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De opdracht
Creëer een huis voor makers en denkers 

De voormalige zuivelfabriek van burgum ligt nu midden op het bedrijventerrein Burgum 
Noord, maar dat is niet altijd zo geweest. In de loop van de jaren is het gebied getuige ge-
weest van vele veranderingen. Waar het terrein eerst aan de rand van Burgum lag, is het zo 
langzamerhand ingesloten door het bedrijventerrein en de jachthaven. Meest recent heeft de 
bouw van de Centrale as een flinke invloed gehad op het gebied en zijn er meer flinke wijzigin-
gen in het verkeersnet in en rond Burgum aangebracht. Het introverte karakter van het ter-
rein en de route er naartoe kan versterk worden, maar de aansluiting op de omgeving - het 
water, de Centrale as en het centrum- kan ook gemakkelijk gezocht worden. 

In 2003 verloor de oude zuivelfabriek haar functie en is sinds die tijd door gebrek aan on-
derhoud meer en meer vervallen geraakt. De oppervlakte van het gebied is enorm, maar de ge-
bouwen en de ruimte daartussen bieden kleinere deelgebieden een kans op ontwikkeling. 

Wat is in deze situatie dan eigenlijk interieur? De ruimte tussen de verschillende gebouwen? De 
gebouwen zelf? Begint het binnenkomen langs het entreegebouw, de wal of de toegangsweg? 
Of pas bij het betreden van de verschillende  gebouwen?

Voormalige situatie



Geschiedenis
De molkfabryk in Burgum  

Burgum is het grootste dorp (ruim 10.000 inwoners) in de gemeente Tytsjerksteradiel waar-
in ook het gemeentebestuur is gevestigd. Voorheen was het oppervlak van burgum een stuk 
groter, Noardburgum was eerst onderdeel van burgum maar werd in 1930 onafhankelijk. Bur-
gum wordt ook wel het woud en waterdorp genoemd en beschikt over een winkelcentrum 
met verschillende horeca gelegenheden. De omgeving van burgum wordt gekenmerkt door een 
coulisselandschap met houtwallen, veel natuurgebieden, veel fiets- en ruiterpaden en vele me-
ren. 

De voorzieningen in bergum zijn divers, zo beschikt het dorp over:

 Zowel basisscholen als voortgezet onderwijs
 Kinderdagverblijven en cultuurcentrum 'de waldsang'
 Sporthallen
 Overdekt zwembad
 Manege
 Tennisbanen
 Fierjepkansen
 Jachthaven
 Skeeler-, fiets-, atletiek- en schaatsbaan 'het wetter en willepark'
 In- en outdoorpark aventoer
 Kerken met verschillende geloofsovertuiging
 

    Cultuur- en jongerencentrum
 Inloophuizen, verzorg- en wooncentra
 Jaarlijks festival Waldpop

Op het gebied van overnachten beschikt burgum alleen over een gastenverblijf en een camper-
plek naar bij de jachthaven.

De Molkfabryk lag in de begin jaren nog aan de rand van Burgum, aan de rivier de Kromme 
Ee. Deze ligging was van groot belang voor het bestaan van de fabriek aangezien dit gro-
te vrachtschepen de mogelijk gaf om de fabriek goed te bereiken. Tussen 1900 - 1930 was het 
terrein rondom de Molkfabryk nog niet bebouwd. Naarmate de tijd verder gaat, neemt de 
bebouwing toe. De Burgumerdaam, de straat waar de Molkfabryk gevestigd is, raakt steeds 
meer bebouwd met industrie. De bebouwing blijft toenemen en in 1970 is de jachthaven een feit. 
Ook bereikt het dorp en het industrieterrein een grotere omvang. In de jaren na 1985 vinden er 
grotere veranderingen plaats op het gebied van infrastructuur. Burgum krijgt een hoofdweg, 
de van Harinxmaweg. 

Burgum in 1900



Tegenwoordig is het terrein rondom de fabriek een terrein met veel voorzieningen en indus-
trie. Helaas is de functie van de fabriek verloren gegaan maar het gebouw staat nog en dat 
bied veel mogelijkheden.

Burgum in 2018
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Mijn visie
De buitenruimte maakt verbinding

Tijdens mijn eerste ontmoeting met de molkfabryk werd ik overdonderd door de grootte 
van het terrein. Als leek op architectuur gebied had ik geen idee wat ik met deze grootte aan 
moest. De buitenruimte viel mij meteen op. In de voormalige situatie vind ik dat de omgeving 
afgesloten wordt door de grootte van de gebouwen. Als je op het binnenplein staat, is er 
geen verbinding met de omgeving. Dit wil ik creëren. 

Ik wil dat je als je midden op het plein staat de omgeving kan ervaren. De jachthaven, het wa-
ter en de natuur. De industrie daarentegen wordt weggewerkt. De focus wordt verlegd. Er 
blijft een knipoog bestaan naar de oude functie van terrein en industrie komt terug in een 
modern jasje. 

Het directiegebouw krijgt een kantoorfunctie waarbij sommige delen van het gebouw ver-
wijdert worden en veranderen in een binnentuin en sommige ruimtes blijven zoals ze  nu zijn. 
De kaasmakerij wordt verkleind en wordt een restaurant en kookstudio. Het pekellokaal 
wordt ook verkleind en krijgt de functie flexibele werkplekken. Het kaaspakhuis wordt deels 
gesloopt aan beide kanten waardoor er een grote hal ontstaat die gebruikt kan worden 
voor evenementen en exposities. Hierbij blijft veel van de voormalige situatie behouden. Het 
indamplokaal wordt uitgebreid en krijgt een hotelfunctie. Hierbij wordt de buitenruimte een 
verbinding tussen de gebouwen en omgeving
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Water omringd terrein
Lelijke industrie valt erg op
Immense gebouwen
Je voelt je klein wanneer je midden op het plein staat
Geen verbinding tussen de gebouwen 
Geen verbinding tussen terrein en omgeving

Het plein wordt een tuin
De tuin is de verbinding tussen de gebouwen

Kaasmakerij wordt verkleind zodat leveranciers voor 
restaurant aan achterzijde kunnen leveren

Er kan volledig om het terrein gelopen worden

Nieuwe situatieOude situatie Eerste schetsen
Eerste indrukken - ideeën 

Zoals al benoemd bij mijn visie was de tuin dé plek waar ik mijn focus op wilde leggen. Wel 
was ik van mening dat ik mijn idee kan versterken door ook de omliggende gebouwen een 

functie en sfeer mee te geven. Hiernaast zie je enkele schetsen van de ruimtes waar ik meteen al 
wel een idee over had. moesten de witte kolommen aan de westkant eyecatchers worden, was 

de kaasmakerij perfect om omgetoverd te worden tot een restaurant, werd de tuin een plek 
van rust, verbinding en zelfvoorziening voor het restaurant. het pekellokaal moest dienen 
als werkplek voor de makers en denkers. tot slot moet de toren een hotel worden, die kan 

dienen als een tijdelijk thuis voor deze makers en denkers. 



Atelierruimte
Losse ruimtes in de ruimte - ateliers en toiletruimtes
Maak de hal minder massaal
ruimtes ertussen worden soort woonkamers

Evenementenhal
Witte kolommen moeten geheel zichtbaar worden

verbinding maken met de omgeving
veel glas

verbinding
verbinding omgeving zichtbaar door ateliers 
en evenementenhal 
Moestuin en plantenkas 
rustpunt



Zonnestudie
Hoe draait de zon?

Aangezien mijn focuspunt de binnentuin is van het gehele terrein, is het natuurlijk belangrijk 
te weten hoe de zon staat aan het begin van de dag en hoe zij zich verder verplaatst. Ge-
lukkig voor mij ligt de tuin erg goed ten opzichte van de stand van de zon. Om dit beter in 
kaart te brengen, ben ik geholpen door Jochem. Hij heeft voor mij voor zowel februari als 
juni een zonnestudie gemaakt via sketch-up. Dit is een programma wat ik zelf nog niet hele-
maal onder de knie heb. Deze zonnestudies hebben mij geholpen bij het plaatsen van de ver-
schillende elementen in de tuin en bij het kiezen van welke planten ik wilde gebruiken. 

De tuin ligt op het zuiden wat betekent dat zowel in februari als juni het grootste gedeelte 
van de dag de tuin van de zon kan genieten. Ik heb geprobeerd de zonnestudie aan het begin en 
einde van de dag vast te leggen in een foto. Hiermee hoop ik een duidelijker beeld te kunnen ge-
ven van de ligging van de tuin ten opzichte van de zon. 

Februari ochtend Februari einde van de dag

Juni ochtend Juni einde van de dag



Piet Mondriaan - fundering van de tuin

De inspiratie voor de binnentuin van de molkfabryk komt van 3 mannen. Na een bezoek aan het 
mondriaanhuis in Amersfoort maakte ik voor het eerst goed kennis met piet Mondriaan en 
zijn werk. Ik kende hem natuurlijk al van de schilderijen in primaire kleuren, maar de ontwik-
keling die hieraan vooraf ging kende ik niet en heeft mij voornamelijk geïnspireerd. Mondri-
aan begon zijn carrière toen hij naar Amsterdam verhuisde en begon met de kunstacademie. 
Hij schilderde voornamelijk landschappen en bloemen, waarbij hij de natuur in een bewegings-
loze rust uit te drukken. Hij kopieerde voornamelijk grote namen uit de romantici en daarna 
grote namen zoals Pablo Picasso en Georges braque. Hij werkte in detail waarbij de basis be-
stond uit twee zwarte lijnen. Deze lijnen kon hij laten samensmelten met de natuur. Uiteindelijk 
geloofde hij dat hij met zijn abstracte, moderne schilderkunst zijn twee grote voorbeelden 
voorbij was gegaan. Hij ontmoette Theo van Doesburg en ontwikkelde een nieuwe stijl die 
wij allemaal herkennen aan de primaire kleuren. De schilderijen die hij dan maakt vernoemd hij 
naar de plek waar hij het gelukkigste geweest is in zijn leven: New York. Uiteindelijk overlijdt 
hij en laat een schilderij achter die nog niet voltooid was: victory boogie woogie. 

Deze ontwikkeling, zoals hierboven beschreven en hiernaast te zien, heeft mij geïnspireerd en 
heb ik vertaald naar een structurele tuin die overloopt in een vrije, natuurlijke tuin. Eigen-
lijk de ontwikkeling in mondriaans werk maar dan omgekeerd. De structurele tuin leidt ons 
naar een rustplek waar niks moet en vervolgens kun je verder dwalen, inspiratie opdoen, na-
denken en tot rust komen in de rest van de tuin. De Molkfabryk moet een huis worden voor 
makers en denkers en de tuin geeft energie, inspiratie en zorgt voor een afleiding wanneer no-
dig voor deze makers en denkers. 

Mijn inspiratie - deel I



oudolf & Dick beijer 

De fundering van de tuin staat. Maar hoe nu verder? Ik besloot meer onderzoek te doen naar 
tuinen die mijzelf aanspraken en bij mijn visie paste. Ik kwam door boeken en platen bekijken 
bij piet oudolf en Dick beijer. Totaal verschillende tuinarchitecten maar beide erg passend 
bij mijn visie.  Oudolf zijn tuinen zijn weelderig en natuurlijk met veel mooie kleuren en ver-
schillende hoogtes. De sfeer die hij in zijn tuinen verwerkt passen goed bij de natuurlijke tuin 
in mijn ontwerp. De natuurlijke tuin dient op het terrein als natuurlijke afscherming van het 
lelijke industriegebied aan de overkant van het water. Het zorgt er geleidelijk voor dat je 
doorhebt dat je niet meer verder kan en zorgt ook voor routing verder. 

De tuinen van beijer zijn totaal het tegenover gestelde. Hierbij staan de lijnen, symmetrie en 
weerspiegeling in de tuin veel meer centraal. Deze visie en sfeer past goed bij mijn structurele 
tuin. Je ziet in zijn tuinen veel groen en lijnen. Deze lijnen zorgen voor dat je automatisch in 
de richting van deze lijnen oploopt. Via deze lijnen en routing bereik je de verschillende ge-
bouwen op het terrein. Het zorgt voor verbinding. Het middelpunt wordt een rust punt waar 
de tuin overloopt van structureel naar natuurlijk en hier kunnen de makers en denkers hun 
hoofden leegmaken. Alle verbindingen komen op dit punt samen. 

Mijn inspiratie - deel II



Definitief ontwerp
De tuin als verbinding

Hiernaast zie je mijn uiteindelijke ontwerp voor de tuin. Ik heb gebouwen verkleind, gesloopt 
en ik heb verbindingen gecreëerd. Deze verbindingen komen allemaal samen bij de rustplek, een 
plek waar je als maker of denker niks hoeft. Je kan tot rust komen en je hoofd hier leeg ma-
ken of je hoofd juist vullen met inspiratie door de omgeving. Daarnaast heb ik met een na-
tuurlijke begrenzing het lelijke industriegebied weggewerkt en heb ik een looproute gecreëerd 
die om het gehele terrein loopt. 

De tuin bestaat eigenlijk uit 2 delen: de structurele tuin en de weelderige tuin. In de structu-
rele tuin staat routing en samen zijn centraal. In de weelderige tuin juist de vrijheid en na-
tuurlijkheid. De twee worden gescheiden door een rustplek waarbij de scheiding geleidelijk 
overloopt. Onderdeel van de structurele tuin zijn een plantenkas, terras, moestuin en een 
binnentuin tussen het restaurant en de kantoorruimtes. de weelderige tuin bestaat uit natuur-
lijke borders, een vlindertuin en een pad wat uitnodigt om op ontdekking te gaan. 

de moestuin en de kas zorgen voor verse producten voor het restaurant. Daarnaast is 
de tuin ontzettend geschikt om te worden onderhouden door vrijwilligers en mensen met 
een afstand tot de samenleving op welke manier dan ook. Het wordt een plek voor mensen, 
door mensen. Dit is ook iets wat de gemeente burgum, en de inwoners van burgum graag zien 
als functie van het terrein. Op de volgende pagina’s ga ik op elk aspect van de tuin en het 
terrein dieper in door een plattegrondtekening ter verduidelijking en een sfeerbord. 

N



Structurele tuin
Routing en samen zijn

Voor de structurele tuin heb ik gekozen voor een deel dat weinig onderhoud vergt en een 
deel wat gezamenlijk onderhouden kan worden. Mijn inspiratie komt voort uit de laatste 
werken van Mondriaan en de visie van Dick Beijer. Door de rechte lijnen en symmetrie in de tuin 
ontstaat er een verbinding naar de rustplek en de weelderige tuin. Door gebruik te maken van 
een verhoogd pad en een pergola wordt je als ware de kant van de weelderige tuin opge-
duwd. 

In dit deel van de tuin zelf ontstaat een verbinding door het samen onderhouden van de 
moestuin en de kas en ontstaat er een verbinding tussen de tuin en het restaurant omdat het 
restaurant een groot deel van haar ingrediënten kan oogsten uit de tuin. De moestuin heeft 
een oppervlak van 120 vierkante meter en de schuur en kas zijn beide 36 vierkante meter. Het 
terras is aan de kant van de evenementenhal 6 meter diep en aan de kant van de kantoren 
8 meter diep. Een klein maar fijn terras voor allerlei gelegenheden. Het terras loopt door 
naar de kantoorruimtes waar de symmetrie en eenvoud terug komt door het plaatsen van 
drie bomen en een klein oppervlak bodembedekkers. 

Als laatste loopt er een pad naar het grasveld naast de evenementenhal. Dit maakt het mo-
gelijk dat men geheel om het terrein heen kunnen lopen en ontstaat er een verbinding. 



Perspectief tekening



referentiebord



weelderige tuin
Ontdekken en vrijheid

Ik wilde graag dat dit deel van de tuin natuurlijk zou eindigen, dat je automatisch het gevoel 
krijgt dat je niet meer verder kan. Daarnaast moest dit deel ervoor zorgen dat je aandacht 
niet meer viel op het lelijke industrieterrein aan de overkant van het water. Voor dit deel 
van de tuin komt mijn inspiratie van de vroegere werken van Mondriaan en van piet oudolf. 
Wat ik erg mooi vindt aan zijn werk dat hij gebruikt maakt van weelderige planten die ook 
uitgebloeid schoonheid bevatten. Daarnaast heb ik gebruik gemaakt van planten die insecten 
aantrekken zodat de tuin blijft leven. Vanuit dit deel van de tuin is het mogelijk om het ho-
tel te bereiken en om de evenementenhal heen te lopen. Uiteindelijk kom je aan bij een groot 
grasveld en een doorgang terug naar het begin van de tuin. 

Voor de natuurlijke begrenzing plaats ik, naast het water, een open schutting die net iets 
hoger is dan je ooghoogte (1,50m). Hiervoor komen de hogere planten die zelf ook 1,50m of 
hoger kunnen worden. Daarvoor planten met een hoogte rond de 1,00m en daarvoor plan-
ten tot 60mcm. Hierdoor hoop ik dat impuls te activeren dat je automatisch niet meer verder 
rechtdoor loopt maar links of rechts afslaat. 

Verder loopt het houten pad door in de weelderige tuin maar vervaagd geleidelijk aan en 
loopt dan over in een schelpenpad, Langs de paden wordt lavendel gepland en er worden en-
kele insectenhotels geplaatst om de tuin levendig en natuurlijk te houden. 



referentiebord



Lijst met planten Lage planten
Verschillende planten, verschillende seizoenen

Omdat de tuin het centrale punt van het molkfabryk terrein is in mijn ontwerp, moet het elk 
seizoen schitteren. Ik heb hier dan ook heel erg rekening mee gehouden in mijn ontwerp. Daar-
naast heb ik voor dynamiek gezorgd door planten met verschillende hoogtes te gebruiken. 
Ik hoop dat door deze lijst met foto’s er een beter beeld gevormd kan worden van mijn idee 
bij de tuin. 

Laag <60cm

halfhoog +/- 100cm

hoog >150cm

akelei - 50cm - mei/juni/juli

vrouwenmantel - 30/40cm 
 mei/jun/jul/aug/sept

trommelstokje (allium) - 50/60cm 
mrt/apr/mei

Verbena bonariensis - 60cm - 
jun/jul/aug/sep

Allium sugar melt - 15-20cm 
jul/aug/sep



half hoge 
planten

sanguisorba - 90/140cm - 
Jul/aug/sep

kogeldistel - 100cm - jul/aug/
sep (blijft mooi uitgebloeid)bulgaarse ui - 100cm - mei/junZonnehoed - 80cm - jul/aug/sep zonnehoed - 70cm - jul/aug/sep

valse indigo - 70/100cm - jun/jul

duizendknoop - 70/100cm - jul/
aug/sep/okt

Allium ‘purple sensation - 70cm
Mei/jun



Hoge planten

Venkel - 175cm - jun/jul
Leverkruid - 120/160cm - 
Jul/aug/sep

Veronicastrum - 150cm - 
Jul/aug/sep

eupatorium - 200/250cm - 
Aug/sep

Chinees riet - 200cm - 
Sep/okt/nov

Vingerhoedskruid - 150cm - 
Jul/aug



Lichtplan

Routing

sfeer

focus verleggen



Het hotel
Om mijn tuinontwerp te ondersteunen, heb ik voor de omliggende gebouwen een functie en 
sfeer bedacht die ik laat zien door een plattegrondtekening en een sfeerbord. 

Ik heb gekozen voor een hotel op het terrein om langer te kunnen genieten van de beleving 
op het terrein. Kom als gast, bewonder het werk van de ondernemers in de evenementenhal, 
geniet van zelf verbouwde groentes in het restaurant of kom als ondernemer om inspiratie 
op te doen en voor een langere tijd te kunnen maken en denken op het terrein. Het hotel be-
staat uit 5 verdiepingen naast de begaande grond, waarvan de bovenste twee verdiepingen 
bestaan uit hotelsuites met een keuken. Dit maakt het voor de makers en denkers mogelijk 
voor een langere tijd te verblijven op het terrein. Dit is met een maximum van 3 maanden. Het 
beschikt over een ontbijtruimte en avondmalen kunnen in het restaurant plaatsvinden. 

Retrochique

Licht

rustgevend

natuurlijk



sfeerbord 



Het restaurant
Om mijn tuinontwerp te ondersteunen, heb ik voor de omliggende gebouwen een functie en 
sfeer bedacht die ik laat zien door een plattegrondtekening en een sfeerbord. 

Ik heb gekozen voor een restaurant op het terrein om langer te kunnen genieten van de bele-
ving op het terrein. In de huidige plannen voor het terrein werd ook een restaurant genoemd, 
daarbij beschikt burgum nog niet over veel horecagelegenheden. 

Het restaurant bevat een kookstudio en een bargedeelte zodat er ook evenementen plaats ge-
vonden kunnen worden. Daarnaast heb ik bij de keuken ook een bakkerij bedacht. Hiermee kan 
het restaurant het hotel voorzien van vers brood tijdens het ontbijt. zo ontstaat er ook 
een verbinding tussen deze gebouwen. Aan de oostkant van het oorspronkelijk gebouw is 
een stuk afgehaald zodat er een vrije route ontstaat voor leveranciers. Daarbij hoop ik 
verschillende elementen van het oude gebouw te behouden voor een eigentijdse en industriële 
sfeer. 

Retrochique

eigentijds

warm

openheid



sfeerbord



De evenementenhal
Om mijn tuinontwerp te ondersteunen, heb ik voor de omliggende gebouwen een functie en 
sfeer bedacht die ik laat zien door een plattegrondtekening en een sfeerbord. 

met het woord evenementenhal voeg ik twee gebouwen samen. De eerste is een vrije werkplek-
hal waarbij verschillende ruimtes te huur zijn. De openruimtes die ontstaan dienen als huis-
kamertjes waar je kan genieten van het uitzicht en je lunch op te eten bijvoorbeeld. daarbij 
ontstaat er vanaf de ingang een wijds en open zicht naar het andere gebouw en de natuur 
daarachter. de hal die aan dit gebouw vast zit wordt volledig open gemaakt. Alleen aan 
de oost- en westkant van het gebouw zijn dichte muren. De mooie witte kolommen worden 
volledig zichtbaar en door het dak te verwijderen, bereikt er meer daglicht de tuin. Deze 
ruimte kan worden gebruikt voor evenementen zoals exposities, kleine festivals of bijvoor-
beeld jubileumfeestjes. 

openheid

verbinding

Multifunctioneel



sfeerbord 



De kantoorruimtes
Om mijn tuinontwerp te ondersteunen, heb ik voor de omliggende gebouwen een functie en 
sfeer bedacht die ik laat zien door een plattegrondtekening en een sfeerbord.

voor dit gebouw heb ik besloten het te laten zoals het in de huidige situatie ook is. Er zijn 
verschillende kantoorruimtes te huur, er zijn flexplekken en oude elementen zijn intact ge-
bleven en houden de verbinding aan met de functie die het gebouw vroeger had. De binnentuin 
die een verlengde is van het terras zorgt voor een betere verbinding met het geheel. De kan-
toorruimtes zijn bedoeld voor jonge ondernemers, die minder middelen beschikbaar hebben en 
uitbreiding hier kunnen opbouwen. 

functioneel

flexibel

licht



sfeerbord 



reflectie
de molkfabryk opdracht was een uitdaging voor mij. zonder enige bouwkundige achtergrond 
een terrein met een enorm oppervlak een herbestemming geven. het grote plein gaf mij een ge-
voel dat ik heel klein was maar tegelijkertijd zag ik mogelijkheden. De omgeving was mooi, 
het uitzicht op het dak van de gebouwen al helemaal. maar wat ik miste was verbinding. Ver-
binding was dan ook mijn leidende woord. Misschien kunnen we ook wel zeggen dat ik voor 
een makkelijke weg heb gekozen door mijn focus te leggen op de tuin. Uiteindelijk kwam ik er 
wel achter dat dit heel anders bleek te zijn. Vanuit mijn opleiding ben ik gewend rekening te 
houden met het gevoel wat bijvoorbeeld een collectie moet meegeven. 

In de architectuur is dit ook zo maar zo’n gevoel komt het beste uit door tekeningen. Te-
keningen met emotie die de kijker een gevoel geven dat ze zelf in de ruimte staan. Dit is iets wat 
ik ontzettend moeilijk vindt om te visualiseren, ook omdat voor mijn gevoel mijn tekenkun-
sten minimaal zijn. Het gehele denkproces over de molkfabryk ging goed, ik wist wat ik wilde 
en zag het voor mij. Dit vertalen en kloppend te maken vond ik moeilijk. Wat mij ontzettend 
geholpen heeft, en waarvan ik veel geleerd heb, is het opzoeken van experts of gewoon mijn 
minorgenoten. De manier waarop zij naar mijn werk keken, de dingen die hen opviel, zijn al-
lemaal dingen waar ik veel geleerd heb. Bijvoorbeeld door een afspraak te maken met een 
landschapsarchitect heb ik geleerd hoe belangrijk de juiste referentie beelden zijn en hoe te-
keningen kunnen spreken. Dit gesprek was vlak voor de deadline wat mij eigenlijk in eerste in-
stantie heel veel stress opleverde en ik begon te twijfelen aan mijn verslag.

Desalniettemin denk ik dat ik in dit verslag en met de opdracht mijn kijk op dingen goed heb 
kunnen formuleren en visualiseren. de tekeningen passen bij mijn ontwerp maar deze kunnen 
nog veel uitgebreider. Door meer vertellend te tekenen, heb ik minder woorden nodig om mijn

 verhaal duidelijk te maken. dit hoop ik zeker nog verder te ontwikkelen. de opdracht liet 
je vrij en je kon zelf bepalen in hoeverre je bouwkundige aspecten kon toepassen. Ik koos een 

focuspunt waar ik normaal gesproken nooit voor gekozen zou hebben, maar de tuin was 
ontzettend tof om te ontwerpen. Je denkt niet alleen aan planten, verdelingen en inrichting 

maar ook aan zichtlijnen, gevoel en wat diegene, die in de tuin loopt, wil ervaren. 

Ik heb daarnaast ook veel geleerd over het denk- en ontwerpproces gedurende de op-
dracht. Ik heb de tijd genomen mijn visie te vertalen naar ideeën en deze ideeën vervolgens te 
vertalen naar een geheel ontwerp waarbij de focus ligt op verbinding en beleving. Ik hoop 

dat na het lezen van dit verslag mijn visie duidelijk is en deze terug te zien is in de referentie-
beelden, tekeningen en sfeerborden. 
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