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www.dhvarchitects.com
DHV architects is onderdeel van de DHV Groep.
De DHV Groep levert wereldwijd advies- en ingenieursdiensten op het gebied van mobiliteit
(incl. luchthavens), bouw & industrie, ruimtelijke inrichting & milieu en water.
© DHV B.V. Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, micro¿lm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van DHV B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.
Het kwaliteitssysteem van DHV B.V. is gecerti¿ceerd volgens ISO 9001.
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Inleiding

Met de plannen om in Petten een nieuwe hoge ﬂux reactor, PALLAS, te
realiseren, gaat de belangrijke vraag gepaard: hoe gaat deze nieuwe nucleaire
installatie er uit zien, en op welke manier wordt deze reactor straks ingepast in
het karakteristieke Noord-Hollandse duinlandschap?

Voorliggend document is gemaakt vanuit de overtuiging

tweede avond van een ‘professionele terugvertaling’

te organiseren, is omdat de projectorganisatie zodra de

dat de architectuur en de landschappelijke inpassing van

hiervan en een advies.

financiering rond is, via een Europese aanbesteding een

PALLAS niet alleen een zaak is van de initiatiefnemers,

bouw- en ontwerpopdracht zal uitzetten. Door al in dit

maar van een bredere groep belanghebbenden. Aan

Aan de avonden hebben drie architecten meegewerkt:

voorstadium duidelijk te maken welke maatschappelijke

direct omwonenden, (recreatie) ondernemers en andere

Adriaan Geuze, directeur van architectenbureau West8

wensen er zijn met betrekking tot de inpassing en

geïnteresseerden is daarom gevraagd welke wensen zij

in Rotterdam, Robert Collignon en Stefan Kolen,

architectuur van de reactor, kunnen meedingende partijen

hebben als het gaat om: zichtbaarheid, vorm, kleur en

beide werkzaam bij DHV Architects in Eindhoven.

hier rekening mee houden. Op deze manier krijgen zij al

landschappelijke inpassing van PALLAS

Geuze heeft zich voornamelijk gericht op argumenten

bij de eerste ontwerpschetsen een ‘opdracht’ (criterium

voor landschappelijke inpassing, Collignon en Kolen

voor de gunning) mee.

Toen dit voornemen ontstond, hebben de PALLAS-

hebben vooral geadviseerd over mogelijkheden voor de

projectorganisatie en de gemeente Zijpe elkaar

architectuur (vorm, kleur, materialen) van PALLAS.

gevonden. Maatschappelijk communicatiebureau Het

Dit document geldt als een advies in het
aanbestedingstraject van PALLAS. De opsteller van de

Portaal uit Rotterdam heeft zich hier bij aangesloten.

Deze ambitienotitie, gemaakt door DHV Architects

Ambitienotitie PALLAS, DHV Architects, heeft op basis

Zij kregen een opdracht van het ministerie van

in opdracht van de PALLAS-projectorganisatie, is

van de maatschappelijke wensen uit de regio de vrijheid

Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) – het

een vakkundige vertaling van de maatschappelijke

genomen de aanbevelingen breder te trekken dan het

verantwoordelijke departement voor de verlening van de

wensen die tijdens de bovengenoemde bijeenkomsten

PALLAS project alleen. Zo zijn er een paar suggesties

kernenergiewetvergunning - om uit te zoeken wat er in

zijn opgetekend. Het document schetst inpassings-

gedaan die het gehele onderzoeksterrein betreffen.

de regio leeft. Omdat de landschappelijke inpassing hierin

én architectonische voorkeuren in grote lijnen

Denk aan een nieuwe “veiligheidsschil”, de open

een belangrijk element bleek te zijn, hebben de partijen

en houdt rekening met technische en ruimtelijke

campus en een bezoekerscentrum. Hierover zal echter

besloten samen op te trekken.

ordeningsvoorwaarden (voor zover bekend in het voorjaar

wel met de andere bedrijven op de onderzoekslocatie

van 2011). De notitie is bedoeld als richtsnoer - ingegeven

overeenstemming moeten worden bereikt. De PALLAS-

Uiteindelijk zijn er twee avondbijeenkomsten (op

door de bewoners van Zijpe - voor het uiteindelijke

projectorganisatie zal zich inspannen hier op aan te

donderdag 28 april en dinsdag 31 mei 2011)

ontwerp van PALLAS.

sturen.

georganiseerd in het gemeentehuis van Zijpe, te
Schagerbrug. De eerste bijeenkomst stond in het teken

Reden om de publieke avonden helemaal aan het begin

van het oogsten van ideeën en wensen uit de regio, de

van het lange ontwikkeltraject (circa 8 jaar) van PALLAS
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Karakteristiek van de
omgeving

Tulpenvelden rond Petten *

* Foto’s Flickr / John Wieland

Huidige hoge flux reactor

Branding *

8

Strandpaviljoen

Camping
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Omgeving

Duinbedrijven *

Recreatie op het strand *

Meeuwen *

Hondsbossche zeewering met uitzicht op Petten strand
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Samenvatting van maatschappelijke wensen
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•

Maak van het gehele onderzoeksterrein een ‘showcase voor duurzaamheid’.

•

Grijp de nieuwbouw aan om de werkomgeving grondig op te knappen.

•

Maak het terrein en PALLAS minder zichtbaar vanaf de strandkant (de belangrijkste strandopgangen).

•

Datgene wat wel zichtbaar is, mag een beeldmerk/iconisch zijn.

•

Zorg ervoor dat het complex er netjes uitziet, dit is bepalend voor het gevoel van veiligheid in de omgeving.

•

Hekken en verlichting: kan het anders ingepast? Hoe ‘vriendelijker’ het terrein oogt, hoe beter.

•

De bewoners willen actief betrokken worden bij de ontwikkelingen rondom de realisatie van PALLAS.

•

De realisatie van een bezoekerscentrum is een belangrijke wens.

•

Laat zien dat ecologie ook een belangrijke factor is.
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Omgeving & Imago
Het PALLAS-project is een initiatief van de Nuclear Research & consultancy
Group (NRG). NRG is een dochter van het Energieonderzoek Centrum
Nederland (ECN), dat te boek staat als hét nationale kenniscentrum voor
energievraagstukken. Beide instituten zijn hoofdzakelijk gevestigd in de
Pettemer duinen, samen met het Europese energie-instituut JRC-IE en de
Amerikaanse farmaceut Covidien.

De duinbedrijven, zoals het cluster ook wel genoemd

productie van (medische) isotopen en om de kennis en

in Petten wordt gerealiseerd. Dit tweespalt is terug

binnen de economische, veiligheids- en technische

wordt, staan bekend als aanbieders van hoogwaardige

omzet van duurzame nucleaire technologie te vergroten.

te vinden in de verschillende adviezen. Bijvoorbeeld

randvoorwaarden van het project. Hierover zal op een

PALLAS als ‘beeldmerk’ gezien vanuit de Pettemer polder,

open manier gecommuniceerd worden, zodat de wensen

werkgelegenheid (er werken ruim 1500 mensen in
Petten). De bedrijvengroep is bij het brede publiek bekend

De meningen over nucleaire nieuwbouw in de duinen

maar grotendeels onttrokken aan het zicht vanaf de

en ideeën van zoveel mogelijk belanghebbenden worden

vanwege haar expertise op het gebied van duurzame

van Petten lopen uiteen. Voorstanders hebben het over

strandopgangen; PALLAS als streng beveiligde installatie,

gehoord.

energie toepassingen (ECN en JRC) en vanwege haar

de maatschappelijk functie PALLAS (leveringszekerheid

maar tevens als onderdeel van een open campus

rol als wereldproducent van medische isotopen (NRG

van medische isotopen en de noodzaak voor nucleair

(mogelijk door clustering van nucleaire activiteiten); Een

en Covidien). Dagelijks worden er 24.000 patiënten

technologisch onderzoek). De HFR wordt door

onopvallende vorm, maar een opvallend lichte tint die

behandeld (diagnose, kankertherapie, pijnbestrijding) met

pleitbezorgers gezien als een baken in het duinlandschap

door weerspiegeling van de zon kan ‘meekleuren’ met de

isotopen uit Petten.

en als katalysator van werkgelegenheid in de kop van

seizoenen.

Noord-Holland.
Een cruciale functie is weggelegd voor de hoge flux
reactor (HFR; operationeel sinds 1961). Deze reactor
wordt door NRG gebruikt voor het uitvoeren van
bestralingen en heeft ervoor gezorgd dat het instituut
in vijftig jaar is uitgegroeid tot wereldspeler op het

‘PALLAS maakt het Nederland mogelijk wereldmarktleider te worden in
de ontwikkeling en productie van (medische) isotopen en om de kennis
en omzet van duurzame nucleaire technologie te vergroten.’

gebied van nucleaire consultancy en het leveren van
bestralingsdiensten voor de productie van medische en

Tegenstanders zien de komst van PALLAS volstrekt

Zoals eerder in dit document aangehaald, worden er ook

industriële isotopen én nucleair technologisch onderzoek

anders. Een zwaar beveiligd industrieel complex hoort

architectonische adviezen gegeven die voorbij gaan aan

(NTO).

niet in een beschermd duinlandschap aan de rand

de reikwijdte van het bouwproject. Neem de aanbeveling

van een van Nederlands oudste polders. De plek is

voor een open campus, als ‘showcase van duurzaamheid’

Omdat de HFR tegen het einde van zijn levensduur

bovendien ongeschikt, menen zij, omdat het toeristen zou

en het realiseren van een bezoekerscentrum. De

loopt, is het PALLAS-project gestart. PALLAS heeft tot

weerhouden de regio Zijpe als vakantieoord uit te kiezen.

PALLAS- projectorganisatie zal, wetende dat het nog

doel de bouw en exploitatie (vanaf 2020) van een nieuwe

decennia lang actief wil blijven in Petten, er alles aan

hoge flux reactor. Het is de ambitie om met de nieuwe

In deze ambitienotitie is gepoogd rekening te houden

proberen te doen om gehoor te geven aan dergelijke

reactor wereldmarktleider te worden in de ontwikkeling en

met beide standpunten, ervan uitgaande dat PALLAS

maatschappelijk wensen, mits het realiseerbaar is
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Analyse van de bestaande
situatie

Luchtfoto van het complex
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Het terrein

N

N502
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De bebouwing is in hoofdzaak gegroepeerd in een drietal clusters, die door het
bestaande reliëf in het terrein (duinrug en -vallei) van elkaar zijn gescheiden.
De clusters zijn door wegen, voetpaden en door de benodigde ondergrondse
infrastructuur (kabels en leidingen) met elkaar verbonden.
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103

schoorsteen HFR

45.000

101

reactorkoepel

28.697

031

algemeen laboratorium

24.750

nieuwe onderzoeksreactor

24.000*

102

hoge montagehal HFR

19.160

039

KCG gebouw

18.200

400

Jaap Goedkoop lab

16.700

004

chemie hoogbouw

16.510

038

Jules Verne gebouw

15.160

De hoogteligging van het plangebied varieert tussen circa 2,00 en
15,00m +NAP. De overgang naar de oostelijk gelegen polders
(circa 0,00m + NAP) is zeer abrupt. In westelijke richting zijn de overgangen
veel geleidelijker.
Voor wat betreft de visuele invloed van de bebouwing kan worden gesteld

30

dat een gebouwhoogte tot 17,00m +NAP het zicht op de natuurlijke duinenrij

* werkhypothese voorjaar 2011, op basis
van bestaande regelgeving.

vanuit het achterland niet aantast. Gebouwen hoger dan 17,00 +NAP worden

0
Gebouwhoogtes
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nadrukkelijk onderdeel van de skyline.
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nieuwe onderzoeksreactor

24

15 - 17 m
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13 - 17 m + NAP

+ NAP

13 - 15 m + NAP

N502

POLDERS
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Ordening & Begrenzing

N502

Huidige situatie
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POLDERS

N
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Logistiek & Ordening

N

STRAND

24m
42m

40m

32m

N502

Voorstel nieuwe situatie

POLDERS
23

Gebouwen die qua functie aan elkaar zijn gerelateerd worden geclusterd op het
terrein. Dit heeft logistieke voordelen en vereenvoudigd de afrastering ervan.
Nieuwe bebouwing volgt het strikte grid waarbij er een contrast ontstaat tussen
natuur en gebouwen (natuur is organisch, gebouwen zijn recht). De eenvoud en
heldere opzet van de gebouwen articuleert de natuur. De diversiteit zit dan ook
in het landschap, niet in de gebouwen.
Nieuwe bebouwing (behalve de nieuwe reactor) wordt niet hoger dan 17,00m
+NAP zodat de natuurlijke duinenrij prominent blijft. Door één standaard hoogte
te handhaven ontstaat een meer eenduidige bebouwing. De nieuwe reactor
vormt daarbij een uitzondering.
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Logistiek & Ordening

STRAND

N
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N502

POLDERS
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Zichtbaarheid &
Leesbaarheid

Drie vormen van beleving
1

3

Vanuit polderlandschap

Vanuit duinlandschap

Vanaf het strand

Als icoon voor Petten.

Als onderdeel van een ensemble van
gebouwen.

Onzichtbaar vanaf het strand.

Zichtbaar voor omwonenden,
recreanten en autoverkeer.

30

2

Zichtbaar voor recreanten.
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Zichtbaarheid reactor

N
Kleurenfoto markeert waar de reactor zichtbaar is.

N502
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Vanaf N9 op 2.000m afstand (kilometerpaal 955)

+45
+24

32

+45

+45
+28
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1. Zichtbaarheid vanuit polderlandschap

Vanaf Belkmerweg (tegenover nr. 50)

Vanaf Burgervlotbrug

De reactor is vanaf grote afstand zichtbaar als icoon in het duinlandschap. De duinen
maskeren de overige bebouwing van de duinbedrijven waardoor de nadruk op de
reactor komt te liggen.
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Vanuit het
polderlandschap is
de reactor als icoon
herkenbaar

34

DHV
arch
itect
s

35

Hoogste punt einde Burgemeester Breebaartweg

Halverwege Burgemeester Breebaartweg

+45

+45
+28
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+24
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2. Zichtbaarheid vanuit duinlandschap

Hoogste punt nabij Burgemeester Breebaartweg

Uitkijkpunt achter Het Korfwater

De reactor is zichtbaar als onderdeel van een gebouwenreeks. De reactor is niet als
icoon afleesbaar maar wordt juist gemaskeerd door de omliggende gebouwen.
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Twee mogelijke benaderingen
voor de beleving van het duinlandschap
1

2

Verhogen van duinen en toevoegen van groen

Terrein doorontwikkelen tot een campus

De duinbedrijven volledig aan het zicht
ontnemen door deze te omkaderen met
groen en het duinlandschap kunstmatig
aan te passen.

Eén masterplan voor het gehele
onderzoeksterrein opstellen. Streven naar
een heldere structuur en ordening. De gehele
campus als beeldmerk -> Energy Academy.

Verhullen van de activiteiten

Imagoverbetering
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2. Zichtbaarheid vanuit duinlandschap

13 - 17

m

15 -17

m

13 - 15
+45

m

+45
+28

+24

fragment oostvallei

+45

+45
+28

STRAND

fragment oostvallei

+24

POLDERS
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De campusstructuur
als beeldmerk vanuit de
duinen

40
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41

Duinenrij richting Petten

Duinenrij richting Sint Maartenszee

+45

+45
+28
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+24
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3. Zichtbaarheid vanaf het strand

Strand ter hoogte van het onderzoeksterrein

Strand ter hoogte van het onderzoeksterrein

Zowel de reactor als het onderzoeksterrein zijn onzichtbaar vanaf het strand. De
duinenrij is dusdanig hoog dat alle objecten aan het zicht worden onttrokken.

43

De reactor is onzichtbaar
vanaf het strand
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Verschijningsvorm

Karakteristieken bestaande
onderzoeksreactor
• Alzijdig object
• Compact en helder
• Sculpturaal
• Voorzien van beëindiging
• Fragiel uiterlijk

48
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Uitgangspunten nieuwe reactor

24m
42m

40m

1.

32m

Maak geen gebouw maar een object / icoon
• Geen (zware) industriële uitstraling
• Het object mag geen angst inboezemen

2.

Reduceer tot de essentie
• Maak het object leesbaar
• Onttrek installaties aan het zicht

3.

Onderdeel van een campus
• Reactor als identificatiemiddel / kroontje van de campus
• Voorzie in een eenduidige bebouwingshoogte voor de overige duinbebouwing

}

Een heldere bebouwingsstructuur
werkt aan een verbetering van de
representativiteit en aantrekkelijkheid
van het gebied.
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Complex uiterlijk: moeilijk te interpreteren en verwarrend.
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Vormgeving reactor
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Expressief object
Op zichzelf staand object dat nadrukkelijk aanwezig is. Door de uitgesproken
vorm ontstaat direct een landmark kwaliteit.
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Verhullen van activiteiten.

52

Vormgeving reactor
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Landschap
nabootsen /
abstraheren
Het duinlandschap wordt door het bouwvolume
overgenomen. Hierdoor gaat het object meer op in
de omgeving.
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“Everything should be made as simple as possible, but no simpler.”
Albert Einstein
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Vormgeving reactor
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Eenvoud
Contrast door minimalisme. Reduceren tot eenvoudige basisvorm.
Overzichtelijk, zuiver en helder.

55

• Zorg voor harmonie tussen de bebouwing en het duinlandschap. Benut de unieke
kansen van de omgeving. Werken in de duinen!
• Voorzie een heldere orthogonale bebouwing met respect voor het landschap. Het
bebouwingsgrid staat haaks op de duinen om maximaal zicht op het landschap te
behouden. Benadruk de diversiteit van het landschap, niet die van de gebouwen.
• Realiseer transparante gebouwen, met glas tot op de vloer. Hierdoor ontstaat
maximaal contact met de omgeving en een vriendelijker en toegankelijk imago.
Het orthogonale bebouwingsgrid
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Vormgeving terrein / campus
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Maak het duinlandschap beter beleefbaar
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Adaptieve verlichting / “Donker tenzij”

Duurzaam bezoekerscentrum

• Streef naar een zo open mogelijke campus en cluster
de beveiligde gebieden. Reduceer hiermee het aantal
hekwerken.
• Pas enkel verlichting toe waar noodzakelijk. Werk met
adaptieve (led) verlichting zodat de lichtintensiteit en
kleur afhankelijk is van de vraag. De verlichting mag het
ecosysteem van het duinlandschap niet verstoren.
• Voorzie in een openbaar bezoekerscentrum met
informatie over de activiteiten op de campus.
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Vormgeving terrein / campus
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Landschap met transformaties van kleur

Schilderkunst - veel aandacht voor Hollandse luchten

60

Tulpenvelden zorgen voor een rijkheid aan kleur (april - juni)
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Kleurgebruik

Drie interpretaties van kleur
1

2

3

Kleur landschap aannemen

Contrast met het landschap

Beïnvloed door omgeving

Gaat meer op in het duinlandschap en is
daardoor minder nadrukkelijk aanwezig in
de skyline.

Door het contrast met het landschap is
het gebouw meer dominant in de skyline
aanwezig.

De kleur van het gebouw gaat een relatie
aan met de steeds wisselende kleuren van
het landschap.

61

1. Kleur landschap aannemen

Gaat meer op in het duinlandschap en is
daardoor minder nadrukkelijk aanwezig
in de skyline.

62

2. Contrast met het landschap
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Door het contrast met het landschap is het gebouw
meer dominant in de skyline aanwezig. De belijning
van het object tekent zich scherp af tegen de
achtergrond.

63

Kenmerkend voor het landschap zijn de transformaties van kleur. Niet alleen
in de ‘Hollandse luchten’ en de bollenvelden, maar ook het duinlandschap is
aan verandering onderhevig. Dit maakt het onhaalbaar om de exacte kleur van
het landschap aan te nemen, er zal gedurende de seizoenen altijd een contrast
ontstaan.
Een contrastrijke kleur zoals helder wit heeft het nadelig effect dat het object
scherp zal aftekenen tegen het landschap. De subtiliteit en harmonieuze relatie
met de omgeving gaat hierbij verloren.
Juist door de kleur afhankelijk te maken van de wisselende kleuren van het
landschap ontstaat er een evenwichtige relatie met de omgeving. Het object
zal zo afhankelijk van het licht en de directe omgeving steeds een andere kleur
aannemen. Dit effect kan worden bereikt door een zorgvuldige materialisering
en het toepassen van lichte grijstinten.
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3. Beïnvloed door omgeving
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De kleur van het gebouw gaat een relatie
aan met de steeds wisselende kleuren
van het landschap.
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Vanaf grote afstand gaat het om het silhouet van de reactor, is enkel de
vorm en kleur belangrijk. Van dichtbij speelt de tactiliteit van het object een
belangrijke rol. Tactiliteit geeft aan hoe een materiaal aanvoelt en hoe de
gewaarwording van degene is die het materiaal aanraakt.
De materiaalkeuze heeft een grote invloed op de beleving van dichtbij.
Door een zorgvuldige materialisering en detaillering kan dit een element
van verrassing vormen. Het draagt bij aan een betere inpassing in de
directe omgeving.

De detaillering en materiaalkeuze moeten bijdragen
aan een onderhoudsarm gebouw. De specifieke
eigenschappen van de locatie moeten daarbij in acht
worden genomen. Denk hierbij aan de hoge windlast
(robuuste bevestiging), zoute lucht (corrosie), zand
(binnendringen, ophoping) en de aanwezige fauna
(vogels).
Streef naar een eerlijke en doelmatige materialisering,
waarbij de intrinsieke waarde van het materiaal zichtbaar
blijft. Pas bijvoorbeeld beton toe als schoon werk.

Belijning in het oppervlak geeft het object een vriendelijker schaalniveau.
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Materiaalgebruik

Toevoeging van een flinterdunne schil maakt het object minder massief en zwaar.

Voorzie het materiaal van een print met relatie tot de omgeving / functie van het object.
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Landschappelijke beleving

geadviseerde uitgangspunten

68

Vormgeving reactor

Vanuit het polderlandschap

Expressief object

De reactor is als icoon herkenbaar.

Op zichzelf staand object wat nadrukkelijk
aanwezig is.

» Zorgvuldige vormgeving reactor is van belang.

» Complex uiterlijk, moeilijk leesbaar.

Vanuit het duinlandschap

Landschap abstraheren

De reactor is onderdeel van een ensemble van
gebouwen en niet als icoon afleesbaar.

Het duinlandschap wordt door het bouwvolume
overgenomen.

» Ontwikkel het terrein tot een (open) campus.

» De impact op de omgeving wordt verzacht.

Vanaf het strand

Eenvoud

De reactor is onzichtbaar.

Reduceren tot eenvoudige basisvorm. Contrast
door minimalisme.

» Landschap aanpassen indien noodzakelijk.

» Leesbaar en bescheiden.
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Keuzematrix

Conclusie & aanbevelingen

Kleur

Kleur landschap aannemen
Gaat op in het duinlandschap en is daardoor
minder nadrukkelijk in de skyline aanwezig.

De landschappelijke inpassing van de nieuwe hoge flux

wijze op inspringen door toepassing van lichte grijstinten

reactor kent twee vormen van beleving.

die de kleuren van de omgeving aannemen of zelfs

Vanuit het polderlandschap is de reactor als icoon

kunnen reflecteren.

herkenbaar; de duinen maskeren de overige bebouwing
op het terrein waardoor alle aandacht naar de reactor

Vanaf grote afstand gaat het om het silhouet van de

gaat. Vanuit het duinlandschap is echter het gehele terrein

reactor, is enkel de vorm en kleur belangrijk. Van dichtbij

waarneembaar, hierdoor is de reactor niet meer als icoon

speelt de tactiliteit van het object een belangrijke rol.

afleesbaar maar wordt deze juist gemaskeerd door de

De materiaalkeuze heeft een grote invloed op de beleving

omliggende gebouwen.

van dichtbij. Het draagt bij aan een betere inpassing in de
directe omgeving.

Ten behoeve van de beleving vanuit het polderlandschap

Contrast met het landschap
Door het contrast met het landschap is het
gebouw meer dominant in de skyline aanwezig.

is een zorgvuldige vormgeving van de reactor van groot

Zorg voor harmonie tussen de bebouwing en het

belang. De reactor moet worden gezien als object en

duinlandschap. Benut de unieke kansen van de omgeving;

niet als gebouw. Reduceer tot de essentie en voorkom

werken in de duinen! Voorzie een heldere orthogonale

een industriële uitstraling. Maak het object leesbaar door

bebouwing met respect voor het landschap. Positioneer

een heldere vormgeving. Het gevoel van camouflage /

de gebouwen haaks op de lengterichting van de duinen.

verstoppen moet worden vermeden.

Geef het gebied een vriendelijk en toegankelijk imago
en communiceer de activiteiten die op de campus

Voor de beleving vanuit het duinlandschap is het

plaatsvinden naar de buitenwereld. Dit kan worden

gehele onderzoeksterrein van invloed. Het terrein is met

gerealiseerd door middel van een bezoekerscentrum

name vanaf de strandopgang en Pettense zeewering

en het openstellen van bepaalde delen van de campus.

Object beïnvloed door omgeving

waarneembaar. In plaats van het terrein weg te stoppen

Hierdoor wordt de relatie met Petten nogmaals versterkt.

De kleur van het gebouw gaat een relatie aan
met de steeds wisselende kleuren van het
landschap.

te bevelen het terrein op te waarderen tot een (open)

Stel de maximale bebouwingshoogte vast op 17,00m

campus. Een heldere structuur en ordening is hierbij van

+NAP en handhaaf dit als standaardhoogte (behalve

groot belang. De gehele campus kan daarbij fungeren als

voor de nieuwe hoge flux reactor), hierdoor wordt het

beeldmerk.

campuskarakter nogmaals geaccentueerd.

Het landschap kenmerkt zich door transformaties in

Benadruk de diversiteit van het duinlandschap, niet die

kleur. Niet alleen door het rijke kleurenpallet van de

van de gebouwen. Versterk de gebiedseigen natuurlijke

bollenvelden, maar ook door de wisselende wit-, blauw-

potenties.

achter kunstmatige duinen en begroeiing, is het aan

en roodtinten in de lucht. De reactor kan hier op subtiele
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