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Kruisbestuiving tussen landschap en gebouw

Onze passie voor Licht en Groen heeft een grote rol 
gespeeld bij het ontwerp. Het gebouw is geordend op 
structurele zichtlijnen. Op een aantal plekken in het 
gebouw is zicht op de rustgevende groene omgeving 
en vloeit het helend daglicht volop het gebouw in. 
Over de ruimtelijke structuren van zichtlijnen vinden 
belangrijke rituele bewegingen plaats horend bij een 
waardig afscheid.

Buitenplaats Zevenhutten is een kleinschalig afscheidscentrum 
met crematorium in natuurgebied Zevenhutten van Brabants 
Landschap te Cuijk. Het gebouw is ook een ontmoetingsplaats, 
heeft een terras en veldcafé voor fietsers, wandelaars en 
andere bezoekers. 

Bij het definitief afscheid nemen van een naaste is sprake 
van veel emotie en verdriet. Er is behoefte aan bezinning 
en zorgvuldige rituelen. Met dit regionale en kleinschalige 
afscheidscentrum wordt hier alle ruimte voor gegeven.

Dit afscheidscentrum midden in de natuur geeft de bezoeker 
rust en een anker. Het maakt de cyclus van leven en dood 
zichtbaar. Een omgeving die de bezoeker los maakt van de 
hectiek van de dag en zichtbaar maakt waar het leven over 
gaat. De natuur kan als geen ander zichtbaar maken wat 
leven is. Licht in overvloed, een vertrouwde natuurlijke groene 
omgeving als rustpunt. Naast dat de ruimten functioneel 
geschikt zijn voor diverse soorten rituelen voor verschillende 
religies of levensopvattingen heeft het afscheidscentrum een 
energetische en emotionele kwaliteit. 

De vorm van het gebouw is ogenschijnlijk vrij en verwijst 
vervolgens naar de eenvoudige kapvormen en bouwsels uit 
het cultuurlandschap uit de directe omgeving. Het interieur is 
hier van afgeleid en biedt zicht op de omgeving en vormt zo 
steeds beschutte en vriendelijke plekken.

Hout is warm en voelt vertrouwd. Het gebouw bestaat 
grotendeels uit hout. Zowel buitengevels als binnenwanden. 
Het houten gebouw heeft een eindig karakter en wordt 
daarom verankerd aan een robuust gemetseld bouwdeel. De 
keramische vloeren dragen hier ook aan bij.

Buitenplaats Zevenhutten

Opdrachtgever Schrijen Afscheid en Herinnering

Programma  - ontmoetingsruimte
   - veldcafé
   - crematorium
 
Opgeleverd  oktober 2018

Oppervlakte  1000 m² BVO 
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1 Toegangsweg karrespoor

2 Bloemrijk grasland

3 Buitenplaats Zevenhutten

4 Houtwal

5 Wandelpad Brabants Landschap
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2846.1

1 Hoofdentree

2 Veldcafé

3 Entree crematorium

4 Ontvangsthal

5 Ceremonieruimte

6 Familiekamer

7 Opbaarruimte

8 Invoerruimte

9 Ovenruimte

10 Urnenkast
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