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DE KUNST VAN HET LOSLATEN     

Het in Zürich gevestigde E2A architects wordt gerund 
door Piet en Wim Eckert. De broers worden gedreven 
door de zoektocht naar slimme architectuur die op low-
tech wijze wordt gerealiseerd. Een duidelijke architec-
tonische filosofie en Zwitsers vakmanschap garanderen 
eindresultaten die tot in de puntjes verzorgd zijn, zoals 
Campus Moos. Deze middelbare school en ook andere 
recente projecten van E2A laten zien dat beton veel vol-
doening biedt in deze zoektocht. Ongebruikelijke bouw-
technische oplossingen worden daarbij niet geschuwd. 
Wim Eckert: “Campus Moos heeft honderden meters aan 
koudebruggen. Dat is geen probleem. Je moet ze alleen 
beheersbaar maken.”
 

FILOSOFIE
E2A architects houdt er een stellige architectonische filosofie 
op na, die je vrij vertaald kunt omschrijven als ‘de kunst van 
het loslaten’. Wim Eckert: “Wij stellen in ons werk altijd de 
vraag: Wat is het architectonische statement dat we willen ma-
ken in het gebouw? Daar zetten we tijdens het ontwerp en de 
uitvoering optimaal en compromisloos op in. Maar we willen 
niet alles tot in detail controleren. Sommige zaken in het com-
plexe bouwproces moet je durven loslaten en toevertrouwen 
aan het vakkundig oplossingsvermogen van de andere par-
tijen. Om te onderzoeken wat voor architectonisch statement 
we willen maken, maken we gebruik van maquettes. Die zijn 
daar uitermate geschikt voor. Ze zijn fysiek aanwezig, van alle 
kanten te bekijken en bedriegen niet. We laten in de maquet-
tes bewust een onderdeel achterwege, om datgene waar het 
écht om gaat duidelijk te maken. Bij Campus Moos waren de 
verbindingen van de betonnen randbalken zo’n statement. 
Tijdens de uitvoering hebben we er continu op gehamerd dat 
de bekisting daar ultiem strak moest worden.”

ZWITSERS VAKMANSCHAP
Aan Zwitserse bouwbedrijven is het makkelijk toevertrouwen. 
Wim Eckert legt uit hoe het komt dat Zwitserland bekend 
staat om zijn uitstekende betonarchitectuur: “Karakteris-
tiek aan beton is dat het bij het verwerken nog vloeibaar is. 
Alles draait dus om waar je het beton in giet, de bekisting. De 
kwaliteit van de betonconstructie is een direct gevolg van de 
kwaliteit van de bekisting. Zwitserland kent een lange traditie 
in het werken met kwalitatief goede materialen daarvoor. We 
hebben hele goede timmerlieden, maar ook metaalbewerkers. 
Als je een element besteld dat 455,5 mm lang moet zijn, dan 
krijg je een element dat 455,5 mm lang is. Deze Zwitserse  
traditie van vakmanschap zie je ook terug in werktuigbouw 
en bij horlogemakers.” De grootte van de uitvoerende bouw-
bedrijven is volgens Eckert bepalend voor het hoge niveau van 
vakmanschap. “In Zwitserland zijn bouwbedrijven middel-
groot; ze bestaan uit 50 tot 250 à 300 vakmensen. Groot 
genoeg om zowel kennis en kunde in timmerwerk én metaal-
bewerking in huis te hebben, en klein genoeg om goed op 
elkaar te zijn ingespeeld. Hierdoor kunnen ze high-end  
topproducten leveren. Bij hele grote bouwbedrijven zijn de 
uitvoeringsprocessen anders georganiseerd en is deze hoge 
kwaliteit praktisch onhaalbaar.”

BETONLIEFHEBBER
“Het mooie aan beton,” vertelt Wim Eckert, “is dat het zo’n 
direct materiaal is. Je verwerkt het, en je bent feitelijk meteen 
klaar. Het hoeft niet geschilderd te worden of bekleed met 
andere lagen. Constructie is tegelijkertijd oppervlak en wordt 
daarmee architectuur. Dat ontstaat al in een hele vroege fase 
van de bouw. Dat vind ik fantastisch! Beton heeft twee para-
meters: de mengselsamenstelling (wat giet je) en de bekisting 
(waar giet je het in). In ons werk manipuleren we per project 

één van die twee parameters zodanig dat we de maximale kwa-
liteit bereiken. Het is heel ingewikkeld om ze allebei tegelijk 
te willen manipuleren. Supergeavanceerde mengsels in een 
supergeavanceerde bekisting, dat is super moeilijk.”

CAMPUS MOOS
Bij één van de recente werken van E2A, Campus Moos, lag 
de focus op de parameter ‘bekisting’. E2A won de besloten 
prijsvraag voor dit schoolgebouw, een uitbreiding van het 
bestaande complex van de middelbare school ‘In Moos’ in het 
Zwitserse dorp Rüschlikon. Veel aandacht is gewijd aan een 
efficiënt ruimtegebruik van het gebouw binnen een compacte 
plattegrond, zodat de grootte en kwaliteit van de buitenruimte 
rondom de bebouwing konden worden gemaximaliseerd. 
Belangrijk waren bijvoorbeeld de prachtige, grote bomen. De 
bouwwerkzaamheden zijn zodanig gepland en uitgevoerd dat 
deze gewoon konden blijven staan. Het benodigde vloeropper-
vlak voor de ruimtelijke functies is gevonden door de hoogte 
in te gaan tot zes bouwlagen. 

FLEXIBELE PLATTEGROND
Het programma is op heldere manier ingedeeld. De begane 
grond bestaat uit een hal en cafetaria. De vier lagen daarboven 
hebben elk een centraal publiek middengebied met aan weers-
zijden daarvan de klaslokalen of kantoren (en bibliotheek op 
de tweede verdieping). Op de zesde en bovenste laag (vijfde 
verdieping) wordt het publieke middengebied geflankeerd 
door een keuken en kantine. Door deze heldere indeling en 
de constructieve opzet is de plattegrond flexibel. Het ruim-
tegebruik is eenvoudig aan te passen op toekomstige andere 
wensen. Door niet dragende tussenwanden toe te voegen of 
te verwijderen zijn de ruimten relatief eenvoudig kleiner of 
groter te maken.

DRAAGSTRUCTUUR
Een duidelijk herkenbaar architectonisch statement van Cam-
pus Moos wordt gemaakt door de draagstructuur. Deze be-
staat uit twee kernen en dragende buitenwanden in beton. De 
oriëntatie van de twee dragende buitenwanden per bouwlaag 
draait elke laag een kwartslag, zodat op elke verdieping ook 
het uitzicht meedraait. De constructie is goed af te lezen aan 
de plafonds, dat in negen vlakken is verdeeld. De betonnen 
randbalken van deze negen vlakken zijn in het zicht gelaten. 
Op de kruispunten van deze vlakken, zijn ze aan elkaar ver-
bonden in afgeronde knopen. De secundaire balken binnen de 
vlakken zijn rechthoekig en hebben een kleinere doorsnede. In 
het publieke middengebied is de draagstructuur uit het zicht 
gewerkt met een verlaagd plafond. 

Bekijk de sfeervolle video (2m35) over Campus Moos  
van Alberto Canepa.

1. Door in te zetten op een compact bouwvolume kon de kwaliteit 
van de buitenruimte worden gemaximaliseerd; tijdens de uitvoering 
is ervoor gezorgd dat de bomen konden blijven staan.  
Foto’s, tenzij anders vermeld: ©Rasmus Norlander
2. Wim Eckert (links) en Piet Eckert (rechts). Foto: Alberto Canepa
3. De oriëntatie van de dragende betonnen buitenwanden draait 
elke verdieping een kwartslag. 

2.

3.

https://youtu.be/XTnFu-61yaM
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SPIRAALTRAP  
Een ander markant statement is de spiraalvormige beton-
nen trap. Hoewel er een tweede trappenhuis (vluchtweg) en 
lift aanwezig is in één van de hoeken van het gebouw, vormt 
deze spiraaltrap de belangrijkste route voor verticaal verkeer. 
Het realiseren van een vloeiende loop, vloeiende curve in het 
aanzicht vanaf de verdiepingen en goede aansluitingen tussen 
de trap en de vloeren, die per bouwlaag een kwartslag draaien, 
vormden een mooie ontwerpuitdaging. Maar ook de uitvoe-
ring van de trap verdient het predicaat vakmanschap. Prefab 
bekistingsdelen voor de trap zijn elders op de bouwplaats vol-
gestort met beton. Na verharding zijn de delen van daar in het 
werk gehesen en geassembleerd. Door deze werkwijze was het 
mogelijk om de smalle sparing, van slechts 10 cm, te maken 
tussen de horizontale leuning rondom het trappengat en de 
omhoog krullende leuning aan de buitenzijde van de trap zelf.  

HONDERDEN METERS AAN KOUDEBRUGGEN
De bouwtechnische oplossing die voor Campus Moos is 
gekozen voor de aansluiting van vloer en buitengevel, is niet 
alledaags te noemen. De betonnen buitenwand draagt de 
betonnen vloeren zonder thermische onderbreking. Zo heeft 
het gebouw honderden meters aan koudebruggen. Deze keuze 
is echter zeer weloverwogen gemaakt. Wim Eckert: “Veel 
aannemers schieten compleet in de stress als ze het woord 
‘koudebrug’ horen. Maar het is geen probleem. We hebben 200 
jaar met koudebruggen gewerkt. Je moet ze alleen beheersbaar 
maken.” Dit is gedaan door de vloeren tot circa 1 m vanuit de 

4. Twee architectonische statements gevangen in één beeld: de 
betonnen randbalken en spiraaltrap. 
5. Zwitsers betonvakmanschap in detail: de spiraaltrap.  

4.

gevel aan zowel de boven- als onderzijde in te pakken met een 
60 mm dikke isolatielaag. Hierbij is optimaal gebruikgemaakt 
van de bufferende thermische werking van de massa van be-
ton. De 300 mm dikke betonwand zit aan de buitenzijde. Aan 
de binnenzijde zit een isolatielaag van geëxtrudeerd polysty-
reen (XPS) van 200 mm. Daartussen zit, zonder luchtspouw, 
een laag bitumen. Samen met de afwerking aan de binnenzijde 
komt het hele gevelpakket uit op een dikte van 650 mm. De 
strak omkaderde, grote raampartijen aan het publieke mid-
dengebied zijn zo ver mogelijk naar buiten toe uitgelijnd. In 
de overige ruimten zijn de ramen juist zoveel mogelijk naar 
binnen toe geplaatst, zodat kozijnen en voorzieningen voor 
zonwering verdekt konden worden ‘weggedetailleerd’ in de 
isolatielaag. 

ECOLABEL MINERGIE
Campus Moos heeft het Zwitserse ecolabel Minergie verkre-
gen. Dit houdt in dat het gebouw het hele jaar door thermisch 
comfortabel is, met constante toevoer van verse lucht. Daarbij 
gelden aanvullende voorwaarden, onder meer voor het ener-
giegebruik en de bouwkosten. Ten opzichte van een conventio-
neel gebouw mag het energiegebruik maximaal 75% bedragen, 
het gebruik van fossiele brandstoffen maximaal 50% en de 
initiële kosten maximaal 110%. 

MASSIEF BOUWEN
Door de low-tech oplossing met beheersbare koudebrug-
gen, kon veel worden bespaard op bouwkosten. Bovendien 
ontstond er veel vrijheid om de detaillering van de gevels en 
randbalken op heldere wijze vorm te kunnen geven. Kortom: 
om het architectonisch statement te maken. Eckert zou het 
liefst nog verder ‘back to basic’ gaan: “Het is onze ambitie om 
massief te bouwen en terug te gaan naar low-tech architecto-
nische principes. Met betonnen muren van bijvoorbeeld 1,20 
m dik, zodat je helemaal verlost bent van alle bouwfysische 
problemen. Dan zou het gebouw veel beter presteren. Aan het 
maximaliseren van vloeroppervlak in gebouwen wordt te veel 
economische waarde gehecht. Het zou niet moeten gaan om 
de optimale prijs, maar juist het optimale gebruik van gebou-

6. Doorsnede (a) en plattegronden van tweede (b) en derde (c) ver-
dieping. Figuren: ©E2A / Piet Eckert und Wim Eckert Architekten

7. Doorsnede (a) en temperatuurverloop (b) in de vloer-wandaan-
sluiting. 

5.

wen. Door dit verkeerde uitgangspunt heeft de bouwtechniek 
zich de laatste decennia in een high-tech richting ontwikkeld. 
Dit heeft echter maar zelden tot high-end architectuur geleid. 
Er worden miljoenen geïnvesteerd in het ontwikkelen van 
technologisch geavanceerde systemen voor verwarming, koe-
ling en ventilatie, wat eigenlijk absurd is. Gebouwen worden 
eerst zo dun en lean mogelijk gemaakt, en vervolgens volge-
stopt met techniek. E2A is juist geïnteresseerd om van deze 
idioterie af te stappen en gebouwinstallaties compleet te elimi-
neren. Ik vind dat architectuur zo moet zijn dat de gebruiker 
bepaalt hoe hij het gebouw gebruikt en niet andersom. Als je 
zonlicht wilt, kan het toch niet zo zijn dat het gebouw al heeft 
bepaald dat de zonwering naar beneden is? En als je het warm 
hebt, is het toch vreemd dat je bij bepaalde ‘geavanceerde’ 
systemen geen raam kan openzetten?”  

GLAZEN BEKISTING
E2A heeft in de laatste periode in veel projecten met beton 
gewerkt. “Ik merk dat we ons steeds meer specialiseren in 
bouwen met beton,” vertelt Eckert. Hij wil deze expertise nog 
verder ontwikkelen en nieuwe dingen uitproberen. “Het is 
van belang om als architect min of meer te kunnen voorspel-
len welke nieuwe bouwtechnieken nog meer mogelijk zullen 
zijn in de toekomst en daar vervolgens tijdig op in te spelen. 
Dit is een proces van de lange termijn. Ontwikkelingen in de 
bouw gaan nu eenmaal relatief traag, dus je hebt ruim de tijd 
om hierover na te denken. Een ambitie die wij hebben, is om 
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knopen (foto 6). E2A heeft tijdens de uitvoering flink geha-
merd op het zo strak mogelijk krijgen van de bekisting, zeker 
bij deze knopen (foto 7).

in beton (fig. 4). De constructie is goed af te lezen aan de 
plafonds, die in negen vlakken zijn verdeeld. Deze vlakken 
hebben een opmerkelijk balkenstructuur, bestaande uit secun-
daire betonbalken en randbalken, die beide in het zicht zijn 
gelaten. De randbalken zijn aan elkaar verbonden in afgeronde 

Zwitsers betonvakmanschap
E2A architects heeft een indrukwekkend oeuvre opgebouwd 
van hoogstaande betonarchitectuur. Volgens Wim Eckert (zie 
kader ‘Tektoniek-evenement Swiss Concreteness’) is die hoge 
standaard toe te rekenen aan enerzijds de lange Zwitserse tradi-
tie in het werken met kwalitatief goede materialen voor de 
bekisting (zowel in hout als metaal) en anderzijds de grootte 
van uitvoerende bouwbedrijven: groot genoeg om zowel kennis 
en kunde in timmerwerk en metaalbewerking in huis te 
hebben, en klein genoeg om goed op elkaar te zijn ingespeeld.  

Campus Moos
Een recent voorbeeld van dit vakmanschap is Campus Moos. 
E2A won de besloten prijsvraag voor deze uitbreiding van het 
bestaande complex van de middelbare school ‘In Moos’ in het 
Zwitserse dorp Rüschlikon. De opzet van de vijf bouwlagen is 
helder. De oriëntatie van de flexibel indeelbare, compacte plat-
tegrond, met publiek middengebied en klaslokalen aan de 
zijkanten, draait per bouwlaag een kwartslag rondom de strak 
uitgevoerde centrale betonnen spiraaltrap (foto 1). 

Architectonisch statement
De draagstructuur vormt een belangrijk architectonisch state-
ment. Deze bestaat uit twee kernen en dragende buitenwanden 
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beton in een glazen bekisting te storten, om een spiegelglad 
betonoppervlak te krijgen. Zodra het juiste project en juiste 
opdrachtgever op ons pad komen, willen we hier heel graag 
mee aan de slag.”

TIPS VOOR STUDENTEN
Aangezien Wim Eckert voor de studenten van het seminar 
Swiss Concreteness (zie kader) een soort leermeester was, 
werd hem in het interview tot slot gevraagd welke tips hij had 
voor jonge architecten. Zelf studeerde Eckert Architectuur 
aan de ETH Zürich. Met name in de basisopleiding heeft hij 
zijn rugzak flink gevuld met technische bagage; met gedegen 
kennis over constructieleer, bouwfysica, bouwtechniek en 
materialen. Maar: “Leren hoe je moet bouwen, is niet genoeg 
voor bevredigende architectuur,” vindt Wim Eckert. “Je moet 
ook weten wát je wilt bouwen. Daarvoor moet je je horizon 
verbreden. De technische bagage op een intelligente manier 
toepassen, dat is architectuur.” Daarom adviseert hij studenten 
om vooral buiten hun comfort-zone te treden. “Comfortabel 
zijn is de grootste vijand van innovatief zijn. Als je te comfor-
tabel raakt in Nederland, ga dan een tijdje naar het buitenland, 
dat houdt je scherp. Of las een ‘ja-periode’ in, waarin je ‘ja’ zegt 
op alles wat er op je pad komt. Je kunt je hele leven nog ‘nee’ 
zeggen. Het zal een geweldige ervaring worden!”
zowel de ontwerpende als de uitvoerende kant te adviseren 
over de kwaliteitsbeheersing bij schoon beton. Daarnaast heeft 
hij ook als voorzitter van de commissie die verantwoordelijk 
is voor CURAanbeveling 100 veel bijgedragen aan kwaliteits-
niveau van schoon beton.                                      Coen Smets

8.

9. E2A heeft tijdens de uitvoering flink gehamerd op het zo strak 
mogelijk krijgen van de bekisting, zeker bij de randbal.  
Foto: ©E2A / Piet Eckert und Wim Eckert Architekten

Het project Campus Moos staat eveneens beschreven in 
Cement (vereist een lidmaatschap), het kennisplatform over 
betonconstructies.

PROJECTGEGEVENS CAMPUS MOOS
project: Campus Moos, Rüschlikon, Zwitserland
opdrachtgever: Zweckverband Sekundarschule Kilchberg-Rüschlikon, vertegenwoordigd door ProjektBeweger GmbH, Zürich
architect: E2A architects, Zürich
constructeur: Dr. Lüchinger + Meyer Bauingenieure AG, Zürich 
uitvoering betonconstructie: Anliker AG Bauunternehmung, Thalwil
bouwfysica: BB&A Buri Bauphysik & Akustik AG, Volketswil
bekistingsleverancier: Doka
periode:  ontwerp voor prijsvraag: 2011-12;  
 ontwerp: 2012-14; 
 start bouw: 2014; 
 oplevering: 2016
bruto vloeroppervlak: 5.285 m2

bruto bouwvolume: 19.200 m3

bouwkosten: CHF 22.000.000

SWISS CONCRETENESS
In het najaar van 2016 verdiepten 15 masterstudenten 
Architectuur aan TU Eindhoven (leerstoel ADE) zich tijdens 
het seminar Swiss Concreteness in het werk van E2A archi-
tects. Tijdens een korte, intensieve studietrip naar Zürich 
(e.o.) hebben zij onder meer de volgende projecten van E2A 
bezocht en geanalyseerd: Lake House, Schüle Opfikon, 90 
Degrees en Campus Moos, alsook enkele andere voorbeel-
den van hoogwaardige betonarchitectuur. Hoogtepunt was 
een bezoek aan het bureau van E2A en exclusief interview 
met Wim Eckert. 

Met de opgedane inspiratie en kennis zijn de studenten 
vervolgens zelf aan de slag gegaan. Zij hebben in groepjes 
een betonelement ontworpen en daadwerkelijk gemaakt 
(make), om die vervolgens weer te breken (break) en te 
testen op constructieve prestaties. Vóór de ‘break’ zijn de 
betonelementen tentoongesteld tijdens de Dutch Design 
Week. In diezelfde week, op donderdag 27 oktober, hebben 
de studenten hun bevindingen en resultaten gepresen-
teerd tijdens het afsluitende Tektoniek-evenement Swiss 
Concreteness. Wim Eckert was aanwezig en onder de 
indruk van de resultaten. Als afsluiter gaf hij een bevlogen 
keynote-lecture. 

Het seminar Swiss Concreteness, waaronder het interview 
met Wim Eckert, is door de studenten vastgelegd in een 
prachtig boek en op video.

Organisatie  
Jan Schevers (docent), Coen Smets (Cement&BetonCentrum / 
Tektoniek), Siebe Bakker (bureaubakker).  
Met medewerking van: Faas Moonen (leerstoel Structural Design), 
Weber Beamix (materiaalsponsor).  
Deelnemende studenten: Youri van den Heiligenberg, Rik Okel, 
Tim Steeghs, Teun Vermeer, Chunfei Bai, Ales Moravec, Danfeng 
Zou, Koen Coenders, Jørgen Hemesath, Bart van Santen, Stefan 
Wijsman, Axel Geurts, Luuk van Ingen, Rutger Klaver, Maria Vaca 
Sanchez. 

8. Rustgevend uitzicht vanuit het klaslokaal; tot aan de randbalk is 
de vloer-wandaansluiting ingepakt met isolatiemateriaal.

8.

http://www.cementonline.nl
http://www.tektoniek.nl/evenementen/swiss-concreteness
http://www.tektoniek.nl/evenementen/swiss-concreteness
https://youtu.be/OWACTtU4_xQ

