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Het trappenhuis, een staalconstructie met gipsplaat bekleed, “probeert” het gebouw niet aan te raken.
Naast staal en gipsplaat worden andere recyclebare materialen als glas en hout toegepast.
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Begane Grond, ingang trappenhuis

Cursuszaal op de eerste verdieping
Een tafereel van emoties
De installaties volgen de route van de trap.
Indirecte verlichting vanuit koven lijkt de witte sculptuur
los van de oude muren te maken

Een tafereel van emoties

Tweede verdieping, intieme sfeer in de meditatiezaal
In de smalle ruimte vormen de nieuwe vloer, de trap, en
de bank een uniek contrasteren object.
De hangende “peertjes” contrasteren met de led’s op de vloer.
Ingebouwd verlichting creëert afstaand tussen oud en nieuw.

Man has a symbiotic relationship with the architectonic

De nieuw toegevoegde “com-floor” op de tweede verdieping wordt door twee stalen balken gedragen.
De bank herbergt luchtverwarming.
Vanuit koven stralenlicht ringen: op de eerste verdieping tussen oude muur en nieuw plafond en op
de tweede verdieping tussen de muur en bank.

Derde verdieping. Na de prikkelende verlichting van het
labirintisch trappenhuis, de rustige sfeer van de “lekvloer”

De serene sfeer van de stalen reservoir.
De doorgesneden dagkanten laten voor de eerste keer
zonnestralen toe in de ruimte.

TL armaturen onder de perspex ring op de vloer verlichten
de ruimte; de ring scheidt de nieuwe vloer van de stalen wand.
Achter deze wand bevinden zich op een hoger niveau
TL armaturen die het plafond indirect verlichten.

Foto’s van de oude situatie

Waterreservoir: later cafetaria

“Lek-vloer”, 3de verdieping

Centralelichaam: later 1st en 2de verdiepingen

Begane grond

Plattegronden en doorsnede na de verbouwing

4de verdieping, cafetaria

3de verdieping, “Lekvloer,” sanitair

2de verdieping, meditatiezaal
Installatieruimte

1st verdieping, cursuszaal

Begane grond, waterwinkel
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