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CAMPUS

MAXIMAAL BIJDRAGEN
AAN DAADWERKELIJKE
UITWISSELING
Een gesprek over campusontwerp in theorie en praktijk
In de opdrachtenportefeuille van Ector
Hoogstad Architecten speelt de campus
een opmerkelijk grote rol. Joost Ector
vroeg zich af in hoeverre de in de
praktijk opgedane ervaringen van het
bureau stroken met het theoretische
kader van campusontwikkeling.
Aangezien bouwkundige Salomé Bentinck
twaalf jaar lang verantwoordelijk was
voor de campusontwikkeling van de
Universiteit van Amsterdam en sinds
drie jaar bij de faculteit Bouwkunde van
de TU Delft onderzoek verricht naar
universiteitscampussen, is zij bij uitstek
de deskundige met wie Joost graag eens
van gedachten wilde wisselen.
Fotografie EDITH VERHOEVEN / JOEP JACOBS
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ls voorbereiding op het gesprek heeft Salomé Bentinck
de website van Ector Hoogstad Architecten bekeken
en haar viel de uitdrukking ‘op het kruispunt van’ op.
Joost Ector verduidelijkt de gelaagde betekenis: “Het
kruispunt is de plek waar zowel letterlijk als figuurlijk de ontmoeting
plaatsvindt. Ik denk dat we decors kunnen scheppen die geëigend
zijn voor het ensceneren van die ontmoeting.”
Salomé vertelt wat haar motiveert om onderzoek naar campussen
te doen. “Kruispunten zijn essentieel, het gaat om routes en
bijvoorbeeld transitiezones tussen meer of minder openbaar. Dat
zijn interessante plekken, waar veel gebeurt. Alle universiteiten van
Nederland proberen met hun gebouwen de ontmoeting te stimuleren,
maar er bestaat slechts een vage notie van hoe dat moet. Ik studeer
op wat de fysieke voorwaarde zou moeten zijn voor face to face
communicatie en hechting aan een campus of aan een universitair
gebouw. Je komt makkelijker als je gehecht bent aan de plek door
een positieve ervaring. Het is beperkt wat je daar fysiek aan bij kan
dragen, maar ik ben wel op zoek naar wat dat zou kunnen zijn.”
Als Joost vraagt hoe het met literatuur is gesteld, antwoordt
Salomé: “Er bestaat veel literatuur over de geschiedenis van
de campusontwikkeling in Amerika en Engeland. Alexandra den
Heijer heeft Nederlandse universiteiten voor haar proefschrift
geïnventariseerd en een benchmark ontwikkeld. Dat is een
interessant overzicht, geen ontwerprichtlijn. Op ontwerpniveau
bestaat er in ieder geval heel weinig literatuur. Het ligt in mijn
bedoeling om bij te dragen aan met name Programma’s van Eisen.
Ik wil geen oplossingen voorschrijven, maar de keuzes en
afwegingen die gemaakt moeten worden zou ik transparanter en
inzichtelijker willen maken.”
Joost: “Vroeger bestonden er universiteitsterreinen, bedrijfsterreinen
en ziekenhuisterreinen; tegenwoordig heet zo’n gebied al gauw
campus. Wanneer is de campus gangbaar geworden?”
Salomé: “Toen ik in 1999 bij de UvA begon, was er bij het
Binnengasthuisterrein al sprake van campus. Het gebruik van de
term was strikt genomen niet goed. Volgens de Angelsaksische
definitie bestaat een campus, dat letterlijk open veld betekent,
uit een universiteit met woningen. De universiteit van Virginia in
Charlottesville is daarvan het icoon. Deze uit het begin van de
negentiende eeuw daterende campus is heel strak georganiseerd.
Aan de randen van het grasveld staan neoclassicistische gebouwen
waar de professoren met hun studenten woonden. Sinds 1999 werd
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het begrip steeds meer gangbaar. Tegenwoordig noemt iedere
projectontwikkelaar een terrein campus. Mij maakt het niet uit of
je het campus noemt of terrein, maar het maakt wel uit of er een
mix van functies is.”
Joost: “Toen terreinen campussen werden, ging dat ook gepaard
met de opkomst van een utopische inslag. Door iets campus te
noemen, lijkt het ook meteen voor de hand liggend om rondom
een bepaald thema een idylle te willen organiseren, het landschap
een belangrijkere rol te laten spelen en de buitenwereld min of
meer buiten te sluiten.”
Salomé: “De UvA noemt het ‘stad als campus’, daarin ligt een zekere
verwevenheid met de stad besloten. Het is inderdaad belangrijk
om na te denken in welke mate je totale integratie in het stedelijk
leven nastreeft of dat je toch een beetje een omgeving voor gelijken
wilt maken.”
OVERGANGSGEBIEDEN
Joost neemt als praktijkvoorbeeld het DSM-terrein in Geleen, de
Brightlands Chemelot Campus, waarvoor het bureau een ontwerp
maakt voor een nieuw centraal voorzieningengebouw. “Chemelot
is een prachtig voorbeeld van wat tegenwoordig de ‘triple helix’
heet: samenwerkingen tussen overheid, kennisinstituten en
bedrijfsleven. Zo’n centraal gebouw moet een maximale bijdrage
leveren aan daadwerkelijke uitwisseling. Hoe je dat in de praktijk
vormgeeft, is een interessant vraagstuk. We hebben geprobeerd
om dat te bereiken door overal overlappen te maken. Tussen
het gebouw en het omringende landschap, maar ook in de
vorm van fysieke en visuele verbindingen tussen verschillende
gebruikers en programmaonderdelen. Bij Chemelot leent het
gemêleerde programma zich daar uitstekend voor. Toch mis ik hier
ongeprogrammeerde ruimte waar spontane initiatieven een plek
kunnen vinden. Het klinkt een beetje hoogdravend, maar ik pleit
voor een mentaal zwaartepunt waar mensen zich toe aangetrokken
voelen. Dat hoeft geen programmaonderdeel te zijn. Misschien zelfs
niet eens een gebouw.”
Salomé: “Maar dat is wel lastig. Neem het Amsterdam Science Park,
je hebt daar noodgedwongen veel ongedefinieerde ruimte.”
Joost: “Daar ontbreekt inderdaad dat zwaartepunt, die plek waar
je iedere dag even geweest wilt zijn. De afstanden zijn er te groot
en de gebouwen zijn naar binnen gekeerd. Dat zou je sowieso
moeten voorkomen.”

Salomé: “Aan de andere kant hebben mensen ook behoefte aan
beslotenheid. Uit mijn waarnemingen blijkt dat ze een deur of een
duidelijke ingang helemaal niet vervelend vinden. Maar het is wel
belangrijk om te weten wat er in een plint gebeurt, want het is niet
prettig om langs een dichte gevel te lopen. Het spel met binnen en
buiten is belangrijk. Met serres, zoals jullie die regelmatig maken,
kun je in een gebouw heel goed gelaagdheid brengen.”
Joost: “Wij gebruiken serres inderdaad vaak als overgangsgebied.
Daarmee maak je automatisch een groot gebaar dat van buitenaf
mensen aantrekt. Het is een logische plek om binnen te komen waar
je je even tussen binnen en buiten waant en waar je leuke dingen
kunt organiseren.”
Salomé: “Een ander voordeel van dat soort ruimte is dat je er de
barrière tussen verdiepingen mee kunt doorbreken. Mensen hebben
moeite om samen te werken met collega’s die een verdieping lager
of hoger zitten. Een atrium kan helpen om dat te vergemakkelijken.”
Joost: “Inderdaad. Maar wij vinden het wel belangrijk om
onderscheid te maken tussen een serre en een atrium. Een serre
richt zich aan een kant op het omringende landschap, het atrium is
volledig omsloten door het gebouw. Als derde type kun je ook de
patio nog noemen. Elk type heeft zijn eigen psychologie. En een
eigen gebruiksaanwijzing; ze moeten slim worden geprogrammeerd
en goed worden geïntegreerd in het ruimtelijke verhaal van je
gebouw. Anders krijg je van die lege holtes waarin je moederziel
alleen over een trap moet terwijl je je in een observatorium waant.”
Salomé: “Het is heel belangrijk om dit soort overwegingen naar je
opdrachtgever toe expliciet te maken, vooral als er bezuinigd moet
worden. In mijn onderzoek vraag ik iedereen waar ze op toevallige
wijze de meeste mensen tegenkomen. Dat is in de gangen en in de
hal. Mits goed vormgegeven is de tarraruimte, ofwel de onnuttige
ruimte, van grote betekenis. Voor een goede afweging is het
belangrijk dat opdrachtgevers dat weten.”
Joost: “Dat is inderdaad herkenbaar. Opdrachtgevers zijn gevoelig
voor zinvol ruimtegebruik. Ze vinden het interessant als een gang
kan dubbelen als studielandschap of als overlegplekken.”
Salomé: “Gebouw Bouwkunde in Delft is daarvan een goed
voorbeeld. Door het concept van de straat gebeurt er veel met die
lange, brede gang.”
Joost: “De straat en het plein zijn geliefde metaforen voor de
rangschikking van activiteiten en ruimtes en een heel effectieve
manier om met opdrachtgevers over gebouwen te praten. Maar niet
zonder gevaar, want het leidt zo gauw tot een naar binnen gerichte
structuur. Funest voor gebouwen die je wilt laten functioneren als
mentaal zwaartepunt van een groter geheel zoals een campus.”
Salomé: “Dan moet je inderdaad niet alleen over het gebouw
nadenken, maar ook over zijn plaats en rol in de omgeving.”
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Hoe je over de omgeving van het centrale campusgebouw kunt
nadenken, demonstreert Joost met het sprekende voorbeeld van de
Illinois Institute of Technology in Chicago waar architectenbureau
OMA de verkeersstromen van de campus in kaart heeft gebracht
en uitgerekend het drukste kruispunt heeft opgenomen in een
nieuw gebouw. “Dat campusgebouw is het kruispunt geworden en
andersom. Bijna alle wegen van A naar B komen er samen.”
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ROUTES OPSPANNEN
Salomé: “Op de beroemde route van A naar B moet het ook
inderdaad gebeuren. De zogenaamde buiken en knopen, daar waar
de verkeersstromen pieken en stilstaan, beïnvloeden het loopritme
en bepalen het ogenblik om de ander te ontmoeten.”
Joost: “Ik probeer die routes eigenlijk altijd op te spannen tussen
bestemmingen met echte functionele waarde.”
Salomé: “Ik geloof absoluut totaal niet in zitzakruimtes als
bestemming. Wetenschappers hebben weinig tijd en geen zin in
afleiding, daar zijn ze te gefocust voor. Ze moeten ertoe verleid
worden om collega’s te ontmoeten. De Espressobar van Bouwkunde
is daarin bijvoorbeeld heel functioneel. Die zit bij een van de
belangrijkste entrees. Iedereen komt daar langs of staat in de rij
voor de koffie. Je komt daar zoveel mensen tegen.”
Joost: “Maar ik moet wel voortdurend uitleggen dat die polen voor
het gewenste effect soms juist beter uit elkaar kunnen liggen dan
naast elkaar. Binnendoor of buitenom is ook zo’n eeuwige discussie.
Het is lastig om mensen te verleiden om in weer en wind van het
ene naar het andere gebouw te willen laten lopen, terwijl ik denk dat
het soms veel zou kunnen toevoegen.”
Salomé: “Dat is inderdaad lastig. Het is al moeilijk om mensen van
verschillende verdiepingen te laten samenwerken, laat staan mensen
uit verschillende gebouwen. Als je mensen naar buiten stuurt,
moet de openbare ruimte écht iets te bieden hebben. In Singapore
zag ik wandelpaden met een afdak tegen de felle zon. Het houdt
ook de regen tegen. Ik weet niet waarom dat hier niet gebeurt.
Misschien is het te kostbaar.”
Joost: “Daar raak je de kern van het probleem. Ondanks alle
ambities zijn we alleen bereid om voor het meest functionele
te betalen. Wat architecten geacht worden voor ontmoeting,
campusgevoel en sfeer te doen, komt toch nog vaak voor rekening
van hun creativiteit.”
Salomé kan daar hartelijk om lachen: “Maar dat is jullie toch
wel toevertrouwd? Bovendien hoeft het niet duur te zijn. Veel
dingen hoeven niet per se goed afgewerkt te worden, een
beetje rafeligheid mag best, een beetje anarchie ook. Dat zijn
geweldige impulsen voor de spontaniteit die mensen in een
campus zoeken!” 

NIEUW CENTRUM VOOR DE
BRIGHTLANDS CHEMELOT CAMPUS
Het Center Court op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen vormt
straks het centraal gelegen ontmoetingscentrum op de campus. Verbinden
en ontmoeten zijn de belangrijkste functies van dit nieuwe gebouw. Twee
hoofdentrees bieden de bezoekers toegang tot de centrale hal die wordt
vormgegeven als experience center waar nieuwe, op de campus ontwikkelde
biobased materialen tentoongesteld worden. Rondom deze hal liggen
horecavoorzieningen zoals de espressobar, het zelfbedieningsrestaurant en de
club; alle voorzien van een terras op het zuiden met een directe ligging aan het
park. De terrassen bevinden zich zowel direct aan het park als op de eerste
verdieping en zijn bereikbaar via indrukwekkende tribunetrappen die ook te
gebruiken zijn als zitplaats bij evenementen. De espressobar en de club
grenzen daarnaast aan het vergadercentrum met centrale meeting area en
daarboven het auditorium. Op de tweede en derde verdieping liggen alle
onderwijs- en onderzoeksruimten van de Universiteit Maastricht en van CHIll,
de Chemelot Innovation and learning labs. Op de bovenste verdiepingen
tenslotte komt de kantooromgeving van het DSM Innovation Centre. Onder
het Center Court liggen straks nog meer ruimten voor gezamenlijk gebruik:
een bezoekersparkeergarage met 100 parkeerplaatsen en een multifunctionele
sportzaal. De vorm van het Center Court is een symbiose van twee slingerende
volumes die de functies verbinden en ontmoeten symboliseren. Het ene volume
is opgebouwd uit horizontale donkere lagen van verschillende steenachtige
materialen met elk hun eigen structuur. Het andere volume is regelmatig,
verticaal verdeeld en wordt uitgevoerd in licht gekleurd metaal en glas. 

