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Samenvatting

Naar aanleiding van een fictieve ontwerpopgave heb ik onderzoek verricht naar de
wijze waarop gebouwen een andere functie kunnen krijgen en dan vooral hoe
monumenten herbestemd kunnen worden. Vast staat dat deze discipline een
omvangrijke taak vormt voor de hedendaagse vormgevers.
In de zoektocht vond ik twee kernpunten die met elkaar in balans dienen te zijn.
Onder herbestemmen versta ik het zoeken naar een nieuwe functie die in het
bestaande gebouw gevestigd kan worden én het aanpassen van het bestaande gebouw
om aan alle veranderende eisen te voldoen.
Respect is een belangrijke term in het herbestemmingsdebat. Architecten willen over
het algemeen respectvol omgaan met het bestaande. De betekenis van deze holle
frase toont vele verschillende gezichten. In mijn ogen betekent respectvol omgaan
allereerst dat de veranderingen het gebouw bruikbaar maken. Hiervoor moet het
mogelijk zijn structurele aanpassingen door te voeren.
De eerste taak voor een vormgever is het oordelen over de combinatie die de nieuwe
functie en het monument samen vormen om vervolgens selectief af te wegen wat
behouden kan of moet worden. Het eindresultaat mag daarbij niet onder de volle van
de herbestemmer te verdwijnen.
Het één en ander heb ik door middel van de fictieve ontwerpopgave theoretisch
beproefd. Het klooster Benedictusberg te Vaals van architecten Böhm&Weber en Dom
Hans van der Laan staat hierbij centraal.
Vanuit de kenmerken van het huidige gebruik - rigide leefritme, ingetogenheid en een
semi-permanent verblijfsoord - heb ik besloten het klooster om te vormen tot een
kliniek voor mensen met eetstoornissen. Buiten allerlei zeer specifieke eisen hebben
deze patiënten extra baat bij een duidelijk dag ritme en een stabiele, rustige
leefomgeving.
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Het ontwerpconcept bestaat uit de volgende punten:
- Bestaand gevelbeeld behouden;
- De vier gebouwdelen herbergen alle benodigde functies;
- De gangen volgen het dag ritme en verbinden de gebouwdelen;
- Beweging en dagritme door het gebouw moeten zichtbaar gemaakt worden in de
gangen;
- De vier hoven worden met elkaar verbonden, zodat de orientatie binnen het gebouw
verbetert.
Samen met het programma van eisen, resulteert dit in mijn ontwerp.
Het ontwerp maakt de binnenzijde van het gebouw open, waardoor alle gangen intern
zichtbaar zijn. De nieuwe gevel is transparant met een horizontale belijning die de
dagelijkse gang en het ritme volgt. Een grote zwarte loper opent het gebouw voor de
bezoeker en leidt deze het gebouw door. Deze loper is een baken binnen het gebouw.
Omdat het maaiveld op verschillende plaatsen wordt verlaagd, worden de
kelderverdiepingen nu ook bruikbaar als verblijfsruimte. De nieuwe functies kunnen
allemaal worden ondergebracht in het oude gebouw. Alleen het zwembad wordt buiten
de gebouwdelen gesitueerd, namelijk in de nieuwe binnentuin.
Het ontwerp is uitgewerkt in plattegronden, sneden en gevels. Principedetails en
basisuitvoering vertellen kort iets over de technische kant en het gewenste beeld van
het gebouw.
Mijn idee van herbestemmen heb ik naar mijn mening goed naar voren kunnen
brengen in dit ontwerp. Vooral de bouw- en uitvoeringstechniek vormen nog een
uitdaging voor betere uitwerking.
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Voorwoord

De meeste architecten in spé worden opgeleid met het idee dat zij vrije kunstenaars
zijn. Het einddoel van beide creatieve vakken is echter heel verschillend . De vrije
kunsten hebben geen vaste relatie met een gebruiker, het kunstwerk kan worden
bekeken, beluisterd en gelezen op het moment dat de gebruiker dat wil en daarna
gewoon aan de kant gelegd worden. Een architect daarentegen zal altijd
geconfronteerd worden met de gebruiker, een gebouw is er, en negeren is onmogelijk.
Herbestemmen is een vak apart, de architect moet rekening houden met de nieuwe
wensen van de opdrachtgever, maar ook met het oorsponkelijke gebouw dat al zeer
veel gegevens met zich meebrengt. Er is veel meer inlevingsvermogen nodig bij het
herwaarderen van het bestaande dan bij het bedenken van een geheel nieuw gebouw.
Toen ik in september 2006 moest kiezen voor een afstudeeratelier was de keus al snel
gevallen op de herbestemmingsopdracht 'Kloosterhotel'. Met een ontzettend leuke
gemotiveerde groep ben ik aan de slag gegaan met klooster Benedictusberg te Vaals.
Dit klooster, bekend geworden door de aanbouwen renovatie van Dom Hans van der
Laan, is niet zomaar een gebouw waar vanalles mee gedaan kan worden, het gebouw
wordt door velen beschouwd als architectuuricoon . Maar is Dom Hans van der Laans
architectuur heilig? Moet alles wat hij gemaakt heeft onaangetast blijven? Mijn mening
daarin is duidelijk: Hij is geen heilige en net zo min is zijn architectuur dat.
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Inleiding
Als je een bestaand gebouw gaat herbestemmen, is het van groot belang om het zo
goed mogelijk te leren kennen . Het maken van een grondige analyse was dan ook het
eerste dat wij met de projectgroep hebben gedaan. In dit verslag is deze analyse
zodanig ingekort dat alleen de relevante delen voor mijn project aan bod komen. Via
de analyse kan er tot een conclusie gekomen worden. Welke bestemming past er in dit
monumentale gebouwen hoe daarmee om te gaan. Deze twee vragen worden
beantwoord door middel van een concept en het programma van eisen. Deze twee
vertaal ik vervolgens naar een ontwerp. Dit ontwerp zal in stappen worden toegelicht
door middel van tekeningen en illustraties.
Door middel van een kort artikel wil ik mijn standpunt ten aanzien van herbestemmen,
monumenten en monumentenzorg duidelijk maken en ook verduidelijken waarom ik
mijzelf toestemming geef om delen van het gebouw te slopen en te veranderen.
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De architecten

Dominicus Böhm (1880-1955)
D. Böhm werd op 23 oktober 1880 in Jettingen an der Mindel geboren. Als telg van
een oud architectengeslacht groeide hij op met de bouwkunst en zou zelfs
baanbrekend werk verrichten voor de katholieke kerkenbouw. Hij begon zijn studie in
Augsburg. De Benedictusberg is een van zijn vroege werken en doet sterk denken aan
de katholieke parochiekerk Sint Jan de Doper in Neu-Ulm. In 1926 bezorgde Konrad
Adenauer, toen burgemeester van Keulen, hem de leiding over de afdeling kerkelijke
kunst aan de hogeschool aldaar. De nationaal-socialisten ontsloegen hem in 1934. Na
de tweede wereldoorlog kreeg hij weer een leeropdracht in Keulen en bouwde toen
veel kerken. Trouw aan zijn devies "ik bouw wat ik geloof", overleed hij op 6 augustus
1955.

Martin Weber (1890-1941)
Omdat hij vroeg gestorven is en zijn archief tijdens de oorlog verloren is gegaan, is
zijn betekenis binnen de architectuur steeds wat op de achtergrond gebleven. Recente
studies tonen echter zijn grote invloed aan op de kerkelijke architectuur in het
algemeen en op de bouw van de abdij Sint Benedictusberg in het bijzonder.
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Dom Hans van der Laan (1904-1991)
Pater van der Laan werd op 29 december 1904 in Leiden geboren. Hij
studeerde architectuur bij professor Grandpré-Molière in Delft. In
1927 werd hij monnik in Oosterhout. In 1968 kwam hij naar de abdij
van Vaals, waar hij op 19 augustus 1991 is gestorven. Met zijn broer
l'lico gaf hij van 1945 tot 1973 een cursus "Kerkelijke architectuur",
die de herontdekking beoogde van de maatstaven en grondslagen
van echte architectuur. Deze architectuur staat bekend als de
Bossche School.
De abdijkerk van Vaals is de eerste realisatie van zijn werk, dat in
1968 voltooid werd. Sindsdien heeft Pater van der Laan verschillende
andere kloosters gebouwd, alsook een privé-huis in Best. In 1987
kwam de bouw van de abdij gereed. De provincie Limburg
onderscheidde hem ervoor met haar architectuurprijs. In 1977
publiceerde hij zijn levenswerk "De architectonische ruimte".
Pater van der Laan heeft gezocht naar een systeem van maten met algemene
geldigheid. In oude culturen vond hij dit terug: de prehistorische "Stonehenge" in
Zuid-Engeland, de Akropolis in Athene en de dodentempels bij de Egyptische
pyramiden. Hierop baseerde hij zijn plastisch getal. Op verschillende universiteiten
houdt men zich nog steeds met zijn werk bezig.
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Korte geschiedenis van de Benedictijnen
Sint Benedictus werd rond 480 geboren in Nurcia, een kleine stad in Midden-Italië. In
het jaar 529 of 530 stichtte hij er de abdij van Monte Cassino. Daar schreef hij zijn
Regel, waarmee hij een blijvend stempel drukte op het westerse monnikendom. Pas
vanaf 817 kan men spreken van Sint Benedictus als vader van de westerse monniken.
Pas tegen het midden van de 1ge eeuw kwam er in Frankrijk, Duitsland, Italië en
België een godsdienstige herleving en wederopbouw voor de kloosters. Eeuwenoude
abdijen, vaak geseculariseerd, kwamen weer tot leven. In 1833 stichtte Prosper
Guéranger, een Franse priester, in de oude priorij van Solesmes een nieuwe
benedictijnse gemeenschap. Hij werd de eerste abt van deze stichting en legde de
grondslag voor de huidige Congregatie van Solesmes die zich vestigde in het dorpje
Mamelis (Benedictusberg) in Zuid Limburg.
De paters leven nog steeds volgens de regel van Benedictus. Daar hoort ook een strak
dagschema bij. Op gezette tijden komen de paters samen in de kerk om een
gebedsdienst te zingen.
12.15 uur: Sext
05.00 uur: Metten
14.00 uur: Noon
06.30 uur: Lauden
07.45 uur: Priem
17.00 uur: Vespers
09.30 uur: Terts en Hoogmis
20.30 uur: Completen
Naast de gebedsdiensten staan ook de dagelijkse bezigheden vast. De maaltijden, de
huishoudelijke taken en zelfs hun vrije tijd wordt voor de paters vastgelegd.
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Situatie
Het gehucht Mamelis is ontstaan op de belangr ijke Romeinse handelsroutes tussen
Luik, Aken, Maastricht en Heerlen. Mamelis ligt in het centrum van het vierkant
Maastricht - Luik - Aken - Heerlen. De abdij ligt buiten de gewone bebouwing. De
omgeving kent veel lintbebouwing, de losstaande gebouwen zijn vaak boerderijen. De
tuin van de abdij ligt aan de Duitse grens.
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De abdij ligt midden in het Limburgse heuvelland en staat gedeeltelijk óp en
gedeeltelijk in de heuvel. Het gebouw onderbreekt de bebossing op de heuvel. Het
riviertje scheidt de wereld van de paters van de buitenwereld. De bomen vormen
bescherming. De massieve vorm van het gebouw komt over als een ondoordringbare
burcht.
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De Euregio
Drie landen, Nederland, België en Duitsland, en vijf steden, Hasselt, Maastricht,
Heerlen, Aken en Luik, vormen de Euregio Maas-Rijn. De Euregio is een internationaal
samenwerkingsverband tussen gebieden uit de Europese Unie. De Euregio Maas-Rijn is
een gebied dat infrastructureel en industrieel voorop gaat. Deze regio is niet langer
een grensovergang maar een gebied dat meer biedt voor de internationale handel.
l'Jaast een samenwerking in het bedrijfsleven bestaat er ook grote samenwerking
tussen de verschillende universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen die zich in dit
gebied bevinden.
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Typologie
B/Jhm-Weber gebouw

Het oudste Böhm en Webergedeelte van het gebouw, is gebouwd
als typisch Benedictijnse abdij. De binnenhof (1) wordt omringd
door vier vleugels (2) . Aan de noordzijde zou de kerk(3) gebouwd
worden, gericht op het oosten. Helaas kwam er geldnood ten tijde
van de oorlog en is deze kerk nooit gebouwd. Je zou het gebouw
ook als een oude Limburgse boerderij of als een middeleeuws
kasteel kunnen zien.

Bulld

afbeeldingen Gaby Paullssen)

D

Unbuild
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Van der Laan gebouw

Het nieuwe gedeelte ontworpen door Dom Hans van der Laan is te
vergelijken met een Romeinse basilica. Het marktplein, in dit geval het
schip van de kerk(l), wordt omringd aan drie zijden met een collonade(2) .
Achter deze collonade loopt een gang(3) die minder hoog is dan het plein.
Voor de entree ligt een atrium (4) .

n
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Transformatie
Het originele ontwerp is langzaam getransformeerd in het huidige. De kerk die eerst
de abdij beschermde tegen de koude noordenwind, wordt zodanig gedraaid dat hij nu
de abdij beschermt tegen de buitenwereld . Op de oude plek van de kerk ontstaat nu
genoeg ruimte om een extra hof te creëren door te spiegelen in de tussenliggende
vleugel.

(afbeeldingen Gaby PaulIssen)
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In bouwvolgorde ziet dat er als volgt uit:

1923

1961

1968

1986

Monastery
(Böhm and weber)

Crypt
(Van der Laan)

Church, sacristy,
entrance
(Van der Laan)

Library, sacristy,
2nd court yard
(Van der Laan)
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Organisatie
Het gebouw is op te delen In een aantal belangrijke
stukken. De kleur in het model zal steeds aangeven om
welk deel het gaat.
Te beginnen bij het entreegebouw . Je betreedt het
volume op de eerste verdieping, waar de receptie zich
bevindt en enkele bezoekruimtes zijn. Deze liggen aan
beide zijden van een gang. De begane grond herbergt
een steenhouwerij die niet meer in gebruik Is. Deze
bouwlaag is niet te bereiken vanaf de eerste
verdieping, maar heeft een aparte ingang aan de
andere zijde van het volume.

(plaatjes : Kim Cobelens)

Vanuit het entreegebouw stappen we het atrium in dat toegang biedt aan de crypte,
een halve verdieping lager en de kerk, op de eerste verdieping. In deze ruimtes voel je
het plastisch getal van Van der Laan door de ruimteUjkheld en lichtinval.

Atrium

Crypte

Kerk
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Het klooster, een vierkante rondgang rondom een
binnentuin . Aan de rondgang bevinden zich de
verblijfsruimtes. De refter en de keuken bevinden
zich tussen de twee torentjes op de eerste twee
niveau's daarboven en in de aansluitende vleugels
bevinden zich de privékamers van de paters. De
vleugel die het vierkant sluit bevat enkel
verkeersruimte.

De hof van Van der Laan is een grote Romeins
aandoende rondgang, waarbinnen een tuin ligt. De
vrije vleugel biedt toegang tot de grote tuin die
achter de abdij ligt. Deze vleugel heeft ook de
Limburgse architectuurprijs gewonnen.

Tot slot de bibliotheek en sacristie. De sacristie vormt
een klein stukje van dit volume aan de zijde van de
kerk. De rest van dit volume is bibliotheek.
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Plattegronden

Niveau 0
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Materialen
Hier zijn alle materialen die in het gebouw voorkomen bij elkaar gezet. Dom Hans van
der Laan gebruikte een specialist om de kleuren in zijn gebouwen te bepalen; Wim van
Hooff.

De bakstenen muren worden met cement geruwd om er een vlak van te maken wat In
de verhoudingen past van Van der Laan. Lateien worden gestort in een ruwe houten
bekisting zodat er een houtnerf In achterblijft.
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Details
Het kozijn wordt in de muur verwerkt zodat de opening maar één
correcte zichtbare maat heeft. De deuren in de kerk die naar
aangrenzende ruimtes leiden, worden in het zelfde vlak gelegd als de
muur waartegen de deuren opendraaien. Op deze manier vormen de
muur en het kozijn nog steeds één oppervlak.
Van der Laan gebruikt in zijn uitbreiding zware betonnen lateien om
openingen in de gevel te maken. Alle hoeken die Van der Laan maakt
zijn negentig graden. Als twee liggers bij elkaar komen op een hoek
worden ze op elkaar gelegd.
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Meubels
De meubels In de abdij, zowel in het oude als nieuwe
gedeelte, zijn allemaal ontworpen door Dom van der
Laan. In de meubels is ook de stijl en het maatsysteem
van Van der Laan terug te vinden. De kleuren van de
meubels zijn speciaal gekozen om niet te veel
aandacht te trekken, maar om de architectuur van de
ruimte naar voren te brengen . Het meubilair Is
gemaakt van hout, dat in bepaalde patronen
gespijkerd is .
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Referentieproject
Omdat het altijd fijn is om eens bij een ander mee te kijken, ben ik op zoek gegaan
naar een klooster dat al herbestemd Is. Ik vond dat in St. Oedenrode. Dit klooster Is
van dezelfde leeftijd als het Böhm-Weber gedeelte in Mamelis. Vijftien jaar geleden is
het herbestemd tot mentaal hospitaal. Ondertussen Is het een kliniek geworden,
toegespitst op verslavingszorg.
Dit gebouw wordt volledig gebruikt door de nieuwe bewoners, de oude kamers van de
paters zijn nog terug te vinden In de patientenkamers, refter blijft eetzaal en kerk
wordt bijeenkomstruimte. Het
ruik is dus met elkaar in overeens
ook al Is
de functie danig veranderd.

29

Nieuwe functie
Na het bekijken van mijn referentieproject kwam ik al gauw tot het besluit dat een
kliniek een perfecte nieuwe functie zou zijn voor de abdij te Mamelis. Maar er zijn
verschrikkelijk veel verschillende soorten klinieken dus een keus moest gemaakt
worden.
Vanuit het dagritme van de paters ben ik gaan kijken welke patienten daar extra baat
bij hebben. Na wat zoeken kwam ik uit bij mensen met eetstoornissen, een groeiende
patientengroep. Het dagritme moet de patienten overzicht geven in wanneer wel of
juist niet gegeten mag/moet worden en daar dus ook geen keuze in te geven.
Hoewel deze patientengroep ontzettend groeiende is, zijn er maar enkele klinieken in
Nederland voor patienten met eetstoornissen en deze bevinden zich allemaal in de
drukke randstad. Voor mij nog een reden om in het prachtige heuvellandschap van
Limburg een kliniek te bouwen.
Verschillende malen heb ik geprobeerd om een rondleiding door zo'n kliniek te krijgen.
Helaas mocht ik alleen binnen als ik me inschreef als patient en aangezien ik daar niet
voor in aanmerking kwam, kon ik dat wel vergeten.
Na wat gesprekken met een architect die een eetkliniek heeft ontworpen, werd me wel
duidelijk wat het programma moest inhouden en hoe ik om moest gaan met het
ontwerpen van een kliniek.
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Herbestemmen van een monument
Monumenten
Monumenten in de Nederlandse architectuur stammen uit verschillende tijden. De
meeste zijn echter pas in de twintigste eeuw door de overheid tot monument
verklaard, als voortvloeisel van een maatschappelijk en cultureel bewustwordingsproces. De monumentenwet van 1988 biedt de mogelijkheid om archeologische en
bouwkundige waarden aan te wijzen als beschermd monument. Objecten moeten
daarvoor minstens vijftig jaar oud zijn en van algemeen belang zijn vanwege hun
schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap, of hun historisch verhaal.
De nieuwe status verleent hun wettelijke bescherming en zij moeten in de bestaande
vorm instandgehouden worden. Bij het streven naar instandhouding en restauratie van
monumenten speelt het vraagstuk van de authenticiteit altijd een belangrijke rol.
Moeten vernieuwingen zichtbaar zijn of niet en hoe doorgrondt men de bedoelingen
van de ontwerper van het oorspronkelijke bouwwerk? Iedereen heeft hierover zijn
eigen mening.
Monumentenzorg
In Nederland werd in de negentiende eeuw de ons bekende monumentenzorg
opgericht. De industriële revolutie was in aantocht en men vond het belangrijk om de
Nederlandse identiteit van gebouwen vast te leggen. Monumentenzorg heeft volledig
vastgelegd hoe men om moet gaan met een monument, en bevriest daarmee het
verleden. Monumentenzorg behoedt vele gebouwen voor aftakeling en afbraak, maar
stelt ook zondanige eisen aan de vernieuwing dat er geen plaats is voor een architect
om nieuwe plannen in het monument door te voeren.
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De TUle is recentelijk geconfronteerd met zulke problemen. Een aantal gebouwen op
het TUle terrein is door Stichting Wederopbouw Erfgoed aangedragen als gemeentelijk
monument, nl. het hoofdgebouw, E-hoog, W-hal en het ketelhuis met schoorsteen. De
TUle daarentegen wil niet dat deze gebouwen tot monument worden verkozen omdat
er dan geen aanpassingen meer mogen plaatsvinden binnen de gebouwen. Gelukkig is
de datum van besluit naar achteren verschoven zodat er nog mogelijkheid is de
gemeente te overreden.

Herbestemmen
De ervaring leert dat de beste garanties voor het behoud van een beschermd
monument verkregen worden als het gebouw op een aangepaste manier gebruikt
wordt. Een gebouw dat goed en regelmatig gebruikt wordt, wordt onderhouden zoals
het hoort en blijft behouden zoals het hoort. Leegstand heeft op termijn altijd verval
als vervolg. De toekomstwaarde van het gebouw zal moeten worden uitgebuit.
Het begon als een randgebied van de architectuur en is ondertussen een van de
belangrijkere onderdelen van het werkveld van de hedendaagse architect geworden.
Herbestemmen is een al eeuwen oud fenomeen maar de mate waarmee het
tegenwoordig gebeurt, is zodanig groot dat er sprake is van een nieuwe ontwikkeling.
Vooral besparingen en duurzaamheid worden als redenen genoemd om te
herbestemmen, maar ik denk dat de culturele verschuivingen mensen ertoe brengen
om voor herbestemmen te kiezen in plaats van afbraak.
Oude gebouwen vertellen veel over onze geschiedenis en in een maatschappij waar in
korte tijd veel vernieuwingen plaatsvinden houden mensen graag vast aan het al
bekende vertrouwde. Maar met het vernieuwen van de maatschappij, verdwijnen ook
beroepen en het gebruik van bepaalde gebouwen neemt af. Er ontstaan net zo snel
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weer andere beroepen en is er vraag naar onderkomens voor deze mensen en
bedrijven. Waarom zou je gebouwen, die nog prima in orde, zijn afbreken om op
dezelfde plek weer een nieuw gebouw neer te zetten? Het antwoord is:
herbestemmen. Misschien ligt de functieverandering niet altijd voor de hand, maar met
wat creativiteit en handigheid is vaak een heleboel geld te besparen. En in het geval
van een monument is ook het oude vertrouwde gezicht niet meteen omgebracht, maar
krijgt het een face-lift naar de 21 e eeuw.
Herbestemmen is voor architecten een vak apart,
met de nieuwe wensen van de opdrachtgever,
gebouw dat al ontzettend veel gegevens met
inlevingsvermogen nodig bij het herwaarderen
bedenken van een geheel nieuw gebouw.

niet alleen word je geconfronteerd
maar ook met het oorsponkelijke
zich meebrengt. Er is veel meer
van het bestaande dan bij het

Mijn idee van herbestemmen is het bestaande gebouw optimaal benutten binnen een
nieuwe functie. Dat wil niet zeggen dat alles bij het oude moet blijven, want dat gaat
niet. Alle innovaties en eisen van tegenwoordig, vragen om vernieuwing. Ook de
bewoner van het gebouw zal willen dat het gebouw meegroeit met de tijd en dat nog
enige tijd blijft doen. Dat doet een huisbezitter tenslotte bij zijn eigen huis ook. Maar
in principe moet het niet de bedoeling zijn, naar mijn mening, dat er volledige
gebouwen naast het bestaande verrijzen om de hoofdfunctie te kunnen herbergen. Ik
vind dat er dan een verkeerde bestemming is gekozen.

33

Herbestemmen van een monument
In moderne architectuur van westerse landen Is herbestemming een belangrijk
onderdeel geworden. Er wordt steeds meer gezocht naar gebouwen met eigen karakter
en esthetiek. Elke architect gaat op zijn eigen manier om met het architectonisch
erfgoed. Hieronder wil ik graag de werkwjjze van de architecten Pierre Cuypers, Dom
Hans van der Laan, Hubert-Jan Henket en Enric Miralles bespreken.
Pierre Cuypers behandelde een gebouw zodanig dat er na renovatie
een Cuypersgebouw overbleef. Een goed voorbeeld daarvan is de
Munsterkerk in Roermond waar hij van 1863-1890 een restauratie
uitvoerde. Cuypers' plannen waren ronduit controversieel; de belde
achtzijdige koortorens werden vervangen door vierkante, de
barokke klokkentoren werd gesloopt en delen van de westbouw
werden verhoogd tot torens. Dit gebeurde terwijl hij In 1875 lid van
het College van Rijksadviseurs voor de monumenten van
geschiedenis en kunst werd. In deze functie speelde hij een
belangrijke rol bij de restauraties van met name middeleeuwse
monumenten. Nog tot na 1900 zijn er in Nederland maar weinig
restauraties geweest waarbij Cuypers niet op zijn minst als adviseur
betrokken was.

34

Ook Dom Hans van der Laan behandelt het
oude klooster te Vaals zodanig dat hij ,in elke
ruimte en op elke gevel zijn stempel
achterlaat. Hij verwijdert zelfs gebouwdelen,
om er een deel voor terug te plaatsen dat van
zijn hand is.
De ronde
trappentoren van BöhmjWeber
wordt vervangen door een orthogonale portico
van Van der Laan. De kapel van de abt met
een gothlsch gewelf wordt met ruw hout
afgetimmerd zodat er niets meer van te zien
is.
In de gevels brengt hij nieuwe voeg specie aan
in een lichtere kleur. De daken van de torens
worden veranderd en de gewelven worden
dichtgemetseld.
Elke
ruimte
wordt
afgewerkt volgens het
ontwerp van Van der
Laan en In elke ruimte
staan meubels die door
hem ontworpen zijn.
Voor

Na
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Hubert-Jan Henket zet het oude en het nieuwe gebouw met
de ruggen tegen elkaar en verbindt hen met een stuk glas,
alsof ze niets meer met elkaar te maken hebben. Zelf zegt
hij hierover: 'Neem mijn paviljoen bij Boijmans van
Beuningen. Dat geeft zich gewonnen omdat het niet de
strijd aangaat met de verticale massieve bakstenen
structuur van het ontwerp van Van der Steur uit 1935.
Herbestemming en restauratie zijn de moeilijkste zaken die
er zijn. Ik moet me met mijn ontwerp als het ware
Boljmans van Beuningen
wegcijferen. Je hebt namelijk te maken met de ideeën van
de voorganger die je moet respecteren.' 1
Uit deze woorden maak ik op dat hij zichzelf te laf vindt om echt een strijd met het
oude gebouw aan te gaan, hij vindt dat hij zijn voorganger alleen kan respecteren door
van het bestaande af te blijven.

Respect: een woord dat te veel gebruikt wordt als het gaat om herbestemming van
gebouwen. Maar respecteren kan op zoveel manieren worden uitgelegd, waarom geeft
niemand een duidelijke definitie van dit woord? Natuurlijk willen wij allemaal met
respect omgaan met hetgene onze voorgangers hebben gemaakt, anders zouden we
niet gaan herbestemmen maar gaan slopen . Waarschijnlijk ligt het gevaar in de dunne
scheidslijn tussen stopen en herbestemmen, hoeveel mag je slopen om het toch nog
herbestemmen te noemen?
Zijn Cuypers en Van der Laan met respect omgegaan met hun herbestemmingen? Ik
vind dat je geen respect toont voor je voorgangers als je zonder reden, behalve
esthetisch, (wat volkomen persoonlijk is) een gebouw te lijf gaat en op die manier je
stempel drukt.

1

Bron: De Volkskrant van 12 november 2004.
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Voor mü betekent 'met respect omgaan met' dat je als nieuwe architect het oude
gebouw In zijn nieuwe functie zo goed mogelijk laat meespelen in het nieuwe ontwerp .
Natuurlijk moet zichtbaar zijn wat oud en nieuw Is en hoeft het herbestemde gebouw
niet met één stijl te worden ingesmeerd puur om de smaak van de laatste architect te
volgen. Het is belangrijk dat er voor een passende herbestemming is gekozen. Zodat
het bestaande gebouw zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen. Belangrijk vind Ik
dat het duidelijk is dat er verschillende generaties architecten aan het eindresultaat
hebben bijgedragen, dat is juist de charme van een herbestemd gebouw.
Een architect die in mijn ogen een goede
herbestemmlngjrenovatie deed is Enric
Mira/les, met zijn verbouwing van het stadhuis in Utrecht. Het bestaande monumentale
gedeelte onderging een renovatie en een
nieuwbouwvleugel kwam op het plein van
een eerdere aanbouw. Het gebouw is goed
Ingepast In de omgeving waarbij een nieuw
plein ontstond. De Spaanse architect Enrlc
Miralles combineerde op geheel eigen wijze
moderne architectonische vondsten met de
Stadhuis Utrecht
historische elementen van het gebouw. Zo
ontstond een uniek gebouw, waarin de
oorspronkelijke structuur opvallend aanwezig is, maar dat tegelijkertijd zeer open en
eigentijds is.
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Wie nu in het stadhuis rondloopt, kan zich niet meer voorstellen dat het gebouw voor
de renovatie een overvol en ondoorgrondelijk doolhof was. Het gebouw is open en
ruimtelijk en biedt veel verrassende doorkijkmogelijkheden tussen de ruimtes en
verdiepingen. De historische structuur van de - met elkaar verbonden - middeleeuwse
panden is op allerlei manieren in het gebouw zichtbaar gemaakt. In de gangen zijn de
oude scheidingsmuren tussen de voormalige grachtenpanden weer herkenbaar. De
structuur in de vloerbedekking geeft overgangen tussen de oorspronkelijke panden
aan.
Hij exposeert als het ware in het nieuwe gebouw de brokstukken die over zijn
gebleven van het oude gebouw. Met deze assemblagemethode onderscheidt hij zich
van alle anderen. Nederlandse monumentenzorg kon zijn aanpassingen echter niet
waarderen.

Mijn mening

We krijgen er elke dag monumenten bij, die precies in de huidige staat geconserveerd
dienen te blijven. Dit kostbare proces gaat de staat miljoenen kosten, om uiteindelijk
toch te moeten concluderen dat de monumenten tot ruïnes zijn overgegaan. Steden
worden steeds verder verdicht omdat er steeds meer mensen zijn onder te brengen.
Maar waarom niet monumenten gebruiken? Deze oude gebouwen kunnen een veel
grotere meerwaarde geven aan de omgeving en niet alleen in aanblik en historie maar
in gebruik.
Ik ben van mening dat we de historische waarde en toekomstwaarde van een gebouw
beter tegen elkaar af moeten wegen. Waarom moeten alle monumentale gebouwen
met fluwelen handschoentjes aangepakt worden en mogen er geen veranderingen
plaatsvinden? Als een gebouw in zijn oude staat weinig meerwaarde heeft voor de
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toekomst, moet het mogelijk zijn om een wat rigoreuzere aanpak toe te passen. Wij
Nederlanders houden zo ontzettend strak vast aan het verleden en beelden daarvan,
dat het de toekomst in de weg gaat staan. Is ons historisch besef plotseling wakker
geworden? Willen we onze inspiratie uit geschiedenis halen waar een hoop kennis en
materiaal te vinden zijn om op verder te borduren? Of laten wij de geschiedenis
verlammend werken en voorkomen dat onze cultuur haar scheppende kracht in daden
kan omzetten? We moeten een gulden middenweg vinden in te veel of te weinig
geschiedenis. Hubert-Jan Henket verwoordt deze gedachte als volgt:"de ontembare
mentale behoefte aan revolutie, ontdekking, vernieuwing en hoop en tegelijkertijd de
angst om het beminde te verliezen". 2
Ik vind dat geschiedenis de basis moet vormen voor vernieuwing en op die manier dus
nooit vernietigd kan worden. In gebouwen werkt dat precies hetzelfde, zonder de oude
delen van een gebouw zul je nooit de vernieuwing zien en daarmee ook de
samenwerking tussen architecten uit verschillende generaties missen.

2

Bron: De architect, december 2005
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Eetstoornissen
Mensen met een eetstoornis hebben een gestoord eetgedrag . Ze
eten niet als zij honger hebben, leggen zichzelf strenge
dieetregels op die schadelijk zijn voor hun lichaam, of
verzwelgen in een opwelling grote hoeveelheden - meestal
ongezond en calorierijk - voedsel. Alles wat met eten en voedsel
te maken heeft, is voor hen beladen. Hun leven wordt beheerst
door (de gedachte aan) eten.
Anorexia, boulimia, Binge Eating Disorder en obesitas kunnen
verschillende oorzaken hebben. Er is niet één specifieke oorzaak
aan te wijzen. Het is vaak een samenloop van omstandigheden
waarin verschillende factoren een rol spelen: 'aanleg' in de
persoonlijkheid, opvoeding, negatieve ervaringen, cultuur,
media. Wel is het vaak zo dat een bepaalde gebeurtenis de
emmer doet overlopen en maakt dat een eetstoornis zich
openbaart of ontwikkelt.

Gevaarlij ke
ziekte
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De meeste lichamel i·jlke
klachten ku n nen zic h
herstellen a ls de eets oorn is verdwijnt . Maar als de
ziekte echter vele Jaren
duurt, kan onhers tt elbare
schade aanger ich ..... orden.
Eetstoomisen zij n dus
Zeer gevaarl ~ k.

Anorexia Nervosa betekent letterlijk: 'gebrek aan eetlust door psychische oorzaak',
maar niets is minder waar. Iemand met anorexia heeft wel degelijk honger, maar weet
dit gevoel op alle mogelijke manieren te onderdrukken. Magerzucht wordt het
tegenwoordig ook wel genoemd en betekent zoveel als 'verlangen om mager te zijn'
(of angst om dik te zijn ... ).
Boulimia Nervosa betekent letterlijk 'eten als een os door psychische oorzaak'
tegenwoordig ook wel vraatzucht genoemd. Bij boulimia worden (vr)eetbuien afgewisseld met braken, laxeren of perioden van streng lijnen. Compensatie wordt dat
genoemd.
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De laatste jaren is er toenemende aandacht voor de eetbuistoornis, ook wel
vreetbuistoornis of Binge Eating Disorder genoemd. De eetbuistoornis lijkt op boulimia
nervosa, maar dan zonder het schadelijke compensatiegedrag, zoals braken en
gebruik van laxeermiddelen.
In de praktijk is de scheidslijn tussen de verschillende eetstoornissen zeker niet altijd
even scherp te trekken! Anorectische en boulimische periodes kunnen elkaar
afwisselen en opvolgen of zelfs samengaan.
Obesitas is een andere naam voor overgewicht. Het woord komt uit het Latijn en
betekent letterlijk: veel eten. Mensen met overgewicht weten dat dit overgewicht lang
niet altijd veroorzaakt wordt door te veel eten. Officieel behoort obesitas niet tot de
categorie 'eetstoornissen', maar aangezien obesitas wel een eetprobleem is met een
aantal psychische componenten, rekenen wij haar daar wel toe . Obesitas heeft soms
een erfelijke oorzaak, maar kan ook het gevolg zijn van langdurig, en drastisch diëten.
De psychische veroorzakers en instandhouders van obesitas zijn het waard om
onderzocht en behandeld te worden door, niet alleen een diëtist of medicus, maar
zeker ook door een psycholoog. Bij obesitas zijn de gezondheidsrisico's vooral op het
gebied van hart- en vaatziekten en gewrichtskiachten.

Mensen met een eetstoornis gaan zich op den duur steeds meer afzonderen van de
mensen om hen heen. Zij zijn uiteindelijk alleen nog maar bezig met wél of niet eten,
met dik of dun zijn, of met hardlopen, fietsen of zwemmen. Hoewel zij vaak grote
moeite doen om zich zo aangepast mogelijk te gedragen, zijn zij zo door hun ziekte
geobsedeerd, dat zij haast niets meer voor andere mensen of zaken kunnen voelen.
Zij komen daardoor al gauw ongeïnteresseerd of egoïstisch over en raken in een
sociaal isolement. Dit gebeurt natuurlijk ook andersom; en wordt iemand met een
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eetstoornis buitengesloten of genegeerd, niet meer uitgenodigd of aangesproken,
omdat het zo moeilijk is om contact te maken.
Bouwkundig
Voor een eetkliniek moet vooral bouwtechnisch rekening gehouden worden met:
Grotere afvoerleidingen; patienten stoppen vanalles in de afvoer.
Extra geluidsisolatie in de kamers van de zware patienten; zij zijn wat luidruchtiger
dan de gemiddelde patient.
Makkelijk schoon te houden vloeroppervlak; spreekt voor zich.
Extra sterke koelkasten; deze worden ongeveer vijftig keer vaker per dag geopend
dan in een normaal huishouden.
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Concept
Passende herbes temming

De kliniek zal zoveel mogelijk gebruik maken van de
huidige functies.
Eenheid in het gebouw

•

Het bestaande gebouw is duidelijk ontworpen door
twee verschillende architecten. Dit is te zien in de
verschillende stijlen. Het probleem ligt in het
raakvlak van de twee gebouwen. Er zijn geen
duidelijke concessies gedaan om een oplossing te
vinden om het raakvlak duidelijk te maken . Nu lijkt
het of beide gebouwen koud tegen elkaar geplaatst
zijn. Bovendien heeft Van der Laan in het gebouw
van Böhm en Weber zodanige aanpassingen gedaan
dat het duidelük is dat hij bepaalde delen niet goed
vond. Er volgen oplossingen als een porti co die een trappenhuis moet vervangen, afgetimmerde plafonds en nieuw voegwerk. Verder haalt hij een aantal ornamenten van de gevel om deze
te vereenvoudigen. Maar wat doen deze veranderingen met het bestaande? Er vindt duidelijk
stijlbreuk plaats. Qua functie verbetert of verandert er niets. Van der Laan zet zich met zijn
ontwerp af tegen het Böhm-Weber gebouw. Niet alleen in materiaal en vorm maar ook in de
ligging van het nieuwe gebouw. Hij plaatst zijn kerk ergens anders dan oorspronkelijk gepland
en draait deze af van het bestaande.

.

~I-
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Ik vind dat wat Van der Laan heeft gedaan niet de goede manier Is om om te gaan met een
bestaand gebouw. Je moet je neerleggen bij de stijl waarin gebouwd Is ook al is dat niet degene
die je aanspreekt. Ik wil daarom proberen om Böhm-Weber en Van der Laan naar elkaar toe te
brengen, elk met de eigen identiteit die de gebouwen dragen .
Bovendien zullen mijn aanpassingen ook een eigen identiteit krijgen en daarmee duidelijk een
derde architect naar voren brengen . Deze identiteit wil ik bereiken door met een beperkt aantal
materialen te werken die in al mijn aanpassingen terugkeren. De materialen die ik wil gebruiken
komen allemaal al in het gebouw voor. Ik wil ze op mijn manier gebruiken, zodat altijd duidelijk
is wat mijn aanpassingen zijn. In vormentaal zal overal op dezelfde manier ontworpen worden.
Het is absoluut niet mijn bedoeling om voort te borduren op bestaande structuren en maten. De
buitengevel zal In huidige staat blijven, zodat het beeld in de omgeving niet verandert.
Overzicht In beweging

Decennia lang leggen de paters van de Benedictusberg
dagelijks stilzwijgend de processie af door hun klooster.
Hun
ontmoetingen
met
andere
mensen
zijn
Hun
dagelijkse
geregisseerd
door
hogerhand.
activiteiten rijgen zich aaneen als kralen langs de lijn
der beslommering. Hun leven verloopt In een nooit
verdwijnend ritme. Op deze manier vinden zij hun
innerlijke rust en kunnen zij hun leven aan God wijden.
Patienten moeten zich van binnenuit ontplooien naar de
buitenwereld . Door dagelijks dezelfde gang af te
moeten leggen, duizenden voetstappen gingen hen
voor, zullen zij ook die Innerlijke rust vinden die de
basis vormt voor het herstel.
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Het gebouw is erg introvert, de eerste Indruk die je krijgt als je het nadert is dat het een
ondoordringbare burcht is. Patienten zoeken rust In de kliniek en daarom is het goed om zo van
de buitenwereld afgesloten te zijn. Toch wil ik niet dat de patienten zich volledig terug kunnen
trekken in hun eigen wereldje, een deel van hun herstel ligt in de confrontatie met andere
mensen en hoe daannee om te gaan.
Overzicht in gebouw

Het klooster in Mamells is een doolhof. Vele gangen,
trappen en deuren vormen de basis voor dit gebouw. Het
overzicht is helaas verdwenen, je kan ongemerkt van de
ene kant van het gebouw naar de andere lopen zonder
door een mens te worden opgemerkt. De gangen delen
het gebouw ook op waardoor het gehele gebouw nooit als
zodanig kan worden ervaren.
Het gebouw moet een therapeutische werking hebben op
de patlenten. Ze moeten zich niet kunnen verbergen voor
anderen maar juist geconfronteerd worden. Daarom zal
de binnenzijde van het gebouw geopend moeten worden
waardoor iedereen het hart van het gebouw kan ervaren
en zich niet kan verbergen voor de medemens.
Er moet een duidelijke leidraad komen die de beweging in
het gebouw aangeeft, een element dat als baken dient,
zodat altijd duidelijk is waar men zich bevindt.
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Programma van eisen
Entreegebouw

- Receptie; een bemande receptie waar ontvangst, postzaken en administratie kunnen worden
afgehandeld.
- Vier bezoekruimtes; hier kan de patient bezoek ontvangen en zullen de familiesessies
gehouden worden.
- Drie kantoorunits; één directeurskantoor en twee kantoren voor meerdere personen.
- Vergaderzaal; minimale zitgelegenheid voor twaalf personen.
De benedenverdieping moet in elke ruimte daglichttoetreding krijgen.
De kerk en crypte

- Grote zaal; mogelijkheid om meer dan 100 personen samen te brengen,
presentatieapparatuur moet aanwezig zijn.
- Kleine zaal; mogelijkheid om met 20 personen samen te zijn.
- Drie psychische behandelkamers; daglicht vereist.
- Apotheek; geen daglicht vereist.
- Onderzoekskamer; geen daglicht vereist.
- Weeg ka mer; geen daglicht vereist.
Het klooster

- Keuken; moet meerdere werkplaatsen bieden, nieuwste apparatuur aanwezig,
huiselijke sfeer, extra sterke koelkasten.
- Eetzaal; moet directe verbinding met keuken hebben.
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-

Opslag; alle opslag van het gehele gebouw onderbrengen in dit gedeelte.
Vier wasserettes; zowel door personeel als patienten te gebruiken.
Drie personeelslaapkamers; met eigen sanitair.
Zeven grote patientenkamers; met eigen sanitair, extra geïsoleerd.
Vijfentwintig normale patientenkamers; met eigen sanitair.
Woonkamer personeel.
Vier woonkamers patienten; met televisie- en internetaansluiting.
Twee liften; elke verdieping moet met de lift bereikbaar zijn.

De bibliotheek en sacristie
-

Dames kleed~amer; met sanitaire voorzieningen.
Heren kleedkamer; met sanitaire voorzieningen.
Sportjfysiothera piezaal.
Zwembad.

Gangen
- Luchtig, licht en open.
Binnentuinen
- Te betreden door patienten.
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Het ontwerp

Om overzicht en voeling met het gehele gebouw te krijgen wil ik
de vier hoven die nu nog allemaal gescheiden liggen, naar
elkaar openen. De grootste Ingreep zal het verwijderen van het
hoven scheidende deel van het gebouw zijn, hiernaast
aangegeven. Waar Van der Laan en Böhm- Weber elkaar de rug
toekeren ga ik ze naar elkaar openen.
De gangen die heel belangrijk zijn en waar de patlenten in
gezien moeten worden liggen nu nog verscholen achter een
dichte gevel en onder het maaiveld . Nog een grote ingreep zal
plaatsvinden, de gehele binnengevel zal worden gesloopt en
afgegraven. Het complete gangenstelsel zal nu bloot komen te
liggen. Hier zal een transparante gevel de route van het
dagelijkse cicuit aangeven. Ik wil dit duidelijk maken door een
glasgevel te plaatsen, met een horizontale houten belljning, die
het dagelijkse circuit zal volgen en die Van der Laan met BöhmWeber verbindt.
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Door het openen van de hoven, ontstaat een opening in de
buitengevel. Dit wordt de plek waar ik de nieuwe entree maak
van het gebouw. Het hof zal ook hier verdiept worden zodat er
daglichttoetredlng in het entreegebouw mogelijk is. Door deze
verlaging van het maaiveld vindt er aansluiting plaats met het
maaiveld dat om het gebouw heen loopt. En de scheidende
muur tussen binnenrnaaiveld en buitenrnaalveld zal hier
geopend worden. Aan de binnenzijde van de muur ligt het
maaiveld nu een verdieping lager dan de oorspronkelijke
begane grond. De entree zal dan ook hier onder door
plaatsvinden .

Door een grote loper uit te leggen wil Ik verbinding leggen
tussen de hoven en een baken geven aan de bewoners dat
hen duidelijk maakt waar zij zich In het gebouw bevinden.
Op het punt waar de loper draait is de begane grondvloer
geopend zodat er licht valt op de trap die hier naar boven
gaat. Deze trap leidt de bezoeker het gebouw in. Deze komt
boven in het atrium van Van der Laan en richt zich op het
entreegebouw waar de receptie zich bevindt.
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De loper verdwijnt In het gebouw om in de binnentuin weer
tevoorschijn te komen
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De loper draait en de trap komt boven in het atrium

Het entreegebouw zal op de eerste verdieping qua functie gelijk blijven. Dat betekent dat de
receptie en de bezoekersruimtes zullen blijven. Er komt een trap boven waardoor de
onderliggende verdieping intern ontsloten wordt. Omdat het hof, dat naast het enteegebouw
ligt, is verdiept, kan er nu daglichttoetreding plaatsvinden op de begane grond. Door één grote
opening te maken in de gevel, kan ik alle kantoren die op deze verdieping komen, van daglicht
voorzien.
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De kerk zal niet veranderen. In plaats van godsdienstige bijeenkomsten zullen hier nu grote
bijeenkomsten van de kliniek plaatsvinden. Deze kunnen zowel met interne als externe
bezoekers plaatsvinden. Er kunnen bijvoorbeeld lezingen gehouden worden over de
eetstoornissen die hier behandeld zullen worden; dit kan voor de patienten, maar ook voor
specialisten die elkaar graag op de hoogte houden van de nieuwste ontwikkelingen. De
bestaande sfeer wil ik handhaven, inclusief het meubulair. Natuurlijk zullen er wat technische
aanpassingen moeten worden gedaan om eventueel digitale presentaties te kunnen geven.
De crypte zal worden aangepast om als psychische behandelingsruimte te kunnen functioneren.
De zijbeuken zullen worden ingedeeld als behandelruimtes. Aan de zijde waar daglicht binnen
valt zullen zich de gespreksruimtes bevinden. Aan de andere zijde komen de ruimtes waar geen
daglicht voor nodig is, zoals de weegruimte, de apotheek en lichamelijk onderzoeksruimte.
De bestaande sfeer in het midden van de crypte zal blijven bestaan inclusief de meubels, alleen
zal de opstelling van meubels worden veranderd zodat mensen elkaar kunnen aankijken. Hier
moet groepstherapie met patienten plaatsvinden (zonder familie).
Ook de hoofdfunctie van het klooster zal gelijk blijven. Waar eerst de paters woonden zullen nu
patienten vertoeven. De keuken zal vergroot moeten worden zodat er meerdere werkplekken
ontstaan. Koken is een ontzettend belangrijk deel van de therapie en de patienten zullen hier
ook vele, voor hen vervelende, uren doorbrengen. De bestaande sfeer is mij onbekend, dus kan
ik niet spreken van behouden of verwijderen. De sfeer die ik hier graag zou willen creëren is
huiselijk, dus niet een steriele restaurantskeuken, maar een keuken die je thuis ook zou kunnen
hebben. De keuken moet voorzien zijn van nieuwe apparatuur, fornuis, magnetron, vaatwasser
en koelkasten met extra sterke motor (i.v.m. het vele extra openen).
Vanuit de keuken moet een directe verbinding komen met de bovenliggende eetzaal. Het eten
moet door de patienten zelf geserveerd worden.
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De eetzaal (de refter) zal behalve het meubilair niet veranderen. De meubels van Van der Laan
die op dit moment in de refter staan, zijn erg oncomfortabel voor de patienten.
De cellen van de paters worden de slaapkamers van de patienten. Aan de bestaande kamers
zullen badkamers worden toegevoegd. De obesitaspatienten zullen een grotere kamer en
badkamer krijgen dan de andere patienten. Deze kamers zullen gegroepeerd liggen, omdat deze
patienten wat luidruchtiger zijn (geen vooroordeel, maar vastgesteld) zullen de kamers extra
geluidsisolatie krijgen.
Op de benedenverdieping komen een aantal slaapkamers en een woonkamer voor
personeelsleden die 's nachts aanwezig zijn.
In de torens zal op elke verdieping een woonkamer worden gemaakt waar bijvoorbeeld gebeld
kan worden, televisie gekeken of gebruik kan worden gemaakt van de computer.
Naast de bestaande trappenhuizen zullen er ook twee liften worden geplaatst. Deze zullen
worden geplaats aan de uiteinden van de u-vorm die dit gebouwdeel maakt.
De sacristie zal veranderen in een heren- en dameskleedkamer met douche en toilet. De
bibliotheek zal een sportruimte worden over beide verdiepingen. Hier zal aan de conditie en
houding van de patienten worden gewerkt. Hiervoor moeten er verschillende sportapparaten en
spiegels worden geplaatst. Vanuit de kleedkamers is het ook mogelijk om het hogerliggende
gedeelte van de binnentuin te betreden, waar zich een zwembad bevindt. Dit gedeelte van de
binnentuin kunnen bezoekers niet betreden.
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Nieuwe binnengevels
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Nieuwe gevels

Noordgevel

Oostgevel
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Zuidgevet
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Nieuwe doorsnedes

Doorsnede AA

Doorsnede BB
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Details
Geve/referenties

Brandweerkazerne te
Amersfoort, EGM architecten

Hoofdkantoor Holtgrefe te
Breda, Oomen architecten

Bejaardenhuis in Ruell
Malmatson, Jean Nouvel
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1.
Geveldetails

De gevel is opgebouwd met het
Gevelplansysteem, dit is een houten
vliesgevelsysteem. In plaats van stijlen
en regels worden hier alleen de regels
gebruikt omdat de achterliggende
kolom als stijl fungeert. Telkens worden
een onder- en boven kozijn bevestigd
aan een T-balkje, dat aan de kolom zit
gelast. Om aan de buitenzijde de
afmetingen van de regels te bereiken
die ik voor ogen heb, wordt er een
opbouw gemaakt van klossen en
balken, daar omheen zit gelamineerd
hout. Deze opbouw wordt in de
werkplaats gemaakt. Na montage wordt
de onderzijde ook afgewerkt met
gelamineerd hout, zodat een massief
ogend geheel overblijft.

2.
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Om het water voor de gevel af te voeren,
gebruik ik een gootsysteem van ACO
drain. Dit systeem laat alleen twee stalen
strips zien aan de buitenzijde, de rest van
de goot ligt dieper in de grond.
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Ik wil geen openslaande ramen, dus heb
ik gekozen voor schuiframen. Deze
kunnen ook in het vliesgevelsysteem dat
ik heb gekozen, geplaatst worden .

4.

5.
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Uitvoering
UItvoeringstechnisch zijn al mijn aanpassingen een behoorlijke uitdaging. Daarom wil Ik vier
punten in het gebouw globaal gaan bespreken. Deze punten zijn de volgende:
- Krachtsafdracht onder de kolommen in het atrium van Van der Laan.
- Uitvoeringsvolgorde bij het verwijderen van de binnengevel en het maaiveld.
- Onderkeldering van zullengallerlj Van der Laan.
- Verwijdering scheidingsvleugel.
Krachtsafdracht kolommen

B

<l
I

I
I

Uitgaande van: 3 kolommen 800x600x5000 2500 kg/m 3
Vloerdikte 300mm
Optie 1: 5taalkwaliteit 5235
Ligger A voldoet: HE280 M (288x310mm)
Ligger B voldoet: HE300 M (340x310mm)
Beide niet standaard .
Optie 2: 5taalkwaliteit 5355 (niet standaard, dus erg prijzig)
Ligger A voldoet: HE300 B (300x300mm)
Ligger B voldoet: HE260 M (268X290mm)
Bij deze optie kunnen zowel A als B worden uitgevoerd in HE260 M.
Qua afmeting geniet optie 2 de voorkeur.
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Uitvoeringsvolgorde binnengevel en maaiveld

1. Vervangende dakafdracht

2. Verwijdering vloeren, gevel en maaiveld

3. Nieuwe fundering

4. Opbouwen van nieuwe gevel en vloeren
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Onderkeldering zuilengalerij Van der Laan

1. Trillingsvrij palen boren naast het gebouw

2. Tijdelijke ondersteuning met vijzels op de palen aan laten sluiten
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3. Uitgraven en nieuwe fundering aanleggen

4. Nieuwe constructie opzetten
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Verwijdering scheidingsvleugel

~ ._.

EV- '- '-

De verwijdering van deze vleugel zal geen gevolgen hebben voor de stabiliteit en stijfheid
van de resterende gebouwvleugels. Alle vleugels zijn op zichzelf stabiel en stijf. Bij de
uitvoering van de sloop moet wel gezorgd worden dat vloeren en gevels volledig
doorgeslepen zijn, voor verwijdering kan plaatsvinden.
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Conclusie
Ik heb mijn idee van herbestemmen in dit gebouw duidelijk naar voren kunnen
brengen. Het gebouw is optimaal benut in de nieuwe functie. Het was niet nodig om
nieuwe gebouwdelen te maken, de enige functie die buiten de bestaande gebouwdelen
ligt is het zwembad. Het bevindt zich echter wel binnen de gebouwgrenzen. De keuze
voor herbestemming tot eetkliniek is naar mijn mening erg passend voor dit gebouw.
Ben ik met respect omgegaan met het gebouw? Even ter herinnering mijn definitie van
respect: als nieuwe architect moet je het oude gebouw in zijn nieuwe functie zo goed
mogelijk laat meespelen in het nieuwe ontwerp. Er mag zichtbaar zijn wat oud en
nieuw is en het herbestemde gebouw hoeft niet één stijl te vormen.
Ik vind dat het gelukt is om met het nieuwe ontwerp respect te tonen voor het
bestaande. Ondanks dat er verschillende stukken gesloopt zijn, ben ik van de
architectuur van mijn voorgangers afgebleven. Ik heb hun stijlen samen laten komen
en mijn stijl eraan toegevoegd. Bovendien heb ik het gebouw geopend zodat de twee
bestaande stijlen elkaar niet meer de rug kunnen toekeren.
De charme van een herbestemd gebouw: de zichtbaarheid van de verschillende generaties
architecten die aan het eindresultaat hebben bijgedragen. In mijn gebouw zijn alledrie de
generaties heel duidelijk zichtbaar, samen vormen ze een nieuw geheel en een functioneel
gebouw.
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Nawoord
Ik heb met veel plezier aan dit project gewerkt en ik ben ook erg tevreden met het
eindresultaat. Ik ben op een andere manier gaan kijken naar monumenten en ook naar
herbestemmingen. Ik heb een duidelijke mening hierover kunnen vormen gedurende de loop
van dit project, door met verschillende mensen hierover te praten.
Er had nog een heleboel toegevoegd kunnen worden en ik had misschien nog wel twee jaar
door kunnen gaan. Toch sluit ik het nu af, wetende dat vooral uitvoeringstechnisch en
bouwtechnisch er nog een hele uitdaging ligt om dit gebouw werkelijk zo te realiseren.

Dank je wel
Commissie: Jan Westra, Julietta Zanders en André Walraven, voor alle begeleiding en al hun
begrip tijdens de overname van dit project, wat voor mij toch een behoorlijk lastige periode
is geweest.
Projectgroep, voor steun en gezellige bijeenkomsten.
Sacha voor de technische benadering.
Renato voor de mooie plaatjes.
Familie, voor alle morele steun en interesse, in het bijzonder mijn ouders die altijd voor me
klaar staan.
Okke, voor ..... ALLES!
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