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De ouDe ArchivAris, met lAnge grijze bAArD DwAAlt einDeloos 
Door het lAbyrint vAn mAgische kennis en fAntAstische schAtten.

De heDenDAAgse ArchivAris is creAtief en eigentijDs met witte 
glimmenDe sneAkers en skinny spijkerbroek. hij werkt en beweegt 
in De eigentijDse werelD vAn steDen, Dorpen en lAnD. vAn coffee 
compAny nAAr expositieruimte. vAn timmerwerkplAAts nAAr 
gAlerie. zij neemt wAAr en slAAt op. bewAArt en verzAmelt.

hij heeft een plAAts noDig wAAr hij Al De verzAmelDe kennis, 
inspirAtie en mAteriAAl kAn opslAAn en Archiveren. een veilig 
Archief, een kluis, Die een plAAts omringt. voor DownloADen en 
oplADen. veilig Achter slot en grenDel.

Dit Archief heeft een sterke hArDe weerspiegelenDe buitenkAnt 
en een wArme zAchte kern. het is een ononDerbroken ruimte, 
een ArchiefgAng, wAAr zij ronD en ronD kAn lopen, einDeloos, 
zwervenD Door zijn georDenD lAbyrint, penningmeester vAn zijn 
eigen geest, intellect. ronD een centrAle lege kern, voor rust.

in De tijD worDt het Archief voller, gevulDer, een reflectie vAn 
het leven. Als het Archief uitpuilt moet er worDen weggegooiD, 
opgeschoonD. het Archief is een hArD Disk voor het creAtieve 
inDiviDu!

zij heeft hAAr eigen proces vAn Archiveren, herschrijven en 
verwerken en Dus hAAr eigen DAArbij behorenDe kAsten en 
opbergsystemen. hij Doet het AnDers en wil Dus een AnDere 
inDeling en opbouw hebben. 

10 meter x 10 meter = 100 m2 2 meter x 50 meter = 100 m2

100 m2

kAsten en opbergsystemen

DownloADen uitstAltAfels rekken lADes en Dozen

100 m2 100 m2

filmen opschrijven verzAmelen schetsen
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zij wil een tuin in het miDDen met een kersenboom om met vrienDen 
in De zomer onDer te eten. hij wil er zijn rotzooi kwijt, mAAr er 
zijn momenten DAt hij leegte wil.

het Archief heeft AAn De buitenzijDe vAn De gAng verschillenDe 
type kAsten en opbergsystemen. schuifDeuren, lADes en plAnken. 
AAn De binnenzijDe is De wAnD bekleeD met houten -shAker- hAken. 
het vijf meter hoge Archief kAn tot De nok gevulD worDen. De 
bibliotheeklADDer rijDt lAngs een rAil en mAAkt Alle hoeken en 
gAten bereikbAAr.

De buitengevel vAn het Archief is vAn hout bekleeD met een 
spiegelenD mAteriAAl DAt De omgeving en voorbijgAngers 
reflecteert. vreemD en AAntrekkelijk mAAr onneembAAr voor 
De onbekenDe. Alleen De eigenAAr weet er rAAD mee. De grote 
kluisDeuren zijn bijnA niet zichtbAAr. een onbekenDe moet zoeken 
nAAr De entree. ze zijn zwAAr en gAAn open met een geheime coDe. 
symbolen, cijfers en leD-lAmpjes geven in encryptie De gegevens 
vAn De eigenAAr en De hoeveelheiD voorwerpen in het Archief AAn.

De binnengevel om De lege kern is semi-trAnspArAnt. voorAl s 
AvonDs Als het licht in De gAng AAn is, is goeD te zien hoe vol 
het Archief is. De constructie vAn De gevel is licht, vAn hout met 
gerecycleDe ouDe houten terrAsDeuren tussen gevelplAten vAn 
polycArbonAAt. een grote eettAfel kAn uit het Archief De tuin 
worDen ingetrokken. in De zomer zoemen De bijtjes onDer De 
boom.

een smAlle sneDe geeft De voorbijgAnger De mogelijkheiD nAAr 
binnen te gluren, De tuin in. op De tenen stAAnD kAn hij net even 
over De rAnD kijken, terwijl De eigenAAr in het Archief onDer hem 
Door kruipt.

De kern

vreemD en AAntrekkelijk

moestuin eettAfel onDer De boom leeg kippenhouDen

polycArbonAAt houten -shAker- hAken gerecycleDe ouDe houten Deuren semi-trAnspArAnt

kluisDeuren spiegelenD mAteriAAl leD-lAmpjes

verschillenDe processen vAn Archiveren, herschrijven en verwerken 

buitengevel

binnengevel
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shAker muur

rAil voor lADDer

plAttegronD 1:100

DoorsneDe 1:100

hoogte 5 meter

buitenomtrek: 16-17 meter

omtrek kern: 10-11 meter

spiegelenDe buitengevel

kluisDeur

uitschuifbAre eettAfel

gerecycleDe ouDe 
houten Deuren

polycArbonAAt gevelplAten
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