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Seeligkazerne Breda

Helder, pragmatisch en karaktervol
De beste plannen komen tot stand op basis van een heldere visie.
In ontwerpopgaven is daarbij de inbreng van een deskundig ontwerpteam
van belang, maar de inbreng van opdrachtgever en/of gebruikers minstens
evenzeer. En wanneer beide zijden elkaar goed verstaan komt op een
natuurlijke manier – die vaak ook nauwelijks moeite lijkt te kosten –
iets moois tot stand.
We hebben De Rooi Pannen leren kennen als een opdrachtgever die
weet wat hij wil. Goed onderwijs is het enige doel dat telt en de formule
waarin dat wordt aangeboden is er een die gebaseerd is op ervaring en
pragmatisme. Leerlingen wordt per opleiding een duidelijke eigen
omgeving aangeboden, zonder verstoring van buitenaf. Ook theorie- en
praktijkonderwijs zijn gescheiden, waarbij praktijk ook werkelijk praktijk is:
geen simulaties maar gewoon écht.
Dat pragmatisme vormt ook de basis van onze visie als ontwerpteam.
Ontwerpproblemen worden eerst geanalyseerd en teruggebracht tot hun
essentie. Met het nodige boerenverstand worden oplossingen gegenereerd
waaruit in overleg met de opdrachtgever de beste wordt gekozen.
De beste oplossing is nooit onnodig complex of academisch maar op een
zo vanzelfsprekend mogelijke manier doeltreffend.
In twee werksessies hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de
vraag hoe de Seeligkazerne in Breda het beste kan worden herontwikkeld tot
onderwijsomgeving. Dat heeft geleid tot een verrassend eenvoudig basisplan.
Voor inpassing van het volledige programma van De Rooi Pannen volstaat het
om alleen de interessantste gebouwen op het terrein te hergebruiken en de

rest simpelweg te slopen. Het terreinontwerp borduurt voort op de
aanwezige landschappelijke structuur. Die versterkte structuur scheidt
verkeersstromen en organiseert functies zoals parkeren en expeditie.
Op een even vanzelfsprekende manier zijn de opleidingen over de drie
overgebleven gebouwen verdeeld en is steeds sprake van een bijna
perfecte match in omvang, structuur en sfeer. Met het nodige improvisatievermogen blijkt inpassing van de programma’s nauwelijks te vragen om
grote structurele aanpassingen. Met een nuchtere kijk op restauratie,
klimaat en energieverbruik – ook vanuit grote praktijkervaring ontstaan –
lossen we de problemen die bij monumenten of monumentwaardige
gebouwen nu eenmaal naar voren komen soepel op. En dat alles op een
economisch aantrekkelijke manier. Resultaat: efficiënte en doeltreffende
gebouwen met uitgesproken eigen karakters; gebouwen die het best tot
hun recht komen met een minimum aan toegevoegde franje.
Een goede opleiding levert vakmensen af die een leven lang met plezier
terugkijken op een onvergetelijke tijd. Het zal een feest zijn om daarbij de
Seeligkazerne als decor te mogen ervaren. Wij als ontwerpteam zouden het
een eer vinden om daar met onze expertise en creativiteit een bijdrage aan
te mogen leveren.
Joost Ector
Oktober 2014
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Visie op het gebruik van de gebouwen
Kwalitatieve onderdelen A

Bestaande bebouwing
Op het terrein van de Seeligkazerne staat een aantal gebouwen, die wat
betreft uitstraling en architectuur nogal van elkaar verschillen. De (mogelijk)
monumentale gebouwen vormen een groot contrast met de recentere
toevoegingen. Voor de huisvesting van De Rooi Pannen Breda hebben we
ervoor gekozen om alleen die gebouwen te laten staan, die aansluiten bij de
beoogde sfeer van het onderwijs wat erin gaat plaatsvinden. Aangezien de
huidige bebouwing op de locatie veel te ruim is voor het programma, hebben
de te slopen gebouwen geen verdere toegevoegde waarde. Herbestemming
van deze gebouwen voor externen zou niet passen op deze locatie, waar een
sfeer heerst van herkenbaarheid, geborgenheid en veiligheid.
Mogelijke uitbreidingen worden pas op het moment gebouwd dat deze nodig
zijn. Zo kan er op dat moment precies aan de dan geldende eisen worden
voldaan.
Toewijzing van de gebouwen
De indeling van het terrein en de toewijzing van de
gebouwen vloeit als vanzelfsprekend uit de gegeven
locatie. Het grote arsenaal is bij uitstek een gebouw
dat zich perfect leent om sfeervolle restaurants en
bijzondere hotelkamers in te huisvesten, de perfecte plek
dus voor het praktijkonderwijs van de afdeling Horeca.
Het monumentale karakter zorgt voor een bijzondere en
authentieke sfeer die tot de verbeelding van de gasten
zal spreken. Het kleine arsenaal vormde oorspronkelijk
een ensemble met het grote arsenaal. De langsgevels
van beide gebouwen zijn een natuurlijk duo. Op dit
moment is de langsgevel van het kleine arsenaal op het
terrein niet te ervaren. Latere toevoegingen belemmeren
het zicht. In ons plan stellen we voor deze toevoegingen

te slopen, waardoor het kleine arsenaal weer in volle glorie te aanschouwen
is, samen met het grote arsenaal. Het kleine arsenaal wordt de plek voor
het praktijkonderwijs van de afdeling Toerisme en Recreatie. Ook hier zal het
monumentale karakter van het gebouw leerlingen én bezoekers aanspreken.
De ruimte die tussen de gebouwen weer vrij komt, (het vroegere exercitieterrein), vormt nu ook weer een mooie open ruimte op de locatie. Deze
zal voor verschillende doelen inzetbaar zijn, nl. gedeeltelijk als terras bij
de restaurants, als terrein voor evenementen, door de leerlingen zelf
georganiseerd, als mogelijke locatie voor de verblijfsunits én als parkachtig
uitzicht en buffer tussen het praktijk- en het theoriedeel op de locatie.
Het hoofdgebouw, gebouw A, is een ‘’geboren’’ theoriegebouw en zal in ons
plan dan ook de theoriedelen van beide afdelingen huisvesten. Het biedt de
mogelijkheid om iedere afdeling op zichzelf te laten functioneren, met ieder
zijn duidelijke eigen ingangen, faciliteiten, binnenhoven etc.

GASTEN

Door de toewijzing van deze functies aan de gebouwen
ontstaat ook een zeer heldere scheiding op de locatie
tussen theorie en praktijk, die zeer gewenst is. Deze
scheiding wordt door de locatie zelf ook al gegeven
in de vorm van de weg die oorspronkelijk al op het
kazerneterrein aanwezig was. Deze scheidt de twee
arsenalen van het theoriegebouw, waardoor de bezoekers
niet in aanraking hoeven te komen met de leerlingen die
op dat moment géén praktijkonderwijs hebben.

STUDENTEN

EN PERSONEEL

Landschap en terrein
De Seeligkazerne is gelegen aan de zuidzijde van de
Bredase binnenstad. Van oorsprong is het een moerasgebied dat binnen de bastions van de stad is komen te
liggen en een militaire bestemming heeft gekregen.
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impressie ensemblewerking van de arsenalen met op het exercitieterrein een evenement

Het werd gebruikt werd voor het opslaan van kruid (arsenalen) en als
exercitieterrein. Het kazerneterrein heeft door de jaren heen de campusachtige royale opzet van losgeplaatste gebouwen en het groene karakter
behouden. Door het groene karakter van dit terrein te versterken, voegt het
zich bij de reeks (voormalige) kazerneterreinen rondom de binnenstad van
Breda. Kortom een groene campus.
De visie gaat uit van het bestaande terrein en functionele aanpassingen ten
behoeve van het gebruik. De hoofdopzet van het terrein is daarom eenvoudig:
een heldere groene rand, een diagonaal slingerende hoofdroute en een
centrale groene brink.
Om de veiligheid van het schoolterrein te waarborgen zal er een hek om
de hele locatie komen. Het hek wordt ingepast in een haag, waarmee een
heldere groene rand wordt gecreëerd. Langs de Fellenoordstraat wordt het
bestaande hekwerk, met gazons en laanbeplating behouden en bij voorkeur
doorgezet. Wanneer de Mark wordt doorgezet zal deze dienen als een
natuurlijker barrière. Deze omranding zorgt ervoor dat de veiligheid op het
schoolterrein gewaarborgd kan worden.
De hoofdroute is de grens tussen theorie en praktijk. Deze parkachtige route
slingert tussen bomenrijen, hagen en heestergroepen door. Deze vormen een
zachte en natuurlijke scheiding tussen beide onderwijswerelden.
Centraal ligt de groene ‘brink’ ofwel het ‘exercitieterrein’, de beelddrager
van het groene karakter van de campus. Deze plek ontstaat door het
verwijderen van gebouw E waardoor het ensemble van de arsenalen weer
zichtbaar is gemaakt. Het exercitieterrein is bedoeld als overruimte en zal
gebruikt kunnen worden voor evenementen en het plaatsen van verblijfsunits
zoals een boomhut of tipi. Tevens is er aan de zuidwestzijde van het Groot
Arsenaal ruimte voor terrassen tussen de bestaande haagblokken, gelegen
in de avondzon met uitzicht over het exercitieterrein. Om het exercitieterrein
heen ligt een parkpad dat indien nodig gebruikt kan worden als voorrijmogelijkheid voor bezoekers die slecht ter been zijn.
Tussen de volumes van gebouw A liggen hoven waarvan elke afdeling er
een krijgt als pauzeplek. Het zijn de centrale ontmoetingsplekken, hier staan
enkele relax banken, prullenbakken, overkappingen/veranda’s ten behoeve
van het roken en worden de bomen gehandhaafd, zodat er een prettige
pauzeplek ontstaat.
Het overige terrein wordt groen ingericht. De bestaande bomen op het
terrein worden aangevuld zodat er een losse strooiing van bomen ontstaat.
Daarnaast worden de parkeerplaatsen vormgegeven als parkeerbos, zodat
er een samenhangende, consistent groene campus ontstaat.
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Verkeersstromen en routes gescheiden
De kunst is de gasten écht gasten te laten zijn, zonder het idee te geven
dat ze zich op het terrein van een onderwijsinstelling bevinden. In deze visie
zullen de routes van de leerlingen en de bezoekers elkaar zo min mogelijk
kruisen. Datzelfde geldt ook voor de leerlingen van de twee verschillende
afdelingen. Ze hebben allebei hun eigen hoofdentree welke te voet bereikbaar
is of via de fietsenstalling in de kelder. Voor het praktijkonderwijs kunnen de
leerlingen gemakkelijk ‘oversteken’ van de theoriekant naar de praktijkkant, en
ook dan zullen de verschillende afdelingen elkaar niet kruisen.

Laden en lossen
Het laden en lossen heeft een eigen entree en wordt buiten het zicht van de
gasten georganiseerd. De laad en losplekken voor het expeditieverkeer liggen
achter de gebouwen en uit het zicht. Voor een soepele afwikkeling van
het zwaardere verkeer stellen we een eenrichtingsroute voor; geen gedraai
van verkeer en er wordt niet achteruit gereden. De route is eenvoudig
vormgegeven, gebruikmakend van bestaande structuren en of hergebruik
van materiaal. De route loopt vanaf de Jan van Polanenkade via het Klein en Groot Arsenaal en Gebouw A naar de Fellenoordstraat.

Gasten
De gasten hebben een eigen entree tot het terrein, de voormalige hoofdentree, en rijden met zicht op het Groot Arsenaal naar de parkeerplaats. Van
daar wandelt men eenvoudig naar het Klein en Groot Arsenaal, alwaar door de
ramen leerlingen in actie te zien zijn. De route en inrichting van de wandeling
van de gasten is eenduidig, parkachtig en passend bij de groene setting die
de gebouwen gaan krijgen. Daarnaast kunnen de gasten vanaf het centrum
van Breda te voet en met de fiets de arsenalen bereiken.

De leerlingen en docenten
De leerlingen en docenten rijden vanaf de Jan van Polanenkade naar hun
eigen entree. Aan de Landsheerstraatzijde ligt een efficiënt parkeerterrein
met een losse strooiing van bomen als onderbreking van het beeld. De beide
ingangen van de twee theorieafdelingen zijn vandaar goed te bereiken.
De fietsers en wandelaars bereiken de school vanuit het noorden via de
hoofdroute en vanaf het zuiden via de zuidentree. In de kelder van gebouw
A zal er een fietsenstalling komen, voor iedere afdeling één met een eigen
ingang. Beide fietsenstallingen krijgen ook een eigen uitgang die uitkomt bij
de betreffende binnenplaats en bijhorende entree. Rondom de school liggen
wandelroutes zodat de school van alle kanten toegankelijk is. Deze routes
zijn van de centrale hoofdroute gescheiden door hagen, hierdoor worden de
leerlingen voor de gasten aan het oog onttrokken.
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Uitbreidingsmogelijkheden
Mogelijk gaan de beide afdelingen van de locatie Breda in de toekomst nog
verder uitbreiden. Het huidige plan kan in die behoefte voorzien, door een
aantal aanpassingen uit te voeren. Zoals het schema laat zien kan gebouw
A voor beide afdelingen worden uitgebreid, zodat uiteindelijk het noordelijke
binnenhof ook wordt omsloten door bebouwing. De entree voor Toerisme en
Recreatie zal dan verplaatsen van de kopgevel naar de langsgevel.
De beide arsenalen zouden allebei een extra paviljoen kunnen krijgen, dat
mogelijk verbonden wordt door een loopbrug of tussengang. Bij het grote
arsenaal is het dan belangrijk dat het paviljoen zo wordt geplaatst dat
het zicht op de kopgevel niet helemaal belemmert wordt. Indien nodig zou
er ook nog een paviljoen op het exercitieplein kunnen worden geplaatst.

uitbreidingsschema
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Doorsnede over het grote arsenaal met de verschillende constructies weer in het zicht
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Hergebruiksstrategie
Doel van het renoveren van het terrein en de gebouwen is het vergroten van
de volgende aspecten, zodat het nieuwe plan voldoet aan de huidige wensen
en eisen, mét behoud van allure en karakter van de monumentale gebouwen;
- de gebruiksvriendelijkheid, zodat de gebouwen geschikt zijn voor hun 		
nieuwe functie
- het comfort, zodat men er aangenaam en gezond kan verblijven
- de toegankelijkheid, zodat iedereen er gebruik van kan maken
- en de veiligheid, zodat iedereen er zorgeloos kan verblijven
Deze aspecten zullen steeds worden meegenomen in onze integrale
aanpak van de opgave. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de wettelijke
voorschriften maar worden oplossingen en concepten ontwikkeld die passen
bij het type onderwijs met haar specifieke processen en de bestaande
gebouwen met hun specifieke eigenschappen en karakter. Keuzes voor
voorzieningen worden gemaakt op basis van nut, noodzaak en kosten.
Eerst zullen we op de algemene principes ingaan, en in het volgende
hoofdstuk zullen we bij ieder gebouw specifiek de integrale oplossingen
behandelen. De verschillende disciplines zorgen ervoor dat ieder aspect
aan bod komt.
Constructie
De gebouwen en hun constructie verkeren allen in een goede staat. Niet
overal is de constructie nog origineel. Dat gegeven gebruiken we om de
indeling van dat gebouw te optimaliseren. Door bepaalde (minimale)
aanpassingen te doen, worden de gebruiksmogelijkheden vergroot.
Op enkele plekken is het nodig om de originele constructie aan te passen,
om zo in optimalere ruimtes te voorzien. Later zal deze dialoog tussen
gebouw en constructie enerzijds, en gewenst programma anderzijds
zorgvuldig moeten worden gevoerd, om het juiste evenwicht te vinden

tussen mogelijkheden en wensen.
Soms verbergen de gebouwen nog verrassingen, die ingezet kunnen worden
als b.v. zeer sfeer verhogende elementen, zoals bij het grote arsenaal.
De constructie die in de middenzone verstopt zit, zal weer terug gebracht
worden naar de originele staat, zodat het gebouw nóg meer karakter krijgt.
Klimaat en omgeving
Om een gezonde leer- en werkomgeving te realiseren moet aan een aantal
randvoorwaarden worden voldaan. Met name voor onderwijsgebouwen geldt
dat moet worden voorzien in een goed thermisch comfort, een goede
binnenluchtkwaliteit en een goed visueel comfort. Om dit te realiseren zijn
er meerdere concepten mogelijk. De bestaande gebouwen waarin de theorie
en praktijkruimten worden gevestigd, zijn (potentieel) monument. Naast het
willen handhaven van de karakteristieke en monumentale kenmerken van
de verschillende gebouwen, betekent dit ook dat aanpassingen aan de
gebouwen maar beperkt mogelijk zijn. Per gebouw en gebruiksfunctie
wordt gekeken welk concept het meest geschikt is de gewenste, gezonde
leer- en werkomgeving te realiseren. Hierbij kan geput worden uit de
jarenlange ervaring van de verschillende leden van het projectteam.
In een onderwijsgebouw is de akoestiek van groot belang, met name voor de
spraakverstaanbaarheid in de ruimte en voor het concentratievermogen van
de leerling en docent. Er is aandacht voor geluidwering (contactgeluid- en
luchtgeluidisolatie), achtergrondgeluid van installaties en ruimteakoestiek
(galm en spraakverstaanbaarheid). Het project kenmerkt zich door haar
veelheid van verschillende gebruiksfuncties met specifieke akoestische eisen.
Het ontwerp van de akoestische voorzieningen is opgezet op ruimteniveau en
niet alleen gebouwniveau. Er wordt rekening gehouden met de duurzaamheid/
robuustheid van de voorzieningen. Om de benodigde voorzieningen te
kunnen berekenen zullen in de bestaande ruimten akoestische metingen
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worden uitgevoerd. Ook wordt integratie gezocht tussen de klimaatvoorzieningen en de akoestische voorzieningen. Bijvoorbeeld een geperforeerd
plafond waardoor frisse lucht in de lokalen wordt gebracht, gecombineerd
met een geluidsabsorberend materiaal.

2. Comfort
Dit profiel hoort bij verblijfsruimten of ruimten waar je comfort mag
verwachten zoals hotelkamers, conferentieruimten, receptie, backoffice en
de lobby. Ruimten waar sfeer en aangenaam samen gaan. Een combinatie van
ventileren, koelen en verwarmen biedt hier een comfortabel binnenklimaat met
een temperatuur die zich aanpast aan de individuele wensen (instelbaar) per
ruimte en het gebruik.

Voor het klimaatconcept zijn binnen de nieuwe locatie op hoofdlijnen een
drietal klimaatprofielen te onderscheiden die passen bij de verschillende
activiteiten. Deze klimaatprofielen zijn een afgeleide van de functie en het
gebruik van een ruimte, nl.;

3. Robuust
Het robuust profiel is minder op het comfort van mensen gericht, maar meer
geënt op veiligheid en functioneren. Binnen het profiel robuust vallen b.v. de
praktijkkeukens, spoelkeukens, de sport- en activiteitenzaal en het magazijn.
In deze ruimten zijn het proces en de activiteiten bepalend en is het
comfort minder van belang. Koude keukens zijn koud, spoelkeukens zijn warm.
Afzuigkappen vangen warmte af en houden de ruimte schoon en fris. Goed
gepositioneerde koelers houden de temperatuur laag. Een goede verlichting is
onontbeerlijk voor veilig werken.

1. Fris en gezond - 2. Comfort - 3. Robuust
1. Fris en gezond
Dit profiel hoort bij het theorieonderwijs. In deze ruimten is gedurende de dag
een hoge bezetting mensen aanwezig. Wat betreft comfort en concentratie is
een goede doorstroming (ventilatie) met verse lucht van belang om de
temperatuur en de luchtkwaliteit ( CO2-niveau) op het goede niveau te
houden. Na lestijd kan de installatie eenvoudig het leslokaal weer afkoelen
met koelere buitenlucht.

Voorbeeld klimaatsysteem
Rekening houdend met de beschikbare ruimte en de “kwaliteiten” van de
verschillende gebouwen zal voor het project per gebouw en functie naar een
best passende installatieoplossing worden gezocht. Geen overbodig grote
zware installaties, maar slimme oplossingen waarbij het gebouw en de
installaties elkaar moeten aanvullen: Optimale integratie.

Een gezond binnenklimaat betekent:
Een goede, egale prettige temperatuur (straling van omliggende vlakken),
lage luchtsnelheid (geen tocht), schone lucht (CO2 lager dan 1.000 ppm),
voldoende licht (zonder schitteringen en sterke lichtfluctuaties) en een goede
akoestiek zonder galm. Daarnaast zijn goede zichtlijnen, te openen ramen en
een goede beïnvloedbaarheid van de binnen conditie ook belangrijk.

Duurzaamheid
Warmte terugwinning, behoefte gestuurde capaciteit, hoog rendement ketels,
nachtventilatie en ComfoSchool zijn voorbeelden hoe een goed klimaat en
een lage exploitatie mogelijk zijn. Hiervoor zijn voorbeelden gegeven hoe
slimme inpassing van functies in het gebouw het comfort verbeteren.

DRIE klimaatprofielen

1

Fris & gezond

2

3

Comfort

Robuust
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bijzondere kwaliteiten Gebouw A

Seeligkazerne Breda

Visie op de inpassing van het programma
Kwalitatieve onderdelen B

Gebouw A
Gebouw A is uitermate geschikt als theoriegebouw voor de beide onderwijsafdelingen van De Rooi Pannen Breda. Het is monumentwaardig en zal
daardoor een sfeervol onderkomen bieden aan de leerlingen. De mooie
trappenhuizen dragen daaraan bij. De vele raamopeningen zorgen voor de
benodigde daglichttoetreding en de indeling is in hoofdlijnen al geschikt voor
theorieonderwijs. De kelder (met daglicht) is een praktische ruimte voor
fietsenstallingen en het gebouw is bouwtechnisch in een goede staat.
Indeling
Ook is het gebouw goed geschikt voor het door ons voorgestelde tweeonder-één-kap principe. Elk van de twee afdelingen krijgen onder één dak een
eigen, zelfstandig functionerend gebouw met eigen entree, aula, fietsenkelder,
etc. De twee mooie binnenhoven van het gebouw zijn hiervoor de centrale
elementen. Allebei de afdelingen krijgen hun eigen binnenplaats, die de
functie van schoolplein zullen vervullen.
Het programma kan zonder veel problemen worden ingepast, waarbij een al
te grote aantasting van de draagstructuur niet noodzakelijk is. Moeilijk hierbij
zijn de aula’s omdat die om een grote ruimte vragen. Deze krijgen daarom
samen met het OLC en de personeelsruimte een plek in de nieuw gebouwde
paviljoens. Deze paviljoens vinden hun plaats in hun eigen binnenhof,
in het hart van de scholen, waar de ontmoeting plaatsvindt. De belangrijkste
openbare functies blijven zo een goed functionerende eenheid. De paviljoens
zijn geënt op het tuinkamerprincipe; ze worden rondom transparant
zodat de aanwezige kwaliteiten van de oude gevels goed zichtbaar zijn.
De architectuur van deze paviljoens zal zichtbaar maken dat de paviljoens
nieuwe toevoegingen zijn, die het bestaande gebouw respecteren. Door
een simpele, contrasterende vormgeving te kiezen en een materialisatie
die contrasteert maar toch past bij het bestaande gebouw, zal er een

interessante combinatie ontstaan van oud en nieuw, waarbij beide een goed
werkend geheel vormen. Bijvoorbeeld baksteen en vele ramen versus hout
in combinatie met grote glazen puien. Ieder paviljoen kan ook in een ander
materiaal uitgevoerd worden, wat bijdraagt aan de eigen identiteit van de
afdelingen.
In een paviljoen krijgt de aula aan het hof een overdekte veranda, tussen
de aula en het OLC zit een grote vide die contact mogelijk maakt en de
personeelsruimte op de tweede verdieping krijgt een eigen terras met uitzicht
over het hof. In combinatie met de “kloostergang” ontstaat een gebouw
met veel zichtlijnen en interne (zicht-)relaties. De organisatie rondom een
binnenhof houdt de school intiem, compact, veilig en huiselijk.
Interieur
De historische elementen zijn sfeerbepalend en komen op de voorgrond.
Dit wordt aangevuld met tijdloze, rustige nieuwe toevoegingen, bij voorkeur
uit mooie “echte” materialen. Kleur zit in het gebruik, en in kleine tijdelijke
toevoegingen.
Constructie
Het gebouw heeft een heldere draagconstructie met dragende tussenwanden
en balken evenwijdig aan de gevels. Het gebouw is gefundeerd op palen.
De draagstructuur wordt in het plan zo min mogelijk aangetast. Belangrijk
hierbij is de dialoog tussen gebouw en het programma van eisen in de
toekomst. Indien een dragende wand wordt verwijderd t.b.v. het optimaliseren
van bijvoorbeeld een lesruimte, dan kan een portaal worden toegepast en
worden gefundeerd op trillingsarme funderingspalen. Een beproefde en veilige
bouwwijze. De constructie is in goede staat. De vochtproblematiek in de
kelder lijkt te zijn veroorzaakt door regenwater via de entreetrappen.
Grondwater lijkt uitgesloten gezien de hoge ligging van de kelder.

15

Seeligkazerne Breda

16

Impressie van de aula op de begane grond

Seeligkazerne Breda

Impressie van de aula op de begane grond

17

Impressie van het OLC op de 1e verdieping

Seeligkazerne Breda

Legenda
toerisme en recreatie
verkeersruimten toerisme en recreatie
horeca
verkeersruimten horeca
techniek

veranda

18

veranda

plattegrond kelder

plattegrond begane grond

N
0m
plattegronden Gebouw A

5m

10m

Seeligkazerne Breda

balkon

19

balkon

plattegrond 1e verdieping

plattegrond 2e verdieping

N
0m
plattegronden Gebouw A

5m

10m

Seeligkazerne Breda

20
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referenties nieuwe paviljoens
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Principe ComfoSchool klimaatsysteem

Klimaat en omgeving
Heel bijzonder aan gebouw A is dat de stoeltjesprofielen van de taatsramen
in een uitzonderlijk goede staat verkeren, uniek in Nederland! Dit vraagt
om een subtiele oplossing, waarbij de esthetiek onaangetast blijft, en het
comfort omhoog gaat. Het toepassen van isolerend monumentenglas zou
hier een oplossing kunnen zijn. De kunststof kozijnen die op bepaalde
plekken geplaatst zijn, worden dan ook weer vervangen door de stalen
stoeltjesprofielen, zodat de uitstraling overal weer gelijk is. De daglichtvoorziening in het gebouw is goed. Aandachtspunten zijn de verspreiding
van het licht en lichtwering. Het toepassen van zonwering om de lokalen te
kunnen verduisteren en een deel van de zonnewarmte buiten te houden, is
een mogelijkheid. Afhankelijk van de oriëntatie kan zonwerend glas toegepast
worden. Voor een goed thermisch comfort zal onderzocht moeten worden
of en hoe de gevel geïsoleerd kan worden. Om koudeval bij de gevel/ramen
te voorkomen, worden hier radiatoren toegepast. Dit zorgt tevens voor een
aangename warmtestraling.
Voor de klimatisering van de theorieruimten leent zich het recent door TNO
ontwikkelde ComfoSchool klimaatsysteem. Dit klimaatsysteem maakt geen
gebruik van mechanische koeling, maar benut (onverwarmde) buitenlucht
om een ruimte comfortabel “fris en gezond” te houden. Extra lucht wordt toegevoerd wanneer het in de lesruimte te warm of te bedompt dreigt te worden.
Is de les voorbij en het lokaal leeg, dan zal het systeem vanzelf
weer afregelen.
Lucht wordt via kleine gaten over het gehele plafondoppervlak in het
lokaal geblazen, waardoor een hele efficiënte luchtverdeling en grondige
luchtmenging zonder tocht ontstaat, zelfs wanneer het vriest. De leerlingen

functioneren als de “kacheltjes” die in evenwicht zijn met de verwarming en
de ventilatie. Een snelle regeling per ruimte verzorgt een goede balans tussen
de binnentemperatuur en luchtverversing (Tijd, Temperatuur en CO2-niveau).
Dit principe heeft zich inmiddels bij meerdere scholen bewezen als een
comfortabel, betaalbaar en energiezuinig alternatief voor grote mechanische
klimaatinstallaties.
Bij dit systeem zijn grote luchtkanalen niet nodig, wat goed samen gaat met
de (houten) vloeren en balken, die uitsluitend infrastructuur dwars op de
gevel toelaten. De lucht wordt toegevoerd door meerdere dunne slangen
boven het nieuwe plafond. De afvoer kan via overstroomkanalen vanuit
het lokaal naar de gang worden afgevoerd. Zo blijft er maximale hoogte
over. Een goede interactie tussen gebouw en installatie is ook waardevol,
ze versterken elkaar. Zo helpt het om, indien mogelijk, computerruimten
aan de noordgevel te plaatsen, weg van de directe zonnestralen. De
warmteontwikkeling van de computers zal dan niet worden versterkt door
de instraling van direct zonlicht en er is minder koeling nodig.
Het bovengenoemde plafond kan ook bijdragen aan het akoestische comfort.
Door dit uit te voeren in een geluidwerend en geluidsabsorberende materiaal,
zal de geluidisolatie tussen ruimten en een goede spraakverstaanbaarheid in
de ruimte aanzienlijk verbeteren.
Het gebouw is ingericht met meerdere trappenhuizen en vluchtwegen.
Aandachtpunt is de nieuwe bezetting i.r.t. de capaciteit van de trappen.
Voor de toegankelijkheid zal iedere afdeling uitgevoerd worden met een lift.
Naar verwachting is er geen sprinkler of andere vorm van gelijkwaardigheid
nodig om te voorzien in een veilige situatie.
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Doorsnede
het kleine arsenaal

Het kleine arsenaal
Het kleine arsenaal is een karaktervol gebouw en door de mooie gevels ook
monumentwaardig. Zowel het interieur als de aanbouwen aan het exterieur
zijn niet (meer) origineel, en door het weghalen van de latere toevoegingen
brengen we de oorspronkelijke architectonische uitgangspunten terug. Het
kleine arsenaal zal dan weer in volle glorie te ervaren zijn, ook in combinatie
met het grote arsenaal. Verder is er een mooie sfeerbepalende kap aanwezig,
die de moeite waard is goed benut en getoond te worden.

Constructie
De constructie bestaat uit houten vloeren op zware gevels, gefundeerd op
staal. De houten vloeren hadden oorspronkelijk een grote overspanning en
waren ongetwijfeld erg slap en vertoonden een grote doorbuiging. Deze
zijn later stijver gemaakt door een extra tussensteunpunt toe te voegen.
Waarschijnlijk mede daardoor, en door wateronttrekking in de omgeving is
de kopgevel verzakt ten opzichte van de langsgevels.

Indeling
Het kleine arsenaal zal het praktijkgebouw worden voor Toerisme en
Recreatie, met op de begane grond een aantal bed & breakfast kamers,
kleedruimten en sanitair ten behoeve van de sport- & activiteitenzaal op
de bovengelegen verdieping en een ontvangstruimte voor gasten van de
camping, de B&B en van activiteiten zoals stadswandelingen en activiteiten
op het exercitie terrein. De entree voor gasten zal weer op de plek van de
oude hoofdingang komen aan het exercitieplein, uitgevoerd met houten
poorten en echt transparante puien.
Door de tweede verdieping uit het gebouw te halen, kan op de eerste
verdieping een grote sport- & activiteitenzaal gerealiseerd worden. Deze
krijgt door het verwijderen van de tweede verdieping meer hoogte, licht
en lucht. Deze hoge zaal ligt onder de sfeervolle zichtbare kap met
karakteristieke spanten; een unieke ruimte met een sterk karakter, inzetbaar
voor zeer verschillende activiteiten. De oorspronkelijke entree in het midden
van de gevel vormt opnieuw de hoofdtoegang tot het gebouw.

Een aantal aanpassingen van de constructie is nodig, waarmee gelijktijdig en
integraal meerdere problemen worden opgelost.

Interieur
Ook hier zal de historie voorop gesteld worden, aangevuld met tijdloze
toevoegingen in neutrale kleuren en mooie duurzame materialen. Leerlingen
moeten in het geval van projecten zelf de ruimten kunnen “afmaken”
of aankleden. De praktijkruimten worden ervaren als “plug-ins”, geen
architectonische interpretaties van de situatie, maar vormgegeven naar
de werkelijkheid.

• Om de ongewenste zettingen van de gevel tegen te gaan, wordt een
nieuwe fundering onder het gebouw gerealiseerd. Een deel van deze
fundering bestaat uit een kelder waarin de installaties kunnen staan, zodat
deze niet helemaal in de karakteristieke kap hoeven te worden geplaatst.
• Op de nieuwe fundering worden stalen kolommen met daarbovenop een 		
betonnen vloer gerealiseerd. De vloer komt boven de bestaande houten 		
vloer te liggen en vormt een solide basis voor de sportieve activiteiten. 		
Door deze ingreep kunnen de later toegevoegde steunpunten in het 		
midden van het gebouw worden verwijderd. De nieuwe vloer zorgt er 		
tevens voor dat de activiteiten op de begane grond geen hinder onder		
vinden van geluidsoverlast vanuit de op de 1e verdieping gelegen
sportzaal.
• Als laatste wordt de tweede verdiepingsvloer verwijderd, zodat een
grote open sportzaal kan worden gerealiseerd waarin de karakteristieke 		
dakspanten optimaal zichtbaar zijn. Om dit mogelijk te maken en genoeg 		
hoogte te krijgen, worden de spanten aangepast en aan de binnenkant 		
van de gevel extra constructieve voorzieningen getroffen.
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Impressie van de sport- en activiteitenzaal

Klimaat en omgeving
Temperatuurstijging door intensief bewegen in de sportzaal kan in de nok
van het dak worden gebufferd, waarna de warmte kan worden afgezogen.
De luchtverdeling voor de sport vindt plaats via 2 textielslangen in de
kapconstructie. Door een knip te maken tussen
het luchtsysteem boven en beneden ontstaat een
optimale luchtverdeling. De in de kelderbak
geplaatste luchtbehandeling voor de Begane Grond
zou zijn lucht kunnen aanzuigen via grondbuizen in
het terrein. Hierdoor wordt gebruik gemaakt van
natuurlijke koeling vanuit de grondmassa en hoeven
er geen roosters te worden gerealiseerd in de
gevel. De grote constructieve massa van de muren
kan gebruikt worden voor het thermische comfort.
De diepe neggen bieden ook de mogelijkheid om
voorzetbeglazing te plaatsen aan de binnenkant
van de bestaande ramen. De uitstraling van het
exterieur blijft dan behouden, en de geluidsisolatie
en het thermische comfort zullen vergroot worden.
Referentie voor de zaal

De sport- & activiteitenzaal kan zeer divers worden gebruikt, waarbij
sprake kan zijn van een intensief akoestisch gebruik (o.a. dans en balsport).
Om ook in de ruimten onder deze zaal een akoestisch goed comfort te
realiseren zal boven de bestaande vloer een nieuwe draagconstructie worden
aangebracht en wordt de vloer zoveel mogelijk
akoestisch losgekoppeld van de bestaande gevel.
Door aanvullend op de nieuwe vloer een verend
opgelegde vloer te maken, zal de geluidisolatie
(luchtgeluid en contactgeluid) flink verbeteren.
Eisen ten aanzien van daglicht en comfort zullen
later in het proces besproken moeten worden.
Deze zijn afhankelijk van de vorm van praktijkonderwijs. De twee beoogde trappenhuizen hebben
een goede positie voor het veilig ontvluchten van
het gebouw. Naar verwachting is er geen sprinkler
of andere vorm van gelijkwaardigheid nodig om te
voldoen aan de regelgeving en te voorzien in een
veilige situatie.
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Installaties sportzaal
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Installaties ten behoeve van de sportzaal;
leidingen ter plaatse van se dakkapel
aan de achterkant van het gebouw

Middensteun 1e verdieping vervangen
1e verdiepingsvloer verstijven t.b.v. sportvloer functie
Funderingsherstel toepassen d.m.v. trillingsarme vloeren
Kelder aanleggen t.b.v. installatieruimte
2e verdieping verwijderen
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Kopgevel van het grote arsenaal, met achter de poort leerlingen in actie
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Doorsnede grote arsenaal

Doorsnede installatieprincipe

Het grote arsenaal
Het grote arsenaal is een prachtig rijksmonument, de blikvanger van de
locatie, en daarmee straks hét beeldmerk van De Rooi Pannen Breda.
De karakteristieke gevels, de mooie constructie met dikke muren, balklagen en
kap zorgen ervoor dat het een perfect gebouw is voor het praktijkonderwijs
van de opleiding Horeca. Het grote arsenaal zal ruimte bieden voor bijzondere
sfeervolle restaurants, conferentieruimten en hotelkamers. Het gebouw zal
bijdragen aan een geweldige historische verblijfservaring van de hotelgasten.

een restaurant met keuken, kleinere conferentieruimten en wat ruimtelijke
reserves voor het hotel, dat de tweede verdieping bezet. Het hotel kan uit
een twintigtal kamers bestaan, waarvan er verschillende kunnen worden
uitgevoerd als een luxere variant. Door plaatselijk vides te maken, kunnen
de betreffende gasten de kapconstructie ervaren. Doordat de lobby ook naar
boven doorloopt, ontstaat er op de 1e verdieping een ontbijtplek voor de
hotelgasten.

Indeling
Het gebouw moet omzichtig worden behandeld, maar leent zich zonder grote
ingrepen goed voor gebruik als praktijkomgeving voor de opleiding Horeca.
De oorspronkelijke monumentale poort aan het ‘’exercitieplein’’ wordt de
hoofdentree voor gasten en de vluchttrappenhuizen zullen dienen als entree
voor de leerlingen. Ter plaatse van de kopgevels zullen de houten poorten
opengezet worden en door transparante puien zullen de leerlingen in actie
zichtbaar zijn vanaf de looproutes.
De indeling van het gebouw loopt mooi synchroon met de aard van de
constructies op de verschillende verdiepingen; een doorlopende wand op de
begane grond, een mooie bogenrij op de eerste verdieping (prachtig uit te
werken tot “zachte” scheiding tussen keuken en restaurant) en een houten
kolommenstructuur op de tweede, die de verkeersruimte hier een heel eigen
karakter geeft.

Interieur
Het gebouw heeft van zichzelf al een mooie, historische sfeer die vraagt om
zo weinig mogelijk toevoegingen: het gebouw is krachtig genoeg van zichzelf,
of het nou gaat om restaurants of hotelkamers. Alleen nauwelijks zichtbare
(minimale of transparante) toevoegingen zullen worden gebruikt, bijvoorbeeld
in het geval van nieuwe puien in de bestaande (dichte) poorten. Kleuren
zijn neutraal en natuurlijk, de materialen ook. Tijdloos en stijlvol zijn
sleutelbegrippen. De leerlingen geven uiteindelijk de finishing touch in geval
van projecten of themaweken.

Op de begane grond komt een centrale lobby die doorloopt naar de overige
verdiepingen, een restaurant met bijbehorende keuken, terrasmogelijkheid,
conferentieruimten en een eigen magazijn. Op de verdieping komt opnieuw

Constructie
De constructie bestaat uit dragende gevels en midden draaglijnen op een
fundering op palen. De middenlijn bestaat uit een dragende wand op de
begane grond, een boogconstructie op de eerste verdieping en houten
kolommen en balken op de tweede verdieping. Deze constructie is nu niet
zichtbaar en wordt weer geheel teruggebracht naar de originele staat.
Slechts enkele ingrepen in de constructie zijn nodig t.b.v. de technische
installaties. Grote installaties worden geplaatst op stalen balken die d.m.v.
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speciale opleggingen worden ingekast in de dragende wanden. Op deze
wijze wordt elke geluidsoverlast vermeden. De kappen kunnen in een
middenzone met elkaar verbonden worden, om zo meer ruimte te bieden aan
de installaties (uiteraard zonder dat het zichtbaar is vanaf grondniveau).
Verder zal er met respect voor de originele balkenlagen een aantal vides
worden gemaakt, waarin o.a. een nieuwe, maar hotelwaardige, trap kan
worden geplaatst (op de plek van de oude trap).
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Klimaat en omgeving
- De grote constructieve massa van de muren is goed om pieken in de 		
ruimtetemperatuur af te vlakken. Van dit bufferende effect willen we
maximaal gebruik maken door ‘s zomers de koelte van de avond te 		
benutten. Ook bij dit arsenaal bieden de diepe neggen de mogelijkheid om
voorzetbeglazing te plaatsen aan de binnenkant van de bestaande ramen.
De uitstraling van het exterieur blijft dan behouden, en de geluidsisolatie 		
en het thermische comfort zullen vergroot worden.
- Door centraal op de zolderverdieping de beide dakkappen open te maken 		
en te verbinden ontstaat een onzichtbare opstelruimte voor installaties.
Hier kunnen b.v. koelmachines staan en kan lucht worden in- en
uitgeblazen zonder grote zichtbare roosters of gevelopeningen. Uit deze
centraal gelegen techniekruimte verdelen de luchtinstallaties zich
symmetrisch langs de beide gevels naar de verschillende doelgebieden
met eigen klimaatprofiel: Comfort voor het hotel met receptie, lobby,
congres- en eetzalen, Robuust voor keukens en nevenruimten.
Vanuit de techniekruimte lopen de luchtkanalen via platte schachten 		
omlaag. De kanalen lopen tussen de vloerbalken, en worden ingepakt
tussen twee haaks op de gevel gepositioneerde scheidingswanden zodat 		
de schachten onderdeel worden van “natuurlijke obstakels”.
Langs de gevel aan het plafond worden de kanalen versleept naar de 		
doelgebieden en zijn de aansluitkanalen omhoog tussen de vloerbalken 		
aangesloten op de inblaasroosters.
Voldoende lucht is geregeld op basis van behoefte (Variabel debiet).
De keukens krijgen een eigen gescheiden luchtsysteem, uitgerust met 		
effectieve afzuiging en filtering. De Hotelkamers krijgen een eigen koel- 		
en ventilatiesysteem dat vanaf de gang de koeling, verwarming en
ventilatie verzorgt. Alle systemen maken gebruik van warmte terugwinning
zodat het ketelvermogen en energiegebruik beperkt blijft.
– Voor een goed akoestisch comfort zal een goede geluidwering tussen de
hotelkamers en een goede geluidsabsorptie in het restaurant
gerealiseerd moeten worden, waarbij de monumentale elementen in het 		
zicht worden gehouden.
– Wat betreft veiligheid heeft het gebouw drie trappenhuizen met een goede
positie i.r.t. veilig vluchten. Een indeling in meerdere brandcompartimenten
is noodzakelijk vanwege de gebruiksfuncties (o.a. logiesfunctie).
Naar verwachting zal geen sprinkler of een andere vorm van
gelijkwaardigheid nodig zijn om te voldoen aan de regelgeving en te
voorzien in een veilige situatie.

impressie restaurant en referentiebeelden
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Plan van aanpak
Risico’s
Voor de herontwikkeling van de monumentale Seeligkazerne zien wij een
aantal toprisico’s welke het ontwerpproces en de uitvoering zouden kunnen
verstoren.
#1 Beschikbaar komen van terrein en gebouwen
Het is nog onbekend wanneer de her te gebruiken gebouwen A, D en F
beschikbaar komen voor bouwkundige en constructieve inspectie en
asbestinventarisatie. In de nota geeft u aan dat hierover na gunning nadere
afspraken worden gemaakt met het ontwerpteam, maar het moment van
de aanvullende asbestinventarisatie in het tweede kwartaal van 2016 en
berichtgeving in de media over de herhuisvesting van de huidige gebruiker
van de Seeligkazerne doet vermoeden dat de gebouwen pas laat in het
ontwerpproces toegankelijk worden gemaakt voor de benodigde inspecties.
De bouwkundige en constructieve opnames zijn integraal onderdeel van
het ontwerpproces en eventuele tekortkomingen aan de gebouwen dienen
vroegtijdig bekend te zijn om er in het ontwerp integraal op te kunnen
anticiperen. Wanneer de gebouwen niet eerder bereikbaar kunnen worden
gemaakt voor het ontwerpteam is onze beheersmaatregel om aan het begin
van het ontwerpproces mogelijke risicogebieden binnen de gebouwen aan
te wijzen en om deze gebieden in stapjes bereikbaar te maken voor het
ontwerpteam ten behoeve van de benodigde opnames en inventarisaties.
Het doel is hierbij natuurlijk om de huidige gebruikers van de Seeligkazerne
zo min mogelijk te hinderen.
#2 Aanbesteden op basis van VO
De opdrachtgever geeft aan een aannemer te willen contracteren op basis
van een voorlopig ontwerp. Wij begrijpen de wens van de opdrachtgever om
de aannemer zo vroeg mogelijk in het proces te willen betrekken zodat de
kennis van de aannemer al vroeg ter tafel wordt gebracht en omissies in de
uitvoeringdocumenten voorkomen kunnen worden. Het aanbesteden van het

project op basis van een VO brengt echter ook onzekerheden met zich mee.
De hoeveelheid beschikbare informatie met betrekking tot het ontwerp is
ten tijde van de afronding van het VO immers nog zeer beperkt, waardoor
de aannemer maar weinig informatie tot zijn beschikking heeft om zijn
aanbieding op te baseren. Als Beheersmaatregel zouden wij willen voorstellen
om iets meer tijd te nemen voor het VO zodat het ontwerpteam het ontwerp
kan uitwerken tot een VO+ niveau. Hierdoor worden de gegadigde aannemers
bij de aanbesteding voorzien van meer informatie om hun aanbieding op te
baseren. Om door de langere VO fase niet uit te lopen in de planning, korten
we de DO fase iets in.
#3 Status monument
Gebouw D is al aangemerkt als monument en ook gebouwen A en F zouden
op korte termijn benoemd kunnen worden tot monument. Wanneer deze
aanwijzing precies plaats vindt is onbekend en daarom zal het ontwerpteam
alle drie de her te bestemmen panden vanaf het begin van het ontwerpproces
als monument behandelen. Dit betekent dat onze renovatie- en restauratie
deskundige voor zowel het hoofdgebouw als voor het grote en het kleine
arsenaal een waardestelling zal opstellen zodat voor het ontwerpteam
inzichtelijk is gemaakt welke ingrepen wél en welke ingrepen niet acceptabel
zijn. Daarnaast zal de welstands- en monumentencommissie van de
gemeente Breda vanaf het begin van het ontwerpproces nauw worden
betrokken bij het ontwerp, zodat de verwachtingen van het ontwerpteam
en de monumentencommissie zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd
zodat in latere fases het proces niet raakt gefrustreerd.
#4 Bouwkundige staat
De her te gebruiken panden dateren uit de vroeg 20e, 19e en zelfs
18e eeuw, wat betekent dat er hoogstwaarschijnlijk het één en ander zal
mankeren aan de bouwkundige en constructieve staat van de gebouwen.
De opdrachtgever heeft zelf al aangegeven dat er sprake is van verzakkingen
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Informatie
Communicatie is wat ons betreft de sleutel tot een succesvol project.
Om optimaal aan de wensen van de opdrachtgever maar ook van de
gebruikers te kunnen voldoen is een continue actieve dialoog met de diverse
betrokkenen onontbeerlijk om tot een integraal ontwerp te komen. Deze
actieve dialoog begint bij ons al aan het begin van het project, wanneer wij
het project opstarten met behulp van een intensieve workshopcyclus met
opdractgever, gebruikers en adviseurs uit het ontwerpteam. Tijdens deze
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charette leren wij ieders wensen en verwachtingen kennen en wordt samen
gewerkt aan een richting gevende visie die de basis vormt voor het verdere
verloop van het ontwerpproces.
Ook tijdens de rest van het ontwerpproces houden we de opdrachtgever
en de verschillende gebruikers goed op de hoogte van de vorderingen ten
aanzien van het ontwerp en is er voor hen ruimte voor eigen inbreng.
Dit doen we middels twee wekelijkse adviseurs- en ontwerpteam overleggen
en middels vier-wekelijkse stuurgroep / gebruikers-overleggen. Tijdens de
adviseurs-overleggen bereiden de adviseurs ontwerpvoorstellen voor die in
het ontwerpteamoverleg gepresenteerd worden aan de opdrachtgever.
Tijdens het ontwerpteamoverleg is de opdrachtgever in de gelegenheid
om te reageren op de vorderingen van het ontwerp en krijgt hij de
mogelijkheid om richting te geven aan door het ontwerpteam beoogde
ontwerpoplossingen. Gebruikers krijgen deze gelegenheid tijdens het
gebruikersoverleg. Van al deze overleggen ontvangt u als vanzelfsprekend
verslag met daarin een uiteenzetting van de gemaakte keuzes en een
overzicht van de nog uit te voeren acties. Elke ontwerpfase wordt afgesloten
middels een fasedocument met daarin de stand van zaken ten aanzien
van het ontwerp aan het einde van de betreffende fase.
Om het proces van vergunningverlening te stroomlijnen en om onverwachte
verassingen te voorkomen zal gedurende het ontwerpproces op reguliere
basis vooroverleg worden gepleegd met de vergunningverlener en met de
welstands- en monumentencommissie. De uitvoering begeleiden wij middels
onze aanwezigheid bij vierwekelijkse bouwvergaderingen en tweewekelijkse
werkbesprekingen. Daarnaast zijn we voor vragen die direct beantwoording
behoeven natuurlijk ook altijd telefonisch of per e-mail bereikbaar.
De projectleider heeft bij ons de rol van informatiemanager. Hij is de spin in
het web en voorziet zowel in de interne afstemming binnen het ontwerpteam

en met de opdrachtgever, als in de afstemming naar betrokkenen van buitenaf
zoals het bevoegd gezag, omwonenden en de nutspartijen. De projectleider
weet waar de informatie te vinden is, waar deze benodigd is en hoe deze aan
de betreffende doelgroep te presenteren. Zo komt ook informatie van buitenaf
altijd op de juiste plek terecht.

Organisatie
De opdrachtgever wordt vanaf het begin van het ontwerpproces betrokken
als lid van het ontwerpteam. Hij wordt uitgenodigd om aanwezig te zijn
bij de ontwerpteam-overleggen waar hij wordt geprikkeld om actief mee te
denken over het ontwerp en een beslissende stem heeft met betrekking
tot voorgestelde ontwerpoplossingen. De opdrachtgever geeft binnen de
gestelde kaders richting aan het ontwerp en vertegenwoordigt daarbij
zowel de afdeling recreatie & toerisme als de afdeling horeca.
Wij streven naar een integraal ontwerp voor beide praktijkscholen.
Beide afdelingen zijn wat ons betreft gelijkwaardig en er wordt geen
onderscheid gemaakt. Hierbij is natuurlijk altijd het programma van eisen
leidend. Voor zowel de afdeling recreatie & toerisme als voor de afdeling
horeca geldt dezelfde overlegstructuur waarbij stuurgroepen / gebruikersgroepen van beide afdelingen hun eigen afzonderlijk inbreng hebben.
De samenwerking met de aannemer zien we positief tegemoet. Eerder
uitgevoerde projecten waarbij de aannemer al vroeg in het ontwerpproces
werd betrokken hebben aangetoond dat de technische kennis van de
aannemer van onschatbare waarde is en leidt tot minder omissies in de
uitvoeringsstukken en dus minder fouten gedurende de uitvoering zelf.
Vanaf de besteksfase wordt de aannemer integraal lid van het ontwerpteam
en zal hij actief meedenken over uitvoeringstechnieken met als doel het
verhogen van de kwaliteit van de uitvoeringsstukken en het verminderen
van kosten.

Plannen wat we gaan doen en
hoe we dit gaan doen

VERWACHTINGEN

Doen we wat hebben gepland

KWALITEIT

AFSPRAKEN

KADERS

Bijstellen proces
De drie pijlers van kwaliteit

Controleren of alles volgens afspraak en naar
verwachting verlopen is
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Kwaliteit
Kwaliteit is voor ons van groot belang en dat is dan ook de reden dat wij gebruik
maken van een kwaliteitsmanagement systeem dat ISO 9001 gecertificeerd is.
Voor ons staat kwaliteit gelijk aan het binnen de vooraf gestelde kaders, het naar
verwachting en het volgens afspraak leveren van een integraal ontwerp. Aan het
begin van het ontwerpproces bestaan de vooraf gestelde kaders uit het door de
opdrachtgever geformuleerde programma van eisen wat gedurende het gehele
ontwerpproces de leidraad vormt voor het ontwerpteam. De te maken afspraken
zijn aan het begin van het ontwerpproces in hoofdlijnen bekend maar zijn op
sommige punten nog ongedefinieerd. De verwachtingen ten aanzien van het
ontwerp lopen aan het begin van het ontwerpproces nog sterk uiteen en dienen
geconvergeerd te worden om bij de verschillende partijen één breed gedragen
verwachting te wekken. Dit is dan ook precies de reden waarom wij het
ontwerpproces graag opstarten middels een charrette. Tijdens deze workshop leren
we elkaar kennen, maken we afspraken en stemmen we de verschillende
verwachtingen op elkaar af.
De kwaliteit van het project komt in het geding wanneer wordt afgeweken van de
vooraf gestelde kaders, van de gemaakte afspraken of wanneer de verwachtingen
te sterk uiteenlopen. Zeker bij een restauratie en renovatie project zijn afwijkingen
op het bovenstaande niet altijd te voorkomen. Daarom werken wij altijd volgens het
principe van plan, do, act and check. Gedurende alle fases van het ontwerpproces
en en de uitvoering plannen wij onze werkzaamheden en communiceren deze
aan alle betrokken. Dit is de basis van de gemaakte afspraken en de gewekte
verwachtingen. Vervolgens voeren we de geplande werkzaamheden uit waarna
we checken of we dit volgens afspraak en naar verwachting hebben gedaan. Ook
een wijziging van de vooraf gestelde kaders is mogelijk. Wanneer blijkt dat is
afgeweken van de gemaakte afspraken of wanneer gewekte verwachtingen niet
zijn waar gemaakt wordt het proces zodanig bijgesteld dat kwaliteitsverlies wordt
voorkomen. Programma wijzigingen worden altijd zo goed mogelijk verwerkt.

Bouwkosten
Het door ons gepresenteerde visie ontwerp voor de herontwikkeling van de
Seeligkazerne is onafhankelijk op bouwkosten getoetst om er zeker van te zijn
dat hetgeen door ons aan u wordt aangeboden ook binnen de door u gestelde
kostenkaders kan worden gerealiseerd. De eerste raming van onze kostenadviseur hebben wij omwille van transparantie bijgevoegd bij onze aanbieding.
Onze conclusie is dat wij u een ontwerp bieden wat ruimschoots binnen het door
u voorgeschreven bouwkostenbudget gerealiseerd kan worden. Met eenvoudige
en soms noodzakelijke middelen leveren wij u bijzondere ontwerpen voor zowel
het hoofdgebouw, het groot arsenaal en het kleine arsenaal, waarbij wij optimaal
gebruik maken van de bestaande, monumentale en karakteristieke bebouwing.
Hierdoor is de hoeveelheid nieuwbouw beperkt en zijn de kosten dus beperkt.
De gebouwen worden niet voorzien van gouden deurgrepen, maar worden wel
hoogwaardig afgewerkt met materialen die passen bij de verschillende functies.
Succesvolle kostenbeheersing volgt uit het bewustzijn dat elke beslissing ‘geld’
betekent. Het gaat daarbij om het geld van de opdrachtgever en het is dus
onze taak om inzicht te verschaffen in de te maken keuzes. De bijgevoegde
kostenraming geeft een indicatie van hoe wij omgaan met de bouwkosten
gedurende het ontwerpproces. Terwijl wij tekenen wordt er gerekend en terwijl er
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wordt gerekend, wordt er getekend. Hierdoor krijgen wij inzicht in zowel de mogelijkheden en de onmogelijkheden, gaan de bouwkosten geen eigen leven leiden en
worden verassingen voorkomen. Ook hier staat integraliteit natuurlijk voorop.
De bijgevoegde bouwkostenraming is een eerste indicatie van de bouwkosten en
vormt het uitgangspunt voor het verdere ontwerpproces. De raming toont aan dat
het bouwbudget voldoende ruim is om onverwachte tekortkomingen aan de bestaande bebouwing of eventuele programma-wijzigingen te ondervangen. Dit biedt
de Rooi Pannen voldoende flexibiliteit om een kwalitatief hoogwaardig gebouw te
realiseren.

Toelichting op de inzet van het ontwerpteam
Geheel in de praktijkschoolgedachte hebben wij voor de transformatie van
de Seeligkazerne een integraal ontwerpteam samengesteld dat bestaat uit zeer
ervaren en door de wol geverfde leden, die samenwerken met jonge, gedreven
professionals die zich het vak nog eigen moeten maken maar gelijktijdig een frisse
en vernieuwde kijk hebben op hun eigen discipline. Door deze combinatie van
ervaren seniors en zeer gemotiveerde juniors kunnen wij de advieskosten laag
houden en toch een ontwerp van hoge kwaliteit leveren.
In ons ontwerpteam werken alle benodigde disciplines op gelijkwaardige
basis samen om te komen tot een optimaal integraal ontwerp. Het team bestaat
uit een compacte kern van architect, installateur, bouwfysicus, en constructeur
waaromheen wij een netwerk van specialisten op het gebied van renovatieontwerp,
brandveiligheid, landschapsontwerp, duurzaamheid, nutsvoorzieningen, kosten etc.
hebben verzameld. De juiste ontwerpteamleden met de juiste kennis schuiven
op het juiste moment aan zodat er geen verspilling van inzet plaats vindt door
onnodige aanwezigheid bij overleggen. Zo hoeft bijvoorbeeld de renovatiedeskundige niet aanwezig te zijn bij overleg met gebruikers, maar is zijn
aanwezigheid bij de overleggen met de welstands- en monumentencommissie
onontbeerlijk. Door de opdrachtgever en de gebruikers van begin af aan nauw
te betrekken bij de ontwerpwerkzaamheden kunnen wij het ontwerpproces zeer
efficiënt inrichten. Er worden door ons geen luchtkastelen gebouwd maar alleen
maar gebouwen die op maat zijn gemaakt voor de mensen die het gebouw
zullen gaan gebruiken. Door te werken met variantenstudies en door de
gebruikers en de opdrachtgever gedurende het proces te laten kiezen tussen de
verschillende varianten, varen wij gedurende het ontwerpproces continu de juiste
koers waardoor geen tijd verloren gaat aan koerswijzigingen doordat het ontwerp
pas laat in het ontwerpproces niet in overeenstemming blijkt te zijn met de
verwachtingen van de gebruikers.
Ten slotte vloeien de verschillende ontwerpfases bij ons geleidelijk in elkaar
over. Elke fase wordt natuurlijk afgerond met een fasedocument wat aan de
opdrachtgever ter beoordeling wordt aangeboden, maar gedurende de
beoordeling werken wij gestaag door zodat wij op het project een continue
bezetting van dezelfde mensen kunnen garanderen. Opmerkingen van de
opdrachtgever worden gaandeweg het proces verwerkt en doordat opdrachtgever
en gebruikers vanaf begin worden betrokken bij de ontwerpwerkzaamheden komt
de opdrachtgever aan het einde van een fase nooit voor verassingen te staan.
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dUo-BeZetting
Wij voeren elke opdracht uit in een duobezetting. Elk project kent naast de projectarchitect en de projectleider een tweede
projectarchitect en een tweede projectleider
die volledig betrokken zijn bij alle facetten
van het ontwerp. Deze werkwijze garandeert
te allen tijde de interne continuïteit.
MaX PaPe
Projectleider
Ector Hoogstad Architecten

JooSt eCtor
Projectarchitect
Ector Hoogstad Architecten

- Procesmanagement
- Strategie en tactiek
- Risicomanagement
- Organisatiedeskundige

- Architectuurvisie
- Supervisie ontwerp
- Procesmanagement

KernteaM leden

edwin SantHagenS
Landschapsarchitect
Buro Sant en Co
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- Landschapsontwerper
- Beplantingsdeskundige
- Verhardingsdeskundige

ralPH SiJSterManS
2e projectleider
Ector Hoogstad Architecten

CHriS artS
2e Projectarchitect
Ector Hoogstad Architecten

HanS KUiPer
Restauratie- en
renovatiedeskundige
Architectuurbureau J. van Stigt

- Projectarchitect
- Projectleiding
- Interieur
- Renovatie / transformatie deskundige
- Renovatie / transformatie deskundige
- Planning
- Energiezuinigheid
- Bouwkosten
- Programma-manager
- Aanbestedingstrategie

reMKo wiltJer
Constructeur
IMd raadgevende ingenieurs
- Raadgevend ingenieur
- Senior Constructeur
- Specialist constructieve
ingrepen bij renovaties
- Bouwkosten

eMiel van waSSenaar
Adviseur brandveiligheid en
bouwfysica
LBP|SIGHT
- Akoestiek
- Bouwfysica
- Brandveiligheid
- Daglicht

projectteam Seeligkazerne Breda

JaCQUeS Mol
installatieadviseur
Valstar Simonis
- Installaties
- Kostendeskundige

- Renovatiedeskundige
- Bouwkundige opnames
- Monumentale waardestelling
- Renovatie kozijnen
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Teamsamenstelling
Communicatie is de sleutel tot een effectieve samenwerking

Onze hoofdarchitect (Joost Ector) en onze projectmanager (Max Pape)
zijn het eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Zij sturen een compact
kernteam van adviseurs aan. Joost voert de artistieke regie en Max waarborgt
de technisch inhoudelijke voortgang van het proces. In het kernteam dat
zij voor de Seeligkazerne aansturen wordt hun rol gespiegeld door de
projectarchitect (Chris Arts) en de projectleider (Ralph Sijstermans) die
Max en Joost ondersteunen bij hun werkzaamheden. Door deze duobezetting
kunnen wij gedurende het ontwerpproces te allen tijde de continuïteit van
de bezetting waarborgen.
Naast Chris en Ralph bestaat het kernteam voor de Seeligkazerne uit de
installatieadviseur (Jacques Mol), de constructeur (Remco Wiltjer) en
bouwfysicus (Emiel van Wassenaar). Het totale kernteam wordt omringd
door gespecialiseerde deskundigen, waaronder een landschapsontwerper
(Edwin Santhagens), een restauratie- en renovatiedeskundige (Hans Kuiper)
en kostendeskundige (Multical) die in het kader van efficiency aanschuiven
op de momenten dat dit noodzakelijk is. Als vanzelfsprekend wordt het
volwaardige ontwerpteam op de achtergrond bijgestaan door een uitgebreide
combinatie van diverse ervaren professionals.

De genoemde adviseurs uit het kernteam zijn allereerst geselecteerd op
hun deskundigheid binnen hun eigen discipline en hun ervaring met
soortgelijke renovatie- en restauratieprojecten. Daarnaast hebben wij met
alle adviseurs al eerder samengewerkt. IMD, LBP Sight, Valstar Simonis en
Ector Hoogstad zijn vaste projectpartners die als integraal opererend
kernteam een ontwerpopdracht aannemen, zoals bij het ontwerp voor
de nieuwe Huisvesting van IMD in Rotterdam en het ontwerp voor
muziekcentrum De Nobel in Leiden. Architectenbureau J. van Stigt en
Ector Hoogstad Architecten kennen elkaar van het specialistisch restauratieproject Metaforum, waarbij de monumentale werktuigbouwkundige hal van
de Technische Universiteit Eindhoven is getransformeerd tot huisvesting voor
diverse centrale campusvoorzieningen zonder daarbij de monumentale waarde
van de hal aan te tasten. Buro Sant & Co en Ector Hoogstad Architecten
werkten eerder succesvol samen aan het nieuwe iconische stationsplein
aan de oostzijde van Utrecht Centraal Station. Gezamenlijk bestaat het
voorgestelde kernteam met bijbehorende deskundigen uit een geslaagde
en bewezen combinatie van adviseurs.
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Seeligkazerne Breda

Naam Projectleider

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Max Pape

Vijfendertig

HBO

Max Pape (‘s-Gravenhage, 1959) is sinds 1997 zakelijk

hele bouwkolom omvat en oplossingsrichtingen voor diverse

leider van Ector Hoogstad Architecten en sinds 2002

vraagstukken opent die de architectuur overstijgen. Daarnaast

gezamenlijk met Joost Ector directeur en partner. Max is

is Max actief lid van de ledenraad van de BNA.

eindverantwoordelijk voor de procesmatige kant van alle
projecten en daarom ook een belangrijk gesprekspartner
voor onze opdrachtgevers; hij coördineert en coacht de
projectleiders. Door zijn open communicatiestijl en zakelijke,
professionele visie beschikt hij over een groot netwerk dat de

Kennis en ervaring projecten (selectie)
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Muziekcentrum De Nobel, Leiden
Oplevering 2014
Start ontwerp 2009
Nieuwbouw en renovatie
in historische binnenstad,
muziekcentrum met twee zalen

OWC Noordwestcluster,
De Uithof Utrecht
Start ontwerp 2012
Nieuwbouw onderwijsgebouw
met laboratoria / renovatie
Minnaertgebouw

Chemelot Campus, Geleen
Start ontwerp 2013
Een gebouw met de centrale
voorzieningen van de campus.
Met o.a. kantoren, een restaurant,
vergaderzalen, een auditorium,
en een fitnessruimte

FOM-instituut DIFFER voor
funderend energieonderzoek
Campus TU Eindhoven
Start ontwerp 2011
duurzaamheidskwalificatie BREEAM
excellent, bespoke-procedure

Orion, Universiteit Wageningen
Oplevering 2013
Start ontwerp 2009

MetaForum, TU Eindhoven
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007

Onderwijsgebouw met collegezalen,
laboratoria en restauratieve
voorzieningen

Centrale studievoorzieningen,
universiteitsbibliotheek en faculteit
Wiskunde & Informatica

Stationsplein Oost, Utrecht
Start ontwerp 2011

Huisvesting IMd, Rotterdam
Oplevering 2011
Start ontwerp 2010

Openbare ruimte met overkapping
en fietsenstalling inclusief de
aanhechting aan omliggende
projecten

Transformatie van een staalfabriek
in een kantoor voor IMd

Flow locatie Europaboulevard,
Amsterdam
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007
Onderwijsgebouw voor
ROC van Amsterdam

Melanchthon Mathenesse,
Rotterdam
Oplevering 2011
Start ontwerp 2005
Renovatie en nieuwbouw
VMBO school

Seeligkazerne Breda

Naam Projectarchitect

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Joost Ector

Achttien

Universitair

Joost Ector (Eindhoven, 1972) studeerde in 1996 cum laude

vrijwel alle sectoren, maar vooral complexe, vaak

af aan de Technische Universiteit Eindhoven en trad direct

multifunctionele publieke gebouwen. Joost maakt deel uit

daarna in dienst bij het toenmalige Hoogstad Architecten,

van het landelijke bestuur van de BNA.

aanvankelijk als assistent ontwerper bij Jan Hoogstad, later als
projectarchitect en architect-directeur. In 2002 werd hij samen
met Max Pape eigenaar van het bedrijf, dat kort daarna de
naam veranderde in Ector Hoogstad Architecten. Het bureau
telt inmiddels bijna 50 medewerkers en ontwerpt voor
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Muziekcentrum De Nobel, Leiden
Oplevering 2014
Start ontwerp 2009
Nieuwbouw en renovatie
in historische binnenstad,
muziekcentrum met twee zalen

OWC Noordwestcluster,
De Uithof Utrecht
Start ontwerp 2012
Nieuwbouw onderwijsgebouw
met laboratoria / renovatie
Minnaertgebouw

Chemelot Campus, Geleen
Start ontwerp 2013
Een gebouw met de centrale
voorzieningen van de campus.
Met o.a. kantoren, een restaurant,
vergaderzalen, een auditorium,
en een fitnessruimte

FOM-instituut DIFFER voor
funderend energieonderzoek
Campus TU Eindhoven
Start ontwerp 2011
duurzaamheidskwalificatie BREEAM
excellent, bespoke-procedure

Orion, Universiteit Wageningen
Oplevering 2013
Start ontwerp 2009

MetaForum, TU Eindhoven
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007

Onderwijsgebouw met collegezalen,
laboratoria en restauratieve
voorzieningen

Centrale studievoorzieningen,
universiteitsbibliotheek en faculteit
Wiskunde & Informatica

Stationsplein Oost, Utrecht
Start ontwerp 2011

Huisvesting IMd, Rotterdam
Oplevering 2011
Start ontwerp 2010

Openbare ruimte met overkapping
en fietsenstalling inclusief de
aanhechting aan omliggende
projecten

Transformatie van een staalfabriek
in een kantoor voor IMd

Flow locatie Europaboulevard,
Amsterdam
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007
Onderwijsgebouw voor
ROC van Amsterdam

Faculteit Educatie van de
Hogeschool Utrecht,
Utrecht De Uithof
Oplevering 2007
Start ontwerp 2003

Seeligkazerne Breda

Naam 2e projectarchitect

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Chris Arts

Achttien

Universitair

Chris Arts is in 1996 cum laude afgestudeerd in de

maar ook poppodia. Zijn projecten kenmerken zich door

vakgroepen architectonisch ontwerpen en bouwproductie

zorgvuldige detaillering en aandacht voor de gebruikerswensen

techniek. Na 10 jaar praktijkervaring bij Architectuurstudio

tijdens het gehele ontwerpproces.

Herman Hertzberger en Architectenbureau Koen van Velsen
B.V. is Chris in 2007 als projectarchitect in dienst getreden
bij Ector Hoogstad Architecten. Chris heeft veel affiniteit met
renovatie- en transformatieopgaven; de aard van de projecten
is veelzijdig – werkomgevingen, onderwijs- en zorggebouwen,
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Faculteit Wiskunde en
Natuurwetenschappen,
Rijksuniversiteit Groningen
Start ontwerp 2013
Nieuwbouw faculteitsgebouw
met kantoren, onderwijsruimten,
laboratoria (o.a. trillingsarme labs)

Stichting Koninklijke Kentalis,
St. Michielsgestel
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007
Woon- en zorggebouw
beschermd wonen

Muziekcentrum De Nobel, Leiden
Oplevering 2014
Start ontwerp 2009
Nieuwbouw en renovatie
in historische binnenstad,
muziekcentrum met twee zalen

Montessori kindcentrum,
Dordrecht
Oplevering 2014
Start ontwerp 2012

“Breda Vooruit!”, Breda
Start ontwerp 2013
Nieuwbouw woningen in het
stationskwartier van Breda

Nieuwbouw Montessori
basisschool met kinderopvang

Westerlaantoren, Rotterdam
Oplevering 2012
Start ontwerp 2009

Huisvesting IMd, Rotterdam
Oplevering 2011
Start ontwerp 2010

Transformatie toren deels
appartementen deels kantoren
en commerciële functies

Transformatie van een staalfabriek
in een kantoor voor IMd

Stationsplein Oost, Utrecht
Start ontwerp 2011
Openbare ruimte met overkapping
en fietsenstalling inclusief de
aanhechting aan omliggende
projecten

MetaForum, TU Eindhoven
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007
Centrale studievoorzieningen,
universiteitsbibliotheek en faculteit
Wiskunde & Informatica

Huisvesting EHA Rotterdam
Oplevering 2010
Start ontwerp 2007
Transformatie van aula en
directievleugel technische school
tot kantoor

Seeligkazerne Breda

Naam 2e projectleider

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Ralph Sijstermans

Zevenentwintig

HBO

Ralph Sijstermans (1964) volgde een studie Architectuur

project en dienen op een professionele wijze met inbreng van

aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Na eerdere

alle betrokkenen, met open vizier en in constructief dialoog te

dienstbetrekkingen is Ralph 1996 als projectleider in dienst

worden opgelost.

getreden bij Ector Hoogstad Architecten. Ralph is medeverantwoordelijk voor de realisatie van diverse complexe
projecten van ons bureau. Ralph’s grote kracht is zijn positieve
levens- en werkhouding. Problemen en tegenslagen zijn in zijn
visie inherent aan het totstandkomingsproces van een groot
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MetaForum, TU Eindhoven
Oplevering 2012
Start ontwerp 2007
Centrale studievoorzieningen,
universiteitsbibliotheek en faculteit
Wiskunde & Informatica

Campus Kerkrade
Oplevering 2005
Start ontwerp 2001
Multifunctioneel onderwijsgebouw
voor diverse instellingen

FOM-instituut DIFFER voor
funderend energieonderzoek
Campus TU Eindhoven
Start ontwerp 2011
duurzaamheidskwalificatie BREEAM
excellent, bespoke-procedure

TNO-Nederlands Instituut voor
Toegepaste Geowetenschappen,
Universiteit Utrecht
Oplevering 2002
Start ontwerp 2000

Stationsplein Oost, Utrecht
Start ontwerp 2011
Openbare ruimte met overkapping
en fietsenstalling inclusief
de aanhechting aan
omliggende projecten

Stadsschouwburg, Rabotheater
Hengelo
Oplevering 2001
Start ontwerp 1999

Nationaal Muziekkwartier,
Enschede
Oplevering 2007
Start ontwerp 2003
Muziek- en theatercentrum

De Doelen, uitbreiding kantoren,
Rotterdam
Start ontwerp 1996

Faculteit Educatie van de
Hogeschool Utrecht,
Utrecht De Uithof
Oplevering 2007
Start ontwerp 2003

Hogeschool voor Muziek en
Dans, Rotterdam
Oplevering 2000
Start ontwerp 1996

Seeligkazerne Breda

Naam installatieadviseur

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Jacques Mol

Zesentwintig

Universitair

Jacques Mol (1962) studeerde in 1988 af aan de TU Delft bij

in complexe renovaties en energievraagstukken. Bovendien

de vakgroep Koudetechniek en Klimaatregeling van de faculteit

was hij projectverantwoordelijk voor de nieuwe FNWI van de

Werktuigbouwkunde. Na vijf jaar bij een grote installateur te

Universiteit van Amsterdam en voor de faculteit TNW van de

hebben gewerkt, is hij overgestapt naar adviesbureau Valstar

TU Delft. Dat geldt ook voor diverse andere projecten waar

Simonis waar hij zijn ervaring in complexe projecten verder

onderzoek en onderwijs elkaar ontmoeten. Jacques is een

heeft uitgebouwd. Jacques heeft als senior adviseur en als

teamplayer, proactief en zeer breed en praktijk deskundig.

lid van de directie veel ervaring opgedaan in de wereld van

Hij denkt en acteert ook buiten de grenzen van de techniek om

universitair onderzoek en onderwijs. En is zeer bedreven

te komen tot “de best passende” integrale totaal oplossing.
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Collegezalen Werktuigkunde,
TU Delft

Erasmus Universiteit Rotterdam
Gebouw C

Universiteitsbibliotheek,
Universiteit van Amsterdam

Cosmetische en technische
transformatie van de uit begin jaren
’60 daterende collegezalen van de
faculteit Werktuigbouwkunde

Renovatie en transformatie
onderwijsgebouw van ca. 10.000
m2 met collegezalen, les, instructie
en collegeruimten

Gebouwen worden getransformeerd
naar een moderne, multifunctionele
bibliotheek en Learingcenter

FNWI, Universiteit van Amsterdam
Oplevering 2011

TNW Zuid, Campus TU Delft
Start ontwerp 2012

Gecombineerd onderwijs
gebouw met kantoren, restaurant,
laboratoria en onderwijsruimten.
waaronder 13.000 m2 renovatie

Nieuwbouw faculteitsgebouw
duurzaamheidskwalificatie gelijk
aan BREEAM good

OWC Noordwestcluster,
De Uithof Utrecht
Start ontwerp 2012
Nieuwbouw onderwijsgebouw
met laboratoria / renovatie
Minnaertgebouw

Orion 2e onderwijsgebouw
Universiteit Wageningen
Oplevering 2013
Start ontwerp 2009
Onderwijsgebouw met collegezalen, laboratoria en restauratieve
voorzieningen

Renovatie Auditorium TU Delft
De verouderde inrichting en alle
installaties in het Auditorium zijn
tijdens de zomerstop vernieuwd

Koninklijke Bibliotheek &
Letterkundig Museum, Den Haag

De Doelen en Codarts, Rotterdam
Oplevering 2000

Renovatie Letterkundig Museum en
vervanging koudecentrale

Renovatie en uitbreiding
congrescentrum, kantoren en de
Hogeschool voor muziek en dans.
Vele bijzondere akoestische ruimten

Seeligkazerne Breda

Naam constructeur

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

ir. Remko Wiltjer

Achtentwintig

Universitair

ir. Remko Wiltjer (1958) is vanaf 2003 directeur en

mogelijkheid om zijn directiefunctie bij en het leidinggeven aan

raadgevende ingenieur van IMd Raadgevende Ingenieurs.

IMd Raadgevende Ingenieurs te combineren met zijn passie

Sinds oktober 2010 is hij als Register Ontwerper bij het

voor constructief ontwerpen. Hij maakt zich sterk voor de

Constructeursregister ingeschreven. Hij combineert de

constructieve veiligheid van allerlei soorten bouwwerken.

liefde voor construeren met zijn passie voor architectuur.

Wiltjer is begeleider en examinator bij de opleiding MSEng

Hij studeerde civiele techniek aan de TU Delft (1987) en

bij de Betonvereniging en Bouwen met Staal.

heeft als raadgevend ingenieur de afgelopen dertig jaar
honderden constructies ontworpen. Remko Wiltjer heeft de
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Theater De Kampanje,
Den Helder
Oplevering 2015

Muziekcentrum De Nobel, Leiden
Oplevering 2014
Start ontwerp 2009

Renovatie en herbestemming van
rijksmonument en voormalige
Marinebasis Willemsoord

Nieuwbouw en renovatie
in historische binnenstad,
muziekcentrum met twee zalen

Busitel III, Amsterdam
Oplevering 2012

Huisvesting IMd, Rotterdam
Oplevering 2011
Start ontwerp 2010

Renovatie en transformatie
van kantoor tot hotel

Transformatie van een staalfabriek
in een kantoor voor IMd

Energiehuis, Dordrecht
Oplevering 2014
Renovatie Energiehuis Dordrecht
tot Cultuurfabriek, ca. 11.000 m2,
monumentaal en industrieel erfgoed

AZC Grave
Start ontwerp 2011
Renovatie en nieuwbouw Generaal
De Bonskazerne tot AZC

Da Vinci College,
Roosendaal
Start ontwerp 2013
Renovatie en nieuwbouw
VMBO en praktijkonderwijs

Huisvesting Nationale Politie,
Den Haag
Start ontwerp 2013
Hoofdkantoor van
de Nationale Politie

Gerechtsgebouw Utrecht

Port City, Rotterdam

Met ondergrondse parkeergarage,
renovatie en nieuwbouw

4 kantoorgebouwen van
elk ca. 8.000 m2 en een parkeerdek
van ca. 13.000 m2

Seeligkazerne Breda

Naam adviseur brandveiligheid / bouwfysica

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Emiel van Wassenaar

Zestien

Universitair

Emiel van Wassenaar (1972) is vanaf 2001 in dienst bij

functie als senior adviseur ook de functie van groepshoofd

ingenieursbureau LBP|SIGHT. Met meer dan 90 medewerkers

brandveiligheid en is hij met zijn team verantwoordelijk voor de

is LBP|SIGHT een gerespecteerd adviesbureau op de

verdere ontwikkeling van dit vakgebied binnen LBP|SIGHT.

vakgebieden bouw, ruimte en milieu. Als senior adviseur

Door zijn kennis en jarenlange ervaring weet Emiel complexe

brandveiligheid en bouwfysica heeft Emiel van Wassenaar

uitdagingen om te zetten naar praktische oplossingen. Emiel

bijgedragen bij het ontwikkelen en realiseren van een groot

van Wassenaar is tevens voorzitter van de Vereniging van

aantal complexe bouwprojecten op het gebied van zowel

Brandveiligheidsadviseurs (VVBA).

woning- en utiliteitsbouw. Sinds 2010 vervult hij naast zijn

Kennis en ervaring projecten (selectie)

56
Hotel Zoku Metropoolgebouw,
Amsterdam
Oplevering 2015

Theater De Kampanje,
Den Helder
Oplevering 2015

Nieuw hotel concept wat het
nieuwe (internationale) wonen
en werken faciliteert

Renovatie en herbestemming van
rijksmonument en voormalige
Marinebasis Willemsoord

Mini Mall, Rotterdam
Oplevering 2013

David de Wiedgebouw, Utrecht
De Uithof
Oplevering 2011

Renovatie en herbestemming
van voormalig Station Hofplein
tot creatieve hotspot

Nieuwbouw voor de faculteit
Bètawetenschappen

Wolff Bioscoop, Utrecht
Oplevering 2014-2015
Nieuwbouw bioscoopcomplex met
16 zalen en 3500 stoelen

Wijnhaven Hotel en
appartementen, Rotterdam
Oplevering 2014

Museum De Pont, Tilburg
Start ontwerp 2014

Ensemble van hotel, commerciële
ruimten en appartementen op het
Wijnhaveneiland

Nieuw entreegebied en een
uitbreiding museum met een
expositieruimte, depot en
restaurant

Teylers Museum, Haarlem
Oplevering 2011

Montevideo, Rotterdam
Oplevering 2005

Hotel en restaurant Kasteel
Broekhuizen, Leersum

Renovatie en verbouwing van het
oudste museum van Nederland

Hoogbouwproject met
luxeappartementen en -kantoren.

Renovatie en herbestemming

Seeligkazerne Breda

Naam landschapsarchitect

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Edwin Santhagens

Vierentwintig

Universitair

Functies

Opleiding
1989

Academie van Bouwkunst, Amsterdam

1982

RHSTL Boskoop, Tuin- en landschapsinrichting

Directeur, Supervisor, Projectleider, Senior landschapsarchitect

Werkervaring
1990 - heden

Buro Sant en Co, landschapsarchitectuur

1984 - 1988

Bureau Bakker en Bleeker, assistent ontwerper

1984

Bureau van Empelen en van Aalderen, tekenaar
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Stationsplein Oost, Utrecht
Oplevering 2016
Start ontwerp 2011

Oosterpark, Amsterdam
Oplevering 2015
Start ontwerp 2010

Stadspark Sittard
Oplevering vanaf 2014
Start ontwerp 2012

De Heuvel, Tilburg
Oplevering 2009
Start ontwerp 2007

Inpassing sportcampus,
Zuiderpark Den Haag
Ontwerp 2009

Openbare ruimte met overkapping
en fietsenstalling inclusief de
aanhechting aan omliggende
projecten

Ontwerp verdubbeling Oosterpark
van introvert buurtpark naar
bruisend stadspark

Ontwerp gemaakt voor de
vernieuwing van het
rijksmonumentale Stadpark Sittard

Ontwerp van hét centrale plein van
Tilburg; bruisend en ontspannend,
modern en groen. Maar ook een
plek voor cultuurfestivals en kermis

Masterplan en ontwerp voor een
internationale sportcampus in het
‘Central Park’ van Den Haag

Eemplein, Amersfoort
Oplevering 2009
Start ontwerp 2005

Park Schinkeleilanden,
Amsterdam
Oplevering 2008

Olympisch Stadionplein,
Amsterdam
Oplevering 2007
Start ontwerp 2001

Openbare ruimte Roombeek,
Enschede
Oplevering 2005

Dakpark Vierhavensstrip,
Rotterdam
Ontwerp 2002-2006

De Knoop is het nieuwe culturele
hart van Roombeek. Op de Knoop
staat hét cultuurcomplex van
Enschede, Het Rozendaal, waarin
kunst, cultuur en architectuur
samenkomen

Circa acht meter boven straatniveau
een dakpark van een kilometer
lang dat 45.000 vierkante meter
bedrijfsruimte overkapt

Ontwerp voor het Eemplein, een
eigentijds plein aan de Eem, de
navelstreng van Amersfoort. Een
plein dat moet gaan fungeren als
een icoon voor de moderne stad
waar het goed vertoeven is

De Schinkelzone is opgevat als een
eilandenrijk met een groot aantal
recreatieve gebruiksmogelijkheden

Ontwerp een flexibele ruimte geschikt
voor grootstedelijke evenementen
maar ook voor dagelijks gebruik

Seeligkazerne Breda

Naam restauratie- en renovatiedeskundige

Aantal jaar beroepservaring

Opleidingsniveau

Hans Kuiper

Eenentwintig

Universitair

Architectenbureau J. Van Stigt B.V.

Opleiding
1990 - 1996

Bouwkunde TU Delft, eervolle vermelding

1992 - 1996

Ontwikkelaar lesprogramma’s
computer aided design TU Delft

Werkervaring
1993 - heden

Projectarchitect bij Buro Van Stigt

1993 - heden

Eigenaar architectenbureau HKA

1994 - 1996

1992 - 1996

Docent digitale technieken TU Delft

1986 - 1996

Operateur Grand Theatre Amersfoort

(Hans Kuiper Architectuur)

Functies

Visualist / ICT / CAD tekenaar 		

Projectarchitect
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De Hallen, Amsterdam
Oplevering 2014

5e Montessorischool
Watergraafsmeer, Amsterdam
Oplevering 2010

Conservatorium Hotel,
Amsterdam
Oplevering 2012

Olympisch Stadion, Amsterdam
Oplevering 2012

De Greiner, Haarlem
Oplevering 2010

Transformatie van voormalige
tramremise en tevens rijksmonument
naar Centrum voor media, cultuur,
mode, horeca en ambachten

Gemeentelijk monument, verkozen
tot beste basisschool 2011

Herbestemming van
conservatorium tot 5 sterren hotel

Nieuwe functies: atletiek stadion
en bedrijven

Renovatie rijksmonument

De Graansilo’s, Amsterdam
Oplevering 2008

NUON B gebouw, Leiden
Oplevering 2008

Grote Kerk, Breda
Oplevering 2006

De ripperda oudbouw, Haarlem
Oplevering 2006

Gemeentehuis Keulen (DE)
Ontwerp 2002

Herbestemming van
graansilo tot woningbouw

Herbestemming monument

Herbestemming tot kantoor

Herbestemming tot woningbouw

Nieuwbouw gemeentehuis met
winkels en kantoren

Huisvesting Nationale Politie
Den Haag
Da Vinci College
Roosendaal
Huisvesting IMd
Rotterdam
MetaForum
TU Eindhoven
Stationsplein Oost
Utrecht
Matrix VI
Amsterdam
Picasso Lyceum
Zoeter meer
Kantoor EHA
Rotterdam
Amgen Europe
Breda
Muziekcentrum De Nobel
Leiden
Faculteit TNW
TU Delft
OWC Noordwestcluster
Utrecht
Flow Amsterdam
Amsterdam
Orion 2e onderwijsgebouw
Universiteit Wageningen
De Doelen en Codarts
Rotterdam
Theater De Kampanje
Den Helder
Universiteitsbibliotheek UvA
Amsterdam
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Colofon
© Ector Hoogstad Architecten
Rotterdam, oktober 2014
Joost Ector
Max Pape
Chris Arts
Romy Berntsen
Samuel Delgado Vicente
Mérit Heinen
Ralph Noordhoek
Elia Salcedo Quiles
Auzie Triratnamurti
Architectuurbureau J. van Stigt
Hans Kuiper
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Edwin Santhagens
Stephen Tas
IMd raadgevende ingenieurs
Remko Wiltjer
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LBP|SIGHT
Emiel van Wassenaar
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