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Forumgebouw, Wageningen 

Type gebouw: Universiteit en Researchcentrum

Oplevering: april 2007

Bureau: Quist Wintermans Architecten bv,  Rotterdam 

Architect: Paul Wintermans

Fotografie: Rob Hoekstra1, Christian Richters2, Dirk Lohmeijer3

Het Forumgebouw is het centrale onderwijsgebouw, ontwikkeld in

het kader van de totale herhuisvestingplannen van Wageningen UR. 

Het programma is divers en complex, het omvat onderwijsruimten,

collegezalen, colloquiumruimten, practicumzalen en laboratoria, de

universiteitsbibliotheek, Hogeschool Van Hall Larenstein en de

restauratieve voorzieningen voor de gehele campus. Het totale

programma 35.500 m2 groot, is gerealiseerd in een volume met

een oppervlak van 70 bij 70m en een hoogte van 40m.

We vergelijken het Forumgebouw met een kasteel, die

architectonische typologie maakt het mogelijk om te gaan met de

schijnbare tegenstelling tussen de programmatische diversiteit

en de stedenbouwkundige wens om een object te realiseren. Het

kasteel is aan de buitenzijde eenduidig en monoliet. Aan de

binnenzijde complex met een grote diversiteit aan functies en

activiteiten. Het centrale atrium is ontworpen als een

driedimensionale stedelijke ruimte. Geen horizontale, maar een

verticale opeenvolging van straten, pleinen, balkons en bruggen.

Eenmaal binnen in het kasteel is het opvallend licht en open, de

tegenstelling binnen - buiten pakt erg mooi uit.

Via het atrium bereikt voldoende licht en lucht het hart van het

gebouw en het vormt aan zowel de noord- als de zuidzijde de

toegang tot het gebouw. De vliesgevels zorgen ervoor dat er vanuit

het atrium op iedere plek visueel contact is met het omliggende

park. Het uitzicht naar binnen en buiten is verrassend en heel

dynamisch.

Dag- en kunstlicht in de diverse ruimten zijn integraal ontwikkeld op

comfort en energiezuinigheid. Het kunstlicht is d.m.v.

aanwezigheidsdetectie en een daglichtafhankelijke regeling

afgestemd op het zo goed mogelijk gebruik maken van daglicht en

het beperken van het energiegebruik.

Om het intensieve gebruik en toekomstige wijzigingen van het

(onderwijs)programma goed te kunnen doorstaan wenden we

klassieke geometrische vormen en een duurzame materialisering

aan. De materialen die zijn toegepast zijn archetypisch van

karakter: baksteen, beton, staal, glas en hout. Het concept van

een “naked building” ontstaat door structuur, installaties en details

nadrukkelijk te tonen. De flexibiliteit van de plattegronden is in de

gevels niet direct afleesbaar door de toepassing van gemetselde

penanten die een eigen structuur vormen onafhankelijk van de

achterliggende vrij indeelbare vloeren. 
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Daylighthouse, Almere

Type gebouw: particulier woonhuis

Oplevering: juni 2007

Bureau: Mirck Architects BNA, Amsterdam

Architect: S.J. Mirck 

Fotografie: John Lewis Marshall

Heel veel daglicht op een onverwachte plek, als onverwacht

resultaat van allerlei wensen, en als bron van onverwacht veel

comfort. 

Een verfijnd vierkant van dertig bij dertig meter is het resultaat van

de context en de wensen van de opdrachtgevers. Wensen als:

gelijkvloers, veel ruimte, bescherming, binnenplaats, zwembad. Het

vierkant is massief en begrenzend aan de buitenkant, en open en

vrij aan de binnenkant.

Het programma is geoptimaliseerd binnen de buitenmuur. Alle

slaapkamers en badkamers op het noorden, met besloten uitzicht.

Daaraan een maximale gangzone naar de leefruimte met de

keuken in het hart van het huis. Terras op het zuiden met

aangrenzend zwembad. Er is een entree-route door de buitenmuur,

vervolgens onder het dak en daarna door de voordeur.

Een sheddak is het antwoord op het diepe gebouw met gesloten

buitenmuur. Hierdoor treedt overal in de ruimte veel daglicht toe.

De meeste wanden en deuren zijn van glas. Dak en vloer, kasten

en keukenblad, overlappen binnen- en buitenruimte. Het dak bevat

een ideale zonneboiler.

Het daglicht wordt begeleid door de wit afgewerkte plafonds. De

aangelichte houtconstructie eronder eist de aandacht op en maakt

de binnenzijde van het dak tot een lichte achtergrond. Het scherpe

dak geeft samen met de scherpe openingen in de buitenmuur een

hint van wat er zich binnen de buitenmuur afspeelt. Naast inzicht

geven de openingen uitzicht. Door het dak en de muur ontstaat er

een grote variëteit in de ruimte.
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Pastoraal Centrum de Ark, Hendrik-Ido-Ambacht

Type gebouw: Kerkgebouw

Oplevering: september 2006

Bureau: EGM architecten bv, Dordrecht

Architect: Victor de Leeuw

Fotografie: Evert van Reijswoud

Het pastoraal centrum is een een groot, kaal, grijs gebouw dat aan

de buitenkant nog het meeste weg heeft van een loods. De

buitenkant is met opzet simpel gehouden om alle aandacht op de

binnenkant te richten. 

Het bijzondere van die binnenkant is dat er overdag altijd licht naar

binnen schijnt, ook al zijn er nauwelijks ramen. De ’grijze doos’ die

aan de buitenkant zo eenvoudig lijkt, is namelijk van lichtdoorlatend

materiaal. De kerkzaal is bovendien afgewerkt met een hele dunne

huid, eveneens van lichtdoorlatend hout. Omdat het pastoraal

centrum meer is dan een ruimte voor kerkdiensten op

zondagochtend, zal er ook ’s avonds vaak activiteit zijn,

bijvoorbeeld als er vergaderingen gehouden worden. Door de

lichtdoorlatende materialen zal het licht dat dan binnen aan is,

ervoor zorgen dat het gebouw als het ware licht geeft. Hoe groot

dit effect zal zijn, zal afhangen van hoeveelheid verlichting die

buiten de kerk aanwezig is. Het gebouw ligt aan drie zijden in een

waterpartij, waaruit de benaming De Ark is afgeleid. Kerkgangers

wacht binnen ook een andere belevenis: aan de onderkant van de

muren zit een strook glas. Het water en de tuin die de kerk

omringen, zijn daardoor te zien. In combinatie met de lucht komen

alle basiselementen samen. Het gebouw wordt aan drie kanten

door water omringd waardoor het gebouw lijkt te zweven. Dat idee

wordt versterkt doordat één korte kant van het gebouw

daadwerkelijk boven het water zweeft. 
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Drift 23, Utrecht

Type gebouw: onderwijsgebouw

Oplevering: september 2005

Bureau: Marx en Steketee, Eindhoven

Architect: Anette Marx / Twan Verheijen

Fotografie: René de Wit

Drift 23 maakt deel uit van een ensemble van samengestelde

panden aan de Drift in de historische binnenstad van Utrecht. Door

middel van analyse en reconstructie  van de historische groei

vanuit de middeleeuwen, de monumentalisering van het pand in de

19e eeuw en de verrommeling van het pand in de 20e eeuw is een

robuuste en toekomstvaste structuur ontwikkeld. 

Door verwijdering van inbreidingen en uitbreidingen uit de 20e

eeuw werd een voormalige binnenplaats zichtbaar. Deze

geïncorporeerde binnenplaats is vormgegeven als een lichthof en

vormt nu het nieuwe hart van het onderwijsgebouw. De

overkapping van de lichthof is bijzonder vormgegeven in de vorm

van afgeronde sheds die, enigszins onverwacht, dwars op de

richting van de Drift zijn geplaatst. Vijf sheds zijn op het noorden

gericht, zodat hierdoor geen te sterke daglichtinval en opwarming

kan ontstaan. Echter de zesde shed is daarentegen juist wel op

het zuiden geplaatst. Deze shed laat al naar gelang het jaargetijde

en de zonnestand wel een zonnestraal toe in de lichthof tot op de

wand op de begane grond bij de monumentale trap . Deze

zonnestraal veroorzaakt een sterke vitalisering van het licht in de

hof, maar zal nooit  een te grote opwarming veroorzaken. Zo is het

niet nodig om in de lichthof overdag kunstlicht toe te passen. Door

de inzet op een heldere ruimtelijkheid met een lichthart dat door

daglicht gevoed wordt is de toepassing van kunstlicht doelbewust

minimalistisch vormgegeven. Alle lichtbronnen voldoen aan de

strenge zuinigheids- en beheersnormen van de Universiteit Utrecht. 

Om de lichthof heen zijn de routes gelegd die toegang geven aan

de onderwijsruimten. Met een tweeledig doel zijn middels

zichtlijnen heldere ruimtelijke en visuele relaties aangebracht  in het

samengestelde pand en met zijn nabije omgeving: enerzijds om

oude ruimtelijke verbanden te reconstrueren èn nieuwe ruimtelijke

verbanden te leggen en anderzijds om een omgeving te scheppen

waarin studenten en hun docenten zich goed kunnen oriënteren,

op hun gemak zijn en ook op informele wijze in contact kunnen

raken.






