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Colofon
Dit is een uitgave van het individuele onderzoek uitgevoerd voor het afstudeeratelier
‘away from home’. Dit atelier werd geleid door de docenten ir. Martien Jansen en ir.
Ruurd Roorda, met supervisie van dr. ir. Jos Bosman. Het afstudeeratelier valt onder
de leerstoel Rationele Architectuur van de afdeling Architectural Urban Design and
Engineering (AUDE) van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven.
Dit verslag is geschreven door: Vera Six
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd,
opgeslagen in een archiefsysteem of worden overgedragen, in welke vorm of op welk
wijze - elektronisch of mechanisch, door fotokopiën, opnamen of op andere wijze - zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming.
Eindhoven, 26 januari 2017
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Voorwoord

Het panorama wat dit hotel omgeeft is van groot belang voor de ervaring van de gasten.
Het bijzondere van de omgeving, de mogelijkheid om deze te bekijken en nu en dan te
betreden, draagt bij aan het bijzondere van dit hotel en is het onderwerp is van deze
afstudeeropgave. Het hotel is het podium, het landschap is het decor en de gasten vormen
de spelers. Of zijn zij de toeschouwers van het spel van de natuur, waar ze naar believen
in mee mogen draaien? Het gebouw laten opgaan in de omgeving en de omgeving laten
opgaan in het gebouw, dat is het streven geweest van dit ontwerp.
Dat ik een hotel heb ontworpen waarbij de verbinding met buiten zo belangrijk is, komt
voort uit mijn eigen waardering voor het buitenleven. Een waardering die ik deel met
vele anderen, waaronder de potentiële hotelgasten. Op achtjarige leeftijd ben ik met
mijn ouders verhuisd naar een woning op het platteland, waar na de eerste verbouwing
een stel openslaande deuren in is gemonteerd. Het huis werd geopend naar de tuin, een
heerlijk gevoel. Die deuren heb ik nog niet in mijn eigen studentenkamer, maar ik heb
ze wel ingetekend in de plattegrond van het hotel. Een gemakkelijke verbinding tussen
binnen en buiten verhoogt het gebruiksgenot, vooral in een natuurrijke omgeving. In
het ontwerp gaat dit iets verder dan een deur en is er nagedacht over een geleidelijke
overgang tussen binnen en buiten, wat heeft geresulteerd in een gelaagde opbouw van
de gevelzone.
In dit afstudeerproject heb ik mijn persoonlijke liefde voor de natuur met mijn professionele
interesse in architectuur met elkaar verenigd. Het eindbeeld is een hotel met een rustig
voorkomen, wat zweeft boven een terrein vol verschillende texturen. Het gebouw
heeft, net als de heideplant die er omheen groeit, weinig nodig om tot bloei te komen.
Mijn voorbeeld was het Altes Hospiz op de Gotthardpas in Zwitserland, dat in het
gemeenschappelijke onderzoek geanalyseerd is. Dit kleine hotel ligt ook op een afgelegen
plek en is ingetogen van karakter, maar is evengoed van een verfijnde architectuur.
Gedurende dit afstudeerproject ben ik door verscheidene mensen gesteund die ik graag
in dit voorwoord wil noemen. Ik wil mijn begeleidend docenten Martien Jansen en Ruurd
Roorda bedanken voor het delen van hun kennis en kunde gedurende het gehele proces.
Daarnaast wil ik Jos Bosman bedanken voor zijn aanwezigheid en beoordeling op de
evaluatiemomenten. Ten slotte wil ik alle leden van het afstudeeratelier laten weten
genoten te hebben van het samen doorlopen van dit traject.

Vera Six
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Abstract
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As a counterpart of the experience of being at home, people, who usually live in a
petrified environment, search for nature. This tourist longs for being outside and the beauty
of the landscape, but as a decor that can be looked at and walked upon as desired. The
hotel gives the visitor the feeling to be close to nature and provides for a comfortable stay
at the same time. The design aims for a carefully shaped form that serves the experience
of the surroundings and the integration of the building in nature.
This has resulted in a hotel on the forest edge on the Veluwe, where the tranquility of
the forest as well as the openness of the field can be experienced. The hotel rooms are
located in one elongated volume, that is raised above the ground, so that the grass and
the paths can pass underneath unimpeded. Hence the hotel rooms can be oriented on two
sides: to the forest and to the field. The other functions of the hotel are divided of three
different volumes (the entrance, the restaurant, and the swimming pool) that accompany
the main building with the hotel rooms. The movement of one building to the other can be
seen as a walk the guest makes over the terrain.
The different buildings are designed according to the same method for a good guidance
from the outside to the inside (and the other way around). First, a transition is made from
the natural surface to the veranda which runs around the entire building and is covered
along the façade. The floor runs through inside the building, that is separated from the
outside by a glass façade. Inside this transparent skin, a second, non-transparent wall
encloses the core of the building, which contains the more private spaces.
The buildings are mainly made of wood, for a good integration into the forested area.
Glue laminated beams carry the timber roofs and upper floors. Structural glazed facades,
and window frames and columns of steel form a contrast with the wood. Because of the
slender dimensions, the material in the façade is limited and the transparency in horizontal
direction is increased.

Samenvatting

Voor een tegenhanger van de ervaring van thuis zijn zoekt de mens, die doorgaans woont
in een versteende omgeving, graag de natuurgebieden op. Deze recreant verlangt naar
het buitenleven en het mooie van het landschap, maar als een decor dat naar wens
bekeken en betreden wordt. Het hotel geeft de bezoeker daarom het gevoel dichtbij de
natuur te zijn en voorziet tegelijkertijd in een comfortabel verblijf. Het ontwerp is gericht op
een zorgvuldige vormgeving ten dienste van de beleving van de omgeving en een goede
inpassing van het gebouw in de natuur.
Dit heeft geresulteerd in een hotel aan een bosrand op de Veluwe, waar zowel de
beslotenheid van het bos als de weidsheid van het open veld ervaren kan worden. De
hotelkamers zijn gelegen in één langwerpig volume, wat opgetild is boven de grond,
zodat het gras en de paden er ongehinderd onderdoor kunnen gaan. De hotelkamers
kunnen daardoor twee kanten op georiënteerd worden: naar het bos en naar het veld.
De overige functies van het hotel zijn verdeeld over drie verschillende volumes (de entree,
het restaurant en het zwembad) die het hoofdgebouw met de hotelkamers begeleiden. De
beweging van het ene naar het andere gebouw kan gezien worden als een wandeling die
de gast door het gebied maakt.
De verschillende gebouwen zijn vormgegeven volgens dezelfde opbouw, voor een goede
begeleiding van buiten naar binnen (en andersom). Eerst wordt er een overgang gemaakt
van de natuurlijke ondergrond naar een omloop die om het gehele gebouw heen loopt
en rondom de gevel ook overdekt is. Deze vloer loopt door het gebouw in, dat door een
glazen gevel van buiten gescheiden is. Binnen deze transparante huid omhult een tweede,
niet-transparante, wand de kern van het gebouw, die de meer besloten ruimtes bevat.
De gebouwen zijn overwegend van hout gemaakt, voor een goede inpassing in de beboste
omgeving. Gelamineerde liggers dragen de houten daken en de verdiepingsvloeren. De
hardglazen gevels, stalen kozijnen en kolommen vormen een contrast met het hout. Door
hun slanke dimensionering wordt het materiaal in de gevel beperkt en de transparantie in
horizontale richting vergroot.
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Inleiding
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Het verlangen naar de natuur is de mens eigen. Een boer mag dan wel niet van bomen
houden en de buurman niet van blaadjes op zijn auto, maar iedereen kan blij gemaakt
worden met een bos bloemen of kent het genot van een wandeling door het park. We
delen een unanieme liefde voor wat groen is.
Natuurschoon is schaars in ons dagelijks leven, want we leven in een vaak versteende
omgeving. Het genieten van de natuur behoort dan ook over het algemeen
vrijetijdsbesteding. Natuurbeleving is een onmisbaar onderdeel van de recreatieve
industrie. In natuurrijke omgevingen zijn talloze accommodaties te vinden om te vertoeven.

[1] Pension Groenewoud, Bennekom, begin 20e eeuw

Hotels in landschappelijke omgevingen kwamen op in de tweede helft van de negentiende
eeuw om de nieuwe welgestelden die wel tijd en geld, maar geen eigen zomerverblijf
hadden, te voorzien in een vakantieadres buiten de stad. (Dings, 2015, p.23) Naast
de kustgebieden was de Veluwe indertijd ook hoog gewaardeerd om de natuur. De
idealisering van het buitenleven als tegenhanger van het stadsleven is al sinds de 18e
eeuw gaande en sindsdien alleen maar toegenomen.
Hoewel deze vakantiegangers het buitenleven verheerlijkten en graag wandelden of
fietsten door de natuur, werd dit wel gedaan vanuit een uiterst gerieflijke uitvalsbasis. Er
werd verbleven in comfortabele hotels, vaak in de vorm van grote, vaak logge landhuizen
[1]. Die begerenswaardige natuur was niet meer dan een decor dat naar believen
bekeken en nu en dan betreden kon worden. Het Hotel Baur Au Lac in Zürich [2] was mede
succesvol vanwege het vernieuwende aspect dat dit hotel gericht was op het meer in
plaats van op de stad. (White, 1968, p.100) Een kamer met uitzicht op het landschap was
het begin van een gebouw wat een relatie aangaat met de natuur.
Een werkelijke relatie tussen het gebouw en de omgeving was er in deze hotels niet en
ontbreekt tegenwoordig meestal ook. Wie wel een nauwe band met de natuur wil moet
toevlucht zoeken tot de tent of hut. Dit is niet vreemd als je meeneemt dat de natuur ‘wild’
is. In de meest primitieve vorm van overnachten in het landschap, het kamperen, bestaat
de bescherming tegen invloeden van buiten eenvoudigweg uit een doek. Geluiden om je
heen, zoals het ritselen van de bladeren en het getik van de regen, verbinden je met de
directe omgeving. Visueel vormt het niet-transparante doek helaas wel een barrière en
ook buitentemperaturen worden niet tegen gehouden. Een hutje beschermt je beter, maar
is donker en klein. Een vernieuwend ontwerp op dit gebied is bijvoorbeeld de Trek-In,
gemaakt van sloophout en met twee grote ramen aan weerszijden. [3]
Naast de groeiende verlangen naar natuurbeleving is er namelijk ook een toenemende
vraag naar comfort. Gezien de ruwe aard van de natuur gaan deze twee niet meteen
hand in hand. Er bestaat echter wel degelijk architectuur die deze twee samenbrengt,
maar dit is (in Nederland) niet of nauwelijks terug te vinden in de hotelindustrie. De
opgave van dit afstudeeronderzoek en –ontwerp gaat daarom over de vraag hoe een
hotel een optimale beleving van de omgeving kan bieden en het gebouw tegelijkertijd
goed kan integreren in deze omgeving.
De omgeving als locatie van het hotel is de Veluwe, al genoemd als favoriet in

[2] Hotel Baur Au Lac, Zürich, 1844

het verleden, maar ook tot op heden een natuurgebied in Nederland onder grote
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belangstelling. De grootste doelgroep die de Veluwe bezoekt wordt gevormd door
binnenlands publiek, maar overheden streven ernaar om meer buitenlands publiek te
trekken. Internationale recreanten willen in de korte tijd dat zij in het land zijn een zo
bijzonder mogelijke beleving van het Nederlandse landschap .
Uit onderzoek in opdracht van de provincie Gelderland is gebleken dat er een verschuiving
is naar meer hotelovernachtingen (en minder op kampeerterreinen) op de Veluwe. Dit
heeft te maken met de groei van de doelgroep die een comfortabele accommodatie
wenst, met goede faciliteiten en service, goede culinaire voorzieningen en wat een gevoel
van exclusiviteit geeft. Deze mensen zoeken zowel natuur als cultuur. Dit is het soort
recreant dat geïnteresseerd zal zijn in een hotel waar architectuur en landschap samen
komen. Deze gasten gaan graag de omgeving verkennen, maar willen deze ook kunnen
ervaren in het hotel.

[3] Trek-in, naar ontwerp van TU/e studenten

Onderzoeksvraag
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Deze visie op (hotel)architectuur in het landschap is de aanleiding voor het op onderzoek
gebaseerde ontwerp. Om tot dit ontwerp te komen is de volgende onderzoeksvraag
geformuleerd:

Hoofdvraag:
Hoe kan de samenwerking tussen het hotel en het landschap de gast een optimale
beleving van de omgeving bieden?

Deelvragen:
Wat kenmerkt de omgeving en hoe kan dit samenwerken met de architectuur van het
hotel?
Wat is een optimale beleving van de omgeving?
Welke programmatische en ruimtelijke opbouw van het hotel maakt dit mogelijk?

Het ontwerp vormt een antwoord op deze vragen. Het is hierbij het doel om tot een hotel
in een landschappelijke omgeving te komen dat goed ingebed ligt in deze omgeving.
Het moet de bezoeker het gevoel geven dichtbij de natuur te zijn en tegelijkertijd in een
gerieflijk verblijf voorzien.

Ontwerpuitgangspunten

Om een eenduidig antwoord op de gestelde onderzoeksvraag te kunnen vinden worden
er een aantal ontwerpuitgangspunten opgesteld. Deze uitgangspunten vormen tevens een
grove aanzet voor het programma van eisen. (zie bijlage)
-

Het hotel is gesitueerd in een landschappelijke omgeving. Het is gelegen aan een

bosrand en grenst aan een open veld.
-

De architectuur van het hotel moet zo goed mogelijk integreren met deze

omgeving, met behoud van een eigen identiteit. Er wordt gebruik gemaakt van een
vormgeving, materialisatie en techniek die de inbedding in de omgeving ten goede komt.
-

De gast wordt in het hotel een optimale beleving van het landschap geboden,

wat betekent dat de gast binnen in het gebouw kan genieten van de omgeving
daarbuiten.
-

Transparantie en toegankelijkheid zijn hiervoor twee belangrijke begrippen. De

omgeving moet van binnenuit goed te zien en gemakkelijk te betreden zijn.
-

De voorzieningen zijn redelijk eenvoudig maar geschikt voor een gerieflijk verblijf

voor korte en lange periodes en verschillende groepsgroottes.
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Onderzoek

[4] Null Stern Hotel art installation van Frank and Patrik Riklin en Daniel Charbonnier

Theorie
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“Buildings replace the land. That

Het bewandelen van de het oppervlak

is architecture’s original sin. A

van de aarde is ons niet genoeg. We

building makes something new,

hebben de behoefte een ruimte te

but does not do so in a void. What

omsluiten met muren, het oppervlak tot

was once open land, filled with

een vlakke vloer te maken en er een dak

sunlight and air, with a distinct

overheen te bouwen. Het terrein wordt

relationship to the horizon, becomes

een territorium, wat we kunnen definiëren

a building… In all cases, a building

als ons bezit en moeten beschermen

is one thing above all else: not the

tegen anderen en tegen de elementen.

land.” - Aaron Betsky

In het beroemde De Architectura van

[X] Claiming

[5] Merging

Vitruvius (1486) wordt gerefereerd
naar architectuur als een aspect van
Met deze zinnen begint

verdediging, tegen koude, warmte, wind

architectuurcriticus Aaron Betsky zijn

en zon. Zo beschermt ook het hotel in de

boek Landscrapers, waarin architectuur

natuur zijn gasten van de ongemakken

wordt gepresenteerd die een dialoog

van de natuur, zoals viezigheid, slecht

aangaat met het landschap. (Betsky,

weer, beestjes.

2002, p.7) Hij wijst op de verschillen
tussen de gravers van grotten en degenen

Met onze gebouwen vieren we hetgeen

die hun gebouwen boven de grond laten

dat niet-natuur is. Het zijn monumenten

zweven (in dit verslag zal blijken dat

voor onze kunde om materialen te

het hotelontwerp tot die tweede groep

verzamelen, deze te vormen volgens

behoort), maar schaart deze strategieën

abstracte principes en er gebouwen van

onder eenzelfde mentaliteit. Dit is een

te vormen die een pragmatisch interieur

mentaliteit die uitgaat van erkenning van

omhullen. Maar het is een kunst om

het terrein, in tegenstelling tot de meest

tegelijkertijd met het gebouw te vieren

gebruikelijke manier van bouwen die de

wat wel natuur is, wat essentieel is voor

eigenheid van het terrein negeert. Het

een hotel dat de beleving hiervan moet

erkennen van het landschap is, volgens

bieden. Er is gezocht naar een manier om

Betsky, het begin van de zoektocht naar

deze twee met elkaar te verenigen.

[6] Claiming

[7] Surrounding

een architectuur die samenwerkt met de
omgeving, wat in dit onderzoek aan de
orde is.

Inbedding in de omgeving

Een ‘zonde’ noemt Betsky het vervangen

Om te beginnen wordt er gekeken naar

van onbebouwd terrein voor bebouwd

het exterieur. In The Place of Houses

terrein, een woord wat getuigt van

worden vier manieren genoemd waarop

schuldgevoel. Met de opgave voor

een gebouw in het landschap kan passen,

het ontwerp van een hotel in een

namelijk merging, claiming, enfronting en

natuurgebied wordt dit schuldgevoel

surrounding. (Moore, Allen, Lyndon, 1974,

aangesproken, en is het zinnig om hier

p. 188)

een houding tegenover te vinden. De sins
of architecture, stelt Betsky, volgen uit

Merging is het opgaan in de omgeving,

de aard van architectuur als kunstmatig

waardoor het gebouw er deel van lijkt

maaksel. Tevens is het het resultaat van

te zijn. [5] Claiming betekent dat het

waarom en hoe we bouwen.

gebouw bewust onderscheidend is van

[8] Enfronting

de omgeving en de omgeving naar zich
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toetrekt. [6] Enfronting wil zeggen dat
één gevel gericht is op een gedeelte van
de omgeving, wat een specifiek kenmerk
ervan kan accentueren. [7] Surrounding
is het omsluiten van een gedeelte van de
omgeving, zodat dit in het eigen domein
komt te liggen. [8]
Om het gebouw te laten opgaan in de
omgeving is merging de meest passende
oplossing. Met een terrein gevuld met
bomen een andere lagere begroeiing,
gaat een gebouw met een laag of
horizontaal voorkomen makkelijk op
in de achtergrond. [10] Om te grote
verwijdering van het begroeide veld te
voorkomen mag het hotel een beperkte
hoogte hebben, wat resulteert in een
deze lage en horizontale vorm. Het hotel
wordt geplaatst tegen de bosrand,
waardoor verweving van het hotel in de
achtergrond van bomen gemakkelijk
kan worden bewerkstelligd. Door deze
plaatsing aan de bosrand en de ligging
‘bovenaan’ de helling, georiënteerd op
het open veld, kan er ook gesproken
worden van enfronting.
De eerste ontwerpschetsen voor het hotel
tonen een sequentie. [9] Eerst is gast
verwachtingsvol en valt het gebouw weg
tussen de bomen. Daarna heeft de gast
het hotel betreden en wordt verrast met
het panorama dat wordt onthuld. Beide
schetsen gaan uit van een lage vorm in
een horizontaal landschap.

[10] Panorama van de omgeving

[9] Eerste ontwerpschetsen voor het hotel

Technieken
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De hierboven beschreven horizontale
vorm komt behalve voor het exterieur
ook voor het interieur de inbedding in de
omgeving ten goede. Een laag gebouw
betekent vaak meer verbinding met
het terrein rondom. Door dit te laten
samengaan met een grote transparantie
kan er een panorama naar de omgeving
gevormd worden. De collages die Mies
van der Rohe maakte voor The Resor
House zijn hier een mooi voorbeeld voor.
Perspectieven van het interieur worden
hier gecombineerd met een fotomontage
van het landschap waarin deze woning
gesitueerd is. [12] Door de puristische
architectuur wordt het panorama naar de
voorgrond getrokken.
Een minimalistische architectuur in
combinatie met een transparante façade
is kenmerkend voor modernistische
paviljoens. Het bekendste voorbeeld, het
Farnsworth House, moet met betrekking
tot dit onderwerp genoemd worden.
[13] Grote glasoppervlakken, gesteund
door slanke stalen hoekprofielen creëren
een continuïteit van de ruimte van buiten
naar binnen. Het gebouw is verheven

[11] Steinmann House, Craig Ellwood (1956)

boven de grond op kolommen, twee
schijven vormen de vloer en het dak en
zo wordt het volume gedefinieerd. In de
Glass Constuction Manual van Birkhauser
Detail wordt dit beschreven als de droom
van de purist: een glazen huis met een
geïdealiseerde ruimte, gedefinieerd
door enkel horizontale vlakken. (Schittich,
2007, p.34) Modernistische paviljoens
zoals deze, maar ook bijvoorbeeld het
Glass House van Phillip Johnson [14, 15,
16] maken gebruik van een omsloten
kern binnen de glazen omhulling. Deze
gelaagde opbouw is geschikt voor het
herbergen van een variatie van open en
gesloten ruimtes in een met glas omhuld
gebouw.
[12] Fotomontage door L. Mies van der Rohe van het Resor House (1937)

In het kader van buitenverblijven die
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het terrein weinig verstoren kunnen
voorbeelden gevonden worden in de
Case Study Houses. Voor dit programma
dat na de WOII werd opgestart werd
een catalogus van goedkope en efficiënt
gebouwde woningen ontwikkeld. Veel
van deze woningen worden opgebouwd
als frame, meestal in staal maar soms
in combinatie met hout. Door de liggers
te laten uitkragen kunnen overstekken
gemaakt worden, waardoor de zon
van de glazen gevel geweerd en de
buitenruimte beschut wordt. [11]
Een vergelijkbaartype is terug te vinden in
de bungalow die in Nederland opkwam
als naoorlogse buitenwoning. Dit was
waarschijnlijk te danken is aan de aanwas

[13] Farnsworth House, L. Mies van der Rohe, 1945

van beelden uit de Verenigde Staten.
Hier werd het beeld van ‘bevrijd’ wonen
getoond: op de begane grond op niveau
van de natuur, een open plattegrond
waarbij een vrije groepering van
vertrekken mogelijk is en deze allemaal
met de tuin in verbinding kunnen worden
gelegd. Deze methodes spelen ook een
rol in het ontwerp van het hotel. De open
plattegrond en één laag in verbinding

[14] Glass House, P. Johnson, 1949

met de omliggende natuur is toegepast
voor een gedeelte van de gebouwen.
De bovengenoemde principes van het
paviljoenachtige architectuur kunnen
worden toegepast in het hotelontwerp.
Er kan hiermee tegemoet gekomen
worden aan de uitgangspunten voor
transparantie en toegankelijkheid, dat de
omgeving van binnenuit goed te zien en
gemakkelijk te betreden moet zijn. Verder
is het voor het opgaan in de omgeving
belangrijk dat het gebouw niet te
verstorend werkt. Er is daarom uitgegaan
van een gebouw dat boven het de grond
geplaatst is, Dit brengt ook voordelen
met zich mee voor het uitzicht.
[15] Glass House, plattegrond

[16] Farnsworth House, plattegrond

Referenties
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De hiervoor beschreven eigenschappen
kunnen gevonden worden in voorbeelden
uit de architectuur. De volgende
twee gebouwen worden besproken
vanwege de principes in vormgeving
en materialisatie. De woninguitbouw
van Kengo Kuma en het gebouw voor
bijeenkomsten van Hopkins bestaan
uit een combinatie van hout, staal en
glas en hebben een grote mate van
transparantie. Dit in combinatie met hun
horizontaliteit maakt dat deze gebouwen
mooi ingebed worden in hun omgeving.

Kengo Kuma: Glass-Wood House
De in 1956 door hemzelf ontworpen
woning van John Black Lee in New

[17] Glass-Wood House, Kengo Kuma, 2010, exterieur

Canaan is in 2010 uitgebreid met een
paviljoen van de Japanse architect Kengo
Kuma. De lichtgewicht uitbouw is van een
eigentijdse architectuur die aansluit bij
de modernistische woning en de natuur
er omheen. Het ligt op gelijke hoogte
met de bestaande woning en doordat
de land glooiend naar beneden loopt,
komt het gebouw boven de grond te
staan. Het zweeft zo tussen de bomen,
die door de glazen gevel heen zichtbaar
zijn. Het volume wordt gedefinieerd
door twee horizontale vlakken die de
vloer en het dak vormen, gedragen
door een stalen constructie. De houten
dakbalken komen door de gevel heen
naar buiten en vormen een overkapping
over de veranda die rondom het gebouw
loopt. Deze balken worden gedragen
door een staalframe constructie die
direct achter het glas geplaatst is. De
vormgeving van dit gebouw is een
belangrijke inspiratiebron geweest voor
het hotelontwerp.

[18] Glass-Wood House, Kengo Kuma, 2010, interieur

Hopkins: Utopia Broughton Hall
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Dit door Hopkins ontworpen paviljoen
biedt voorzieningen voor het landgoed
Broughton Hall in Yorkshire. Er kunnen
(feestelijke) bijeenkomsten gehouden
worden in dit gebouw, wat een mooi
uitzicht heeft over het landschap.
Rondom het gebouw loopt een houten
veranda, die bijna naadloos naar
binnen doorloopt. De gevel is zeer
transparant uitgevoerd door het gebruik
van glaskolommen. Er kan dwars door
de open ruimte in het midden van het
gebouw heen gekeken worden. Deze
ruimte wordt geflankeerd door twee
met hout beklede volumes, waarin de
kleinere ruimtes liggen. In de wanden
van deze volumes zijn de gelamineerde

[19] Utopia Broughton Hall, Hopkins, 2001, exterieur

kolommen verwerkt, die de stalen
vakwerkliggers van het dak dragen. Door
de combinatie van techniek in staal en
glas met het vriendelijke hout wordt een
verfijnd paviljoen gevormd dat mooi in de
omgeving ligt.

[20] Utopia Broughton Hall, Hopkins, 2001, interieur
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Hotel type
Om te verduidelijken wat voor type wordt
voogesteld voor het ontwerp, worden
twee hotels van overeenkomstige soort
besproken. Het hotel op de Gotthardpas
van Miller en Maranta (onderdeel van het
vooronderzoek) en het Vigilius Mountain
Resort van Mattheo Thun worden beide
gekenmerkt door de bijzondere ligging
in het landschap. Het Altes Hospiz is
vooral interessant om de architectonische
aanpak en het Vigilius Mountain Resort
is bestudeerd vanwege het vergelijkbare
programma.

Miller en Maranta: Altes Hospiz

[21] Altes Hospiz, Miller & Maranta, 2010, exterieur

Dit historische pand op de Gotthardpas
is in 2010 gerenoveerd door Miller en
Maranta. Een respectvolle omgang met
de geschiedenis van het hotel en het
berglandschap waarin het is gesitueerd
heeft verregaande invloed gehad op het
ontwerp. De vormgeving en materialisatie
is rustig en tegelijkertijd eigenzinnig is
goed afgestemd op de omgeving. Door
de bescheidenheid van het interieur
wordt de aandacht minder afgeleid van
het landschap.
De ontwikkeling van toenemende luxe
in hotels neemt in het Altes Hospiz een
opvallende gedaante aan. De eenvoud
en ongecompliceerdheid van de kamers
wordt geprezen en ervaren als smaakvol
en wordt niet gezien als een gebrek.
Luxe is hier te vinden in het ingetogene
en zorgvuldige van de architectuur van
Miller en Maranta en door de gast ook
als dusdanig herkend. De doelgroep die
dit hotel apprecieert heeft zowel oog
voor architectonische waarde als voor de
waarde van de natuur.

[22] Altes Hospiz, Miller & Maranta, 2010, interieur

Mattheo Thun: Vigilius Mountain Resort
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Een voorbeeld van een hotel met een
gelijksoortig uitgangspunt is het Vigilius
Mountain Resort, ontworpen door
Mattheo Thun. De bijzondere beleving
die geboden wordt is gebaseerd
op de afgezonderde locatie in het
landschap. Het hotel ligt in de Italiaanse
Alpen en is enkel bereikbaar via een
kabelbaan. Het is volledig gefocust
op een comfortabel verblijf, waar de
natuur het decor voor vormt. Er is naar
dit hotel gekeken voor het opstellen van
het programma van eisen. Ondanks dat
in het Vigilius Mountain Resort wat meer
luxe aangeboden wordt dan voor het
ontwerp voor ogen is, komt is het type in
programmatische opbouw overeen en is

[23] Vigilius Mountain Resort, Mattheo Thun, 2003, exterier

het aantal van veertig kamers hetzelfde.
Het hotel heeft ruime kamers met
balkons en is ook geschikt voor langer
verblijf. Er is ruimte voor bijeenkomsten,
bijvoorbeeld voor bedrijven die hier
een unieke plek voor zoeken, een
zwembad met wellness en fitness en
een goed restaurant. Dit programma
is ondergebracht in gebouw wat goed
in de omgeving past. Het heeft een
langwerpige vorm van twee verdiepingen
hoog die in een elegante boog de vorm
van de berg volgt. De architectuur van
Mattheo Thun wordt gekenmerkt door
een rustige uitstraling en veel gebruik van
hout.

[24] Vigilius Mountain Resort, Mattheo Thun, 2003, interieur

Locatie
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De locatie van het hotel ligt iets ten

Iets verderop ligt het voormalig

zuidwesten van Apeldoorn. Het is

zendstation Radio Kootwijk. Hierbij horen

gesitueerd tussen het Ugelsche Bos en

een voormalig hotel, een watertoren,

de Hoog Buurlose Heide op een rafelige

enkele loodsen en woningen. Het meest

inkeping in de bosrand. De bosrand trekt

markante gebouw is het door J. M.

hier iets terug en laat een vergrast terrein

Luthmann ontworpen zendgebouw, vanuit

over. Vanuit deze punt loopt het land

waar vanaf 1923 radiocontact werd

glooiend naar beneden en wordt dan

verzorgd met onder andere het voormalig

ook een geweldig uitzicht geboden. Het

Nederlands Indië. Tegenwoordig is het

pad wat vanuit het zuidwesten langs de

zendcomplex een recreatieve trekpleister

bosrand hier heen loopt buigt op deze

van bescheiden schaal. Het complex is

plek naar het noorden. Een verbinding

onderhevig aan een herbestemming. Het

met de beukenlanen in het bos ten oosten

zendgebouw, wat een rijksmonument is,

van de locatie ontbreekt en kan gelegd

en de annexen kunnen worden gebruikt

worden met het ontwerp van het hotel.

voor congressen, culturele evenementen

[25] schaapskooi van Hoog Buurlo

en educatie. Liefhebbers van een
Het bos aan de oostkant wordt

ontmoeting tussen cultuur en natuur zullen

gekenmerkt door een rechthoekige

dit bezoeken, wat tevens de doelgroep

verkaveling, ontstaan door het

van het hotel is. Ook ligt er een voormalig

doorkruisen van rechte paden tussen

hotel op het terrein, wat gerestaureerd

de bomen door. Deze paden werden

moet gaan worden maar vooralsnog in

gebruikt om hout langs te kunnen

verval is.

afvoeren, afkomstig van het bos dat
in het verleden gebruikt werd als
productiebos. Daarnaast hebben de
paden een brandwerende functie,
doordat ze aan weerszijden zijn beplant
met beukenbomen. Omdat beukenbomen
een heel dicht bladerdek hebben is
er weinig begroeiing aan de grond.
Hierdoor werd brandoverslag van het
ene vak naar het andere voorkomen. De
begroeiing wordt gekenmerkt door droge
heide, en gassoorten, doorkruist met
zandpaden, wat fietspaden en een enkele
verharde weg voor auto’s.
Aan de westkant loopt de helling
omhoog, met bovenop het gehucht Hoog
Buurlo. Hier staat een schaapskooi en een
enkele boerderij. De schaapskudde wordt
op traditionele wijze gehoed door een
herder, die nu en dan met de schapen de
heide op gaat. Een grazende kudde voor
het hotel zal dan ook geen uitzondering
zijn.

[26] zendgebouw van Radio Kootwijk
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[27] luchtfoto van de locatie
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[28] foto’s van het bos
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[29] foto’s van het veld

Ontwerp

[1] Het gebouw met de kamers gezien vanuit het zwembad

Situatie

30

Het hotel is gelegen aan de bosrand,

een wat een zijweg is van de hoofdroute

waar zowel de beslotenheid van het bos

door het gebied. Aan het begin van deze

als de openheid van het veld ervaren

zijweg kan gebruik gemaakt worden

kan worden. Het land loopt hier glooiend

van een al bestaande parkeerplaats. Dit

1

kamers

naar beneden, zodat een weids uitzicht

is ook het meeste gebruikte pad door

2

entree

zich ontvouwt waar de gasten vanuit

wandelaars en mountainbikers, wat een

3

restaurant

het hotel van kunnen genieten. Het

reden is om hier ook het restaurant aan

4

zwembad

hotel bestaat uit vier bouwvolumes

te leggen, zodat passanten gemakkelijk

die zorgvuldig gepositioneerd zijn in

kunnen aanschuiven op het terras. Het

verhouding tot elkaar en tot de locatie.

zwembad ligt wat meer afgezonderd

De volumes liggen net iets terug in

van de andere twee gebouwen, omdat

de bosrand, belemmeren elkaar niet

deze voorziening voor de hotelgast is

in het zicht en liggen zo in de luwte

om te ontspannen en wat meer besloten

van de in Nederland overheersende

en in het bos verzonken mag liggen.

zuidwestenwind.

De verschillende gebouwen zijn door

Legenda

middel van houten looppaden met elkaar
De verdeling van het programma is

verbonden.

gebaseerd op de rol van het gebouw
en de belijning in de omgeving. De

P

door beuken geflankeerde lanen geven
richting aan de verschillende volumes.

beu

2

De hotelkamers zijn gelegen in één
langwerpig volume, dat evenwijdig met

3

1

4

de bosrand is geplaatst, Hierdoor vormt
dit volume een scheiding tussen bos en

open veld

veld die uitzicht biedt naar twee kanten.
Het entreevolume is het eerste gebouw op
de weg waarlangs de gast aankomt, wat

[3] Omgevingsdoorsnede door het gebouw met de kamers

[2] Positionering van de gebouwen in de omgeving

an

la
ken

bosrand
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[4] Impressie van de zuidkant van het restaurant
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[5] Situatie 1:5000

N
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[6] Situatie 1:1500

N

Morfologie
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Ligging aan de bosrand
De bosrand is een interessante plaats
vanwege het samenkomen van twee
soorten terrein: het bos en het veld.
Het is een omslag van een terrein dat
gevuld is met bomen en een terrein dat
gekenmerkt wordt door het ontbreken
hieraan. Aan deze bosrand liggen de
hotelkamers, van waaruit twee kanten

[7] Het hotel is geplaatst op de rand tussen het bos en het veld

op gekeken kan worden en deze twee
werelden ervaren kunnen worden.
De lagere volumes liggen om dit
hoofdvolume heen.

Verhoogd boven de grond
De gebouwen worden opgetild van de
grond om de bodem minder te verstoren.
Grassen, mossen en andere lage planten

[8] Er kan onder de kamers door gelopen en gekeken worden

kunnen onder het gebouw groeien.
Daarnaast kunnen kleine dieren onder
de gebouwen door lopen en kunnen zo
minder makkelijk binnen komen. Door
de vlakke vloer boven een glooiende
ondergrond zullen de gebouwen aan
de ene kant verder van het maaiveld
verwijderd zijn dan aan de andere
kant. Het gebouw met de kamers vormt
hierop een uitzondering en is verder
opgetild, zodat het veld en de paden er

[9] Met de overige functies om de kamers heen wordt een geheel gevormd

ongehinderd onderdoor kunnen lopen
en de kamers een tweezijdige oriëntatie
krijgen.

Verdeling van het programma in volumes
Samenhangend met het vervaardigen van
meerdere volumes is de verdeling van het
programma hierover. Het programma
van het hotel wordt gevormd uit twee
delen: de hotelkamers en de overige
hotelfuncties. De overige functies zijn de
entree, het restaurant en het zwembad
[10] Verdeling van de kamers en overige functies in verschillende volumes

en zijn verdeeld over drie verschillende
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volumes. De hotelkamers worden
gegroepeerd in één volume. Er is gekozen
voor meerdere kleinere volumes, omdat
deze een betere verhouding hebben
tot de onbebouwde omgeving dan één
groot gebouw. De leesbaarheid van het
hotel verduidelijkt, doordat verschillende
delen van het geheel onderscheiden
kunnen worden. Bovendien is de gast
hierdoor genoodzaakt om de buitenlucht
te betreden om van het ene naar het
andere gebouw te gaan en draagt dit
bij aan de beleving van de natuur in de
omgeving.
[11] Conceptuele doorsnede van de kamers

Transitie van buiten naar binnen
De transitie van buiten naar binnen,
een belangrijk uitgangspunt voor het
ontwerp, is vertaald in een gelaagde
opbouw. De buitenste laag wordt
gevormd door de ruimte tussen de vloer
en het dak, nog buiten de gevel van
het gebouw. Hier wordt de stap van het
met planten begroeide terrein naar de
door mensenhanden aangelegde vloer
gemaakt. Deze vloer loopt rondom de
gebouwen en is in sommige gevallen
verbreed tot terras. Langs de gevel
is deze omloop overdekt om zon en

[12] Transitie tussen binnen en buiten in doorsnede

regen te weren. De tweede laag wordt
ingeluid door de transparante gevel van
het gebouw. Een glazen huid behoudt
de visuele verbinding tussen binnen en
buiten, maar vormt een afbakening tussen
het aan weersinvloeden blootgestelde
gedeelte en het beschutte gedeelte. Een
laatste stap wordt gemaakt naar de
besloten kern van het gebouw, die ook
een visuele scheiding veroorzaakt.

[13] Transitie tussen binnen en buiten in plattegrond

Plattegronden en programma
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[14] Begane grond zwembad
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[15] Begane grond entree
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[16] Begane grond restaurant

Legenda

1

lobby

10

zwembad

19

personeelsruimte

2

receptie

11

rustruimte

20

slaapkamer personeel

3

garderobe

12

hottub

21

installatieruimte

4

verkeersruimte

13

plonsbad

22

koeling

5

kleedruimte

14

sauna

23

buffet

6

berging

15

bagageopslag

24

spoelkeuken

7

toilet

16

wasserette

25

keuken

8

bar

17

keuken

26

eetruimte

9

omloop

18

activiteitenruimte

27

terras

25
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[17] Begane grond kamers

[18] 1e verdieping kamers

[19] 2e verdieping kamers
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Legenda

28

kamer standaard

29

kamer suite

30

trappenhuis

31

balkons
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Doorsnedes
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[20] Langsdoorsnede zwembad

[21] Langsdoorsnede entree

[22] Langsdoorsnede restaurant

[23] Dwarsdoorsnede kamers
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Gevels
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[24] Noordgevel zwembad

[25] Zuidgevel zwembad

[26] Westgevel zwembad

[27] Oostgevel zwembad

0
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[28] Noordgevel restaurant

[29] Zuidgevel restaurant

[30] Westgevel restaurant

[31 Oostgevel restaurant
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[32] Noordgevel entree

[33 Zuidgevel entree

[34] Westgevel entree

[35] Oostgevel entree

0
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[36] Noordgevel kamers

[37] Zuidgevel kamers

[38] Oostgevel kamers
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[39] Westgevel kamers
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Toegankelijkheid en routing
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De entree en het restaurant zijn

voor gasten toegankelijk. Hier komt de

toegankelijk voor bezoekers van buitenaf,

groepering van kamers die steeds door

terwijl de kamers en het zwembad enkel

trappenhuizen ontsloten worden naar

faciliterend

voor gasten bedoeld zijn. De kernen van

voren.

personeel

Renvooi

de gebouwen worden vooral door het

bezoekers

personeel gebruikt, omdat hier de back

gasten

of de house functies van het hotel liggen.
Ook toiletten en garderobes liggen
in deze kernen. De eerder besproken
opbouw in lagen komt in deze tekeningen
naar voren. De omloop is vooral een
verkeersruimte, de open binnenruimte is
voor het publiek en de kern is besloten.
Op de plaatsen waar de omloop
gebruikt wordt als terras, wordt deze
aan de bezoekers of gasten toegekend.
De kamers zijn vanzelfsprekend slechts

[40] Toegankelijkheid

De routing van het personeel en de

hebben ieder één hoofdingang. Overige

gasten is vrijwel overal gelijk, met een

ingangen worden gebruikt om met mooi

uitzondering in de keuken waar een

weer het gebouw te openen.

Renvooi
routing personeel
routing gasten

extra gang is voor het keukenpersoneel.
Loopruimte is vooral rondom de kernen

De hotelkamer kan bereikt worden via de

hoofdingang

en langs de gevels van de gebouwen.

balkons aan beide kanten. De balkondeur

neveningang

De bijgebouwen zijn namelijk rondom

kan als gewone deur gebruikt worden,

voorzien van een overdekte omloop. In

maar kan ook volledig ingevouwen

deze buitenruimte kan er gemakkelijk

worden. De kamer wordt in twee ruimtes

om het gebouw heen gelopen worden

opgedeeld door de badkamer. Hier langs

zonder het ruig begroeide terrein te

loopt een gangetje die deze twee ruimtes

hoeven betreden. Verplaatsing rondom

met elkaar verbindt en de badkamer

het gebouw is hierdoor gemakkelijker

ontsluit.

en de buitenruimte wordt hierdoor
toegankelijker. Tevens is deze ruimte in
sommige gevallen worden ingericht om
beschut buiten te zitten. De bijgebouwen

[41] Routing
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De gebouwen zijn door middel van houten

en tweede verdieping. Per trappenhuis

paden met elkaar verbonden. Hierdoor

kunnen vier kamers bereikt worden. Het

blijven ze vrij van modder en dergelijke.

eerste en laatste trappenhuis zijn tevens

looppad niet overdekt

De grassen die in het gebied groeien

voorzien van een eenvoudige glazen lift

looppad overdekt

kunnen wel een meter hoog worden, wat

voor mindervaliden en voor het gemak

trap of lift

bijdraagt aan een bijzondere ervaring

van het personeel.

om er tussendoor te bewegen. De route
van het ene naar het andere gebouw kan
gezien worden als een wandeling die de
gast door het gebied maakt. Overige
wegen zijn zandpaden, dus pas met het
betreden van het hotel wordt de overstap
naar een houten ondergrond gemaakt.
Om de kamers te bereiken lopen er vanaf
het houten pad, dat op begane grond
ligt, trappen omhoog naar de eerste

[42] Routing over het terrein

Renvooi
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[43] Impressie van het looppad onder de kamers

Interieur
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Er kunnen vier verschillende

afhankelijk van de voorkeur van de gast.

kamertypes onderscheiden worden:

twee tweepersoonskamers en een set van
een drie- en éénpersoonskamer. In het

tweepersoons standaard, tweepersoons

Aan de noordkant hebben de kamers

koppelen van de kamers zijn hierdoor

suite, vierpersoonskamers en

een balkon van 1,2 meter diep en aan

veel combinaties van groepsgroottes

éénpersoonskamers. De laatste drie zijn

de zuidkant een balkon van 2,4 meter

mogelijk.

een afgeleide van de standaard kamer.

diep. De suites liggen aan de kopse

Iedere kamer beschikt over eenzelfde

kanten van het gebouw en hebben

Het interieur van de kamer wordt

vaste kern met badkamer, kitchenette

hierdoor aan drie kanten een balkon. De

gekenmerkt door eenvoudige meubilering

en kast. Voor de éénpersoonskamer is

balkons zijn van elkaar gescheiden door

en veel gebruik van hout. Het hout voelt

de diepte van de badkamer gehalveerd

een gespannen doek. Dit doek kan opzij

fijn aan, ook voor wie graag op blote

en is er geen kitchenette aanwezig.

gehangen worden om twee of meerdere

voeten loopt. Een contrast hiermee wordt

Aan weerszijden van deze kern zijn

balkons met elkaar samen te voegen.

gevormd door de gevel, waar stalen

twee ruimtes: een leefruimte en een

Dit is wenselijk wanneer bijvoorbeeld

kozijnen in combinatie met de stalen

slaapruimte. Deze ruimtes zijn vanwege

aangrenzende kamers aan een bevriend

kolommen van de draagconstructie

hun gelijke afmetingen uitwisselbaar.

gezelschap verhuurd worden en zij

domineren. De kozijnen vormen van

Het bed kan dus naar keuze aan de bos-

samen buiten willen zitten. De kamers zijn

binnenuit een duidelijke omkadering

of aan de veldkant geplaatst worden,

gegroepeerd in om en om een set van

van het landschap. De glazen gevel kan

[44] Deelplattegrond met v.l.n.r. suite, driepersoonskamer, éénpersoonskamer, en tweepersoonskamers

links en rechts weggevouwen worden

breedte van 7,2 meter. De stramienmaat

waardoor de kamer volledig met het

waarop de constructie is geplaatst is

balkon verbonden wordt. Door de

2,4 meter. Dit is ook de maat van het

ingetogen inrichting kan de aandacht

trappenhuis.

geheel op het uitzicht gericht worden.
In de kern van de kamer liggen de
kitchenette, een kast en de badkamer.
Dit gedeelte heeft een afwijkend
materiaalgebruik en is afgesloten van de
omgeving.
De breedte van een standaard
tweepersoonskamer is 4,8 meter.
Variaties hierop kunnen voorkomen in een
breedte van een halve kamer. Hierdoor
hebben eenpersoonskamers een breedte
van 2,4 meter en driepersoonskamers een

[45] Impessie van de suite

51

52

7,
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1,2

8,4
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[46] Tweepersoonskamer suite
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1,2

4,

8

8,4
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[47] Tweepersoonskamer standaard
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[48] Drie-of vierpersoonskamer
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1,2

2,

4

8,4
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[49] Eenpersoonskamer

Constructie
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De constructieve opzet van het ontwerp

gewaarborgd in de vaste kern die elke

is gebaseerd op een structuur van

keer aanwezig is. De gesloten wanden

kolommen en liggers. Simpel gezegd

vormen een stijf vlak en zijn in twee

is de verticale constructie van staal en

loodrecht op elkaar staande richtingen

de horizontale constructie van hout. Op

geplaatst. Onder het verhoogde gebouw

een fundering van betonnen poeren

worden windverbanden toegepast,

komen stalen kokerprofielen. Tussen deze

uitgevoerd als kabelkruizen.

kolommen overspannen gelamineerde
houten liggers, met aan weerszijden

De verbinding tussen de kolom en

een uitkraging. Voor twee gebouwen

de ligger wordt gemaakt door een

is de overspanning 8,4 meter en voor

staalplaat die aan het kokerprofiel wordt

twee gebouwen is de overspanning 14,4

gelast. Hier wordt haaks een tweede

meter, beiden met een uitkraging van

staalplaat gelast. Er wordt een sleuf in de

maximaal 2,4 meter. De gelamineerde

gelamineerde ligger gefreesd zodat deze

liggers dragen de houten vloerbalken,

op de kolom geschoven en vastgemaakt

ook op enkele plaatsen uitkragend.

kan worden met bouten. Omdat deze

Deze overspannen voor de kamers 2,4

verbinding in het zicht blijft is het uiterlijk

meter, met een uitkraging van maximaal

van belang: het enige zichtbare zijn de

1,2 meter, en voor de bijgebouwen 4,2

bouten. De volgende kolom wordt via een

meter, met een uitkraging van maximaal

gelaste voetplaat op de ligger gebout.

2,4 meter. Hier overheen wordt de houten
vloer of dak gelegd.
Door de combinatie van kolommen
en liggers wordt een spant gevormd.
Voor de hotelkamers is dit spant op
een afstand van 2,4 meter van elkaar
geplaatst. Dit is tevens de maat van het
trappenhuis en van de kleinste kamer. Er
is een toegevoegde voorziening nodig om
de stabiliteit van dit spant te verzorgen. In
de lagere gebouwen wordt de stabiliteit

[52] Mechanicaschema langsrichting kamers

[53] Mechanicaschema langsrichting bijgebouw

[50] Mechanicaschema dwarsrichting kamers

[51] Mechanicaschema dwarsrichting bijgebouw

Legenda
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[54] Constructieve detaillering kamers

1

funderingspoer beton

2

kabelkruis voor stabiliteit

3

kokerprofiel kolom 100x100mm

4

gelaste plaat voor kolom-liggerverbinding

5

gelamineerde ligger 440x180mm

6

vloerbalk 120x40mm

7

schoen voor bevestiging vloerbalk

57

58

[55] Opbouw constructie bijgebouw

59

[56] Opbouw constructie kamers

Installaties

60

Voor de kamers wordt er gebruik

de wand uitgevoerd en loopt verticaal

warmtepomp gebruikt de warmte uit de

gemaakt van een hybride

over twee verdiepingen. Hier worden

lucht en brengt deze onder hoge druk,

ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer

ook de waterleidingen in weggewerkt. In

waarmee het water van 30 tot 45 graden

via te openen ramen en ventilatieroosters

de vloer van de eerste verdieping (van

verwarmd kan worden. Dit kan gebruikt

in de buitenwanden (grenzend aan het

de onderste kamers) lopen de leidingen

worden voor de vloerverwarming. Voor

open trappenhuis) en mechanische afvoer

horizontaal tussen de houten vloerbalken.

het warme tapwater wordt er extra

via roosters in de badkamer. Verder

Hier loopt de verbinding naar de twee

verwarmd met een HR-ketel, die ook

wordt er in de kamers vloerverwarming

installatieruimtes in de trappenhuizen

gebruikt kan worden als de buitenlucht

toegepast. Dit betekent dat er onder

en naar twee kokers die langs de

tot onder het vriespunt daalt. De andere

de houten vloerdelen, die niet dikker

liftschachten omlaag gaan. Onder de iets

gebouwen hebben een eigen HR-ketel

dan 18mm uitgevoerd worden om

verhoogde houten looppaden vervolgen

en afzuiging in hun installatieruimtes,

de warmteweerstand te beperken,

de leidingen hun weg die uiteindelijk naar

gekleurd aangegeven in de afbeelding.

een pakket van styrofoam met daarin

het net leidt.

Voor het gebouw met het zwembad ligt

verwerkte verwarmingsbuizen ligt.

deze ruimte onder het gebouw, grenzend
Voor het opwekken van warmte wordt

aan het bad, en is bereikbaar via een

De installatieschacht is steeds tussen twee

er in het hotelgebouw gebruik gemaakt

trap op de begane grond.

badkamers over de gehele breedte van

van een hybride warmtepomp. De

[57] Verwarmings- en ventilatieprincipe van de kamers

Renvooi
lucht toevoer
lucht afvoer
leidingen
installatieruimte

[58] Verloop van leidingen door het gebouw

[59] Verbinding met de gemeentelijke water-, gas- en elektriciteitsvoorziening

61

Materialisatie

62

De gebouwen worden vormgegeven als

staal. De dakbedekking is van verzinkt,

gebruik gemaakt van rustige aardtinten.

twee horizontale vlakken, de vloer en het

gecoat staal, wat een zeer resistent is

De meubels zijn eveneens zo veel mogelijk

dak, uitgevoerd in hout met daar tussen

tegen weersinvloeden. Door de felsbanen

gemaakt van hout en bekledingen zijn

een zo transparant mogelijke invulling

is het dakoppervlak mooi om te zien,

van zachte kleuren om de aandacht niet

van glas. Dit is om het achterliggende

wat van belang is omdat er vanuit de

van de omgeving weg te trekken.

geboomte zo veel mogelijk door de

hotelkamers op de daken van de lagere

bebouwing heen te laten schemeren

gebouwen gekeken kan worden.

en het onderscheid tussen buiten en
binnen te laten vervagen. De natuurlijke

Het gebruik van veel hout is om het

materialen uit de omgeving, het

ontwerp te integreren met het bosrijke

geboomte en struikgewas, zijn dus

gebied. Door de materiaaleigenschappen

ook binnen visueel aanwezig. Om een

is hout een ‘warm’ materiaal, het is

maximale transparantie van de open

aangenaam om aan te raken. Omdat in

gevels te bereiken is het glas geplaatst in

de hotelkamer, maar op zomerse dagen

stalen kozijnen en is er gebruik gemaakt

ook daarbuiten de gasten misschien op

van hardglas. Ook de kolommen en de

blote voeten lopen is er gekozen voor

dakbedekking worden uitgevoerd in

houten vloerplanken. Er in het interieur

Staal zwart gecoat:
kolommen, trappen,
balustrades, kozijnen

Hout vuren:
gelamineerde liggers

Gebladerte:
bomen omgeving

Staal fels:
dakbedekking

Hout eiken:
wanden, vloer, plafond
binnen

Grassen en heide:
begroeiing omgeving

Glas:
ramen, kolommen

Hout eiken:
wanden, vloer, plafond
buiten

Hout bast:
bomen omgeving

Cementvezelplaat:
binnenbekleding
(badkamer, keuken)

Hout beuken:
meubels

Doek:
privacyscherm balkon
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[60] Impressie van het hotel vanuit het zuiden

Detaillering

64

[61] Technische dwarsdoorsnede van de kamers 1:50

65

66

De afbeeldingen 62-65 zoomen in
op de belangrijkste punten in de
dwarsdoorsnede van het gebouw met

5
3

7

8

9

10

6

de kamers. De houten vloer, die dwars
op de gelamineerde liggers ligt, en
het vloerpakket daarboven worden
doorgesneden. De vloeropbouw bestaat
uit eerst een multiplex beplating, dan
een isolatielaag voor geluiddemping
en daarop de houten vloerafwerking.

11

12

11

Ook het plafond is afgewerkt met hout,
waardoor de balken niet zichtbaar zijn,
maar de kamer een rustig uiterlijk krijgt.
Het dak is bedekt met een stalen
bekleding in felsbanen. Dit materiaal
heeft een lange levensduur en is
bovendien mooi om te zien, wat van
belang is voor de bijgebouwen omdat
daar op het dak gekeken kan worden.
In aanzicht is behalve de gelamineerde

[62] Verticaal detail van de vloer van de onderste kamer 1:10

liggers ook nog het doek te zien dat de
balkons van elkaar scheidt. Deze worden
opgehangen aan enkele in de ligger

1

geschroefde oogjes. Aan de onderkant
kan het klapperen tegengegaan worden

2

3

4

door het doek vast te haken. Deze
haakjes kunnen in de balkonvloer geklapt
worden.

[63] Verticaal detail van de aansluiting met het maaiveld 1:10

13 12

7

8

9

14

6

5

Legenda
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1

stalen kolom 100x100mm

2

waterleiding

3

houten vloerplanken 28mm

4

houten ligger

5

dubbele beglazing hardglas

6

stalen kozijn met koudebrugonderbreking

7

minerale wol 120mm

8

multiplex 18mm

9

drukvaste isolatie

10

houten vloerplanken 24mm

11

houten betimmering 18mm

12

vloer-/dakbalk 120x80mm

13

dakgoot

14

stalen felsdak

[64] Verticaal detail van het dak 1:10

12

7
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8
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10

11

5
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3
2
1

[65] Verticaal detail van de vloer tussen twee kamers 1:10
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In de twee buitenwanden van de kamers

kolommen langs en wordt ter plaatse

wordt een glazen pui geplaatst. Deze

van de uitkragende gelamineerde ligger

bestaat uit een tweedelig vouwsysteem

doorbroken en afgewerkt met een

dat buiten naar de zijkant weggeschoven

metalen beplating. De tussenwanden

1

gipsplaat 12,5mm

kan worden, maar ook gewoon

worden onder de liggers gemonteerd,

2

regelwerk

opengedraaid kan worden. Het systeem

zodat de ligger daar boven in de wand

3

houten bekleding 18mm

maakt gebruik van stalen kozijnen

doorloopt. Voor de wanden is gebruik

4

stalen kolom 100x100mm

met een koudebrugonderbreking en

gemaakt van houten sandwichpanelen,

5

minerale wol

aan de buitenzijde structural sealant

die losgekoppeld worden ter plaatse van

6

houten betimmering 12mm

glazing. In het gevelbeeld wordt

de kamerscheiding om geluidsoverdracht

7

stalen kozijn met koudebrugonderbreking

zo een doorgaand glasoppervlak

te beperken.

Legenda

8

dubbele beglazing hardglas

nagestreefd, overeenkomstig met de

9

metalen afdekplaat

andere gebouwen. In het interieur is

10

hoekprofiel

er wel sprake van een kozijn, slank
gedimensioneerd door de sterkte van
het staal, wat het landschap duidelijk
omkadert. De gevel gaat voor de

1

5

2

1

3

6

4

7

8

[66] Horizontale doorsnede over de gevel van een kamer 1:10

9

10

7

8
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[67] Impressie van het balkon voor de kamers

5
6
7

4
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[68] Technische dwarsdoorsnede van de entree 1:50

71

72

De gevels van de bijgebouwen bestaan

eenzelfde hoekprofiel wordt het glas

volledig uit glas en worden aan twee

aan een hardglazen kolom bevestigd

kanten om de 4,8 meter doorbroken

op de tussenmaat van 1,2 meter. Deze

door de constructie. Het uitkragen

glaskolom vervangt de standaard

1

metalen afdekplaat

van de gelamineerde liggers door de

verticale stijl van het vliesgevelsystem

2

isolatie

gevel heen heeft consequenties voor de

voor een nog grotere transparantie.

3

dubbele beglazing hardglas

4

stalen kolom 120x120mm

5

hoekprofiel

plaatsing van het glas. Het glas wordt
tussen de kolommen geplaatst, zodat

Op de kopse kanten van de gebouwen

ze van vloer tot plafond doorlopen.

wordt de glazen gevel tot 0,2 meter

Voor de kolommen, dus waar de gevel

voorbij de kolom doorgetrokken. Omdat

doorbroken wordt door een ligger, wordt

het gevelsysteem niet rondom de kolom

een geïsoleerde metalen beplating

de hoek om hoeft te gaan kan de

geplaatst.

breedte van het pakket ter plekke van de
kolom overal gelijk blijven. De hoek wordt

Het glas is door middel van een

dus 0,2 meter verderop gemaakt en

hoekprofiel bevestigd aan het

bestaat uit een hoek waar het hardglas

kokerprofiel van de kolom. Met

tegen elkaar komt.

1

2

4

3

5

[69] Horizontale doorsnede over de gevel van de entree 1:10

6

Legenda
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[70] Impressie,van de entree, met verderop het restaurant

Conclusie
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De conclusie wordt gevormd door de beantwoording van de deelvragen. Tezamen vormt
deze uitleg het antwoord op de hoofdvraag: Hoe kan de samenwerking tussen het hotel
en het landschap de gast een optimale beleving van de omgeving bieden?

Wat kenmerkt het gebied en hoe kan dit samenwerken met de architectuur van het hotel?
Het hotel is gelegen aan de bosrand, waar zowel de beslotenheid van het bos als de
openheid van het veld ervaren worden. Het land loopt hier glooiend naar beneden, zodat
een weids uitzicht zich ontvouwt waar de gasten vanuit het hotel van kunnen genieten.
Kenmerkend voor het gebouw is dan ook de grote mate van transparantie en de plaatsing
verhoogd boven de grond, wat beiden bijdraagt aan een goede inbedding in de
omgeving van het interieur en het exterieur.
Het hotel bestaat uit meerdere bouwvolumes die zorgvuldig gepositioneerd zijn in
verhouding tot elkaar en tot de locatie. Het verschilt door de moderne vormgeving en
de verbinding met de natuur van de bebouwing in de omgeving, zoals de traditionele
schapenkooi en het monumentale zendstation, maar ook van andere accommodaties. De
bezoekers van het gebied, liefhebbers van het buitenleven, wordt een comfortabel en
stijlvol verblijf geboden op een bijzondere plek.

Wat is een optimale beleving van de omgeving?
Onder een beleving van de omgeving kunnen twee dingen verstaan worden: de beleving
van de architectuur en de beleving van het landschap, omdat na het ontwerp beiden
deel uit maken van de omgeving. Het streven is om deze twee met elkaar te verweven tot
architectuur in een landschap. Architectuur gaat over gebouwen, een ruimte die omsloten
wordt waardoor er een ´binnen´ ontstaat. Het landschap gaat over het onbebouwde, de
omgeving waarvan wil dat de hotelgast die ervaart, en is ´buiten´. Daarmee wordt een
paradox gevormd die dit project tot een interessant vraagstuk maakt.
Een belangrijk uitgangspunt is de toegankelijkheid van het buitengebied rondom het
gebouw. Daarnaast is het zicht vanuit het gebouw op de omgeving van belang, maar
niet minder dan het zicht vanuit de omgeving op het gebouw. Het hotel mag niet te
verstorend werken. Het moet daarom licht en doorzichtig zijn en mag het maar minimaal
de grond in gaan. Dit is een reden om het gebouw verhoogd uit te voeren. Het meeste
materiaal komt in het horizontale vlak, dus de vloeren en het dak, zodat er een panorama
van de omgeving gevormd kan worden. De materialisatie is passend is voor een bosrijke
omgeving door het gebruik van veel hout. Dit is gecombineerd met veel glas een slanke
verticale constructie in staal voor een grote mate van transparantie.

Welke programmatische en ruimtelijke opbouw van het hotel maakt dit mogelijk?
Het programma van het hotel wordt gevormd uit twee delen: de hotelkamer en de
overige hotelfuncties. Dit laatste bestaat uit een entree, een restaurant en een zwembad.
De entree is gecombineerd met een bijeenkomstruimte, waar gezelschappen kunnen
samenkomen en bijvoorbeeld workshops of lezingen gegeven kunnen worden. Het
restaurant is voor gasten en passanten om te pauzeren op een mooie plek en te proeven
van smaken uit de streek. In het zwembad kan gerust en opgewarmd worden na
inspanning in de buitenlucht.
Deze programmaonderdelen hebben een ruimtelijke verdeling over verschillende
bouwvolumes, wat de leesbaarheid vergroot en de verhouding tot de onbebouwde
omgeving verbetert. De beweging van het ene naar het andere gebouw kan gezien
worden als een wandeling die de gast door het gebied maakt en laat hem zich in de
buitenlucht begeven. Doordat het gebouw met de kamers verhoogd is uitgevoerd kunnen
het veld en de paden er ongehinderd onderdoor gaan en de kamers twee kanten op
georiënteerd worden. De gebouwen zijn gelaagd opgebouwd, voor een zorgvuldige
begeleiding van buiten naar binnen en andersom. Onderdeel hiervan is de grote
hoeveelheid aan beschutte en begaanbare buitenruimte, zodat er zo veel mogelijk van het
buiten zijn genoten kan worden.
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Programma van eisen

Ruimte
Kamers

m2

%

Ruimte

m2

%

2690

53

Entree

227

4

2-Persoonskamers

806

Lobby

49

4-Persoonskamers

605

Receptie

12

1-Persoonskamers

202

Garderobe

3

Suites

242

Bagageopslag

3

Balkons

835

Personeelsruimte

9

Slaapkamer

6

Berging

9

Wasserette

9

Zwembad

495

Zwembad

10

78

Sauna

9

Keuken

9

Plonsbad

6

Toiletten

9

9

Hottub

Bijeenkomstruimte

46

Rustruimte

130

Verkeersruimte

23

Koffiebar

17

Fietsenstalling

46

Receptie

69

Garderobe

Restaurant

6

341

Kleedruimtes

17

Eetzaal

Kluisjes

17

Bar

14

Douches

9

Buffet

14

Toiletten

14

Keuken

28

8

Afwas

14

Berging
Installaties

74

Buitenruimte

1354

Trappenhuizen

27

576

Terras entree

58

Terras restaurant

138

Omloop entree

7

193

Koeling

5

Berging

7

Installaties

8

Verkeersruimte

40

Toiletten

15

Garderobe

4

52

Omloop restaurant

161

Omloop zwembad

369

Specificaties kamers

Totaal

Aantal

5107

100

Capaciteit

Binnen m2

Buiten m2

Totaal m2

2 Personen

18

2

40,3

17,3

57,6

4 Personen

10

3 of 4

60,5

25,9

86,4

1 Persoon

10

1

20,2

8,6

28,8

2

2 tot 4

60,5

36,0

96,5

Suites

Totale capaciteit:

40 kamers
90 gasten

79

