervaring van de bestijging is nog onbekend.
De ruimte onder de trap leidt naar de plek
vanwaar vogels kunnen worden bekeken, maar
van deze functie wordt in het gevelbeeld niks
verraden.
Allereerst het bestijgen van de trap. Een leuning
ontbreekt dus moet er contact gemaakt worden
met de baksteen muren. De traptreden van
ruw beton gemengd met bakstenen fungeren
echter als een goede anti-slip. Het is er een
beetje schemerig doordat de ruimte erg hoog
en smal is maar de smalle spleten tussen de
begrenzende muur en de hoofdmuur brengen
echter voldoende Iicht binnen om je toch over te
halen tot het bestijgen van de trap ..
Tussen de twee dikste muren leidt de trap naar
een bordes. Bij het bestijgen van de trap wordt
je je zeer sterk bewust van de aanwezigheid van
de bakstenenwanden. De thermische massa is
zo groot dat aile warmte uit de Iucht en zelfs uit
je lichaam lijkt te worden gezogen. Het bordes
geeft ademruimte en biedt uitzicht dankzij twee
kleine betonnen ramen in de wand.
Door de eerste opening kan richting de
uiterwaard gekeken worden en is ook het
bezoekerscentrum aan de overzijde van de plas
zichtbaar. Tegenover dit raam bevindt zich het
tweede raam dat zicht biedt in de donkere en
mysterieuze ruimte onder de trap. Het is duidelijk
dat dit de ruimte onder de trap is omdat boven
het raam bovenin de muur duidelijk zichtbaar is

dat de trap zich verder omhoog beweegt aan de
andere kant van de muur.
Door dit raam is ook weer een ander raam
zichtbaar wat zich in de laatste wand van de
toren bevindt. Boven deze twee ramen bevinden
zich nog twee ramen, maar deze bevinden zich
een stuk hoger in de muur en bieden nog geen
doorzicht.
Bij het bestijgen van de tweede trap wordt al
iets meer ruimte geboden. De trap is iets breder,
telt een trede minder en al iets meer zonlicht
bereikt de traptreden. Het tweede bordes wordt
begrensd door twee muren die verschillen in
dikte. Tegenover de volgende trap bevindt zich
dan ook een brede en ondiepe nis met de het
enige raam op dit bordes, een raam wat zich
richt op de zitgelegenheid op de dijk in de verte.
Ook de derde trap is nu duidelijk breder en het
vele Iicht maakt duidelijk dat je bijna boven bent.
In de wand is het uitzichtplatform boven je al te
zien De muren aan weerszijde van de trap zijn al
bijna niet meer tegelijk aan te raken.
Het laatste bordes. Je kunt nu door het raam dat
boven je zichtbaar was vanaf het eerste bordes
kijken. Het biedt zicht op het andere raam dat
zich boven je bevond op het eerste bordes.
Doordat je je al hoger in de toren bevindt komt
er overvloedig Iicht binnen en is niet meer dan
een lichtvlek zichtbaar door dit laatste raam.
Aan de andere zijde van dit ruime bordes, naast
de trap naar het uitzichtplatform, bevindt zich
ook een raam. De muur waar dit raam zich in
bevindt is een veel dunnere wand. Door dit raam
is de overzijde van de Maas te zien.
Terwijl je de trap oploopt naar het
uitzichtplatfonn, valt het je op dat je je armen nu
aan weerszijde kunt strekken. Boven gekomen
is baksteen aileen nog maar aanwezig als
borstwering. Kijkend vanaf het platform is
vooral de route naar de toren toe, langs de
bakenbomen, te zien en kun je de loop van de
Maas volgen. De trappen omhoog bevinden
zich tussen het platfonn en de uiterwaard
waardoor dit uitzicht grotendeels aan het zicht
wordt ontrokken. Het uitzicht is vooral van de
uiterwaard af gericht.
.
Dit deel van dit ontwerp en de zintuiglijke
beleving van het betreden en bestijgen daarvan
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Plattegrond van de vogelkijktoren. Een
betonnen trap doorsnijdt vijf baksteen
muren waardoor een vogelkijkhut en een
uitzichttoren gevormd worden.
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Doorsnede over de ramen in de vijf muren
van de vogeklijktoren . De ramen versterken de bewustwording van de positie
die wordt ingenomen in de toren.
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maakt de aanwezigheid van baksteen en
de afname daarvan als je je verwijdert van
de uiterwaard voelbaar. De baksteen wordt
verlaten.
Het tweede deel van dit ontwerp, de vogelkijkhut
en de toegang daar naartoe doet het
omgekeerde, de aanwezigheid van baksteen
wordt steeds sterker. Tevens kom je uit bij
een plek vanwaar geconcentreerd gekeken
kan worden in plaats van dat er een overzicht
geboden wordt.
Bij het betreden van de ruimte onder de trap
is de ruimte eerst dan ook hoog en relatief
breed. Je loopt nu niet over een betonnen vlak
maar op de zachtere aarde van de oeverwal.
Je voetstappen klinken dan ook gedempt. De
ruimte verandert al voordat je de eerste hoek om
gaat. Het plafond boven je hoofd, de trap, komt
naar beneden. Je stelt je voor dat de ruimte
doodloopt maar een echo van klotsend water
wekt toch je nieuwsgierigheid op om verder te
lopen.
Op het punt waar je de eerste draai maakt
bevinden zich net als bij het eerste bordes op de
trap vier betonnen raamopeningen. De eerste
twee ramen bevinden zich in de dunste wand.
Het laagste raam van deze twee biedt uitzicht op
de Maas, door het bovenste raam is aileen een
smalle strook van de Iucht zichtbaar. Tegenover
deze ramen liggen twee andere ramen. Het
hoogste raam van deze twee geeft een kleine
hint van de ruimte boven de trap. Als je door het
laag geplaatste raam kijkt, zie je de ruimte aan
de andere kant van de muur. Ook is tegenover
het raam een ander raam te zien, een raam wat
uit lijkt te kijken over de uiterwaard.
Je verlaat deze ramen en loopt verder naar
binnen. De ruimte wordt weer lager en ook
smaller. De spleten tussen de muren bieden
echter wei genoeg Iicht.
Als je de tweede hoek om slaat, wordt de
ruimte wederom smaller en lager. De koele
baksteenmuren dringen zich al meer aan je op.
De echo van het klotsende water is al beter te
horen.
Aangekomen bij het laatste draaipunt bevind je
je nu aan de andere zijde van een van de ramen
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die je bij het eerste draaipunt tegen kwam. Je
kijkt er door en ervaart duidelijk de afstand tot
het raam in de dunste wand. Waar je eerst
de Maas zag, zie je nu aileen een lichtvlek.
Tegenover dit raam ligt ook het raam wat, naar
nu blijkt, inderdaad uitkijkt over de uiterwaard.
Door de diepte van deze twee ramen ben je je
sterk bewust van de massiviteit van de baksteen
muren. Ook bevindt het plafond zich nu vlak
boven je. Je voelt de beslotenheid van de
ruimte.
Nu je de hoek om gaat kun je ruimte tussen
de twee dikste muren zien. In de rechter
muur is een bank geplaatst en in de andere
muur bevindt zich een nis waar drie betonnen
blokken zijn geplaatst voor drie ramen. Zittend
op een van deze blokken bieden de ramen je
een duidelijk zicht op de uiterwaard. Je pakt
je vogelgids erbij en legt deze op de betonnen
richel onder het raam.
De ruimte onder de trap blijkt dus toch ergens
heen te leiden. Deze loopt ook niet dood
want onder de buitenste muur door loopt een
betonnen kanaal dat in verbinding staat met
het water in de uiterwaard. De golfslag van het
water tegen de betonnen wanden veroorzaakt
het klotsende geluid. Tevens brengt dit kanaal
door het reflecterende water meer Iicht naar
binnen.
Samen vormen al deze elementen de
vogelkijkhut. Zij maken het tot een verassend
Iichte ruimte vanwaar het goed vogels kijken is.
Door de zeer sterke aanwezigheid van baksteen
voel je je erg beschut. De sterke relaties met
buiten zorgen er echter ook voor dat je je bewust
bent van de omgeving waar deze vogelkijkhut
zich bevindt. Het beleven en opnieuw
verwonderen van dynamiek wordt mogelijk
gemaakt. En door de tegengestelde functies en
hoe zij betreden worden wordt de grens van het
gebied duidelijk er voor.
Tegenover de toren, aan de andere zijde van de
plas in de uiterwaard, ligt het bezoekerscentrum.
Dit bezoekerscentrum is bereikbaar vanaf
dezelfde dijk als waaraan het eerste ontwerp, de
zitgelegenheid, zich bevindt.
Zoals het overkoepelende concept aan het begin

van dit hoofdstuk al omschreef, is baksteen in
dit ontwerp alomvattend aanwezig. Baksteen is
dus niet aileen toegepast in de wanden maar
ook in de vloeren, het dak en het plafond. De
continuneit van het materiaal in aile vlakken
doet het op een massief bakstenen blok lijken.
Het dak is echter uitgevoerd in tegels om de
belasting op het dak te beperken. Om subtiel
aan te geven dat dit vlak slechts een schil is,
wordt net als het buitenblad van het nieuwe
volume, hier het halfsteensverband toegepast.
Met een boerenvlechtwerk wordt het verband op
het dakvlak verbonden met het verband op de
kopgevels. De maat van dit boerenvlechtwerk
geeft ook uitdrukking aan de dikte van het
dakpakket.
Om de ervaring van massa te versterken is
het bezoekerscentrum binnen de muren van
de oude landbouwschuur geplaatst. Dit wordt
mogelijk doordat het pannendak en de houten
constructie is verwijderd. Hoewel zij fysiek
verdwenen zijn keren hun kwaliteiten in het
ontwerp terug.
Het bakstenen dakvlak wat van buiten zichtbaar
wordt, herinnert in kleur, maar ook door de
kleine dakramen, aan het oude pannendak
van de schuur. Hierdoor blijft het beeld van de
schuur vanuit de omgeving nagenoeg gelijk. Het
bezoekerscentrum profiteert hiervan omdat het
dakvlak van de schuur vanuit de hele uiterwaard
waarneembaar was en dat nu dus nog steeds
is. Hierdoor vormt ook dit ontwerp een duidelijk
referentiepunt binnen het landschap en is het
bezoekerscentrum duidelijk aanwezig in het
gebied .
De gevel, bestaande uit een buitenblad van
dikformaat bakstenen en een binnenblad van
Waalformaat kalkzandstenen, blijft wei bewaard.
Deze gevel versterkt door haar relatieve
dunheid de massa van het blok. Dit wordt
verder versterkt doordat deze gevel nergens
tegen het nieuwe volume aan staat en door
het kleurcontrast tussen de bestaande grijze
gevel en het roodbruin van het nieuwe volume.
Het nieuwe volume is ook iets verhoogd ten
opzichte van de oude schuur. Dit is duidelijk
zichtbaar door de terugliggende betonnen plint.
Deze verhoging is ge'inspireerd op de meest

recente hoge waterstand van de Maas in 1995.
In de schuur stond toen een halve meter water.
Deze ontwerpbeslissingen maken dat de twee
elementen duidelijk los zijn te ervaren.
De spouw tussen de oude gevel en het
nieuwe bakstenen volume is op twee punten
toegankelijk gemaakt door twee happen uit het
volume te snijden. De sneden geven ruimte
aan de hoofdentree met hellingbaan en aan
een patio voor een terras. Doordat deze twee
plekken zich binnen de oude gevel bevinden
maar buiten .het nieuwe volume, ontstaat
een spanning die uitdrukking geeft aan de
dynamische relatie die een schuur en een
bezoekerscentrum hebben met het buiten.
Dit contrast versterkt niet aileen de ervaring
van het bakstenen volume maar de spanning
tussen het bestaande en het nieuwe geeft
ook uitdrukking aan de dynamiek van de
herbestemming. Een dynamiek die vergroot
wordt doordat de gevelopeningen van het
nieuwe volume van binnen zijn ontworpen
en daardoor niet altijd aansluiten op de
gevelopeningen in de oude gevel. De spanning
tussen deze gevelopeningen is van binnen en
van buiten te ervaren.
De kozijnen van de nieuwe gevelopeningen
dragen hier ook aan bij. Tevens versterken
zij de ervaarbaarheid van de massa van de
baksteen. Doordat de deurkozijnen aan de
buitenkant van het nieuwe volume zijn geplaatst
en de raamkozijnen aan de binnenkant ontstaat
een gelaagdheid in de gevel. Door deze
gelaagdheid is de aanwezigheid van baksteen
in de tweesteensmuur van het nieuwe volume
duidelijk zichtbaar. Ook wordt het betreden van
het nieuwe volume beter te ervaren doordat de
deur zich duidelijker manifesteert dan wanneer
deze zich in de wand zou bevinden.
In de gevel van het nieuwe volume zijn
vier van deze deuren geplaatst zodat het
bezoekerscentrum van aile kanten te betreden
is. Dit sluit aan bij de geplande verkeersroutes in
de afgegraven uiterwaard, deze zorgen er voor
dat het bezoekerscentrum op een kruispunt ligt.
Bij het betreden van het bezoekerscentrum is
door een trap te ervaren dat de plint die buiten
zichtbaar is, ook zorgt dat de vloer ruim een
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Plattegrond van het bezoekerscentrum.
Het volume is binnen de oude gavel
ge-plaatst. Aile functies zijn gegroepeerd
rondom de centrale tentoonstellingsruimte.
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Doorsnede van het bezoekerscentrum
over een entree, de centrale tentoonstellingsruimte en een zithoek. De daglichttoetreding via de patio is geed zichtbaar.
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halve meter boven het maaiveld ligt. Hierdoor
is de beschermende functie van de uiterwaard
ook bij een hoge waterstand van de Maas
gewaarborgd . Deze trap ligt bij de hoofdentree
buiten de gevel en bij de andere ingangen in de
tochtsluis.
De vorm van de ruimte van elke tochtsluis geeft
een hint van de ruimte waar je naartoe gaat. Dit
is namelijk de centrale tentoonstellingsruimte.
Vanuit deze tentoonstellingsruimte zijn de
ondersteunende functies te bereiken: de
ontvangstbalie met kantoor en pantry, een
kleine horeca voorziening met een magazijn,
twee zithoeken, sanitair en een installatieruimte.
Doordat deze ondersteunende functies rondom
de tentoonstellingsruimte zijn geplaatst, vormen
zij samen een grote wand die deze ruimte
omsluit en vormt. De functies zijn als het ware
uit het baksteen volume uitgehouwen.
De functionele organisatie en ruimtelijke
ervaring zijn ge"inspireerd op de schuur
vanwege de functionele overeenkomst met
een bezoekerscentrum. De hoge ruimte in het
midden van de schuur werd flexibel gebruikt
naar gelang het seizoen. De lagere ruimtes
tussen de spanten en kolommen kenden meer
een vaste functie: een gereedschapshoek,
opslag voor carnavalswagens of de plek waar
de koeien stonden. Deze grote ruimte wordt
mogelijk gemaakt door twee betonnen portalen
die de tentoonstellingsruimte overspannen en
visueer opdelen.
Licht treedt de tentoonstellingsruimte binnen
door zes kleine dakramen die, zoals al eerder
is genoemd, herinneren aan de dakramen in
de schuur. Naast deze dakramen treedt er Iicht
binnen via de ruimtes van de ondersteunende
functies. De voomaamste daglichttoetreding
vindt plaats door de pui die toegang geeft tot de
op het zuiden georienteerde patio. Het Iicht wat
hier gedurende de dag door deze openingen
binnenkomt, geeft de tentoonstellingsruimte
voortdurend gezicht en beleving.
Flexibel gebruik van de tentoonstellingsruimte
wordt mogelijk gemaakt door in deze ruimte
houten kisten te plaatsen die qua maatvoering
aansluiten bij de lagenmaat van het metselwerk.
Deze kisten hebben dezelfde verhouding als

de toren maar verschillen van formaat. De drie
formaten gaan allemaal op een andere manier
een relatie aan met de bezoeker. De kleinste
kist is handzaam en kan gestapeld worden maar
kan ook dienst doen als zitmeubel. De middelste
kist zou ook gestapeld kunnen worden maar kan
misschien beter dienst doen als tafel of sokkel.
De grootste kisten zijn zelfs te betreden. Van
deze laatste kisten staan er maar drie in de
ruimte om tot een optimale ruimtelijke ervaring
te komen.
Deze tentoonstellingsmeubels maken het
mogelijk wisselende tentoonstellingen te bouwen
die het dynamische landschap tonen aan de
bezoeker.
Nu deze ontwerpen beschreven zijn kan ik terug
keren naar mijn vraagstelling om te concluderen
hoe deze ontwerpen daar invulling aan geven.

Maquettefoto van de zitgelegenheid op de
dijk bij Moordhuizen .

82

Aan het begin van dit proces heb ik mij de
volgende vraag gesteld:
Hoe kan, door te ontwerpen vanuit een
plaatsgebonden materiaal, een architectuur
ontstaan die deel uitmaakt van de
globaliserende wereld maar toch innig
verbonden is met de plek en ook het opnieuw
waarderen van de op de plek aanwezige
dynamiek mogelijk maakt?
En om het proces meer sturing te geven zijn de
volgende deelvragen geformuleerd:
Wat zijn de eigenschappen van het gekozen
materiaal?
Waar en hoe komt de mens aan dit materiaal?
Wat zijn de kenmerken van de omgeving waar
het materiaal vandaan komt?
Wat voor functie is er gewenst in deze
omgeving?
Wat zijn de eigenschappen van deze functie?
Hoe kan deze functie met het gekozen materiaal
in deze omgeving gebouwd worden?
Bij het formuleren van deze vraagstelling
heb ik de Bruder Klaus Kapelle van Peter
Zumthor genoemd als gebouw wat voor mij
een goede invulling geeft aan de vraagstelling.
lk wil mijn ontwerpen nu dan ook vergelijken
met dit gebouw om te kunnen bepalen hoe
mijn ontwerpen antwoord geven op deze
vraagstelling. Het kan geen kwaad om te
herhalen dat mij bij deze vergelijking grote
bescheidenheid past en zorgvuldigheid is
geboden vanwege de architect van deze kapel.
In deze vergelijking zal ook blijken of de door mij
bepaalde essenties van de aspecten materiaal,
locatie en functie en hun onderlinge relaties
voldoende terugkomen in het antwerp. Dit zijn
de antwoorden op de deelvragen Hieruit zal
blijken of mijn ontwerpproces, dat begonnen
vanuit een plaatgebonden materiaal, nuttig is.
Allereerst de essentie van het materiaal en de
relatie van het materiaal met de plek. Komen
deze terug in de ontwerpen?
Mijn ontwerpen worden gebouwd in

Conclusie

Maasformaat bakstenen, gemaakt van lokaal
gewonnen klei. Hierdoor wordt een innige
verbinding met de plek gelegd. Het bijzondere
aan deze verbinding is vooral het formaat van
de bakstenen. Bakstenen zijn nog nooit gemaakt
in dit formaat. Ook het bakken van stenen van
klei gewonnen op de bouwlocatie zeit komt
zelden voor. Misschien ongebruikelijk maar dit
is zeker mogelijk bij de meer specialistische
baksteenfabrikanten als bijvoorbeeld Petersen
Tegl.
Door zo specifiek te kiezen voor een bepaald
type baksteen wordt invulling gegeven aan de
essentie van de baksteen: het is een product
wat helemaal beheerst wordt door de mens. De
keus om de steen zo plaatsgebonden te maken
en deze toe te passen in ontwerpen dicht bij de
bron van de klei geeft invulling aan de essentie
van de relatie tussen het materiaal en de plek.
Doordat deze essenties terug komen in het
antwerp is de verbinding met de plek in mijn
ontwerpen in principe vergelijkbaar met de
binding die de Bruder Klaus Kapelle heeft met
zijn omgeving. Een belangrijk verschil is echter
dat je je in de kapel veel bewuster bent van
deze plaatsgebondenheid van het materiaal.
De reden hiervoor is de inventiviteit van de
materiaaltoepassing. Mijn plaatsgebondenheid
op de schaal van de steen is subtieler en
valt daardoor minder op. De enige inventieve
materiaaltoepassing in mijn ontwerpen, het
beton met baksteen als toeslagmateriaal, is ook
slechts subtiel aanwezig.
De alledaagsheid van baksteen in Nederland
en het feit dat de baksteen eigenlijk verbonden
kan worden aan bijna elke plek in Nederland
vanwege de veelvuldige aanwezigheid van
klei in dit land maken de plaatsgebondenheid
ook minder direct te ervaren. Deze verschillen
maken mijn ontwerpen op het eerste gezicht
minder plaatsgebonden maar zij zijn dit
weldegelijk.
Om deze punten te compenseren is de baksteen
heel intens te ervaren in de ontwerpen. Zoals de
Bruder Klaus Kapelle gebruik maakt van reukzin
om een intense ruimtelijke ervaring te cre~ren ,
zo be"invloedt de gigantische aanwezigheid

van baksteen in bijvoorbeeld de toren de
gevoelstemperatuur van de ruimte zo sterk dat
de gebruiker zich sterker bewust wordt van het
materiaal en haar plaatsgebondenheid.
De volgende essenties waarvan ik wil bepalen of
deze terug zijn gekomen in het antwerp zijn die
van de locatie en de relatie van de locatie met
de functie.
Om de essentie van de locatie te kunnen
verwerken in het antwerp heb ik deze met
een open blik willen beschouwen om de daar
aanwezige dynamiek op te kunnen merken
en om deze beleefbaar te maken door een
inventieve dialoog met de plek. Een houding die
voortgekomen is uit het standpunt dat ik binnen
het kritisch regionalisme heb ingenomen.
Deze dynamiek was soms direct waar te nemen
en soms ook niet. De vormen die ik het meest
interessant vond, zoals de oorsprong van de
naam Moordhuizen en de sporen van hoogwater
in de schuur, kwamen pas na een langere tijd
aan het Iicht. Uiteindelijk zal dan ook niet aile
aanwezige dynamiek in het gebied te beleven
zijn. Simpelweg omdat ik als ontwerper moet
kiezen welke in de dialoog de boventoon voert.
Ook is het zeer waarschijnlijk dat ik nog niet
aile dynamiek heb waargenomen tijdens mijn
onderzoek.
Maar toch denk ik dat de essentie van de
dynamiek van de locatie goed verwerkt is in
de ontwerpen. Zij is beter te ervaren en het
opnieuw waarderen krijgt een grotere kans. In
de schuur wordt bijvoorbeeld door het verschil in
hoogte tussen bestaand en de nieuwe invulling
uitdrukking gegeven aan de dynamiek van het
waterpeil van de Maas. En wordt door de muren
bij het zitelement op een beeldende wijze
herinnert aan de slachtpartij in 1576.
Aan de relatie van de locatie met de functie
kon gemakkelijker een goede invulling worden
gegeven die het beleven en herwaarderen
van dynamiek mogelijk maakt. De toekomstige
herbestemming van de uiterwaard tot
natuurgebied gat hiervoor immers logische
aanleidingen in de vorm van zitgelegenheden,
een vogelkijkhut en een bezoekerscentrum. De

beleefbaarheid van de dynamiek wordt dan ook
versterkt door deze functies. AI deze functies
zijn gericht op het beleven van dynamiek
maar op verschillende niveaus van intensiteit.
Zij zijn immers gericht op drie verschillende
typen mensen: de toevallige voorbijganger,
dagjesmensen en de echte natuurliefhebber.
De plaatsing van deze functies: op de twee
typen grenzen van het gebied en in het gebied
zeit is echter ook essentieel. Hierdoor wordt de
kans vergroot dat aile in het gebied aanwezige
dynamiek beleefd kan worden.
Op deze twee punten is een vergelijking met
de Bruder Klaus Kapalle moeilijker te maken.
De kapel is immers maar Mn gebouw in het
landschap. Een vergelijking met de uitkijktoren
annex vogelkijkhut is het best te maken. Bij
de kapel van Zumthor is de benadering erg
belangrijk. Doordat de parkeerplaats ver van de
kapel afligt heeft de bezoeker lang de tijd om na
te denken over het landschap, het gebouw en de
relatie tussen beiden.
Bij de benadering van de toren langs de rivier
en de daar aanwezige bakenbomen is de relatie
tussen de toren en zijn omgeving duidelijk te
ervaren. Ook versterkt de toren als autonoom
object het open karakter van de uiterwaard.
Dit is vergelijkbaar met de positie die de kapel
inneemt tussen de open graanvelden. Dit
betekent dat, voor zover de vergelijking gemaakt
kan worden, de ontwerpen op een goede manier
in het landschap zijn geplaatst en daardoor dit
landschap en haar dynamiek beter te ervaren is.
Op deze aspecten geven de gebouwen dus een
goede invulling aan de vraagstelling.
Tot slot de essenties van de functies en de
relatie van functies met materiaal. Voor mij blijkt
uit de afbeeldingen dat de ontwerpen uiting
geven aan de essentie van de functie en dat
de relatie met het materiaal geslaagd is. Bij
de zitgelegenheid is duidelijk de kaderende
en begrenzende werking van baksteen te
ervaren. Op een succesvolle manier wordt het
uitzicht wat op deze plek aanwezig is tussen
de lintbebouwing ingepast. De dynamiek die
aanwezig is op deze plek wordt beter beleefbaar
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Maquettefoto van de centrale tentoonstellingsruimte in het bezoekerscentrum
gevuld met de tentoonstellingsmeubels.
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Maquettefoto van de vogelkijktoren. De
verbinding met de plas in de uiterwaard is
zichtbaar evenals de drie ramen van de
vogelkijktoren op de begane grond.
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en toegankelijk. Dit past bij de doelgroep van
deze functie.
De ervaring van baksteen als begrenzend
materiaal wordt ook bij de uitkijktoren annex
vogelkijkhut ervaren. Aileen op een veel
intensere manier, passend bij de gebruikers van
deze functie. Omdat deze intense aanwezigheid
zich vooral manifesteert bij het betreden van
de functie, staat deze het functioneren van het
antwerp niet in de weg.
Bij het bezoekerscentrum is baksteen
alomvattend aanwezig. Deze alomvattendheid
bestaat wat betreft het dak uit tegels maar dit
wordt aileen subtiel toegegeven in het verband .
Deze technische oplossing maakt het mogelijk
om de gewenste alomvattendheid van baksteen
te realiseren . Maar het maakt ook mogelijk dat
er een ruimte gecre~erd wordt die aansluit bij
de gewenste ruimtelijke ervaring. Een die te
vergelijken is met de beleving van een schuur.
Door de spanning tussen de oude gevel en het
nieuwe volume wordt dynamiek zichtbaar.
Als we de ontwerpen op deze laatste punten
vergelijken met de kapel van Zumthor kan
het volgende geconcludeerd worden. Bij de
zitgelegenheid en bij de toren wordt baksteen
door en door toegepast. In eerlijkheid
vergelijkbaar met de massieve betonnen
wanden van de kapel. Met eerlijk toepassen
wordt bedoeld bouwen in vormen die passen
bij het materiaal en het niet anders presenteren
van de toepassing dan dat het is. Deze
eerlijkheid wordt ook wei tektoniek genoemd.
Deze eerlijkheid versterkt de beleving van het
materiaal in relatie tot de functie. Bijvoorbeeld
het effect van de thermische massa op de
gevoelstemperatuur.
Maar het blijkt dat, zodra er invulling
gegeven moet worden aan een functie die
programmatisch ingewikkeld is, zoals het
bezoekerscentrum, het eerlijk toepassen
van materiaal moeilijker wordt. Ook wanneer
ruimtelijke wensen conflicteren met het eerlijk
toepassen van materiaal.
Het was eerlijker geweest een tongewelf
te metselen in plaats betonnen portalen te
gebruiken en bakstenen tegels als bekleding
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van het dak. Maar vanwege de voorkeur voor
een beter passende ruimtelijke ervaring en
organisatie is dit losgelaten . Er wordt in het
antwerp van het bezoekerscentrum echter
nergens ontkend dat het beplating betreft. In het
verband van de tegels en de aansluiting van het
portaal op de wand en plafonds is dit op een
subtiele wijze zichtbaar gehouden.
Voor het beleven van de dynamiek heeft
de wijze van materiaaltoepassing in het
bezoekerscentrum echter geen effect. De
dynamiek speelt zich meer in functie af dan
in het materiaal zoals bij de andere twee
ontwerpen het geval is.
Zoals blijkt uit bovenstaande vergelijkingen
en de controle op de aanwezigheid van de
verschillende essenties geven deze drie
ontwerpen in baksteen op een interessante
architectonische wijze invulling aan de
vraagstelling. Een architectonische wijze die
het poetische met het technische in zich heeft
verenigd door een proces wat zich zeer sterk
heeft gericht op het materiaal. Hierdoor zijn
de drie ontwerpen in hun architectuur innig
verbonden met de plek en maken zij door hun
functies de plek toegankelijker en haar dynamiek
beter beleefbaar. De ontwerpen verbinden de
plek met de globaliserende wereld . Het opnieuw
verwonderen van dynamiek is mogelijk gemaakt.
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