
 bezoekers informatie  centrum (BIC)     

mi l i taire erevelden,  bergen op zoom

vis ie presentatie

17 apri l  2020

grassodenridder architecten



locatie



grassodenridder architecten

Locatie 

de analyse

omschr.project datum

schaal

formaatfase

tek.nr. 1:1500

A3

situatietekening

-

-

18-03-2020Bezoekersinformatiecentrum
Erevelden Bergen op ZoomAPP grassodenridder_architecten

omschr.project datum

schaal

formaatfase

tek.nr. 1:1500

A3

situatietekening

-

-

18-03-2020Bezoekersinformatiecentrum
Erevelden Bergen op ZoomAPP grassodenridder_architecten

omschr.project datum

schaal

formaatfase

tek.nr. 1:1500

A3

situatietekening

-

-

18-03-2020Bezoekersinformatiecentrum
Erevelden Bergen op ZoomAPP grassodenridder_architecten

entree 

ereveld Canadezen

entree 

ereveld Britten

beoogde 

entree 

BIC

ereveld ‘Canadezen’

ereveld ‘Britten’

‘sleutelgat’

beoogde 

locatie BIC

‘beuken

kathedraal’

A58



visie en ontwerp



grassodenridder architecten

Visie en ontwerp 
 

ruimte voor educatie en bezinning 

 

Wat is er gebeurd? Waarom zijn er zoveel slachtoffers gevallen? Wie waren deze mensen die voor onze vrijheid zijn gevallen?  

 

Het ontwerp biedt op flexibele wijze ruimte om antwoorden te geven op deze vragen zonder inbreuk te maken op de aanwezige 

sereniteit van de plek. Of het nu veteranen, nabestaanden of andere bezoekers betreft, op iedereen zal het bezoek een 

onvergetelijke indruk achterlaten. 

 

De elementen van het ontwerp vormen samen een ensemble; een samenhangend geheel vanaf de entree aan de Ruytershoveweg, 

door de ‘beukenkathedraal’ en het ‘sleutelgat’ tot in het Bezoekers Informatie Centrum (BIC).
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kathedraal 

 

Tussen de grote open ruimtes van de  

begraafplaatsen vormen oude rijen statige 

beuken de binnenruimte van een natuurlijke 

kathedraal. In onze visie geven we deze  

‘kathedraal’ met architectonische elementen 

een meer concrete en beter afleesbare vorm.  

 

Eén van de elementen die we toevoegen is 

een entreeportaal aan de Ruytershoveweg. 

Deze theatrale poort van corten staal geeft 

het BIC een duidelijk zichtbaar adres aan de 

weg tussen de erevelden.
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entreezone ‘kathedraal ’
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het portaal
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het ‘middenschip’ 

 

In het ‘middenschip’ van de kathedraal voegen we (zonder dat de beuken worden aangetast) corten stalen louvres toe. Op deze  

manier ontstaat een duidelijke middengang waardoor de bezoeker vanaf de Ruytershoveweg naar het BIC wordt geleid.  

 

De louvres geven in chronologische volgorde ‘de Slag om de Schelde’ weer aan de hand van plaats, datum en leger-eenheid (RAF, 

3rd Canadian infantry division, etc.). Dit onderverdeeld in de slag aan de linker- en rechterover van de schelde. Deze invulling is een 

suggestie, er zijn uiteraard meerdere invullingen denkbaar. 

 

De wandeling door het middenschip van de kathedraal biedt op deze manier een geleidelijke en ook educatieve overgang tussen 

de entree aan de Ruytershoveweg en het Bezoekers Informatie Centrum (BIC).

datum gebeurtenis

leger eenheid / divisie plaatsnaam
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de ‘beuken kathedraal ’
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‘de slagen’  om de schelde
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‘confl ict’   ‘omarming’   

 
 

het Bezoekers Informatie Centrum (BIC) 

 

De beoogde locatie voor het BIC ligt achter het ´sleutelgat´ en de ´kathedraal´. De locatie is door het entreeportaal aan de  

Ruytershoveweg direct zichtbaar en ligt in het verlengde van de centrale as van het ´middenschip´.   

 

Een voor de hand liggende rechthoekige vorm voor het BIC conflicteert met de bestaande structuur van de reeds aanwezige  

context. Er is dan ook gekozen om de vorm van het BIC voort te laten komen uit de cirkelvormige centrale ruimte.  

De cirkelvormige ruimte die gevormd wordt door de hoge beuken (ook wel het ‘sleutelgat’ genoemd) heeft een cultuurhistorische 

waarde omdat vanaf deze plek de slachtoffers naar hun laatste rustplaats werden gebracht. De plek wordt vanwege de positie en de 

vorm van het BIC extra benadrukt, het gebouw ‘omarmt’ als het ware deze bijzondere plek. Vanuit deze centrale ruimte betreedt de 

bezoeker het BIC.  

 

De ronde gevel geeft tevens aanleiding tot het realiseren van zichtlijnen vanuit het BIC op de naastliggende erevelden en het  

omliggende groen. Op deze manier blijft men ook vanuit de binnenzijde van het BIC op gepaste afstand verbonden met de laatste 

rustplaats van de slachtoffers.

‘sleutelgat’

‘kathedraal’
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de vorm 

 

De gebogen voorgevel van het BIC vindt zijn oorsprong dus in de ‘omarming’ van het ‘sleutelgat’. Deze gevel is over beide zichtlijnen 

gespiegeld. De drie gebogen gevels omsluiten vervolgens één grote doorlopende ruimte die via de ‘open’ hoeken visueel doorloopt 

in de omgeving. Er ontstaat een naar ‘buitengekeerde’ cirkel die net als het ‘sleutelgat’ een continuiteit uitdraagt.

 

In het hart van het BIC bevindt zich een cirkelvormige ruimte waaromheen een natuurlijke rondloop ontstaat. De rondloop 

verbindt drie gelijkwaardige, vrij-indeelbare, ruimtes met ieder een eigen doorkijk naar het bos en de naastgelegen erevelden. 

De drie gelijkwaardige ruimtes zijn flexibel in te delen met de thema’s: Faces to Graves, Slag om de Schelde, CWGC e/o Verleden,  

Heden Toekomst. De exacte invulling is uiteraard nader te bepalen.  

 

In de wanden van de kern bevinden zich alle nevenfuncties zoals toiletten, catering, berging, techniek, etc. In de kern zelf ontstaat 

een ruimte van bezinning, een stilteruimte. 

 

De entree van het gebouw bevindt zich achter een indrukwekkende corten stalen schijf en wordt hierdoor aan het directe zicht 

onttrokken. Het robuuste ornament staat aan het ‘sleutelgat’, in het hart van de ‘kathedraal’ en draagt bij aan de markering van 

de plek.  

‘continuiteit’   

ornamentzic
htl i

jn
   

zic
htl i

jn
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‘(on)zichtbaar’ 

 

Een belangrijk uitgangspunt voor de verschijningsvorm van het BIC is dat het gebouw eigenlijk niet aanwezig mag zijn.  

Dat het als het ware ‘onzichtbaar’ is in haar omgeving..... 

verdiept (onder de grond) 
 
+ niet zichtbaar 
 
- zeer kostenverhogend
- inbreuk op omgeving door inzet zwaar materieel (machines)
- grote impact op bodemgesteldheid en wortels
- van binnen geen zicht op omgeving
  

gebouw in groen talud/heuvel 
 
+ minder goed zichtbaar (opgaan in landschap) 
 
- veel grondverzet (inzet zwaar materieel)
- meer bestaande bomen kappen (grotere ‘footprint’)

gebouw met groene wanden 
 
+ weinig tot geen impact op bodemgesteldheid en wortels 
 
- ander groen dan in omgeving (vegetatie gevels, sedum)
- blijft hierdoor redelijk zichtbaar

half verdiept (deels onder de grond) 
 
+ grotendeels niet zichtbaar 
 
- kostenverhogend
- inbreuk op omgeving door inzet zwaar materieel (machines)
- grote impact op bodemgesteldheid en wortels
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‘spiegel’ gevels 
 
+ niet zichtbaar (weerspiegeling van directe omgeving waardoor 
   gebouw volledig opgaat in de omgeving) 
+ weinig tot geen impact op bodemgesteldheid en wortels

  

 
 

‘onzichtbaar’

De schil van het gebouw is een letterlijke weerspiegeling 

van haar directe omgeving.....
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cirkelvormige ruimte ( ‘s leutelgat’)
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voorgevel  BIC
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het ornament_LEST WE FORGET (“opdat wi j  niet  vergeten. . .”)
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entreezone BIC_weerspiegel ing van omgeving
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bovenaanzicht BIC
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situatie_inpassing portaal ,  ‘middenschip’  en BIC

beoogde  

inpassing BIC

‘slagen van 

de Schelde’

entree 

portaal

‘sleutelgat’

‘ornament’
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plattegrond BIC

stilteruimte
catering/opslag

zichtlijn
zich

tlijn
zichtlij

n

informatieve 

ruimte

entree

ornament

informatieve/ 

educatieve ruimte

informatieve 

ruimte

beheerders

kamer

toiletten

technische ruimte/

opslag

BIC_ca. 500m2 bvo
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plattegrond BIC_auditorium

informatieve/ 

educatieve ruimte

(ca. 50 zitplaatsen)

schuifdeurschuifdeur
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interieur_vogelvlucht
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interieur_opdel ing educatieve ruimte /  informatief  gedeelte
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interieur_informatief  gedeelte_SUGGESTIE
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interieur_zichtl i jn
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interieur_entree st i l teruimte
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interieur_sti l teruimte_SUGGESTIE
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