
35

U
ti

li
te

it
sb

o
u

w
Conservatorium, Amsterdam

Type gebouw:	conservatorium,	nieuwbouw
Oplevering:	april	2008
Bureau:	de	Architekten	Cie.	Amsterdam
Architect:	Frits	van	Dongen
Fotografie:	Pieter	Kers

Op een smalle locatie op het Oosterdokseiland staat het 
Conservatorium te pronk met zijn omhulling van glazen 
schubben. Binnen  de prismatisch kleurende zaagtandgevels 
ligt de zogenoemde engawa die dient als organiserend 
element en geluidsbuffer. De muziekzalen rond de foyer zijn 
met relatief eenvoudige materialen zoals OSB en betonplex 
sfeervol en functioneel afgewerkt.

Het	Conservatorium	van	Amsterdam	kan	het	beste	worden	
omschreven	als	een	school	en	een	concertgebouw	ineen.	
Het	programma	kent	drie	onderdelen	die	op	klassieke	wijze	
de	architectonische	expressie	bepalen.	Het	‘spelend	hart’	
ligt	in	de	plint	en	bestaat	uit	vijf	zalen	voor	verschillende	
soorten	uitvoeringen	en	de	foyer	annex	kantine.	Het	
onderwijsgebouw	ligt	in	de	schacht	en	herbergt	alle	
leslokalen.	Het	studiegebouw	-	de	architraaf	–	biedt	
onderdak	aan	studielokalen	waaronder	de	bibliotheek,	de	
collegezaal	en	de	kantoren.

Het	ontwerp	volgt	deze	programmatische	indeling	door	
de	onderdelen	verticaal	te	organiseren	in	drie	clusters:	van	
collectief	tot	individueel,	van	extravert	tot	introvert.	De	foyer	
ligt	op	de	begane	grond,	waarmee	het	conservatorium	een	
uitnodigende	uitstraling	heeft	naar	de	directe	omgeving	en	
het	gebouw	tevens	georganiseerd	is	rond	het	belangrijkste	
doel	van	de	opleiding:	muziek	opvoeren.	

Nagenoeg	alle	onderwijs-	en	repetitieruimtes	in	het	
conservatorium	zijn	opgebouwd	volgens	het	‘doos	in	doos’-
principe.	Vanwege	de	complexe	akoestische	eisen	en	de	
hoge	standaard	voor	geluidsisolatie	ten	opzichte	van	de	
omgeving,	is	gebruik	gemaakt	van	het	‘engawa’-	principe.	
Dit	is	een	Japanse	typologie	voor	woningen	waarbij	de	
gangen	aan	de	buitenzijde	van	de	gebruiksruimten	liggen.	
Bij	het	conservatorium	liggen	de	gaanderijen	naar	de	les-	en	
studielokalen	aan	de	gevel.	Hierdoor	is	het	programma	als	
het	ware	binnenstebuiten	gekeerd.	De	les	en	studieruimten	
zijn	op	deze	manier	akoestisch	gevrijwaard	van	buitengeluid,	
terwijl	de	gevel	door	de	automatisch	te	openen	zaagtand	
een	zelfregulerend	natuurlijk	ventilatiesysteem	is.	De	
dubbele	glazen	gevels	tonen	alle	muziekactiviteiten	iedere	
Conservatorium-lange	dag	aan	de	stad.	Een	extreem	
communicerend	gebouw.

De	volledig	glazen	gevel	van	het	gebouw	(ter	plaatse	van	
geluidgevoelige	ruimtes	twee	glazen	gevels)	verzorgt	een	
maximale	lichttoetreding	tot	diep	in	alle	les-	en	studieruimten	
en	in	de	performanceruimten.	Behalve	dan	de	pop-	en	
jazz-zaal.	Die	hebben	een	meer	nachtclubachtig	karakter.	
Hierdoor	wordt	overdag	een	natuurlijk	leef-	en	werkklimaat	
bereikt.	’s	Avonds	straalt	het	gebouw	en	toont	zijn	muzikale	
activiteiten	aan	de	stad.	

De	zaagtandstroken	in	de	gevel	zijn	voorzien	van	een	
ioniserende	folie	die	het	zonlicht	een	prismatische	reflectie	
geeft,	afhankelijk	van	de	positie	van	de	beschouwer.	Doordat	
de	verschillende	onderdelen	van	het	gebouw	een	eigen	
richting	van	zaagtandstroken	hebben,	benadrukken	ze	door	
de	reflectie	de	programmatisch,	architectonische	opzet.	Het	
daglicht	veroorzaakt	ook	in	de	engawa	uiterst	aantrekkelijke	
kleurreflecties.	De	dubbele	glazen	huid	van	de	engawa	
levert	een	waardevolle	bijdrage	aan	het	weren	van	hinderlijk	
buitengeluid	en	stimuleert	de	akoestische	eigenschappen.
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Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort

Type gebouw:	kantoor,	nieuwbouw
Oplevering:	april	2009
Bureau:	NBA	Madrid	&	ADP	Architecten,	Amsterdam
Architect:	Juan	Navarro	Baldeweg	&	Wim	Woensdregt
Fotografie:	Duccio	Malagamba	&	Wim	Woensdregt

Hoge ambities op het gebied van architectuur en milieu 
hebben een bijzonder gebouw opgeleverd voor de 
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort. Het 
ingewikkelde ontwerp is gerealiseerd met inzet van 
verschillende innovatieve technieken zoals phase change 
materials. Een hybride ventilatiesysteem maakt gebruik van 
warmteontwikkeling in de tweede huid. 

Tussen	het	spoor	en	de	Amersfoortse	binnenstad	staat		
het	nieuwe	onderkomen	voor	de	Rijksdienst	voor	
Archeologie,	Cultuurlandschap	en	Monumenten	(RACM)		
en	de	expositieruimte	voor	Kunst	aan	de	Een	(KadE).		
De	opbouw	van	de	glasgevel	aan	de	parkzijde	is	complex.	
De	architect	stelde	het	ooit	voor	als	ouderwetse	toffee	met	
cellofaanwikkel	om	een	zilverpapiertje.	Idee	was	dat	het	licht	
op	zo’n	gevel	zou	breken	en	schitteren	waardoor	alles	wat	
binnenin	is	een	beetje	verhuld	blijft	omdat	het	oog	moeilijk	
kan	focussen.

Binnenin	vond	de	architect	het	licht	echter	te	hard.	Dat	heeft	
hij	enerzijds	opgelost	door	het	plaatsen	van	ronde	verticale	
glaspanelen	buiten,	waardoor	het	(zon-)licht	gebroken	wordt.	
Anderzijds	bekleedde	hij	de	stalen	steunbalken	binnen,	net	
als	een	deel	van	de	vloer,	met	licht	esdoornhout.	Door	de	
reflectie	op	licht	hout	wordt	’t	licht	warmer	en	zachter.

De	voor	hem	zo	typische	Hollandse	lucht	met	wolkenpartijen	
en	het	wijdse	landschap	wilde	de	architect	in	de	
achterovergeknikte	gevel	weerspiegeld	zien.	Dankzij	het	spel	
van	licht,	lucht	en	schaduw	met	de	glazen	gevel,	zo		

bedacht	hij,	geeft	het	gebouw	de	wijdse	horizon	terug	aan	
de	stad.	

Het	ontwerp	van	dit	gebouw	is	gericht	op	de	werking	van	
het	daglicht.	Aanknopingspunt	voor	de	als	een	reeks	te	lezen	
elementen	is	het	monumentale	Zocherpark	(1e	element	
in	de	reeks).	In	dit	Park	stelde	de	architect	een	“reflecting	
pond”	voor	(2e	element),	die	via	de	ver	uitkragende	luifel	
(3e	element)	het	daglicht	reflecteert	tot	in	het	binnenste	van	
de	publieke	ruimtes	(4e	element)	op	de	begane	grond	van	
het	gebouw.	Aan	de	Spoorzijde	direct	achter	deze	publieke	
ruimtes	bevindt	zich	de	noordelijke	vide	(5e	element	in	de	
reeks)	waar	daglicht	verticaal	(sacraal)	naar	binnen	valt	
via	het	bovenin	geplaatste	glas.	Boven	de	publieke	hal,	
op	de	eerste	etage,	is	een	groot	atrium	geplaatst,	dat	via	
roltrappen	vanuit	de	hal	te	bereiken	is.	Hier	bevindt	zich	de	
uitgebreide	bibliotheek	van	de	dienst.	Aan	dit	atrium	grenzen	
de	belangrijkste	kantoorlagen	(2e,	3e	en	4e).	De	vijfde	laag	is	
uitgevoerd	als	penthouse	met	dakterras.
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Caballerofabriek, Den Haag

Type gebouw:	bedrijfsgebouw,	renovatie
Oplevering:	december	2008
Bureau:	GROUP	A,	Rotterdam
Architect:	Maarten	van	Bremen
Fotografie:	Scagliola/Brakkee	

Bij de herinrichting van de Caballero Fabriek stonden 
stimuleren van creatieve en innovatieve bedrijvigheid 
centraal. Dit is bereikt door intensief gebruik van daglicht dat 
volledig ten dienste staat van de gebruikers. Licht bepaalt in 
hoge mate de sfeer in het gebouw. 

Één	van	de	voornaamste	opgaven	bij	de	Caballero	Fabriek	
was	de	ontmoetingen	tussen	de	verschillende	gebruikers	
mogelijk	maken.	Voor	deze	vaak	kleinere	bedrijven	is	het	
vanuit	economisch	oogpunt	gunstig	faciliteiten	te	delen.	Het	
gebouw	zou	contacten	moeten	uitlokken,	en	hierdoor	de	
open	uitwisseling	van	ideeën	en	verbindingen	makkelijker	
moeten	maken.

Het	gebouw	bestond	uit	een	fabriekshal	en	een	
kantoorgedeelte	uit	1953	met	een	aantal	toevoegingen	uit	
latere	perioden.	Om	de	helderheid	van	het	gebouw	terug	
te	krijgen,	is	een	aantal	van	die	toevoegingen	gesloopt,	
zijn	er	doorbraken	en	een	patio	gemaakt	en	is	het	gebouw	
van	binnen	ontdaan	van	niet-originele	binnenwanden	en	
plafonds.	Er	is	handig	gebruik	gemaakt	van	de	grotere	
hoogte	van	de	fabriekshal	om	een	split-level	te	creëren.	
Hierdoor	worden	de	gangen	nog	intensiever	gebruikt	en	is	er	
een	nog	hogere	ontmoetingsfactor.	

Nieuwe	functies	kregen	een	zichtbaar	afwijkende	vormgeving	
en	kleur,	zowel	binnen	als	buiten,	zodat	er	duidelijk	een	
nieuwe	laag	ontstaat	en	tegelijkertijd	een	eenheid	in	de	
beleving	van	het	gebouw.	Om	de	gangruimte	open	en	licht	
te	houden	zijn	de	vergaderruimtes	als	houten	dozen	aan	de	

plafonds	opgehangen.	Deze	en	andere	elementen	blijven	
in	de	uitwerking	ruw	waardoor	het	fabriekskarakter	blijft	
bestaan.

Ruggengraat	van	het	gebouw	is	de	nieuw	gecreëerde	
brede	gang	als	centrale	ontmoetingsplek.	Deze	is	bewust	
breed	genoeg	om	stil	te	kunnen	staan.	Er	zijn	verschillende	
loungeplekken	in	het	pand	waar	men	elkaar	kan	ontmoeten,	
en	alle	gezamenlijke	functies	zijn	op	de	gang	gesitueerd	om	
mensen	als	het	ware	uit	hun	kantoor	te	‘lokken’.	Daarnaast	
kent	het	gebouw	een	hoge	mate	van	transparantie,	die	wordt	
versterkt	door	het	zeer	bewuste	gebruik	van	het	daglicht.

Een	belangrijke	ontwerpbeslissing	in	het	beginstadium	van	
het	project	is	dat	de	keuze	is	gemaakt	om	alle	units	onder	
het	daklicht	en	met	het	licht	mee	te	betreden.	Door	het	
daklicht	zo	op	deze	specifieke	locatie	toe	te	passen	staat	
niet	alleen	de	gebruiker	van	de	unit	in	de	‘schijnwerper’	
maar	ook	de	passant.	Dit	is	een	fundamentele	beslissing	
gebleken	in	het	comfortabele	gevoel	van	de	gebruikers	van	
het	gebouw.

De	oorspronkelijke	lichtstraten	in	het	dak	zijn	deels	weer	
open	gemaakt.	Aan	de	gevel	zijn	de	lichtstraten	over	enkele	
meters	dichtgelaten,	zodat	de	bedrijfsunits,	die	over	het	
algemeen	vrij	diep	zijn,	over	het	hele	oppervlak	een	optimale	
daglichttoetreding	hebben.	De	sfeer	aan	de	gevel,	met	
verticale	daglichttoetreding,	is	gericht	op	de	buitenwereld	en	
de	ander	sfeer,	onder	de	lichtstraten	is	gericht	op	de	interne	
wereld.	
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Multifunctioneel Centrum De Vrijheidswijk, 
Leeuwarden

Type gebouw:	multifunctioneel	centrum,	nieuwbouw
Oplevering:	april	2009
Bureau:	Rudy	Uytenhaak	Architectenbureau	BV,	Amsterdam
Architect: Rudy	Uytenhaak	&	Marco	Romano
Fotografie:	Pieter	Kers

Twee basisscholen, een wijkcentrum, kinderopvang, 
naschoolse opvang, digitaal trapveld en een sportzaal 
bundelen hun krachten in een compact en dynamisch 
gebouw: het multifunctionele centrum van de Vrijheidswijk in 
Leeuwarden. Het gebouw fungeert als ‘lantaarn’ voor de 
wijk; letterlijk door de lichtdoorlatende gevel en figuurlijk door 
de functies die het herbergt.

Op	de	plek	van	de	Vrijheidswijk	liep	vroeger	de	weg	van	
Leeuwarden	naar	Lekkum.	Na	de	oorlog	ontstond	de	wijk,	
een	nogal	rigide	patroon	van	rechthoekige	bouwblokken,	
waarbij	de	oude	as	werd	ontkent.	Het	nieuwe	wijkcentrum	
zal	zich	inpassen	in	beide	weefsels.	Hierdoor	ontstaat	een	
tweedeling	in	de	massa	van	het	gebouw.	De	tweelaagse,	
rechthoekige	bovenbouw	voegt	zich	in	het	naoorlogse	
weefsel.	De	onderbouw	past	zich	aan	aan	de	oude	
Lekkumerweg,	waardoor	een	amorfe	vorm	ontstaat.	Deze	
opdeling	in	de	massa	wordt	benadrukt	doordat	de	boven-	en	
onderbouw	gescheiden	zijn	door	een	glazen	plint	en	een	
houten	golvend	landschap	van	speelpleinen.

De	verschillende	gebruikersgroepen	zijn	inventief	over	het	
gebouw	verspreid	zodat	ze	zelfstandig	kunnen	functioneren	
en	met	behoud	van	hun	identiteit.	De	ruimtes	van	
verschillende	gebruiksgroepen	kunnen	ook	worden	
gekoppeld	en/of	uitgewisseld.	Hierdoor	is	het	gebouw	in	zijn	
geheel	zeer	flexibel	in	gebruik:	van	rekenles	tot	bridgeavond	
en	van	volleybaltraining	tot	wijkevenement.	Alles	kan	een	
plek	krijgen	in	het	multifunctionele	centrum.

Het	gebouw	wordt	verwarmd	en	gekoeld	door	
betonkernactivering	in	combinatie	met	een	warmtepomp.	
Een	extra	investeringsmaatregel	voor	een	optimaal	
klimaatconcept	met	een	terugverdientijd	van	tien	jaar.	Samen	
met	een	intelligente	zonering	van	ruimtes,	strategisch	
geplaatste	zonwering,	de	lichtdoorlatende	gevel	en	
energiezuinige	verlichting	is	dit	een	mooi	voorbeeld	van	een	
duurzaam	en	gebruiksvriendelijk	gebouw.
	
Overdag	wordt	het	daglicht	getemperd	door	de	
lichtdoorlatende	gevel,	in	de	avonduren	krijgt	het	gebouw	
een	levendige	uitstraling.	De	ramen	zijn	voorzien	van	
buitenzonwering	in	de	vorm	van	houten	lamellen,	waardoor	
opwarming	en	directe	zoninstraling	wordt	tegen	gegaan.	
Daarbij	is	gebruik	gemaakt	van	verticale	en	horizontale	
lamellen:	horizontale	lamellen	aan	de	oostkant	bij	de	kleinere	
vertrekken,	de	verticale	variant	aan	de	westkant	bij	de	grote	
leslokalen.	Samen	met	het	houten	speeldek	maken	de	
lamellen	het	gebouw	tot	een	geheel.

De	armaturen	zijn	verbonden	met	bewegingssensoren,	wat	
bijdraagt	aan	minimaal	gebruik	van	kunstlicht.	Het	
toegepaste	verlichtingsarmatuur	verspreidt	niet	alleen	direct	
en	indirect	licht,	maar	reduceert	ook	de	nagalmtijd	van	de	
ruimte	door	de	perforaties	in	de	transparante	platen	van	het	
armatuur.	Dit	is	noodzakelijk	omdat	er	vanwege	de	
betonkernactivering	geen	plafonds	toegepast	mogen	
worden.	Het	armatuur	draagt	zo	bij	aan	een	prettige	
leeromgeving.
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FPC De Oostvaarderskliniek, Almere

Type gebouw:	TBS	Kliniek,	nieuwbouw
Oplevering:	april	2008
Bureau:	Studio	M10,	Eindhoven
Architect:	Martien	Jansen
Fotografie:	René	de	Wit

De TBS kliniek is een groot gebouwencomplex aan de rand 
van een woonwijk in Almere. Het biedt onderdak aan zo’n 
174 patiënten en 500 medewerkers. Het gebouw is in opzet, 
constructie en materiaaltoepassing een buitenbeentje, zeker 
voor wie kijkt naar de functie die het heeft. Direct na 
oplevering viel het al in de prijzen en is door de gemeente 
Almere nu al tot jong monument verklaard.

Het	verzamelgebouw	is	parallel	getraceerd	aan	de	
wijkontsluitingsweg	en	bevat	de	behandelsector,	de	
dienstensector,	de	entreezone	en	de	resocialisatie	afdeling.	
Het	is	opgevat	als	een	langwerpig	gebouw	met	een	centrale	
straat	over	twee	bouwlagen,	die	in	het	openbare	gedeelte	
door	vides	met	elkaar	zijn	verbonden.	Het	gebouw	biedt	een	
adequate	huisvesting	en	is	voorzien	van	de	nodige	faciliteiten	
voor	het	functioneren	van	de	behandel-	en	dienstensector.	Er	
is	gestreefd	naar	een	maximum	aan	flexibiliteit,	zowel	
bouwkundig,	constructief	als	installatietechnisch.	Er	is	een	
minimum	aan	‘vaste’	elementen.	De	trappen,	liften	en	sanitaire	
units	van	het	verzamelgebouw	liggen	gelijkelijk	verspreid	in	
samenhang	met	de	gewenste	compartimentering.

De	maximaal	en	normaal	beveiligde	woonafdelingen	zijn	
allemaal	grondgebonden	uitgevoerd	in	1	enkele	laag.	Zij	zijn	
aan	de	westzijde,	haaks	op	het	verzamelgebouw,	gelegen.	
Tussen	de	bovengenoemde	woonafdelingen	liggen	de	
buitenaccommodaties	voor	de	normaal	beveiligde	sector.

Alle	woonafdelingen	beschikken	over	zeer	royale	ommuurde	
buitenaccommodaties.

Zowel	voor	het	verzamelgebouw	als	de	woonafdelingen	
geldt	dat	in	hoge	mate	rekening	is	gehouden	met	de	in	het	
kwalitatief	PvE	geformuleerde	uitgangspunten,	zoals	
overzicht,	licht	en	lucht	/	aangename	en	veilige	woon-	en	
werkomgeving	met	een	vriendelijke	uitstraling.

In	het	ontwerp	is	uitgegaan	van	een	rondom	volledig	
transparante	gevels.	Ook	de	binnenwanden	van	de	
individuele	kantoorruimten,	de	therapieruimten,	de	
arbeidsruimten,	etc.	zijn	zo	veel	als	mogelijk	volledig	
transparant	en	daar	waar	noodzakelijk	voorzien	van	70	tot	
100	procent	figuraties	in	zeefdruk	ten	behoeve	van	behoud	
van	volledige	daglichttoetreding	met	behoud	van	privacy.	
Door	de	toepassing	van	bovenlichten	voor	zowel	het	
verzamelgebouw	als	de	woongebouwen	wordt	het	daglicht	
tot	diep	in	het	gebouw	toegelaten.
Gezien	de	hoge	mate	van	transparantie	van	de	gevels	is	veel	
aandacht	besteed	aan	temperatuurbeheersing,	onder	andere	
door	afzuiging	ventilatielucht	bij	de	gevel	volgens	het	principe	
van	een	klimaatgevel.	Er	wordt	aldus	een	comfortabel	
binnenklimaat	gerealiseerd	en	er	wordt	energie	hergebruikt	
voor	warmte	in	de	winter.
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Wateringse Veld College, Den Haag

Type gebouw:	school,	nieuwbouw
Oplevering:	mei	2008
Bureau:	Vera	Yanovshtchinsky	
Architecten
Architect:	Vera	Yanovshtchinsky	&	Eddy	
Verbeek
Fotografie:	Rob	Hoekstra

Bijlmer Sport Centrum, Amsterdam

Type gebouw:	zwembad/sporthal,	
nieuwbouw
Oplevering:	oktober	2008
Bureau:	Vera	Yanovshtchinsky	
Architecten
Architect:	Vera	Yanovshtchinsky	&	
Sjoerd	Beerends
Fotografie:	Luuk	Kramer


