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Koninklijke Tichelaar Makkum heeft 
voor dit project een nieuw product 
ontwikkeld waarbij ze tevens middels 
een nieuwe productstrategie hun 
marktgebied hebben aangepast.  Door 
Onix NL is eerst de vraag gesteld of 
Tichelaar voor een dergelijk gebouw 
een tegel kon ontwikkelen waarbij 
het beeld zou ontstaan van een wolk. 
Nadat MVRDV en  Koen van Velsen met 
Tichelaar zeer succesvol geglazuurde 
gevelstenen hebben toegepast heeft 
deze ontwikkelingslijn zich nu doorgezet 
in de betegelde gevelelementen voor 
de Studentcloud. De tegel zelf is 
ontwikkeld op basis van een kleitegel 
met schorsmotief waarin het glazuur 
door de verschillende diepten van het 
oppervlakte verschillend reageerde. Door 
dit proces ontstaat een unieke tegel. 
Geen tegel is exact gelijk. Hierin ligt ook 
de inhoudelijke link met de studenten die 
ook allemaal uniek zijn. Samengesteld 
uit zes verschillende tinten zijn er vier 
kleurcombinaties uitgedacht. Met deze 
verschillende kleurcombinaties en de 
variatie van liggende en staande tegels 
ontstaat gecombineerd met de twee 
typen ramen een diffuus gevelbeeld 
waarbij de reactie van het gevel op weer 
en tijd zeer verrassend is. Samen met 
Loveld NL (prefab-gevelelementen) 
en hoofdaannemer Waal Bouw is ge-
engineerd hoe de tegel optimaal in 
de sandwichelementen verwerkt kan 
worden. 
Mede naar aanleiding van dit project heeft 
Koninklijke Tichelaar Makkum een nieuwe 
oven aangeschaft.

SSH stelde als ervaren opdrachtgever 
zulke hoge eisen aan het gevelmateriaal 
van de studentenhuisvesting dat de 
geglazuurde tegel het ideale materiaal 
was om nader te onderzoeken. (Er 
moesten gemakkelijk eieren van de 
gevel kunnen worden verwijderd...) 
Koninklijke Tichelaar had echter niet de 
naam goedkoop te zijn, maar doordat het 
ontwerp van het gebouw compact was, en 
er veel raamoppervlakte in de gevels zit 
is de component geveloppervlakte relatief 
gering zodat deze ook hoogwaardig en 
daarmee ook duurder begroot konden 
worden.  (smalle, diepe studentenkamers 
met de buitengevel voor het smalle deel) 

Het totale bouwteam is incl. directie SSH 
vanaf het begin af aan nadrukkelijk in 
de (on) mogelijkheden van het product 
meegenomen. Startend met een bezoek 
in Makkum is de route uitgestippeld. Het 
gehele bouwteam heeft gigantisch zijn 
nek uitgestoken om  in de verschillende 
ontwikkelingsfasen allerlei hobbels 
te overwinnen en tot een realisatie 
te komen. De realisatie (vormfactor/ 
omvang gebouw) laat zien dat het tegeltje 
van Makkum welke voor de uiteindelijke 
realisatie door ± 10 handen is gegaan 
als product haalbaar is. Na MVRDV 
en Van Velsen hoopt ook Onix NL de 
architecten te inspireren nationaal 
en internationaal nieuwe kansen te 
zien in de toepassing van geglazuurde 
klei. Deze kansen liggen niet alleen in 
nieuwbouw, maar ook in transformatie en 
herbestemming. Zoals glazuur een dunne 
glasachtige laag is ter conservering 
van klei biedt de tegel met zijn beperkte 
dikte voor sandwichproducten een 
mooi hoogwaardig product welke goed 
in de transformatiemarkt kan worden 
toegepast. 

Het gebouw wordt in fasen opgeleverd, 
de uiteindelijke totaaloplevering zal in 
oktober plaats vinden.

Vernieuwend en haalbaar
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Studenten van verschillende 
nationaliteiten vinden hun thuis voor 
een belangrijk fase van hun leven op de 
Utrecht Science Park. Het dynamische 
studentenleven komt in dit ontwerp tot 
uiting in een wolk, de “student cloud”. 
De persoonlijkheid van de student, maar 
ook het horen bij een bepaalde groep is 
vertaald in een gebouw op verschillende 
niveaus. De gemoedstoestand, de 
concentratie, de frisheid, de ontmoeting, 
de ontdekking, de erkenning, de 
herkenning, de ontspanning van de 
studenten vinden in het ontwerp een 
plek. Als een gestolde wolkenlucht 
verkennen wij met het ruimtelijke 
ontwerp de aspecten welke de nieuwe 
omgevingsfactoren van de student gaan 
worden. 

Wolk in de ruimte
Het gebouw is als een amorf (wolk) 
volume ontworpen, gematerialiseerd en 
gedetailleerd.
Het volume lijkt erg onbepaald, maar 
is eigenlijk zeer locatie gebonden 
ontworpen. In het orthogonale grid van 
de campus vormt de afwijkende lijn 
van de Bisschopssteeg een belangrijke 
vormfactor voor de plek. Door het 
hoogteaccent aan de noordoost kant richt 
het gebouw zich op aan het kruispunt 
en voegt het zich in hoogte aan de 
landschappelijke zuidwest kant. De 
massa van het gebouw verdwijnt middels 
een grote trap in het lager gelegen 
polderniveau. Het hogere deel is op de 
begane grond juist transparant gemaakt 
waardoor de wolk hier juist iets los komt 
van het maaiveld. Het laagste volume 
vormt een openbaar toegankelijk terras 
welke de auto’s en de fietsen uit het 
zicht houd. De overige hoogtesprongen 
zijn gerelateerd aan bouwhoogtes uit de 
omgeving. Door de wijkende lijn van de 
Bisschopssteeg over te nemen ontstaat er 
ruimte aan het kruispunt. De terassen zijn 
verspreid over de bouwhoogten op de 1e, 
6e en 11e verdieping 

Ruimte in de wolk
De gezamenlijke functies in het 
gebouw zijn goed in het zicht vanaf de 
Bisschopssteeg op de begane grond zijn 
gevestigd. De ruimte voor gezamenlijke 
functies heeft een sculpturale vorm. 
Zij bevat de hoofdentree, koffiecorner, 
wasruimte, loungetrap richting terras 
en heeft zicht op de op het polderniveau 
gelegen “achter”entree. De ruimtelijkheid 
van het interieur is zo ontworpen dat de 
middagzon dwars door het gebouw ook 
de koffiecorner verlicht. De koffiecorner 
zit op een strategische plek tussen 
de Bisschopssteeg, de entree, de 
wasserette en het loungeterras in. De 
concentratie van liften vormt een duidelijk 
overzichtelijke plek in de plattegrond. 
Per verdieping biedt de hal voor de 
liften licht aan de gang en uitzicht op 
de Johannapolder.  Per laag zijn er 
zelfstandige en onzelfstandige eenheden 
zodanig gecombineerd dat er een mooie 
mix ontstaat. Aan het einde van de gangen 
zijn naast de vluchttrappenhuizen grote 
ramen naar de gezamenlijke woonkeuken 
voor de onzelfstandige eenheden. Iedere 
student heeft in zijn kamer een grote 
vensterbank waar in de gevel gezeten 
kan worden. Van buiten zijn de studenten 
zittend in de gevel dan ook zichtbaar 
aanwezig. In Johanna zijn er naast 3 
mindervalide woningen nog 148 kamers 
gereserveerd voor de internationale 
gasten van de Universiteit Utrecht, HU 
University of Applied Sciences Utrecht en 
HKU University of the Arts Utrecht. Onder 
het terras bevind zich op polderniveau 
de achterentree voor de studenten 
met fiets. Voor parkeerplaatsen is er 
alleen plek voor deelauto’s. Twee grote 
moeraseiken worden gepoot in oktober. 
Zij bieden schaduw aan de studenten op 
het terrasdek. 

Materiaal van de wolk
De gevels zijn afgewerkt met tegels van 
Koninklijke Tichelaar Makkum. Met deze 
geglazuurde tegels is een wolkenpatroon 
ontworpen waarbij de ramen samen met 
de tegels een diffuus patroon vormt. 
Middels klei met een schorspatroon, wit, 

grijs, lichtblauw en donkerblauw glazuur 
waarvan een gedeelte irriserend (super 
glanzend met een blauwe gloed) is er een 
gelaagdheid aan de gevel gemaakt welke 
past bij de eigenschappen van een wolk. 
De frisse gevel reageert op onverwachte 
wijze op het licht en vocht. Door de reactie 
van het glazuur met de achterliggende 
schorsafdruk in het klei ontstaat er 
naast de hoofdschakering nog een grote 
verscheidenheid in gestold resultaat. 
De gevel vormt in de internationaal 
geörienteerde studentenwereld  met 
zijn pointillistische weergave van de 
Nederlandse wolkenlucht gemaakt door 
Koninklijke Tichelaar Makkum tegeltjes 
een collage van bekende Nederlandse 
fenomenen.
Onder het betegelde gebouw begeleid 
een houten “megameubel” je naar 
binnen. Met het hout wordt het karakter 
van de gezamenlijke functies bepaald. 
Buiten zitbanken, groenbakken, entrees. 
Binnen wanden, plafonds, kozijnen, 
banken en een loungetrap. karakter en 
biedt inzicht in daar waar water stroomt. 
De wasruimte en de koffiecorner aan 
weerskanten van de hoofdentree zijn goed 
zichtbaar vanaf de openbare ruimte. De 
hoofdentree biedt ook zicht op het hoger 
gelegen terras.Het gebouw is tradioneel 
modulair gebouwd, met geprefabriceerde 
betonnen constructie en gevelelementen. 

Johanna
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1. kaders bebouwing 2. programma 3. basisprincipe volume 4. contact met lucht en landschap 5. bebouwingshoogtes 6. hoofd-as Bolognalaan 7. diagonaal Bisschopssteeg 8. verlandschappelijking volume 9. op landschap georiënteerde 
     buitenruimtes

10. parkeervoorziening





Circa 23.000 geglazuurde steenstrips 
opgenomen in prefab betonnen 
elementen, vormen de gevelbekleding 
van de Student Cloud in Utrecht. De 
productie vroeg om grote zorgvuldigheid 
om beschadigingen en vervuiling te 
voorkomen. 

In het Science Park in de Utrechtse wijk De 
Uithof is opnieuw een in het oog springend 
bouwwerk verrezen. Het gebouw Johanna 
– of Student Cloud zoals architect 
Haiko Meijer van Onix Architecten het 
noemt – is een wooncomplex met 653 
studenteneenheden, dat in opdracht van 
SSH (Stichting Studenten Huisvesting) is 
ontworpen en gebouwd. Nu staan er in de 
Uithof wel meer gebouwen met opvallende 
kleurrijke gevels, maar die van Johanna 
worden gekenmerkt door een spel van 
wit-, blauw- en grijstinten, waarin met 
enige fantasie een – zij het wat hoekige 
– wolkenhemel is te herkennen. Dit 
patroon is rondom het gebouw doorgezet 
van maaiveld tot het hoogste punt. In 
totaal gaat het om ongeveer 7000 m2 
geveloppervlak.

Kleurpatronen
De nabootsing van een wolkenhemel 
is gerealiseerd door prefab betonnen 
gevelelementen aan de buitenzijde te 
‘bekleden’ met steenstrips, die door 
Koninklijke Tichelaar Makkum van een 
glazuurlaag zijn voorzien. Maar dat was 
volgens Loveld NL, die de gevelelementen 
heeft gemaakt, makkelijker gezegd 
dan gedaan. De steenstrips, 290 mm 
lang, 90 mm breed en 15 mm dik met 
aan de achterzijde in de breedterichting 
5 mm diepe omegagroeven, moesten 
per element in een vooraf uitgedokterd 
patroon in blokverband in de kist worden 
gelegd. Niet alleen in strekkenverband 
maar ook in staand verband. En in de 
juiste kleurstelling, zodat het patroon 
van de verschillende elementen boven 
en naast elkaar ‘naadloos’ aansluit. 
Mede om die reden had elk element 
een unieke positienummering om de 
plaats in de gevel aan te geven. Om dit 
proces logistiek in de hand te kunnen 
houden en het eindresultaat te kunnen 
garanderen, waren de steenstrips 
opgedeeld in zes zogenaamde Mixboxen. 
De kleurschakeringen van zes wit-, blauw- 
en grijstinten verliepen daarbij van licht 
naar donker, waarbij er per box ook nog 

wel lichte kleurverschillen voorkwamen. 
Op tekening stond aangegeven welke 
sortering uit welke Mixbox er in een 
bepaald vak van één element moest 
worden neergelegd en in welke stand.

Vacuümtrekken
Om te voorkomen dat de steenstrips bij de 
productie van het betonelement zouden 
verschuiven en dat er cementpap onder 
de strips zou lopen, is de techniek van 
vacuümtrekken gebruikt. Op de bodem van 
de bekisting liggen naast elkaar kokers 
van 100 x 40 mm, die in serie geschakeld 
verbonden zijn aan vacuümpompen. Op 
de kokers zitten sparingplankjes; deze 
zijn net iets kleiner dan de steenstrips. 
Over deze onderopbouw wordt een 
laag vloeibare rubber gegoten, daarop 
worden vervolgens de steenstrips gelegd 
en daarna wordt het geheel vacuüm 
getrokken. In eerste instantie ging deze 
werkwijze niet soepel. De steenstrips 
bleken niet allemaal ‘lekker’ vlak en erg 
breukgevoelig door de dwarsgroeven 
aan de achterzijde. De oplossing is 
gevonden door op de rubberlaag een laag 
cellenrubber aan te brengen, waarin de 
steenstrips bij het vacuümtrekken konden 
wegzakken. Met deze extra laag ging 
het proces veel makkelijker en was het 
percentage uitval praktisch nul. Mocht na 
het ontkisten blijken dat er alsnog strips 
gebroken of gescheurd waren, dan werden 
die er uitgeslepen en werd er een nieuwe 
steenstrip ingelijmd.

Slechts zes mallen
In totaal zijn er circa 1800 gevelelementen 
geproduceerd. Als mortel is 
zelfverdichtend vloeibeton toegepast. 
De elementen zijn opgebouwd als 
sandwichconstructies met een betonnen 
buitenblad van 80 mm waarop de 
steenstrips zitten, een kern van 135 mm 
PIR-isolatie en een betonnen binnenblad 
van respectievelijk 170 of 250 mm. Dit 
dikteverschil had te maken met de functie 
van het gevelelement. In de kopgevels 
zijn namelijk constructieve, zelfdragende 
elementen toegepast, die zijn 
meegenomen in de tunnelbekistingcyclus 
en deze hebben een dikker binnenblad. 
Ze zijn daarbij zodanig opgesteld en 
met injectietechnieken verankerd aan 
de draagconstructie, dat ze zelfdragend 
waren en geen schoorconstructie nodig 
hadden; dat zou de tunnelkist alleen 

maar in de weg hebben gezeten. Toch 
zijn er voor alle elementen slechts zes 
verschillende bekistingmallen gebruikt. 
Bij de meeste elementen zitten de 
steenstrips in hetzelfde patroon en 
bevinden zich ook de sparingen voor 
de kozijnen op dezelfde plaats of soms 
spiegelbeeldig. De meeste elementen 
hebben bovendien dezelfde afmetingen: 
ruim 7,00 meter lang en 3,30 meter hoog. 
Er komen daarnaast nog wat kortere en 
iets hogere elementen voor en dikkere; 
vandaar de zes mallen.

Montage
Na het ontkisten zijn de elementen 
verticaal op het tasterrein van Loveld 
opgesteld. Een speciale ploeg mensen 
van Rollecate heeft daar vervolgens de 
aluminium kozijnen inclusief isolerende 
beglazing en dergelijke aangebracht. 
In de gehele gevel komen slechts twee 
typen kozijnen voor: vierkante met een 
gewone en een spiegelbeeldige indeling 
en langwerpige. De vierkante hebben 
afmetingen van 1750 x 1750 mm en 
zijn gemonteerd op ingestorte houten 
stelkozijnen; de voorzijde ligt gelijk met 
de voorzijde van de steenstrips. De smalle 
verticaal gestelde kozijnen (600 x 2400 
mm) liggen circa 80 mm terug en zijn 
gesteld op ingestorte kunststofstrips. 
De kant-en-klare gevelelementen 
zijn op de bouwplaats gemonteerd 
door hoofdaannemer Waal Bouw. De 
gevelvullende elementen zijn met 
Halfeneisen verbindingen opgehangen 
aan de draagconstructie van het gebouw. 
Pas nadat de tunnelsegmenten op de 
vierde bouwlaag gereed waren, is met het 
monteren van deze elementen begonnen 
en is zo gelijktijdig omhoog gewerkt tot 
het gehele gebouw ‘ingegeveld’ was.

Strakke planning
Het zal duidelijk zijn dat er nauwkeurige 
afspraken gemaakt zijn over de 
productievolgorde, de inbouw van 
de kozijnen en de aanvoer naar de 
bouwplaats. Tijdens het gehele proces 
zijn hierbij geen stagnaties opgetreden.

Artikel 

Passage uit artikel van Bouwwereld
Geschreven door Joop Wilschut
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The Making Of...

Koninklijke Tichelaar Makkum
30 oktober 2013
‘Het oncontroleerbare controleren’

De wens van Haiko Meijer van Onix 
Architecten was helder. Kunnen we 
de Student Cloud bekleden met een 
wolkendek van geglazuurd materiaal 
in de vorm van prefab bouwelementen? 
Nooit eerder gedaan, maar de uitdaging 
werd met open armen ontvangen. Een 
unieke kans voor Koninklijke Tichelaar 
Makkum om zich ook in een ander 
marktsegment dan het gebruikelijke 
topsegment te manifesteren. Intussen 
is de productie van geglazuurde 
steenstrips in volle gang. Er werd zelfs 
een speciale oven voor gekocht – de 
enige in zijn soort in Europa. Nodig om 
het ‘oncontroleerbare te controleren’ in 
de woorden van Jan Tichelaar.

De onbewerkte steenstrips zijn ingekocht 
in Duitsland, bij de vaste leverancier 
van ongeglazuurd materiaal. Tot grote 
verrassing van Jan Tichelaar bleek deze al 
jarenlang steenstrips voor prefab bouw te 
produceren voor de Amerikaanse markt. 
Er zijn vervolgens diverse ontwikkelpaden 
bewandeld en proefpanelen beoordeeld. 
Zodra duidelijk was dat aan de bijzondere 
vraag van Onix voldaan kon worden en 
de opdrachtgever, SSH, na een bezoek 
aan Makkum overtuigd was van het 
vakmanschap en innovatief vermogen, 
moest er een antwoord komen op de 
belangrijkste vraag: welke glazuur 
gaan we gebruiken voor een optimaal 
wolkeneffect en maximale duurzaamheid.

Natuurlijke mineralen
Anders dan gebruikelijk, werd, na 
een periode van experimenteren en 
beoordelen, gekozen voor een glazuur 
dat rijk is aan natuurlijke mineralen en 
daardoor tamelijk instabiel is. De keuze 
is ingegeven door de fraaie, levendige 
nuancering van het materiaal. Minpuntje: 
tijdens het stookproces gaan mineralen 
reacties met elkaar aan. De plaatsing in 
de oven luistert buitengewoon nauw en het 
materiaal mag niet direct aan vuur worden 
blootgesteld.

“Het is een lastig te besturen proces”, 
aldus Jan Tichelaar, “en mede om 
die reden een enorme uitdaging. 
De mogelijkheid om juist voor dit 
marktsegment een innovatieve toepassing 
van glazuur te ontwikkelen, was voor 
ons aanleiding om te investeren in een 
nieuwe oven, waarin op een geheel nieuwe 
manier de warmte wordt overgedragen 
op het product. Na de installatie zijn we 
direct gaan experimenteren. Dan besef 
je weer wat je onderscheidende waarde 
is met onze toegewijde vakmensen, die 
de processen tot in de kleinste finesse 
kennen en beheersen. De resultaten zijn 
schitterend.”

Flexibele maakprocessen
De productie is in volle gang. Met een 
totale doorlooptijd van 20 weken maakt 
Koninklijke Tichelaar Makkum circa 
230.000 geglazuurde steenstrips, goed 
voor een geveloppervlak van ongeveer 
7.000 m². Hiermee laat Tichelaar zien 
waar een kleinschalig, ambachtelijk 
familiebedrijf groot in kan zijn. “Een 
kwestie van flexibiliteit”, zegt Jan 
Tichelaar nuchter. “In de dialoog met de 
architect bleek als snel sprake te zijn van 
gedeelde nieuwsgierigheid. Dan ga je 
meedenken en alles onderzoeken om snel 
en adequaat op de vraag in te spelen. Puur 
vanuit onze maakdiscipline.”

Slimme logistiek
Jan Tichelaar en zijn team dachten niet 
alleen mee over het maakproces, maar 
ook over het logistieke proces en over 
de vraag hoe je de kosten beheersbaar 
kunt houden door het complete traject 
zo efficiënt mogelijk te organiseren. 
Esthetica, ambachtelijkheid en efficiency, 
hand in hand. De steenstrips worden 
in gecodeerde partijen op pallets 
aangeleverd aan Loveld in Zwijndrecht die 
de gevelpanelen maakt. Voor elk paneel 
wordt een specifieke mix van codes op 
maat klaargezet voor snelle assemblage. 
Deze slimme manier van samenwerken, 
levert significant tijd- en kostenvoordeel 
op.

Ook na realisatie van de Student Cloud, 
door bouwbedrijf Waal in Vlaardingen, 
voorziet Tichelaar kostenvoordeel in 
de exploitatiesfeer. Het glazuur wordt 

afgestookt bij een temperatuur van 
1100˚C, wat resulteert in een zeer 
dicht oppervlak. Eenmaal verwerkt, is 
het materiaal buitengewoon sterk en 
duurzaam en vooral onderhoudsvrij. 
Tichelaar: “Er staan in Nederland 
gebouwen van geglazuurde baksteen 
die na eeuwen nog smetteloos zijn. 
Glazuur is kleurecht, bestand tegen 
UV-straling, er hecht geen vuil aan en 
graffiti veeg je er eenvoudig weer af. 
Ideale kenmerken om bij te dragen aan 
de droom van Haiko Meijer – een gebouw 
dat opgaat in de wolken, als metafoor 
voor de beweeglijkheid, ongrijpbaarheid 
en hoopvolle toekomst van de gebruikers, 
studenten die komen en gaan.”

- See more at: http://www.tichelaar.nl/
blog/the-making-off#sthash.TijU6E6f.
dpuf

Bijlage:

Passage uit Tichelaar/blog
Geschreven door Koninglijke Tichelaar Makkum


