
Naam :                   Jeroen Beerens
Studienummer:  4095138
Datum:                  5-10-2014BK3OV3 

Definitief ontwerp en een beeld voor de beeldentuin
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DEFINITIEF ONTWERP
Laat in een aantal plaatjes de belangrijkste stappen zien waarin het definitief ontwerp tot stand is gekomen. Licht deze kort 
toe.
In de eerste week was de opdracht om drie verschillende vormtalen aan te houden. Dit als uitgangspunt voor mijn latere 
ontwerp, zijn de dubbelgekromde vormen en gekromde vormen afgevallen. Escher staat voor mij als iemand die met veel 
rechte, orthoganale lijnen werkt. Iets doet met de “natuur”. Fysiek klopt niet alles, bijvoorbeeld de “Staircase” (afbeelding 5 en 
6). Om niet teveel af te wijken van de lijnen m.b.t. Escher, is uiteindelijk de orthogonale vormtaal aangehouden. In afbeelding 
1 is te zien dat de drie vormen uitgeprobeerd worden. In afbeelding 2 wordt het idee al verder uitgewerkt, rechte vlakken als 
dak, welk van formaat en dikte verschillen. Om een afscheiding te hebben tussen terras en ingang naar museum, is ervoor 
gekozen om het terras 3 meter naar voren te plaatsen en tevens moest het looppad van de bezoekers overdekt zijn, hierom is 
de hoek tussen de twee vlakken aan elkaar verbonden (afbeelding 3). Om genoeg licht overal te krijgen, en niet teveel kunstli-
cht, zijn de vlakken welk tevens als dak fungeren, om en om gemaakt van dichte materiaal en glas (afbeelding 4). 

Voldoet het eindresultaat aan de eisen en de gestelde eisen? Toon dit aan.
Tijdens de analyse bleek dat er erg veel zon viel op het terras. Dit zou aangepast kunnen worden door het dak verder door te 
laten lopen. Bij het definitief ontwerp is ervoor gekozen om er een constructie te plaatsen voor uittrekbare zonneschermen. 
In eerdere analyse is al naar voren gekomen dat er geen problemen zijn met de wind, hier zijn dan ook verder geen aanpassen 
voor gedaan. 

Beschrijf de relatie met de omgeving en illustreer dit met enkele plaatjes. Geef de betekenis aan van de gekozen camera-
standpunten.
Vergeleken met de omgeving is het ontwerp van de tuin en ingangsgebouw vrij modern van stijl. Het moet een gebouw 
worden wat mensen trekt. Niet iets wat wegvalt in zijn naaste omgeving. Het staat midden op een plein, waar allerlei verkeer 
langs gaat. Men moet getriggerd worden om het museum en de tuin te bezoeken. Uiteraard moet er ook niet teveel ondersc-
heid zijn tussen de omgeving en het gebouw. Daarom is ervoor gekozen om het ontwerp in 3 basiskleuren te houden, 
grijs(staal/metaal), wit en bruin (walnoot). Dit zorgt voor een zeer rustige omgeving. 

HET BEELD
Laat de onderzochte varianten zien en motiveer de uiteindelijke keuze.
Voor de varianten is er gekozen tussen twee soorten. De vrije, cilinder vorm of de vorm met rechte lijnen. Welk in overeen-
stemming is met het huidige ontwerp van de tuin zelf. Om de tuin niet te eentonig te laten worden, wordt het de vrije cilinder 
vorm. De vorm is geinspireerd op de oneindige trappen van Escher. (afbeelding 5 en 6) Door te kiezen voor een vorm wat niet 
in overeenstemming is met de tuin zelf, zorg je voor een mooi helder contrast. Het moet een trekpleister zijn, iets wat anders is 
(afbeelding 7). Afbeelding 8 is de andere variant te zien, waar duideliijk te zien is dat dit dezelfde vormtaal is als de tuin. 

Wat is het totale volume van het beeld?
Totale volume van het beeld is 50m³

Hoe groot zal het beeld in werkelijkheid zijn? Laat dit in een plaatje zien.
Het beeld zal groter worden dan de gemiddelde mens. Het moet goed te zien zijn, een eye-catcher. Daarnaast wordt het van 
geweven staal gemaakt, wat het weer een industrieel uiterlijk geeft. (afbeelding 7, 9 en 10)
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Definitief ontwerp
Op afbeelding 1 is het de�nitieve ontwerp te zien van de tuin voor het Escher museum. Voor het ontwerp van de tuin en het ingangsgebouw is er een proces aan vooraf gegaan. 
Op afbeelding 2 is mijn grootste inspiratie en tevens beginsel te zien van het ontwerp voor de tuin. De tuin staat voor het museum voor Escher. Zijn ontwerpen zijn ongekend, 
orthogonale lijnen, natuurlijk, recht. Alles vormt met elkaar een eenheid. Na verschillende onderzoeken in week2, 3 en 4  (afbeelding 6) gedaan te hebben, bijvoorbeeld naar 
hoeveelheid licht/zon en wind, moet er een de�nitief besluit gemaakt worden en deze verder uitgewerkt. 

In de tuin staan het terras en de tuin centraal. Bezoekers moeten blijven hangen, moet niet alleen maar een museum zijn, maar ook een recreatiegebied. Men moet er blijven 
hangen en genieten van de zon, het lekkere eten en natuurlijk het beeld wat geplaatst staat in de beeldentuin. Het moet een trekpleister worden. 

In afbeelding 6 is de zonnestudie te zien voor het terras, zoals hier te zien is ligt het terras goed in de zon. De zon kan in de zomermaanden natuurlijk ook veel te heet worden, 
of het kan juist in de slechtere periodes gaan regenen. Dan is het dak waar de bezoekers onder kunnen lopen niet genoeg. Hiervoor is er een constructie geplaatst voor een 
overkapping. Omdat het in Nederland nogal verschillend is qua weer, is deze handmatig verstelbaar. Om een kleine impressie te geven, van zowel de overkapping als het terras 
en tuin zijn de afbeeldingen 4 en 5.  Op afbeelding 3 is te zien hoe het terras oogt met de tuin. De tuin wordt omsloten door het terras en de ingang vanuit het trappenhuis door 
wanden gemaakt van glas en steen.

Om een bepaalde sfeer en eenheid te vormen, is de tuin opgebouwd uit drie kleuren. Grijs (steen en metaal), wit en bruin (walnoothout). Het trappenhuis (afbeelding 7) heeft 
twee functies. Ten eerste is het een gewone ingangsgebouw, waar men binnenkomt om het museum en/of de tuin te bezoeken, maar de grijze blokken steen zijn op 70cm 
hoogte gemaakt, waardoor ze ook gebruikt kunnen worden als zitplaatsen. Om het gebouw (afbeelding 8) zo te vorm te geven, dat het betrekking heeft op het Eschermuseum, 
is er in de zijkant van het gebouw de naam van het museum uitgehaald. Door licht te plaatsen in de ingang, geeft dit een zeer mooi e�ect ‘s avonds wanneer mensen voorbij 
rijden of lopen. 

De ingang (afbeelding 9) naar het museum zelf is zeer strak en sober. Een van de eisen was 
dat de mensen overdekt konden lopen van het trappenhuis naar ingang van de museum. 
Door het dak te laten bestaan uit twee verschillende materialen (steen en glas) geeft dit 
extra dimensie aan de sobere ruimtes (afbeelding 10),  licht komt van boven en is zeer 
gesloten. Je wordt als het waren getrokken naar de ingang van de museum.

Door de materiaalkeuzes die in verloop van de weken gemaakt zijn. Aan de hand van 
zonne- en windanalyes is er een de�nitief ontwerp ontworpen.  Om de veiligheid van de 
gebruikers van het plein te waarborgen is er een strak en simpel glazen hek om de tuin 
geplaatst, zodat er niemand zomaar in kan vallen. 

Het gebruik een kleine variatie aan materialen zorgt voor een rustige uitstraling. Door de 
variatie in dakvlaken ontstaat er een interessant lichtspel. Samen met het moderne terras 
zorgt het ervoor dat de beelden nog beter tot hun recht komen. Ze steken af van hun 
omgeving, maar vormen in materiaal en sfeer een perfect eenheid met de rest.   
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De�nitief ontwerp
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Week1 concept - eerste inspiratie

3
Relatie - terras met tuin
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Terras en overkapping - groot doek, meer beschutting
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Terras en overkapping - klein doek, meer zon
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Zonanalyse
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Trappenhuis
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Ingangsgebouw - materiaal gebruik en detaillering
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Ingang museum - relatie met terras
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