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Interieur ontwerp
Helen Dowling Instituut



versterking relatie met omgeving

 Het Buiten object

 Het Binnen object

Het doorlopende pad 

  uitstulping
  open ruimte
  eclarage

stepping stones naar terras / bron  in tuinvogels zonnestralen  eclaragebronkunstbron
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Bezonningstudie zomer 

Bezonningstudie winter 
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De studie toont aan dat de centrale hal   zomers zonlicht krijgt tijdens de vroege ochtend . 
De zijde van de spreekkamers en vergaderzalen zijn op het noorden (schaduw) georienteerd, 
De groeps en werkruimten staan al vroeg in de zon. 
De keuken, directie en de entreezone krijgen namiddagzon.

licht op bos aan noordzijde tegenlicht bos aan zuidzijde

1700 uur
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tegenlicht ivm zonnestand

ARGUMENTEN

CUL DE SAC ( eind(hogere)-doel)

Verantwoording

Het plan kan worden versterkt 
door het gebouw beter in de 
omgeving te situeren. Aansluiting 
wordt gezocht bij het bewandelen 
van de levensweg.

Het gebouw is nu onderdeel 
gemaakt van een route, de 
bochten in de route ontstaan niet 
vanzelf, ze komen tot stand door 
argumenten, bijvoorbeeld een 
steen of een kunstwerk, dat het 
rechtdoorgaan verhindert. 
We veranderen hierdoor van 
richting, er onstaan nieuwe 
perspectieven en inzichten ( 
japanse levenskunst). Op het 
pad, fungeert het gebouw als 
tijdelijke shelter, maar het pad 
vervolgd, het doel ligt buiten het 
gebouw zelf. ( verwijzing naar het 
begaan van de roerige weg na en 
met kanker). Het HDI, shelter, is 
daarbij een doorgang naar het 
hogere doel, in de uitstulping 
vind met rust, inzichten, 
verlichting, en de reiziger treft er 
reisgenoten. Het eindpunt (cul de 
sac) bevat de eigenlijke 
apotheose van de reis. De 
reiziger treft er de bron van het 
leven (de binnenboom) maar 
vooral zichzelf. 

HDI
shelter

kunstlokaties 

argumenten 

?

?

? ?

?

?

vol in zonlicht
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Als we het gebouw naderen bevinden we ons op een 
bochtig wandelpad, er liggen rotsblokken het pad 
buigt eromheen. 
Het is namiddag het pand staat in het volle zonlicht, 
een lage zon, lange schaduwen. Links achter licht 
een kunstvoorwerp.
Het pand is mooi ingepast in het landschap, het ligt 
fijnverscholen tussen de bomen.  De kunstwerken 
geven houvast.
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De receptiebalie maakt onderdeel uit van een lange 
houten lamellenwand. In de receptie is een grote mooie 
afbeelding op de wand aanwezig. De gastvrouw komt 
meteen naar je toe en vangt je op. Rondkijken of even 
wachten in de lounge. Er  staat een ronde wand met 
zachte kleurige panelen waardoor de akoestiek prima is.
Het materiaal op de vloer is het zelfde als op het pad 
buiten. In de tochthal staat een mooie bonzai, hoe oud 
zou die wel niet zijn ?

kijkrichting

akoestische panelenwand met vilten afwerking 

fotowand
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De wachtlounge naast de entree, de eerste 
indruk bij uitstek. De ligging is prima met 
uitzicht op entree en op de zonzijde van 
de tuin. Er kan hoog en laag worden 
gezeten. Het tapijt is van Leoxx, grote 
bloempatronen in vele kleuren. 
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De slinger bank pakt de vormtaal over van het slingerpad                                   door het gebouw en de vorm van het centrale meubelstuk met lift en cocoon.

Zicht op de trap en de centrale ruimte, het buitenlicht blijft zichtbaar door de lamellenwand, op de vloer liggen strips van mosa
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Boekenkast
Voorstel intekening is met open structuur,
de boekenkast is verkleind om het daglicht 
binnen te kunnen laten. Het zonlicht valt 
door de lamellenwand ook naar binnen.

Alternatief
Voor de boekenkast is een alternatief model 
ontwikkeld waarbij de gehele ombouw als 
meubel wordt beschouwd, er is ook een 
zitje opgenomen in dit element.

alternatief trap en boekenkast meubel
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