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Ten geleide 

Na een vrij lange periode zowel theoretisch ala praktisch besteed te hebben 

aan een aantal begrippen binnen het kader van het Archi~e~~c:n~~'?h ()ntwe_~.P~~ en 

dit afgesloten te hebben op mitjn tussencolloquium van 30 juni jongstledeniheb ik 

het plan opgevat om voor het laatste gedeelte van mijn afstuderen een ontwerp te 

gaan uitwerken. Hierbij is de keu~e gevallen op een ontwerp voor een Open w~:.ken-

4e Jong~ren Centrum(OWJC) in de Binnenstad van Eindhoven. 

Dat ik gekozen heb voor een ontwerp van een OWJC heeft te maken met het · feit 

dat ik al sinds een jaar zitting heb in een werkgroep va.n het Werkende Jongeren 

Centrum "de Metro/de Vlucht" gevestigd aan de Smalle Haven 1h te Eindhoven. Deze 

werkgroep heeft het plan opgevat om in de Binnenstad va.n Eindhoven een OWJC te 

gaan vestigen,omdat duidelijk de behoefte aanwezig is aan een gebouw waarin een 

groot aantal aktiviteiten voor werkende jongeren plaats kunnen vinden. De hu1.dige 

akkomodaties van het Werkende Jongeren Centrum "de Metro/de Vlucht" blijken nl 

veel te klein te zijn om daadwerkelijk aan een stuk hulpverlening en vorming in 

de breedste zin van het woord toe te kunnen komen. Dit afstudeerprojekt heeft dan 

ook een tweeledig doel:Ten eerste hoop ik dmv een praktisch gericht projekt tot 

een duidelijke eigen manier van vormgeven te komen.Ten tweede hoop ik de werk

groep ter voorbereiding van een OWJC met mijn informatie en gedachtes te onder

steud.en. 

Op het moment dat ik dit nu schrijf zijn er van de zijde van B. en w. ~an 
Eindhoven reeds enige toezeggingen gedaan om te komen tot een Open Werkende 

Jongeren Centrum in de Binnenstad van Eindhoven. Op 1 maart 1978 is er door 

B.enW. van Eindhoven ten principalc ingestemd met de vestiging van een OWJC in 

de Binnenstad van Eindhoven. Op 19 april 1978 heeft B.en w. in principe besloten 

tot de tijdelijke aanpassing van het pand Keizersgracht 2 te Eindhoven alsmede 

de "definitieve vestiging van de Stichting hierin te bevorderen.De situatie op 

dit moment is zo,dat de werkgroep becijferd heef~ dat bij een verbouwing van 

het pand Keizersgracht 2 een bedrag gemoeid is van 1,4 miljoen gulden. 

De besliss ing over het al dan niet doorgaan van het pand Keizersgracht 2 zal in 

de nieuwe raad medio september beslist moeten worden.Hierbij is het nog steeds 

niet duidelijk of B.en w. de gevolgde procedure wil voortzetten in de richting 

van verbouw van het pand Keizersgracht 2 of nieuwbouw. 

-

Henk van Heusden, 

augustus 1978 

.. 
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Inleiding 

In dit verslag wil ik een duidelijk Programma van Eisen presenteren voor een 

ontwerp van een Open Werkende Jongeren Centrum in de Binnenstad van Eind.hoven. 

Het ligt niet in de bedoeling,dat ik een uitgebreide verantwoording in dit 

verslag geef waarom het noodzakelijk is om een OWJC in Eindhoven te vestigen. 

Hiervoor zou ik willen verwijzen naar het Jaarverslag 1975 en het jaarplan 

1976-1977 van het Werkende Jongeren Centrum ttde Metro/de Vlucht"JWaarin een 

nadere doelgraepamschrijving,een uitgebreide verantwoarding van de inhoudelijke 

aanpak,geschiedenis,werkgebied etc.wordt gegeven. 

Voor het Pragramma van Eisen ga ik uit van de idee~n die hieruit zijn ontwikkeld 

ten aanzien van het aktiviteitenplan voar •t werkende jongeren centrum.Dit ak:ti

viteitenplan,dat heel summier is,zal ik gedetailleerder gaan uitwerken om een 

duidelijk beeld te kunnen vormen,waaraan het te ontwerpen nieuwe gebouw zal ... 

moeten valdaen. Gedetailleerder houdt in dat een aantal zak:en nader moeten wor.

den uitgediept en wel: 

welke aktiviteiten vinden wanneer plaats en waar(bezettingsschema} 

haeveel mensen nemen er deel aan die ak.tiviteiten 

welke eisen warden gesteld aan die ruimten betreffende vorm,afmetingen, 

afwerking,eventuele speciale voorzieningen en voaral de onderlinge relaties 

' op welke wijze moet de gewenste flexibiliteit magelijk zijn en hoe kunnen 

ruimten vaor meerdere aktiviteiten geschikt gemaakt warden 

welke ruimten maken de gewenste funkties en aktiviteiten mogelijk 

de aard,het karakter van het gebauw,waar open,waar geslaten, 

Een Pragramma van Eisen moet dus duidelijk maken aan welke funkties en aktivi

teiten het gebouw ruimte moet bieden en vaaral wat dat betekent voor: de kwali

teit van de situering.de kwaliteit van de ruimte(n)•de relaties. 

De.kwaliteit van de situering wordt aangeduid met eisen ten aanzien van de be

reikbaarheid,de toegankelijkheid,de relaties met de amgeving,de grootte van het 

terrein. De kwaliteit van een ruimte wordt aangeduid met eisen ten aanzien van 

de grootte,de vorm,de sfeer,de ligging,de akaestiek(aa geluidsisolatie} en het 

binnenklimaat(temperatuur,verlichting,ventilatie). Van de relaties zijn daarbij 

zowel de onderlinge relaties van belang als de relaties met buiten.Een zogenaamd 

ruimte-relatieschema kan zowel het oppervlak als de relaties in beeld brengen. 

Daarnaast wordt de kwaliteit,de bruikbaarheid van ruimten in belangrijke mate 

be~nvloed door de nevenruimten(als berging,dienstruimten,circulatieruimte}en 

de inrichting van de ruimten. 
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Aktiviteitenplan voor •t Werkende Jongeren Centrum 

Zoals ik vermeld heb in de inleiding van het verslag ga ik voor het opstellen 

van een Programma van Eisen uit van het aktiviteitenplan voor •t werkende jonge

re centrum.Dit aktiviteitenplan is erg summier en is opgesteld door de staf van 

het Werkende Jongeren Centrum "de Metro/de Vlucht" om een globaal beeld te geven · 

van de aktiviteiten die in een nieuw Open Werkende Jongeren Centrum zouden kunnen 

plaatsvinden.De idet!en vloeien deels voort uit het bestaande aktiviteitenpro

gramma van de Metro/de Vlucht en berusten voor een ander gedeelte op konkrete 

behoeften aan aktiviteiten die,gezien de mogelijk.heden van dit aoment,niet uit

gevoerd kunnen worden.Ik wil dan ook het betreffende stuk overnemen om een duide

lijk en gedetailleerd Programma Van Eisen hieruit te kunnen gaan uitwerken. 

Dit aktiviteitenplan bestaat uit 19 soorten aktiviteiten te weten1citaat1 

1. !:££¥0e£~ 

Ruimer dan op dit moment,willen we aandacht gaan besteden aan het presenteren 

van live muziekgroepen.Reden hiervoor is niet alleen de grote behoefte die hier

aan bestaat bij jongeren,maar ook de wervende waarde die popconcerten hebben voor 

de andere aktiviteiten van bet centrum.Ook niet onbelangrijk is het motief van de 

winst die mogelijk is bij concerten onder gunstige omstandigheden,een winst die 

aangewend kan worden voor een verbetering van de andere aktiviteiten. 

2. ~~~EL!£~~.!. 
Gedeeltelijk om dezelfde reden als popconcerten.Een belangrijk facet bij toneel 

en theater is echter de introduktiewaarde van deze aktiviteit voor mensen die 

zelden of ·nooit een schouwburg of een theater bezoeken. Wij zijn van mening dat 

de kulturele waarde van deze aktiviteit belangrijk is. 

~ ~~~!~por~. 

Sport moet een ruime kanshebben binnen een werkende jongeren centrum.Geen enkele 

catagorie krijgt zo weinig de kans om aan sport te doen ala werkende jongeren. 

De behoefte aan sport is echter erg groot.Vooral d~ sporten waarbij men zich 

helemaal kan uitleven zijn erg in trek.We willen binnen het werkende jongeren 

centrum veel aandacht besteden aan sportaktiviteiten. 

4. £~~}:ti~:!_~in_!~!._ 
Kracht is een belangrijk communicatiemiddel voor bepaalde catagori~n. Vandaar 

dan ook dat er een grote behoefte bestaat aan conditietraining dwz gymnastiek, 

halter en gewichten,concentratiet~ainingen etc. 

5. Y~E~~~!~~~f:~££E!~~ 
Erg veel behoefte is er aan de zg verdedigingssporten zoals judo,karate,taek-

wondo etc. De bestaande sportscholen zijn echter vaak te duur.Ook het risico 

dat verdedigingssporten uitmonden in gevechtssport is vaak erg groot. Met een 

goede begeleiding is de verdedigingssport in een werkende jongeren centrum even 

in behoefte als yoga in een studentencentrum.Opvallend _is de grote behoefte bij 

•• 
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meisjes voor deze sport. 

6. !~~~ti~£~£1.~kt~. 
Deze projekten worden al ruim een jaar door de Metro georganiseerd en blijken 

te voldoen in een grate behoefte. Vearal vanuit bet onderwijs en vormingswerk 

wordt veel gebruik gemaakt van deze projekten. De projekten zijn af gestemd op 

jongeren van het vormingswerk en het lager beroepsonderwijs. 

7. Informatiewinkel. -----------
Dit onderdeel van de informatieprojekten willen we in het nieuwe centrum zeker 

handhaven. De informatiewinkel levert een belangrijk aandeel in de informatie 

aan jongeren over voor hen elementaire zaken als:uitkeringen,huisvesting,onder

wijs,sexuali teit ,sollicitatie en ontslag,alcobol en drugsproblemen etc. 

' Het is een eerste lijns funktie die belangrijk is om de drempel naar de offici@le 

instanties te overwinnen. 

8. Muzieklessen. ---------
He t verschijnsel van de muzieklessen bestaat al twee jaar binnen de Metro/Vlucbt 

en heeft een enorme vormende waarde.Mensen die bet nooit in bun hoofd zouden 

halen om muziekles te gaan nemen omdat "ze bet tocb nooit leren",leren het binnen 

de Metro wel en vaak is dit een geweldige zelfoverwinning.Aandacht besteden we, 

en willen we blijven besteden,aan gitaarles,basles,drumles,orgelles en het samen

spelen in groepsverband. 

9. !~!fee!. 
In een jongeren centrum hoort een open ontmoetingsruimte waar mensen zomaar,of 

voor en na de aktiviteit een pilsje kunnen drinken en kunnen luisteren naar goede 

muziek. 

10. Kleine concerten. 

Kleine concerten bebben een belangrijke kulturele waarde omdat ze vaak aandacht 

besteden aan minder bekende muzieksoorten en hiermee het kaffeeprogramma kunnen 

intensiveren. 

11. Lezingen en themabijeenkomsten. 
----------~-----~-----------

Worden ook op dit moment regelmatig georganiseerd in het kader van de informatie-

projekten of als een soort follow up van deze projekten.Ze hebben vooral een 

waarde voor specifieke groepen. 

12. Kreativiteit. 

Kreativiteit moet ruim worden geinterpreteerd en vaak is het zo dat de onder

werpen erg "gebruiksgericht" moeten zijn.In het werkende jongeren centrum zien 

wij een werkplaata met ruime mogelijkheden voor het bezig zijn met gebruiksge

richte kreativiteit. 

13. !~~~~~!~.!.~~~~::~· 

' 
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Omdat we sinds kort kunnen beschikken over videoapparatuur en er due een tijdje 

mee gewerkt hebben,weten we dat er een behoefte is om met dit medium bezig te 

zijn.Dat bezig zijn bestaat dan uit het werken met en v66r de apparatuur en het 

zelf bezig zijn met het maken van opnamen en raportages op andere plaatsen. 

1.5. Dans en beweging. -----------W i j denken er aan om te starten met expressie en door te gaan met het bestaande 

jazzballet en volksdansen. 

16. Film. 

17. Tafeltennis,biljart,voetbal etc. --------------------Hoe simpel ooktdeze aktiviteiten liggen enorm goed in de markt en hebben toch 

een belangrijke waarde voor de genoemde groepen omdat het vaak neerkomt op samen

spelen,samen taktiek uitvoeren en bij kompetities door samenwerken trachten te 

winnen.Deze aktiviteiten hebben ook op dit moment een belangrijke plaats in het 

cent rum. 

18. Manifestaties. 

ltiermee bedoelen we de bijeenkomisten die een behandeling van een bepaald thema 

tot doel hebben maar waarvan de onderwerpen liggen op een recreatief vlak bv 

verdedigingssporten manifestatie,rock and roll manifestatie,motorsportmanifestatie 

etc. 

19. ~~~~~-~!~~~~· 
Om deze lijst niet al te uitgebreid te maken,willen we stoppen met het noemen 

van een aantal incidentele aktiviteiten die op dit moment ook al gebeuren. 

Exposities,jeugsuitwisseling,individuele hulp,repititieruimte ~oor muziek en 

toneelgroepen,schoolfeesten,meetings,bijzondere aktiviteiten als de vredesweek 

en kerst-inn etc. 

Einde citaat. 

Op basis van dit aktiviteitenplan,opgesteld door de staf van het werkende jonge

ren centrum de Metro/de Vlucht,is er een summiere ruimteindeling te maken van het 

nieuw te bouwen werkende jongeren centrum. Dit kan men dan ook doen,door uit te 

gaan van het aantal deelnemers per aktiviteit wat dan het benodigde oppervlak voor 

een bepaalde aktiviteit oplevert. 

1) 

2) 

3) ~~~~~E!~~: 20 deelnemers,levert een oppervlak op van 250 m 2uitgaande van 

een normaal gymlokaal. 

4) £~~~~=tr~!ni~~:20 deelnemers,levert een oppervlak op van 166 m2• 

5) !~.::~~!:_ging~~Eorten:idem ala voor conditietrainin·g. _ 

6) !~!~~~~~1~kt~: 30 deelnemers,levert een opperV'lakte op van 60 m2uitgaande 
van een normaal klaslokaal . 
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7) Informatiewinkel: permanent een oppervlak van 16 m2• 
-------------- -- 2 8) Muzieklessen :15 deelnemers,levert een oppervlak op van 60 m uitgaande van ----------
een klaslokaal. 

9) Caf~iperrnanent een oppervlak van 40 2 
m • 

10) 

11) 

Kleine concerten:70 deelnemers,levert een oppervlak op van 110 m2• 
------~--------
Le z in gen en thema bijeenkomsten: 40 deelnerners,levert een oppervlak op van -2----------------
60 _ m (zie ook punt 6 en 8). 
Kreativiteit:20 deelnemers,levert een oppervlak op van 
------ 2 
Doka:10 deelnemers,levert een oppervlak op van 16 m • 

~~;;:£i10 deelnernere,levert een oppervlak op van 40 m2• 

2 70 m • 

zakelijk is voor toiletten en verkeersruimte. Tevens zal er ruirnte gereserveerd 

rnoeten worden voor zaken die niet direkt met het totale aktiviteitenplan te maken 

hebben zoals:kantoorruimte(80 m2),kleedruimten,magazijn en bergingen. 

Voor het geheel van aktiviteiten zijn er ook nog kombinaties te leggen in een ruimt 

zodat bovenstaand schema niet rneteen hoeft in te houden,dat er even zoveel ruim

tes zijn als .aktiviteiten.Dit zal ik dan ook in de rest van het verslag moeten 

incalculeren.Waar kornbinaties te leggen zal ik die dan ook zek-er moeten leggene 

Aan de hand van ddorgenomen literatuur wil ik nu de genoemde aktiviteiten nader 

gaan preciceren. 
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DE GROTE ZAAL 

Voor de grote zaal ga ik er van uit dat een aantal aktiviteiten in deze ruimte 

kunnen plaats vinden.Deze ruimte zal bruikbaar moeten zijn voor popconcerten, 

theater/toneel en manifestaties.De totale bezetting zal 500 personen moete11: 

kunnen zijn,wat volgens een algemene norm een oppervlakte oplevert van 400m2• 

( 10,8 m2 p~r persoon) .Voor kleedruimte en berging moet een ruimte beschikbaar 

zijn van 60 m2• . 

Voor een grate zaal kan men een breed scala van mogelijkheden en eisen bekijken. 

De vraag is namelijk:gaat men bij een werkende jongeren centrum uit van een zaal, 

die aan zeer eenvoudige kondities voldoet{een zaal met een vlakke vloer en een 

mobiel podium)of denkt men aan een zeer profesionele theaterzaal{met vast podium 

en vaste zitplaatsen op een schuinoplopende vloer)? Mijns inziens ligt voor een 

werkende jongeren centrum de te kiezen zaal ergens tussen deze twee uitersten in. 

Ik zal proberen de eisen en mogelijkheden van beide uitersten aan te geven. 

Men moet echter wel bedenken dat wanneer men de grote zaal voor nog andere doel

einden, bv sport,gaat gebruiken er niet meer te kiezen valt voor een profesionele 

theat erzaal. 

In het werkende jongeren centrum moeten jeugd en amateurs een stimulerende 

omgeving vinden voor improvisatie,rollenspel,cabaret,lekespel,toneel,demonstra

ties,judo,ballet ,voordracht ,muziek in grate en kleine uitvoeringen.Het zelf spe

len is bij deze aktiviteiten van het grootste belang terwijl het publiek voorna

melijk uit een kleine kring van liefhebbers en relaties zal bestaan.Het gaat er 

in eerste instantie om,van dit zelf-spelen uit eisen aan de ruimte te stellen. 

Beroepsuitvoeringen voor groat publiek zullen plaats moeten vinden in een centl'Un\ 

waar scheiding van sport en toneel,en bijzondere aa.hdacht aan akoestiek gemotiveerc 

kunnen zijn.Wanneer het toneelspel in een werkende jongeren centrum veel wordt 

beoefend,kan warden overwogen de grote zaal eeri vast toneel te geven,omdat daar

door de spelmogelijkheden warden vergroot.Bij de aanleg en inrichting van een 

tonee1 met toebehoren kan de zelfwerkzaamheid van de gebruikers een grote rol 

spelen. 

De eerste vereiste voor toneelbouw is flexibiliteit.Het ~oneel met de vaste 

schilderijenomlijsting is verouderdtvoor muziek,voordracht en vergadering is 

een dergelijke in gordijnen gevatte ruimte een onding.Flexibiliteit houdt in: 

1)verschillende mogelijkheden van'opstelling van het toneel in de zaa1, 

2)vergroting en verkleining van het toneel naar behoeftef 

3)requisieten en verlichting berekend op afwisseling van gebruik van het toneel. 

De spelers moeten vlakbij en soms temidden van het publiek kunnen spelen. De 

gemiddelde afstand van de toeschouwer tot het spel moet kort zijn en onderling 

niet te veel verschillen. 
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a)Grote zaal met een vlak:Ke vloer:In deze zaal is de mogelijkheid aanwezig om 

ook sport te bedrijven(zie"Het Gymnastieklokaal?.Een pijpela,dwz een smalle 

vlakke zaal van bv 10x20m waarachter in de eindwand een toneel van 5-6m diepte 

moet beslist warden af gekeurd.Een dergelijke zaal is bij een toneelspel voor 

een groep van mensen bijna leegihet toneel is in verband met de vlakke zaal 

betrekkelijk hoog van de vloer aftbij een grote uitvoering kan men achterin de 

zaal het gebeuren op het toneel niet goed zien.De conclusie uit deze overwegingen 

luidt,dat de zaalbreedte meer moet zijn dan de helft van de totale lengte van 

de zaal incl. podium(tenminste 12m bij een zaallengtevan 20 m)en dat het toneel 

verplaatsbaar moet zijn.Een kleine groep muzikanten kan bv midden in de zaal 

op het podium optreden met het publiek om hen heen geschaard.Demonstraties van 

boksen,judo en ballet zouden op dezelfde manier kunnen geschieden.Een modeshow 

vereist een langwerpig podium dat als een looppad tussen het publiek gaat,zodat 

iedereen het getoonde dichtbij en van alle kanten kan zien.Toneelspel,cabarct, 

voordracht kunnen dichter bij de kring van bela.ngstellenden warden gebracht ale 

het toneel aan de lange zijde wordt opgesteld.Zelfs wanneer een vast toneel 

gemotiveerd is door frequent gebruik,is plaatsing aa.n de lange zijde eveneens 

gewenst met een wegneembaar voortoneel.Ook al is de zaal vlak,het toneel behoeft 

niet hoger dan 90cm te zijn. Er zijn verschillende soorten podia verkrijgbaar 

in de ha.ndel die op~lapbaar en verrijdbaar zijn.Zo bv in onderstaande fi~r 

een opklapbaar en verrijdbaar Duits systeem,dat de beste mogelijkheden lijkt te 

bieden:het kan naar behoefte warden aangebouwd,in 10-30 minuten warden opgezet 

en afgebroken(inclusief gordijnen en coulissen) • 

. n ··· 
P'" l 

.,. -'\ 
' J ' " -- -

7f ', ' 

11 \~luu i t a k r I lol1inJu .,. tric T h . t\.11hncrl. I luhcrh1 .., ,lrav•ic ~ .\, M i..i ru.: hcn·flat llina . 



' 

-blad 10-

Requisieten en verlichting:van het podium zullen aangepast moeten zijn aan af-------------------
wisselend g~bruik van het toneel.Bij een vast toneel kan worden volstaan met 

grote,geheel of ten dele wegschuifbare gordijnen over de podiummond(9m breedte 

wenselijk)tot aan het plafond.In de zijwanden van het toneel zouden deuren kunnen 

zijn om eventueel daaruit op te komenttonneeltechnisch nog beter zijn ten dele 

wegneembare zijwanden.In het derde van de gectachtenschema•s is aan de zijde van 

het vaste toneel alles op een niveau gebracht om een zeer flexibele entourage 

voor toneelspel te krijgen.De toneelvloer kan van een grenehout of oregon pine 

zijn voor bespijkerbaarheid.Boven het toneel kan een rooster in de kleur van het 

plafond worden aangebracht,waaraan allerlei coulissen kunnen worden opgehangen. 

Vaste friezen en gordijnen zijn ongewenst.Eenvoudige kamerschermen. van 2,5m hoog; __ 

kunnen het toneel op ontelbare wijzen indelen.De schermen kunnen voorzien zijn 

van vaste haken of pinnen om attributen. aan op te hangen.Een eventueel souf fleurs

hok moet wegneembaar zijn en ten hoogate 20cm boven de vloer uitkomen. 

Tussen de werkbalken van de zaal kan een vaste buis of een los rooster worden 

bevestigd ten behoeve yan de toneelverlichting.Aan deze constructie komen de 

500-1000watt schijnwerpers die met een gemiddelde invalshoek van 45° ook zijde

lings het podium moeten kunnen bestrijken.De schijnwerpers en het rooster moeten 

afneembaar zijn in verband met gebruik elders of ter bescherming tegen ballen. 

Op de plaatsen waar het losse toneel meestal zal staan zal gezorgd moeten warden 

voor aansluitingspunten voor de schijnwerpers,ter vermijding van losse kabels. 

Bij toneelvoorstellingen moeten de schijnwerpers naar wens opgehangen kunnen wor

den,echter zo dat er geen licht naast het speelvlak valt en zo hoog dat er weinig 
I 

schaduw valt op gordijnen en wanden.Met acht tot twaalf schijnwerpers van 500watt 

is een goede kleine toneelverlichting te verkrijgen,die voetlicht en hersen 

(bovenlichten) overbodig maakt.Alleen voor het -gelijkmatig aanlichten van een 

achtergrond is spreidend licht nodig van boven en/of van opzij of onder,op on

geveer een meter afstand van die achtergrond.Wanneer ter besparing op schijn

werpers of ter verkrijging van een werkverlichting,toch voetlicht en hersen 

worden aangeschaft,dan kan het eerste hers het beste zo ver mogelijk naar voren 

boven het toneel worden opgehangen.Voetlicht en hersen mogen niet te wijd uit

stralen9hersen moeten gekanteld kunnen worden om ze naar behoefte te kunnen 

richten.Vooral voetlichten moeten·;wegneembaar of verzinkbaar zijn in delen van 

ongeveer een meter , die ook elders op het toneel gebruikt kunnen worden.Het afge

dekte voetlicht moet gewoon beloopbaar zijn.Aan een open podium of los voortoneel 

kan men geen voetlicht gebruiken.Een voetlicht behoeft .in gebruik niet meer dan 

12cm boven de vloer te komen ala men het hart van de lampen op vloerhoogte houdto 

De vloer zelf behoeft niet beschenen te worden als de ~pelers maar belicht zijn. 
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Opzij van het vaste toneel zowel voor ala achter,en opzij van de plaats waar het 

losse podium meestal zal worden opgesteld voor toneelspel,zijn dubbele stopcon

tacten gewenst om schijnwerpers op statief te kunnen plaatsen.De stopcontacten 

kunnen in de vloer of in de wand vlak boven de vloer worden aangebracht. 

Musici worden door schijnwerpers verblind.Zij hebben bovenlicht nodig van diep

stralende lampen in het plafond of van wegneembare hangende araa.turen. 

Naast het vaste toneel of het losse toneelpodium is de plaats voor het centrale 

schakelbord.Het verdient aanbeveling dat alle zaal-,buffet- en toneel!erlichting 

hier geregeld kan worden.Bovendien zullen de afzonderlijke groepen in de elek

trische installatie het beste per soort verlichting in de gehele zaal kunnen wor

den aangelegd en niet per vak.Een apart gezekerde toevoer op het podium,liefst 

drie-fasig,waaraan op zijn minst 10 kilowatt kan worden onttrokken,is nodig •. 

Alle stopcontacten voor de toneelverlichting bij verschillende opstellingen va.n 

de zaal zullen aan- of uitgeschakeld moeten kunnen worden via het centrale scha

kelbord.Voor de zogenaamde donkerslag is een hoofdschakelaar gewenst die alle 

toneelverlichting kan uitschakelen.Een werklampje bij het schakelbord,een of 

meer werkstopcontacten en de verlichting van de nevenvertrekken moeten vanzelf

sprekend uitgezonderd worden van de donkerslag.Op of bij het schakelbord eindigen: 

alle leidingen in een ruim stuk zware kabel met stekker.Weerstanden of beter, 

vanwege hun sterkte,transformatoren behoeven bij voorkeur niet vast met een be

paald deel van de totale verlichting te worden verbonden.Wanneer per weerstand 

of transformator duidelijk de capaciteit wordt vermeld,kan via stekkers{waarop 

even duidelijk de benodigde capaciteit van de aangesloten verlichting)en stop

contacten een grate flexi bili tei t in verlicht ing word en verkregen. 
c; c; 

In het algemeen is het aan te bevelen,bij de aanleg van een goede verlichtings

installatie advies te vragen aan belangeloze deskundigen(Bijv.:de Nederlandse 

Amateur Toneel Unie,Janskerkhof 1,Utrecht),demonstraties voor levering te arran

geren en zich te hoeden voor goedkoop van mindere kwaliteit of van minder kwan

ti tei t, omdat toebehoren buiten beschouwing bleef.Juist op het gebied van toneel

verlichting kunnen handige amateurs tot grote besparingen komen welke tot 5~ 

van de begrote bedragen kunnen oplopen. 

Een ~~~l~~le_!£~~~~~!~~!~~~ houdt in: 
-10 schijnwerpers 500watt met ophanging en toebehoren 

--4 delen voetlicht cq bovenlicht met toebehoren 

--schakelbord (zonuer regeling) ,aan1eg bekabeling,extra toevoer,reserve en 

gereedschap 

lets uit r,ebreider toneelverlichting vergt extra: 
-~-~--~-~---------~~~----~-

~eenvoudige regeling van losse trafds of weerstanden 

-8 meter bovenlicht en twee extra schijnwerpers met toebehoren 

' 
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Voorbeeld van een goede kleine toneelverlichting: ------------- --
--24 naar wens regelbare en koppelbare groepen 

--totaalregeling en schakelmogelijkheden 

--12 schijnwerpers 5oowatt met toebehoren 

12m voetlicht-hers met toebehoren 

aanleg,bekabeling,extra toevoer,tec. 

Na het gehad te hebben over requisieten en verlichting wil ik ten slotte het 

nog hebben over de berging en kleedruimten. 

Berging en kleedruimten:Voor requisieten is een buiten-ingang van ca.1,5 bij 2,5m 
-----------------------vereistJde berging binnen bij voorkeur zonder deuren.In het gedachtenschema voor 

een toneeltechnisch meest in aanmerking komende grote zaal is onder het vaste 

toneel een grote bergingsruimte voorzien.Via een goot kunnen de requisieten 

horizontaal worden gestouwa~ Het eerder genoemde Duitse systeem vergt 1/6 van de 

podium-oppervlakte aan berging.In de bergingsruimte voor het opklapbare toneel, 

zal plaats moeten zijn voor klapstoel en -tafels(ongeveer 200 stoelen). 

Er zijn twee kleedruimten vereist,gekombineerd met wasruimtes.Voor toneelspel 

is in elk van de kleedruimten minstens een kaptafel van 60cm diep en 100cm breed 

nodig,op 75cm hoogte.Boven de kaptafel op ooghoogte een spiegel van minstens 

40-50cm.Verlichting:hangend ca. 25 cm boven ooghoogte of boven de spiegelf 

gematteerde- of melkglaslampen van 40watt.Bij de spiegel stopcontact voo~ ~trijk

bout en scheerapparaat.Bij of in de kleedkamers is een lange spiegel nodig met 

verlichting voor het beeld ten voeten uit.Eventuele ramen moeten afgesloten kun

nen worden. 

b)De profesionele Theaterzaal: 

Een groot aantal eisen qua inrichting zijn hiervoor al aan bod gekomen en zal ik 

dan ook niet herhalen in dit stuk.Voor de zaala.koestische faktoren die te maken 

hebben met verschillende zaaltypen,zoals:spreek~alen,toneelzalen,concertzalen, 

projektiezalen en gehoorzalen ben ik in de literatuur gedoken om hier een aantal 

duidelijke eisen te kunnen formuleren.Deze eisen zal ik nu in het kort hier ver

melden,aangevuld met een aantal figuren die belangrijke zaalakoestiscne faktoren_ 

zullen verduidelijken. 

1)De nagalmtijd:Zowel voor de verstaanbaarheid als net muziekgenot is de nagalm

t i jd van het geproduceerde ge1uia. ;belangriJk.De naga1mt1jd geeft in seconden de 

tijd aan welke nodig is voor een niveaudaling van 60 dB.Bij benadering is de 

nagalmtijd gelijk aan 1/6 van :het zaalvolume(in m3)gedeeld door de totale ab

sorptie~in m
2
). In deze formule heeft de 1/6 de betekenis van een numerieke fak

tor met de dimensie van s/m,en betreft de ntotale absorptie"de denkbeeldige 

oppervlakte van alle oppervlakKen in de zaal~met inbegrip van de aanwezige per

sonen)herleid tot oppervlakken met een geluidsabsorpti-eco~fficit!nt van 10°". 

·-
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Een vlak van bv 10 m2 en met een werkelijke geluidsabsorptieco~ffici!nt van 5CJI, 
2 wordt dan beschouwd als een oppervlak van 5 m .Een theater,dat overwegend voor 

toneelvoorstellingen is bestemd,verlangt een nagalmtijd van ongeveer 6~n seconde. 

Muziek daarentegen verdraagt geen korte nagalmtijd,omdat tussen de gespeelde 

tonen het verbindende element niet mag ontbreken. 

Vooral in kleinere plaatsen behoort het bouwen van twee afzonderlijke zalen uit 

economisch oogpunt tot de onmogelijkheden.Zo ook hier voor een werkende jongeren 

centrum.Door toepassing van een kunstmatige nagalminstallatie kan men een theater

zaal min of meer bruikbaar maken voor concerten.Een andere oplossing,die wellicht 

bet ere perspekt ieven biedt, is het aanbrengen van verstelbare schotten _in het 

plafond en/of de wanden.Door het verlagen van het plafond met behulp van de 

schotten,die met de absorberende zijde naar de zaal toe worden gericht,onts~aat. 

een betrekkelijk korte nagalmtijd.Omgekeerd neemt na het wegklappen van de schot~e: 

de zaalruimte toe,en vermindert de absorptie door het plafond,zodat de nagalm

tijd dan relatief lang is. 

2)Details van de grimering en de gelaatsuitdrukking van de acteur of spreker zijn 

herkenbaar tot op een afstand van 15 ~ 20 meter. 

3}De details op een dia,die aan de voorwaarde van Din 108 beantwoordt, zijn in het'. 

algemeen nog herkenbaar op een afstand van zes maal de beeldzijde(schermbreedte).' 

4)Voor het normale oog is 6m de afstand,waarop iemand zonder accomodatie ~an de 

ogen scherp ziet.Kortere afstanden noodzaken maw de ogen tot accomoderen.Deze 

inspanning is bij langere duur zeer vermoeiend. 

5)De achterste rijen in een bioscoop mogen niet verder dan zeven maal de beeld

breedte van het scherm af zijn. 

6)0p het achterste gedeelte van het toneel is een volledig uitzicht in principe 

siechts dan mogelijk,indien de zitplaatsrijen niet breder zijn dan de toneelopenin 

7)Volgems Gabler en Aschoff:minimale afstand zitplaatsgebied en scherm is gelijk 

aan twee maal de schermlengte. 

8}Voor het netto-oppervlak per stoel gaat Aschoff uit van een grondvlak van 60 bij 

90cm per zitpl aats in een gehoorzaal.De 60cm betreft de stoelbreedte,de 90cm de 

afstand van de ene optrede tot de volgende.Binnen een kleine gehooraaal,dwz een 

zaa.l van ongeveer 100 mensen,komt bet bruto-oppervlak per zitplaats neer op ruim 

1 m2.In gehoorzalen met een zitcapaciteit van 200 of meer daalt het betreffende 

cijfer tot ongeveer 0,9 m2 • 

9)V oor een optimale gerichtheid naar het toneel moeten de diverse rijen op de 

kromme van concentrische cirkels zijn gesitueerd.Het middelpunt van deze cirkels 

bevindt zich achter het toneel op het verlengde van de zaalas.Dit punt is even 

ver van de grens van toneel met toeschouwersruimte 'gel_egen ala die grens weer van 

de achterwand van de zaal. 
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10)0ver de vorm van de plattegrond heeft Aschoff een uitgeaproken mening tw 

voorkeur voor trapeziumvormige gehoorzalen.Voordelen: 

--de oppervlakte en het volume worden effici~nter benut 

--de naar het podium gerichte zijwanden leiden de opmerkzaamheid na.a.r het podium 

~de kromme,of in ieder geval niet geheel rechte rijen stellen ook die bezoekers 

die ver van de zaalas af zitten,instaat tot een toekijken zonder dat zij hun 

hoofd in een krampachtige houding gedraaid behoeven te houden 

-bij zeer verschillende bezettingsgraad van de zaal is er con~~C?t. _.~.~sen de 

spreker en zijn toehoorders mogelijk. 

11)De volle hoogte van de zaal bedraagt bij een kleine zaal ongeveer driemaal <die 

schermlengte,bij een grote zaal circa tweemaal. 

•• 
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Fig. 1. De betekenis van podium en geluidspiegel. 

Vanaf een podium bereikt bet stemgeluid van de spreker la.ngs directe weg 
ongebinderd meer toeboorders. 
De geluidspiegel verkort de weg voor het indirecte geluid en reduceert 
zo,de kans op echoverschijnselen. 

Fig. 2. Verstoring van de terugkaatsing van bet geluid via bet plafond 
door de aanwezigbeid van transversale balken. 

terugkaatsende 
1 plafondgedeelten l 

gs = in geluidscbaduw liggende gebieden 
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Cirkelboog als meetkundige plaats van alle punten van vaaruit de 
voorste toeschouwers in een oogopslag een scherm of toneelopening 
nog volledig kunnen zien. 

I 
I 

I 
I 
I 
I 

' ' \ \ 
\ 

____ zoalos -------

• r.=o.77aa 

a = lengte van projectiescherm of toneelopening 

D/J 

= straal van de cirkel, die het ·gebied met een hoek {3 van 40 
graden vanaf de toeschouwer tot de zijden van scherm of 
toneelopening begrenst 

' = de maximale hori .zontale hoek, waaronder zonder draaien van 
het hoofd of ogen een object in zijn geheel te zien is 

= de minimale afstand tussen toeschouwer en object, indien ~ 
40 graden bedraagt 

•.· 
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Begrenzing van aanva~dbaar zitplaatsgebied in een toneelzaal in 

verband met de waarneming van de gehele speelvloer. 

---

zaalas 

a = lengte van de toneelopening 

M = hoekpunt van de hoek die binnen de zaal het gebied met 
redelijk zicht op de speelvloer begrenst 
Gearceerde gebied minder geschikt-voor toeschouwers (de 
ononderbroken raaklijn vanuit M maakt e.en hoek van 104 
graden met het vlak van de toneelopening) 

..... •• 
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Vers malling van het scherrn, ·indien van opzij gezien. 
De afsta.nd tot he t scherm is van geen belang. 

nI 

1Q 

30. 

·-·-·- · ~9ala~·- · -·- ·- ·
:Oo 

Ok en o1 als oog-punt met dezelfde zijdelingse hoek (45 graden) 

t.o.v. de zaalas, en daarom vanuit Ok en o
1 

gelijke versmalling 

van het projectiescherm a. 

Begrenzing van aanvaardbaar toeschouwersgebied in een projectie
zaal, met een zijdelingse hoek van resp. 20 en 40 graden. 

·zaalas 
Lf,S (). 

·· ....... . 
. , 
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Fig . 7 • Zijdelingse begrenzing van voor A 
toeschou wers gesch i kt gebied / 
in project i eza len (volgens . 
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Ga bler) resp . Aschoff en -I ~ , ,, 
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A 
a = projectiescherm 

vert i cale a r ce r ing = gesch{kt toeschouwersgebied volgens 
, zowel Aschoff a ls Gabler 

hor i zonta l e arcering = nog aanvaa rdba ar gebi ed volgens Aschoff 
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Amerikaanse normen voor geschikt toeschouwersgebied in bioscopen 
en theaters in verband met vertekening vanuit ~itplaatsen opzij 
van projectiescherm of toneelopening. 
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T~ 
a = projectiescherm of toneelopening 

a = maximale zijdelingse hoek t.o.v. zaalas in theaters = 60 graden 

/) = minimale zijdelingse hoek t.o.v. projectiewand in bioscopen = 
60 graden 

Areaal binnen hoek P10pP2, behalve dat op een afstand van minder 
dan 1,4 maal schermlengte, is geschikt voor bioscoopbezoekers. 

Areaal binnen hoek T10tT2 , behalve dat op een afstand van minder 
dan 1,4 maal lengte van de toneelopening, is geschikt voor 
theaterbezoekers. 

•• 
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Maximale neer- en opwaartse verticale gezichtshoek van toeschouvers 
in projectiezalen. 

-

Fig. 10. Maximale neer- en opwaartse verticale gezichtshoek van toeschouvers 
in toneelzalen. 

' "'" ' .. ~~ :,"-'' -~ 



'\ 

-bla.d 22-

Fig. 11. Verband tussen enerzijds verloop van de zaalhelling voor geed uitzicht 
op de speelvloer en anderzijds: 

hoogteverschil tussen oogniveau van voorste rij en niveau van de 
speelvloer, 

HO 

H40 

HBO 

afstand van voorste rij tot het toneel. 

• 120 I 
+80 51 ____ --

+ i.o _2 ________ _ 
iO 2----------

' 
1. J. s. '· t1. t1. tf. 1'!. 

I-- 3,50 --1 

I--- 6,50 ---..i so ....... 

= hoogteverschil tussen eerste en negentiende r1J, 
hoogte op gelijk ·~iveau met speelvloer. 

= hoogteverschil tussen eerste en negentiende r1J, 
niveau 40 cm boven het ni veau va,n speelvloer. 

= idem, indien oogn1 veau Bo cm hoger. 

H120 = idem, indien oogniveau 120 cm hoger. 

v 7.40 

19. R!J 

v lt,70 J.1110 

v3.7~ H8o 

9 2.~7 H1111 

~Jlo 

indien oog-

indien oog-
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Fig. 12. Naarmate de voorste bezoekers h:ger t.o.v. het toneel zitten vereist 
de zichtvrijheid voor de toeschouwers erachter een steiler verloop 
van de za.al. 

J ~·1· -r 
-"'--! ...... , ~· • 

i 
I 
I 

I 
I 

-------t~"""! 
I 

I 

5 -------'Ai 

R = geroeenschappelijk richtpunt op speelvloer van de kijklijnen 
van alle toeschouwers. 

s (=de afstand tot het zitgebied)en rA (=de afstand tussen de 
rijen) zijn constant gehouden. 

rH (= het hoogteverschil tussen de rijen) neemt bij gelijke zicht
vrijheid toe. 
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Voor goede zichtvrijheid noodzakelijke afstand tussen de kijklijnen 
van direct achter elkaar zittende toeschouwers ter hoogte van het 
oog-punt van de voor-zitter. 

zichtvrijheid verschaf f ende af stand tu s sen 
de k ijklijnen van twee achter elkaar 
zittende toeschouwers 

oog>un,t o .. _, 
I 

I 

! 
I . 
! 
I 

i.-t·d:60t .... •-~----- d J I . ! 
;. d I .. :• d ---ilt----.. i 

·r:ijenatstand1=90c.to1 I 1 

I I 
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Fig. 14. De afhankelijkheid van de zichtvrijheid voor de achterste rij 
toeschouwers in het parketgedeelte. 
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--- ------

e::- -:::::::: ... - - -

spee v oer 
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Fig. 15. Plaatsing van de stoelen voor een optimale gerichtheid van de 
toeschouwers naar het toneel. 
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Fig. 16. De globale begrenzing van het gebied met goed zicht in een 
projectiezaal. 

Dii = 1 . ~7 a. ., 

~ .. t---------=D..el.~=--=3:.:..<3~6:__::Q _________ __ 

a = scherrnlengte 

= straal van de cirkel welke de minimale afstand tot het schenn 
bepaalt (zie fig. 3) 

= straal van de cirke l welke het areaal met goed zicht afgrenst 

= minimale, nag aanvaardbare afstand' tot scherm 

= afstand tussen het scherm en het middelpunt van de cirkel met 
een straal = r

2 
= maximale hori. zontale hoek, waaronder het gehele scherm zonder 

draai en van hoofd of ogen in een oogopslag redelijk zichtbaar 
lS 

<p = minirnale horizontale hoek, waaronder vertekening beperkt 
blij ft 



-blad 28-

J . 

Fig. 17. Schematische lengtedoorsnede van gehoorzalen. , 

a 

b 

c 

max. waarnemings atstand 

= schermlengte 

'l' 
~ 
l!t 

~-..... ! ... 

= afstand tussen podium en onderzijde van scherm (~ 1,80rn) 

= podiumhoogte (..:!::. o,45 m) 
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l<LIMAKANAL 

Fig. 18. 

LEITER 

PO OEST 

BOHNE ZUSCHAUER RAUM 

Grundrlf} 
Beleuchtungspodest seltlich im Zuschauerraum, schematische Darstellung. 

Beleuchtungsbrucken Im Zuschauerraum, Langsschnltt durch die Zuschauerraum
decke in schematischer Darstellung. 

T 
! T .-----I ~ELEUCHTERBROCKE 
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Fig. 19. 

Langsschnltt 
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' ' ' d 

30 Die Buhnenbeleuchtung, schematlsche Darstellung lhrer Lage und Vertellung Im 
Bohnen- und Zuschauerhaus. 

a FuBllcht 
bl bis b 5 Vorbuhnenschelnwerfer 

c Turmschelnwerfer 
d Oberlichter 
e Bruckenschelnwerfer 
f Galerieversatz 
g Horlzontbeleuchtung , 
h Horlzontversatz 
I Bt.ihnenversatz 
k Bel«;iuchterstand 

Grundril3 
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H~T GYMNASTIEKLOKAAL 

1.) De afmetingen: -bruto vloerafmeting:13x22 m 

-vrije hoogte 

-bruto .vloeropp. 

i 7 m 
: 286 2 

m 

Te gebruiken voor badminton,volleybal,tafeltennis,turnen en alle binnensporten 

die weinig ruimte behoeven. 

2) Afmetingen van binnensportvelden,advies tot belijning van de speelvelden. en 

de belijningstechniek: 

BOKSEN 

( 

5-6 m 0.50m 

1/3.l 113.l 1/Jl 
-t----- - ----.· - · . .. .. --· - ...------....-

( 

ringvloer 

I 

I 
I 
I 

Min . bruto afmct ingcn 8 x 8 m. 

I 
I 

I 11 
I 11 

i i 

Cl 

"' 

E 
ID 

I 

"'I 

J 

JUDO 

veihgheidsstrook 
Cvalrandl 

wedstrijdruimte 

t 

E 
0 

I 
Ol 

KOMPETITIE- RUIMTE 
g_ 10 m 

~----·--'1.::..4=--.:.:16:._:mc:;__ ________ _._ 

E 
u 

"'!-----==-· ·-==-==c:::..--::.::__::-::.:.:.::__·=1-=-
. aangenomen .d1kte 

t 

~I 
~ , 

I 

l 

lnd1cn de rongvloer op de grond ligt min. zaalhoogte 3.50 m. 
De 3 Sl•Jfgc1pannen koorden diene n zacht omwonden tc zijn en een doorsnede van 
tcnminut! 2.5 cm tc hcbbcn . 

Wedstrijdrulmte en veiligheidsstrook gescheiden door 7 cm breed band (rood). 
De wedstrijdruimte is met lnbeg rlp van de band gemcten. 

In elkc hock waar de bokscrs wordc n gcholpcn, moet een emmcr, drinknap , fies water, 
spu wb:ik1e en z1tj e aanwcz1g z1jn. 
De ring•lcc r moct beklecd llJn met cen laag vilt, die bedckt Is met strak gespannen 
zeildock. 

I 
Min. afmcting wedstrijdruimte 9 x 9 m. 
Max. afmeting wedstrijdruimte 10 x 10 m. 

! ' Ve iligheidsstrook minimaal 5 m breed. 
Hoogre judoruimre min. 5.00 m. 

, Kompetirie-rulmte dient te Zljn aangebracht op veerkrachrlg platform. 
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8elijning : breed 5 cm. 
Wijze van meten : tot aan de bultenzijde der lijnen. 
Vrije uitloop : 2 m obstakelvrij rondom speelveld; 
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bij Internationale wcdstrijden tenminste 5.00 m rondom. 
Maatafwijklngen : geen . 
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. N.8. : lengte net 10 m. 
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' Belijning : spcc lvlak wordt omlljst door cen 2 cm brede witte rand. 
: Voor dubb clspcl ecn 3 mm brcde middcnltjn. 
; Vrijc ru1mtc per t afe l 4.50 x 10.00 rn. 
i lntc rnationaal olln. 6.00 x 12.00 m. 
i Rui mte Ht'.is~n tatels m ill . 1.50 m. 
' Hoogtc za>I 3.50 m (nlln. ). 

Spcclv iak: mat, don kcr ••n kleur, niet gl !m mend of wecrsplcge lcnd (liefst donker
<,?r~ !''1 ' . 
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KAMPPLAATS 
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WEOSTRIJOPOOIUM 

8ij Internationale kamploenschappen meet de matras 6 x 6 m zijn. 
De beschcrmstrook moet even hoog zijn als de matras en anders gekleurd. 
8ij natlonale wedstrijden dlent rekenlng te worden gehouden met 1.00 m (min.) vr lje 
ultloop rondom. 
~oogte zaal 3.50 m (min . indien de matras op de grond ligt) • ------
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Oiagonaalmatcn (van hock tot hoek) 14,72 m. 
Halve baan (van paal tot achterste grenslijn) 9,06 m. 

• :·· .;" • !. ' 

BADMINTON 

"! BADMINTON 

Oubb•lspel 

Bclijnlng : breed 3,8 cm . 
Wijzc van mcten : alle mat en· tot aan de buitenzljdc der lijncn, alleen de mldden

Vrijc uitloop 
Maatafwijkingcn 
N.B. 

lijn wordt gedeeld . 
: achtcr. 2 m, tussen de vcldcn 1,50 m (gcwenst). 
: gccn. 
: voor wedst;ijd-badmlnton Is een obstakelvrlje hoogte van 6 m 
!n~ernat ion3a ! voc rgeschrevcn. U!ts!u i~cn1 de f'at!cnale o:--~1r.;'~2t.:e 
kan dtsper.sat:e vedcne n. De Ncder :a.n.d se ~.).Gm ln~ o .1 30-; c.· v.~ ·· .~!!r.·.: 

eer. <!crgc!!!i<e d ~ s pc~sat ie wan:iee r er gc,en wcCs::""'..;.:- e:1 v1c rc.' er. ge
!!' ·2C~c ' l'U' ·· 1~C '""·~- ~~:>'.'l aal o7 r)tti·.)l"laal _') t;:lar ~. 
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3) Organisatieschema's,loopwegen voor spelers en publiek,ligging en relatie 

tussen de ruimten onderling: 

a) De loopwegen voor spelers en publiek na de opvangruimte duidelijk scheiden. 

De voorkeur gaat uit naar een ingangspunt voor beide categorie!n,dit met het oog 

op beheer en controle. 

b) De loopwegen voor spelers en publiek mogen,na het ingangscentrum,elkaar niet 

meer kruisen. 

c} De loopwegen voor het publiek niet via de sportvloer ontwerpen. 

d) De loopwegen voor de spelers scheiden voor het gebruik van straatschoeisel en 

sportschoeisel. 

e) In de loopwegen de verschillende ruimten in de juiste volgorde en funk:tioneel 

opnemen. 

4) Eisen en wensen met betrekking tot afwerkingen: 

In verband met het gebruik van de accomodatie de nodige bouwkundige maatregelen 

treffen,teneinde de veiligheid voor de gebruikers zo groot mogelijk te doen, zijn 

zoalsi 

a) ~~~~~-~~~~:De wanden obstakelvrij binnen de bruto-afmetingen,hetgeen 

wil zeggen geen voorsprongen of nissen,uitsteeksels enz.In accomodaties met de 

minimum sporteconomische afmetingen de wanden tot op een hoogte van 3m uitvoeren 

in een materiaal,dat lichamelijk letsel aan de spelers uitsluit. 

Deuren volkomen vlak in de wand construeren.Het nodige hang- en sluitwerk van de 

deuren inlaten.De draairichting van de deuren moet,vanuit de hal gezien,naar 

buiten ziU-n.Zo mogelijk in de spee1wanden van de hal(kopgevels)geen of zo weinig 
' mogelijk deuren ontwerpen.Is dit niet mogelijk,dan de deuren zo ver mogelijk naar 

de lange wanden plaatsen. 

b) ~E~~~~:De sportvloer is zowel voor de sportbeoefening als voor lessen in 

de lichamelijke opvoeding het belangrijkste onderdeel.Aan de constructieve op

bouw en de materiaalkeuze dient dan oak grate aandacht te warden besteed. 

In het algemeen de volgende eisen aan de vloer stellen:elastischuen/of veer

krachtig~voetwarm1vlak,horizontaal en niet gladJsplintervrijJtrillingsvrij en 

geluiddempendislijtvast1eenvoudig schoon te houden. 

Dikwijls spelen de kosten bij de vloerkeuze een belangrijke rol.Indien de middelen 

voor de sporttechnisch goede vloer; ontbreken,dan toch tenminste voldoen aan de 

eis dat de toplaag een blijvende elasticiteit heeft. 

In principe zijn de bestaande vloerconstructies te scheiden in twee typen en wel 

de verende en de elastische. 

--De v erende constructie:Deze bestaat in doorsnee uit een onderbouw van houten 

stroken op de betonvloer,gelegd in ruiten of diagonaalsgewijs,waarbij de boven

ate strook in het midden van de overspanning van de onderst e strook belast~ 
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Bij deze constructie kan een optimale gelijkmatige doorbuiging worden verkregen. 

Wel dient opgemerkt te worden dat wanneer de onderbouw niet goed wordt uitge

voerd,het zgn trommelefiect kan optreden.Over deze onderbouw wordt een hard

houten strokenvloer dan wel een zachthouten strokenvloer met een toplaag van 

linoleum,rubber of PVC aangebracht. 

~De elastische constructie:Bij deze constructie allereerst ervoor zorgdragen, 

dat een goede isolatielaag wordt aangebracht teneinde het optrekken van vocht en, .. 

koude te voorkomen. 

~Algemeen:Grondpotten voor de bevestiging van toestellen enz in de ondervloer 

aanbrengen.De afdekking van de grondpotten moet volkomen gelijk liggen met de 

afgewerkte sportvloer. 

c) ~!-~~:Wenst men daglicht via het dale toe te laten,dan deze constructie ~o 

uitvoeren dat invallend zonlicht wordt vermeden en de lichtinval diffuus en ge

lijkmatig is.De dakconstructie zodanig construeren dat zij voldoende thermisch 

wordt geisoleerd,opdat condens wordt voorkomen.Bij de statiache berekening van 

de overspanningen rekening houden met extra belastingen,die ontstaan oa door 

het ophangen van ringen of andere werktuigen. 

d) ~~stiek:Het. materiaal zodanig kiezen,dat een nagalmtijd van ten hoogete 

1,8 seconden wordt bereikt(zonder publiek).Voor de berekening van de nagalm~ 

tijd wordt in de praktijk veelal toegepast de empirische etelling van Sabine: 

T= O, 16 ~ • T .. nagalmtijd in secondenJA=absorbtie-oppervlakte in m2
J 

V.:sinhoud in m3. 

e) Da~!~!:!~~!~Indien men via de gevels daglicht wil laten binnenvallen,dan 

zodanige voorzieningen treffen dat: 

-de daglichtinval diffuus is,zonder helderheidscontrasten. 

-de daglichtinval gelijkmatig is en niet hinderlijk in de kijk- en speelrichting 

van de spelers. 

5) Toestellen- en andere bergingen: 

a) Alle verplaatsbare toestellen en attributen die op de zaalvloer worden ge

bruikt ,moeten gemakkelijk in een speciaal daarvoor bestemde ruimte kunnen wor

den opgeborgen. 

b) De oppervlakte van deze toestellenberging dient tenminste 40 m2 te zijn. 

c) De obstakelvrije hoogte van de·toestellenberging tenminete 3 m,de minimum 

diepte 4 m. 

d) De toest ellenberging direct in verbinding met de sportvloer situeren met een 

vrije doorgang van tenminste 5 ~ 6 m en een vrije passage-hoogte van tenminste 

2.50 m. 

e) De toestellenberging zo mogelijk situeren langs ~6n van de lange zijden. 

Indi en di t niet mogeli jk is, dan mo et de t oestellenberging kunnen worden afge-
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sloten en wel zo,dat deze afsluiting geen obstakel is in de wand.De kleur aan

pas sen aan of in overeenstemming brengen met de wandkleur. 

f) Zo mogelijk de toestellenberging,voor aan- en afvoer van materiaal,voorzien 

van een buitendeur(dagmaat 1.5ox2.oo m). 

g) In de toestellenberging enige afsluitbare kastruimten maken voor berging van 

klein spel- en verenigingsmateriaal(ballen enz). 

h) Voor de berging van schoonmaakartikelen een ruime werkkast ontwerpen{2 m2 ) 

met een vuilwater-stortbak. 

6) Toeschouwersaccomodaties 

Voor een zaalvloerafmeting wordt geadviseerd een toeschouwersaccomodatie aan te 

brengen met een capaciteit van tenminste 100 toeschouwers. 

' Ten behoeve van het publiek afzonderlijke toile•ten ontwerpen,~owel voor dames 

als heren.In dit geval worden dat 2 dames- en 2 herentoiletten. 

Ten behoeve van het publiek is het wenselijk om een centrale garderobe te ont

werpen van voldoende capaciteit. 

7) Kleed-,was- e~ toiletruimten voor de spelersi 

a) !!~~~~!~' 
Rekening houdende met het gebruik van het gymnastieklokaal door zowel mannen, 

2 als vrouwen,twee kleedkamers ontwerpen,elk met een oppervlakte van 25-30 m • 

In de kleedkamers banken aanbrengen.Indien een vaste overzwaaibank wordt aan

gebracht dan hierin een wegneembaar of opklapbaar gedeelte aanbrengen,oa voo~ · 

het gebruik door minder-validen en de doorvoermogelijkheid van schoonmaakappara

tuur.De plaats van deze overzwaaiba.nk zo kiezen,dat het vloergedeelte dat be

stemd is voor straatschoeisel Qngeveer 301> bedraagt van de totale oppervlakte 

van de kleedkamer.In de kleedkamers,langs de wanden,solide kleerhaken attnbrengen 

op horizontale afstanden van ongeveer 15cm hoh. -Het aantal minimaal richten op 

de grootste groep die regelmatig van de kleedkamers gebruik maakt.Voor het op

hangen van regen- en winterkleding voldoende gelegenheid maken. 

De wanden zo afwerken dat ze eenvoudig kunnen worden schoongehouden. 

Minimum hoogte van de kleeuruimte 2.40 m. 

De kleedruimten moeten op een doelmatige wiJze goed kunnen worden geventileerd. 

Voor het verwarmen van de kleedruimten uitgaan van een temperatuur van 20°c. 

De vloer moet enigszins voetwarm zijn en gemakkelijk te onderhouden. 

Rekening houden met afvoer bij schoonmaken van kleedkamers. 

b) ~~~~mt~~!. 
Het verdient aanbeveling om de wasruimten tot tenminste 2 m hoogte uit de 

vloer te betegelen,in ieder geval de wanden tot deze hoogte zodanig afwerken 

dat zij gemakkelijk kunnen warden schoongehouden. 

-- De vloeren in de wasruimten afwerien met dubbelhar u gebakken tegels of een 
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gelijkwaardig materiaal dat stroef is.In de vloer afvoerputten maken. 

-- De ruimten moeten goed kunnen worden geventileerd(tochtvrij),opdat niet te 

veel vochtige lucht in de kleedkamers kan komen. 

~In de totale wasruimte moeten aanwezig zijn110-15 douohecabines of een door

loopdouche ef een gemeenschappelijke doucheruimte met een gelijke oapaoiteit. 

c) Toilette~1 In,of in de nabijheid van was- of kleedkamer,per kleedka.mer ten

minste een toilet ontwerpen.Indien het toilet in de kleedkarner wordt ontworpen 

dan situeren buiten de aangegeven oppervlakte van 30 m2• In dat geval het toilet 

ontwerpen met een voorportaal. 

8) Binnenklimaat en verlichting: 

Over de gewenste temperatuur in sportzalen bestaan slechts weinig gefundeerde 
0 0 gegevens. Als ontwerpgegeven wordt aangegeven 7 C tott 15 C of nog hoger. 

Bij een onderzoek naar de temperatuur in bestaande accomodaties werden tem.

peraturen aangetroffen tussen 14 en 22°c.Uit een onderzoek van het TNO is het 

volgende komen vast te staan1een temperatuur die ligt tussen 15° en 19°c. 

Uit praktische overwegingen dient voor het verwarmingssysteem een keuze gemaakt 

te worden uit een warmelucht- en een warmwaterverwarrning. Bij de berekening van 

een installatie met warme lucht uient de opwarmtijd niet te kort gekozen te 

worden,daar anders in verband met de lage wand- en daktemperaturen de vorming 

van condenswater zal optreden.Het is noodzakelijk dat de warmeluchtinstall~tie 

geruisarm uitgevoerd wordt. 

~!chti~~:Uit een ingesteld onderzoek is komen vast te staan dat de sporten 

badminton,tennis,volleybal en microkorfbal het meest kritisch.zijn tav de ver

blinding.Voor deze sporten is de toepassing van geconcentreerde lichtbronnen 

ongewenst.Voor andere takken van sport,waarbij de opwaartse kijkrichting tot 

de uitzonderingen behoort,kan de toepassing van geconcentreerde lichtbronnen 

voordeel bieden ivm de variatie van de lichtinval;kleur en schaduwwerking. 

In de praktijk verdient het dan ook aanbeveling om de lichtbronnen te combi

neren(armaturen met buisvormige fluorescentielampen en gloeilampen).Middels 

schakeling kan men dan het type van de gewenste lichtbron regelen. 

Als minimale gemiddelde verlichtingssterkte wordt op basis van een gehouden 

enquete aanbevolen 500 lux,gemeten in het horizontale vlak,1 m boven de vloer. 

Het is noodzakelijk om in sportzaLen de armaturen middels een deugdelijke be

veiliging te beschermen tegen beschadigingen.Om dit te bereiken kan gebruik 

worden gemaakt van korven of slagvaste roosters. 
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HF..'T F I LMLOKAAL 

Voor goede filmvoorstellingen gelden enige praktiscae regels.De voornaamste 

hiervan betreft de verduistering van de zaaladeze moet door middel van luiken 

of donkere gordijnen worden verkregen.Donker behoeft niet zwart te betekenen i 

een voering kan dezelfde diensten verlenen.De gordijnen moeten overlappend op

gehangen zijn. 

De eerste rij mag niet dichter bij het scherm staan dan 2 A 2,5 maal de beeld

breedte.Van de laatste plaats op de eerste rij moet het midden van het beeld 

op het scherm ten hoogste onder een invalshoek van 45° worden gezien.Zit men 

daarbuiten,dan wordt het beeld onduidelijk.De achs erste rij van de zaal mag 

niet verder dan 8 maal de beeldbreedte van het scherm afstaan. 

Het filmapparaat kan door toepassing van verschillende lenzen op wisselende 

afstand van het scherm worden opgesteld,terwijl de beeldbreedte dezelfde blijft. 

Behalve de lens heeft de schermbreedte invloed op deze afstand.Is bijvoorbeeld 

het scherm 2 m breed en wordt een lens gebruikt met een focus van 5cm,dan wordt 

de afstand van het filmapparaat gevonden door 2 en 5 te vermenigvuldigeni 

2x5=10 m. Omgekeerd,als men het toestel aan het einde van de zaal wil opstellen 

bv op 18 m afstand van het scherm,dan zal de focus van de lens 18 gedeeld door 

de schermbreedte zijn. Een focus van 5cm of 6,5cm is zeer gebruikelijk. 

Het is wenselijk op de plaatsen waar het filmapparaat meestal zal staan,in de 

vloer stopkontakten te hebben die buiten gebruikstijd kunnen worden afgedekt. 

Bij de opstelling in de zaal moeten de plaatselijke brandweervoorschriften 

worden gevolgd.Deze betreffen o.m. koppeling van de stoelen,gemakkelijke toe

en uitgangspaden,nooduitgangen,brandblusvoorzieningen,gebruik van moeilijk 

brandbare films en noodverlichting. 

Vo_or het jongeren centrum is apparatuur gewenst die licht in gewicht is,een

voudig van bediening en onderhoud,met voldoende l~cht- en geluids sterkt e . 

Er zijn twee typen filmapparatuur in de handel:lichtspoorgeluid en magnetisch 

geluid.Het laatste is het beste,maar vereist deskundige bediening. 

In een filmzaal dient de luchttemperatuur ten minste 20°c te bedragen en de 

luchtverversing ten minste 15 m3/h per bezoeker. 
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HF:r HANDENARBEIDLOKAAL 

Om vele voor de hand liggende redenen is in het jongeren centrum in elk geval 

ruimte voor handenarbeid nodig.In het algemeen verdient een handenarbeidruimte 

prioriteit boven een gespreksruimte omdat het gesprek minder eisen stelt aan 

de entourage dan handenarbeid en het gesprek eerder kan plaats vinden in een 

ruimte met andere bestemming dan handenarbeid. 

Een goed handenarbeidlokaal biedt ruimte voors 

--houtwerk(timrneren,snijden,zagen,schaven,hak.ken) 

--metaalwerk(buigen,knippen,solderen,emailleren) 

--kleiwerk ed(pottenbak.ken,beeldhouwen,werken met gips,boetseren) 

--naaldwerk ed(vlechten,borduren,naaien,weven,spinnen,kantklossen,l*erbewerken) 

--papierwerk(knippen,schilderen,linoleumaruk,drukken met een kleine drukpers) 

Een hoek van de beschikbare ruimte kan als magazijn warden afgescheidenJhet ·· 

wandoppervlak en de bergings mogelijkheid van de ruimte worden daardoor ver

groot ( 10 m2 wenselijk als magazijn. 

a) ~~!~~:een vierpersoonswerkbank kan ruimtebesparend werken.De werkbank 

zelf is meestal 84 cm hoog.De gereedschapskasten moeten gemakkelijk toegankelijk 

zijnavan 1 m boven de grond tot 2 m hoog.Een diepte van 15 A 20cm en een breedte 

van 50cm is voldoende. 
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b) ~!~~~:Een brandveilige plaatsing van de aoldeertafel(of werkbank) is 

vereist,du ver van ae houtschilfera en het papier.Bij voorkeur wordt de tafel 

tegen de muur geplaatstJasbestcementplaten zijn ter afacherming van de muur 

nodig. in de buurt van de aoldeertafel is een gootsteen gewenst. 

20c> 
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60 

1--:c.:n lwt:t:-pc.:r,oorh \\c.:rkhank voor 111ct a a lhc.:wcrkinl_! . Ah kindcrc.: n ;.ian Ji.: hank :-. laan is 

t:cn vlondcr \an XO \.. II\ hrnJ c.:n I.'\ l.'.111 111>0~ wc.:n ... d11k . 

Ile: wcrkbank 111~g nic.:I la~d Uan X-t 1.:n1 1ijn in \c.:rh~rnJ md ... 1aanJ wcrk. 

c) Kl~~~~~:Stapeltafels(kunststofplaten) en -stoelen kunnen worden opgesteld 

(hoogte tafel 76cm voor volwassenen)en verrijdbare,met zink of plastic beklede 

bergingsbakken(50x40x40cm)voor klei,gips kunnen worden gemaakt om de ruirntelijke 

eisen van dit werk bescheiden te houden. 

·-
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d) ~~~!~~~:dit is meestal een rustig en ruimtelijk bescheiden werk dat aan 

stapeltafels(blad ca. 70x100cm en 76 cm hoog)en -stoelen kan gaschieden. 

Tussen de tafels ten minste 90cm loopruimte.Wannecr weefgetouw,spinnewiel en 

naaimachines worden gebruikt,is plaatsing van de eerste twee in een afgeschermde 

hoek vereist en kunnen draagbare handnaaimachines(25x50cm en ca 30-50cm hoog) 

de voorkeur genieten.In verband met moeilijke oogtaken is op elke tafel en bij 

de weef-spinwerktuigen extra verlichting nodig,waarvoor de aansluitingen in 

de buurt aanwezig moeten zijn. 

e) ~pi~~~~~:voor het papierwerk zijn geen vaste voorzieningen nodig.het kan 

aan stapeltafels en -stoelen of aan de wand(schilderezels,borden,wandlinoleum) 

geschieden.Per zitplaats is 90x170cm en per staanplaats 90x110cm nodig. 

Wannecr nog wandruimte vrij is,kunnen prikborden,vitrines of regelwerk worden 

aangebracht voor expositie van produkten(ook elders in het gebouw). 
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DE DOKA(donkere kamer) 
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Het ontwikkelen van de film behoeft een ontwikkeltank,dwz een lichte doos met 

een spoel met spiraalvormige groef waarin de belichte film wordt geschoven.In 

verband met uiteenlopende afmetingen kan een universele spiraalontwikkeltank 

warden aanbevolen.Het fixeren en spoelen van de film kan in dezelfde tank ge

beuren. Voor het op de spoel wikkelen is volslagen duister nodig.Het drogen van 

de film moet in een stofvrije omgeving geschieden:de films warden daar aan 

klemrnen opgehangen. 

Het afdrukken geschiedt met een eenvoudig afdrukkertje voor rolfilm of een ver

grot ingsapparaat voor rolfilm en kleinbeeld(lens van F4,5cm en . F7,5cm,opaalglas 

lamp ,halve condenser,stevige kolom).Bij afdrukken en vergroten is speciaal bij 

het gevoelige afdrukpapier passend licht nodig.Het ontwikkelen en fixeren van 

de afdrukken geschiedt in gescheiden baden,die niet dicht bij elkaar mogen staan 

omdat fixeerspatten de ontwikkelingsvloeistof zoude.n bederven. (afm. bakkenr 

24x30cm en 30x40cm,afhankelijk van de gewenste vergro~ingen) 
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DE CAFtRUIMTE 

Voor de caf~ruimte ga ik uit van een capaciteit van 100-150 pereonen.Dit ie te 

vergelijken met een caferuimte,zoals ik die ontworpen heb in het Studenten

centrum.Ik wil dan ook deze ruimte als leidraad gebruiken om tot een eieen

pakket te kunnen komen. 

De caf~ruimte is onder te verdelen in een aantal ruimtes te wetenibuffetruimte, 

ruimte voor biljart en tafelvoetbalspei,fustruimte,keukenruimte(voor kleine 

hapjes),zit-en staanruimte(tafels,barkrukken,banken en stoelen). 

E~~!!etruimte:Achter het buffet moet ruimte zijn voor twee personen,die zonder 

elkaar te hinderen hun werk ala barkeeper kunnen verrichten.De buffetruimte be

staat uit:een koelunit(1.50x60cm),twee koelkasten,twee afvalbakken,twee geldlades~ 

ruimte voor een muziekinstallatie en een aantal kleine kasten,en een spoelbak. 

De totale buffetruimte bedraagt ongeveer 10 m2• 

Ruimte voor een biljart:Te kiezen uit een matchbiljart of een kleinbiljart,volgens ------------onderstaande tekening. 

'--

~ 1.~22Sm 

MATCHBILJART 

BILJARTEN 

USm· 

KLEINBILJART 

E 
0 
M 

r-< 

Afmetingen zaal voor 2 matchbiljarts, incluslcf publiekstrook van 2.50 meter, 
14.50 x 12 m bij plaatsing naast clkaar 
17.50 x 10.50 m bij plaatsing in elkaars verlengde. 

Vrije spcclrulmte om iederc tafel mlnimaal 2 meter, bi) voorkeur 2.50 meter. 
Ruimtc tusscn twee tafols minimaal 2.50 meter. · 
Boven lederc tafcl zijn 3 lichtpunten vcreist . 
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De fustruimte:Deze ruimte moet afsluitbaar zijn en op een niet te grote afstand 

liggen tov het buffet,om een zo klein mogelijk leidingverloop te krijgen. 

In deze ruimte moet plaats zijn voor een aantal fusten en eventuele vooraad drank. 

Zo mogelijk is aan te bevelen een koele ruimte hiervoor te gebruiken.De afmeting 

van zo'n fustruimte moet minimaal 6 m2 bedragen. 

De keukenruimte:Te beschouwen als een normale keukenruimte in een woonhuis met 

~~~-~~~~~~-~;pervlakte van 6 m2• 

Zit- en staanruimte: Voor een goede bar is uit te gaan van 24 barkrukken en een 

achttal tafels met stoelen. 

Algemeen zijn er ook nog een aantal eisen te stellen aan de totale caf6ruimte 

zoals:een minimale hoogte voor het plafond van 2.60 m,een brandwerend plafond, 

goede vluchtmogelijkheden en niet te vergeten een goede ventilatie en· verwarming. 

Bij het gebruik als caf~ruimte dient,met het oog op roken,de ventilatie te war

den opgevoerd tot 30 a 40m3/h per persoon.Het aantal te verwachten bezoekers 

bedraagt in dit geval ongeveer 100 personen,zodat de luchtverversing 3 A 4000m3/h 

dient te zijn of een 2 ~ 2,5 voudige ventilatie per uur.Bij buitentempe~aturen 

onder het vriespunt mag het ventilatievoud worden verminderd,doch deze moet bij 

-10°c of -12°c(afhankelijk van de plaats in Nederland waar het gebouw wordt ge

plaatst)ten minste de helft bedragen van de opgegeven hoeveelheden.De genoemde 

temperaturen moeten na een onderbreking van de verwarming gedurende 48 uu~,bij 

een buitentemperatuur van -10°c ~12°C binnen twee uur bereikt kunnen worden. 

De verwarmings- en ventilatie-inricliting mag verder geen hinder van tocht ver

oorzaken,moet goed en gemakkelijk regelbaar zijn waarbij onderhoud en toezicht 

tot een minimum beperkt moeten blijven,en mag geen geluidhinder veroorzaken. 

Het geluidsniveau geproduceerd door de installatie,gemeten op 1m afstand van 

eventuele roosters,ventilatoren enz. mag niet hoger zijn dan overeenkomt met de 

isohindercurve nr. 25(volgens internationale norm)bij een nagalmtijd van de 

zaal van 1,5 seconde voor alle frequenties tussen 250 en 2000 hertz. 
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OVERIGE RUIMTES 

1) Inf or mat iewinkel: Het ligt in de bedoeling om in de informat ·iewinkel al le ----------------
beschikbare informatie te bundelen en te verspreiden(zie ook het aktiviteiten

plan). In deze ruimte moeten een aantal kasten en wandrekken geplaatst kunnen 

worden,en eventueel een leestafel.De benodigde oppervlakte bedraagt 16 m2• 

Deze ruimte zal in verbinding moeten staan met de caf~ruimte. 
2 "' 

2)~nformatie£~jek!!n/l~in~~:Deze ruimte van 60 m moet voldoen aan de normen 

zoals die gesteld worden voor een klaslokaal. 

3)!.!!:~~~~~~E!~~al/~~~~kl£!:aal:Deze te kombineren aktiviteiten zullen zich 

moeten afspelen in een ruimte van 100 m2.De te stellen eisen komen overeen met 

die van de grote zaal met dien verstande dat deze ruimte een grote mate van 

flexibiliteit moet bezitten. 

4)~an~-~~~~~!~~:Voor deze aktiviteit is een ruimte benodigd van 100 
2 

m • 

De te stellen kondities komen overeen met die van een gymnastieklokaal.Er zal 

dan ook bekeken moeten worden of deze aktiviteit zich kan afspelen in het gym

nastieklokaal. 

5)~~~~~~uimt~:Deze ruimte van minimaal 16 m2 is bedoeld om aan (brom)fietsen 

te sleutelen.Aan deze ruimte zijn weinig kondities te stellen behaive dan dat 

er een flinke werkbank(zie handarbeidlokaal)geplaatst moet kunnen worden. 

Benevens moeten er een aantal afvoerputten aanwezig zijn. 

6)Kantoorruimten:Ruimtes beschikbaar voor bestuur- en stafleden om hun admini

st;atie~~~~~~-te regelen.De totale ruimte van 80 m2 zal opgedeeld moeten wor

den in drie kleinere eenheden,zodat er ongestoord gewerkt kan worden.Dit is te 

realiseren met scheidingsmuren,maz.r ook met lichte scheidingswanden.Er moet 

tevens plaatsingsmogelijkheid zijn voor een kluis om de meest waardevolle za.

ken in op te kunnen bergen. 

Algemeen zijn er ten aanzien van het totale bouwwerk nog een aantal 

eisen te stellen,te weten: 

a)Als brandweereis geldt tav vluchtwegen dat per 100 personen een vluchtweg 

aanwezig moet zijn van 1.10m breedte.Deze vluchtmogelijkheid moet bereikt kunnen 

worden via twee vluchtwegen. 

b)Voor de centrale verwarming gelden de eisen zoals die gesteld worden in NEN 

3028 van het Nederlands Normalisatie Instituut.Voor de afmeting van de CV-ruimte 

geldt,dat de hoogte en de vloerafmetingen van een opstellingsruimte zodanig 

moeten zijn dat a.an de eisen van doelmatigheid tav montage,bediening en onder

houd van stookinstallaties kan warden voldaan. 
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KEUZE VAN HEr PLANGEBIED 

Hiervoor ga ik uit van het rapport van de beleidsgroep centrumgebied met als 

titel:"Aanbevelingen voor het centrumgebied van Eindhoven". 

Deze beleidsgroep is ingesteld door B.en W. van Eindhoven op 29 juni 1976 met 

de opdracht:een koers aangeven,waarop het nadere onderzoekwerk en de stedebouw

kundige arbeid zal warden uitgezet en een kader stellen,waarin ook andere dan 

stedebouwkundige activiteiten moeten warden geplaatst. 

Uit dit rapport heb ik een aantal hoofdstukken gelicht die van belang zijn voor 

het vestigen van een OWJC in de binnenstad van Eindhoven. 

Deze hoofdstukken zijn: 

II.12 -aanbevelingen voor het centrumgebied als geheel. 

III.5 -sociaal-culturele voorzieningen. 

IV• 

IV .2 

IV .3 

-kaart "centrumgebied Eindhoven". 

-centrumgebied 2. 

-centrumgebied 3. 
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II.12. AANBEVELINGEN VOOR HET CENTRUMGEBIED ALS GEHEEL. 

De in de punten II.l tot en met II.11 vervatte beechouwingen 

kunnen worden samengevat in de volgende aanbevel'ingen: 

1. Kwaliteit van het centrumgebied ware voorop te etellen, 

niet de groei van zakelijke functiee. Kwaliteiteverbete

ring moet gericht zijn op ontplooiingemogelijkheden voor 

velerlei functies. Dit kan betekenen: de groei van sommige 

functies bevorderen en de groei van andere functi e e af

remmen (zie II.2, II.4 en II.5). 

2. Gestreefd moet worden naar een karakterverandering van 

het centrumgebied door: 

a. zwakke en slecht vertegenwoordigde functies, in het 

bijzonder het wonen, te beschermen en te versterken; 

b. de hinderlijke aspecten van economiscbe en verkeers

functies terug te dringen; 

(zie II.2, II.4 en II.5). 

3. Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het centrum

gebied en ter bevordering van de veelzijdigheid van dat 

gebied ware te streven naar concentratie van voorzieningen. 

De concentratie mag niet zover gaan, . dat het voorzieningen

niveau van woongebieden elders verschraalt (zie II.6). 

4. Verkeer van en naar het centrumgebied zal via "~erkeers

zones" moeten worden afgewikkeld en niet daarbuiten met 

penetratie overal in de omliggende gebieden (zie II.7). 

5. Het centrumgebied zal zijn eigen parkeerproblemen moeten 

oplossen en niet mogen afwentelen op de omliggende ge

bieden (zie rr.7.). 

6. Autoverkeer dat niet in bet centrumgebied behoeft te zijn 

moet daarbuiten worden gehouden. Binnen hat centrumgebied 

moet de plaats van de auto meer worden afgebakend dan 

tfians het geval ise .'Er moeten zones zijn waar het auto

verkeer duidelijk ondergeschikt is aan andere functiea 

van het centrumgebied (zie II.8). 

7. In bet centrumgebied moeten wooncellen worden onderschei

den waar verzakelijking wordt geweerd. De onderlinge 

samenhang van die cellen moet worden bevorderd (zie II.8). 

' I 

· ' . ' 
'. 

!1 

! : 

. I 
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8. Het beeld van een etormachtige ontvikkeling moat worden 

omgebogen tot een van geleidelijke ontwikkeling. 

Ontwikkelingen moeten paeeen in de schaal van de omgeving 

(zie II.9 ender punt 2). 

9. De functionele en stedebouwkundige benadering van het 

centrumgebied moeten gericht zijn op een betere aamenhang 

van het geheel, in het bijzonder voor wat betreft de 

eamenhang tussen de binnenstad en de daaromheen gelegen 

gebieden (zie II.10). 

10. De aandacht moet eerst en vooral worden gericht op gebieden 

waar geen of veinig bebouwing aanwezig is (zie II.11). 

• 

I 
I 
! 

I 
• I 
I 
\. 
I 
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III.5. SOCIAAL-CULTURELE VOORZIENINGEN. 

' 

Economische activiteiten drukken hun stempel op het centrum en 

vooral op de binnenstad. Een gezond economieche hart is voor de 

gehele etad van belang. Het is echter eveneens van belang, dat 

het centrum meer ie dan alleen maar economisch hart. Het centrum 

moet 66k zijnz plaats van cultuur, plaats van ontspanning, plaata 

van ontmoeting. De verscheidenheid van functiee die elkaar onder

steunen en beinvloeden geeft het centrum zijn specifieke waarde, 

een waarde die groter is dan de som van de deelaspecten • . 

De sociaal-culturele voorzieningen liggen in Eindhoven nogal 

verspreid. Belangrijke objecten zoals de Stadaschouwburg en bet 

Philips Ontspanningscentrum liggen zelfs buiten het gebied dat 

thane als centrum voorwerp van studie is. Enige concentratie van 

sooiaal-culturele voorzieningen is weneelijk, opdat dit aspect 

van het centrum duidelijk voelbaar en herkenbaar wordt. Dit 

vergroot de kans dat mensen er gebruik van maken die er anders 

aan voorbij zouden gaan; het bevordert ook dat mensen naar 

"de stad" gaan die er anders niet zouden komen. 

Dit betekent niet, dat de werkgroep een sterke concentratie 

zou voorstaan in deze zin, dat sociaal-culturele voorzieningen 

niet in de vijken, dicht bij de gebruikers aanwezig mogen zijn. 

Het gaat er om, dat de sociaal-culturele funoties 66k in het 

centrum vertegenwoordigd moet en zijn, liefst in een omgeving 

waar zij gemakkelijk zijn te vinden en waar zij elkaar ondersteu

nen. Wanneer het gaat om voorzieningen die slechte eenmaal in de 

etad voorkomen zou allereeret aan een plaats in het centrum ge

dacht moeten worden. 

In de discussienota doelstellingen voor het centrumgebied is 

de suggeetie geda.an, in de omgeving van de Catharinakerk te 

etreven naar versterking van de eociaal-oulturele funotie. 

Door haar uiterlijke verschijningsvorm, haar historische bete

kenis en de belevingevaarde voor veel Eindbovenaren is de St. 

Catharinakerk een karakterietiek punt van Eindhovep. De kerk zou 

vat vrijer moeten komen te liggen; de ruimte bij de kerk kan dan 

vorden benut voor het verhogen van de verblijfsvaarde in dit deel 

van de binnenstad. Hier kunnen dan ook "buiten-activiteiten" tot 

ontplooiing komen; te denken valt aan poppenkaetvooretellingen, 

muziekuitvoeringen enz. 
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Deze ruimte ZOU entrees kunnen krijgen naar het oentrumgebied 

in het noorden en·naar het zuidelijke deel van de binnenetad 

met als belangrijkste functies beetuur, eociale en oulturele voor

zieningen, ontepanning. 

De functie van een "Catharinaplein" - dat bescheiden van maat 

moet zijn en een intiem karakter moet hebben - ala echakel tusaen 

de noordelijke en de zuidelijke binnenatad zou vereterkt kunnen 

vorden door in de onmiddellijke omgeving aooiaal-culturele voor

zieningen onder te brengen. De werkgroep denkt aan een bibliotheek 

die zich naar de etraat manifeateert en aan ander volkaontwikke

lingawerk. Gedacht kan Toorts worden aan voorzieningen voor jOl)geren. 

cultureel vormingswerk zoala een balletschool, een danaschool, 

aan een oreatief centrum (jeugdatelier, vrije aoademie enz.), aa.n 

ruimten voor cabaret, kamermuziek, aan galeriea etc. 

Ook enige ruimten voor sportbeoefening (tafeltennie, judo etc.) 

zijn hier denkbaar; 'a avonde brengen zij publiek in de binnenetad 

en overdag zouden zij gelegenheid tot ontspanning kunnen bieden 

aan degenen die in bet centrum werken. 

Dit alles behoeft niet perse als een "gemeentelijk cultuurpro

ject" te vorden opgezet. De verkgroep denkt aan een procee, waarbij 

de vraag naar oociaal-culturele voorziening~n in het centrum 

wordt gestimuleerd en geleidelijk aan groeit. Beata.a.nde gebouwen 

kunnen worden benut (bijv. galeriee in panden aan het Stratume

eind) en vellicht zal particulier initiatief inhaken op de gedachte 

de Catharinakerk met omgeving een eociaal-culturele identiteit 

te geven. Ala uitgangapunt vare thane te atelleni 

- vereterking van de eociaal-oulturele !unctie van de St.Catharina

kerk met omgeving; 

- aanpassen van de ruimtelijke inrichting ~an dat doel en in elk 

geval ruimte reeerveren voor bebouwing in de eociaal-culturele 

eector1 

- verhoging van de verblijf svaarde van de direote omgeving van de 

St.Catharinakerk en vorming van entrees naar het noordelijk en 

zuidelijk deel van de binnenatad • 

• Het creeren van een "sociaa,1-cul tureel hart" in d·e omgeving van 

de St.Catharinakerk betekent niet, dat elders in het centrum op 

dit gebied nlete te beleven zal zijn. De versohillende pleinen 

zouden bindend element moeten zijn; zij moeten de verechillende 

functiea van het gebied ale het ware aan elkaar knopen door een 

belevingswaarde, velke niet slechts aan de inriohting maar ook aan 

"het gebeuren" op die pleinen vordt ontleende 
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0ok hier kan slechts warden gestreefd naar een groeiprocea; 

het zijn niet primair dingen ma.ar aotiviteiten van mensen vaar 
het om gaat. Een belangrijk hulpmiddel is vel, de pleinen zo in 

te riohten dat zij uitnodigen tot het organiaeren, c.q. het 

epontaan ontstaan van kleinsohalige activiteiten• zoala een 

kunetmarkt, een schaaktoernooi enz. 

• 

.... ... 
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\ 
a. Stratumselnd handhaven ~ovorderine restaura

tie, gatan areorvol vullen, straat herinrich-

ten. 

• b. 01114!evlng Catharirrnkerk geschikt maken voor 

aoclala culturele voorzienlnr,on in contact 

mat voormalig ziakenhuis (<1) 011 Small• H:>vAn 

(a)' 

c. Kleine plainvormfp,1! rulmte, Tftn llagestraat

verbredlng, als knoopp11nt tussen noordelljk 

(1) en zuidelijk (2) binnenstad. 

d. Voormallg zlekenll11!,.terrftf n: zie gabled 1. 
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fOO 200 ~00 ~00 

e. Small ~ Haven eon zinvolle beatemming ~even, 

als hat marktwezan eventueel verdwljnt. 

C. PhiliB Morris in studte betrakken in een gro

ter gabled incl. Smalle Haven, ala dit ter

rain "beachikbaar" ia. 

g. Stadhuiaplein moer beslotenhaid gavan door 

bebouwing ovorzijde van de Wal. 

Kerkatraat-Ten 1lageatraat1 geen doorgaand 

verkeor, Fietaen in twee richtingen. 
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IV. 2. GEBIED 2.(zuidelijke binnenstad). 

Het historische en kleinschalige karakter van het StratuwHeind 

geeft aanleiding tot hanuhaving van deze straat met bebouwing, 

als een oudere noot in de jonge binnenstad. 

De gemeente moet dan wel bevorderen dat bouwkundig slechte 

panden worden gerestaureerd. 

Bij zulk een straat past een gemengde bestem.ming: 

horeca, winkels, galerieruimte en dergelijke. Aan verandering 

van panden voor horecadoeleinden ware de voorwaarde te ver

binden, dat bouwkundige voorzieningen worden getroffen voor 

het gebruik van de verdiepingen ala woning, galerieruimte of 

vergaderruimte. 

Gaten in het Stratumseind moeten worden gevuld met bebouwing 

welke schaal en sfeer van de aanwezige bebouwing respecteert. 

Dit geldt in het bijzonder voor de hoek Oude Stadsgracht, die 

thane ala parkeerterrein in gebruik is. De panden er naast en 

er tegenover zijn als monument aangemerkt en nieuwbouw op de 

hoek Oude Stadsgracht zou de belevingswaarde van het geheel 

moeten versterken. 

De eenheid van het Stratumseind ware ook in de behandeling 

van de straat tot uiting te brengen. Te bezien ware, of de 

straatindeling meer op voetgangers kan worden afgestemd en 

of het mogelijk is om tot enige terrasvorming te komen, bij

voorbeeld bij een plaatselijke verbreding. 

Bij de Catharinakerk moat een intieme ruimte worden gemaakt, 

met een zo gering mogelijke aantasting van de bebouwing. Ge

dacht wordt aan enige verwijding van de Ten Hagestraat. De 

ruimte zal goor de inrichting een "knooppunt" moeten zijn 

tuasen de noordelijke en de zuidelijke binnenstad. De 

functies aan en op dit plein zouden een inleiding moeten vormen 

voor sociaal-culturele voorzieningen in de onmiddellijke 

nabijheid van de kerk. 

, 
Voor de aociaal-culturele·Yoorzi~ningen, welke in hoofdatuk 

IV.5 zijn bepleit, kan enige plaata worden gevonden aan de 

pleinvormige ruimte bij de kerk. Verder kan plaats verkregen 

worden door een zekere spreiding van deze voor~ieningen in de 

onmiddellijke omgeving. De terreinen van het voormalige binnen

ziekenhuis en aan de Smalle Haven kunnen daarbij een rol 
epelen. 
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Bet terrain aan de Smalle Haven is een gat in de binnenstad, 

met zicht op de achtergevela van het Stratu.maeind. Het ie 

een grillig gevormde parkeerruimte, waar eens in,de week markt 

wordt gehouden. Het verdient aanbeveling om de markt over 

te brengen naar een plaata ten noorden van de lijn Kerketraat

Ten Hagestraat, meer geincorporeerd in het winkelgebied, 

Uit het hoofdatuk Verkeer (III.6) volgt, dat binnen de binnen

ring niet op grote schaal mag worden geparkeerd. Voor het 

terrein aan de Smalle Haven moet een nieuwe bestemming worden 

gezocht. 

Van belang daarbij is de vraag, wat met bet terrain van Philip 

Morris gaat gebeuren. 

De bestaande industriebebouwing hoeft niet perse weg om 

een goed centrumgebied te krijgen. 

De werkgroep zou er dan ook geen behoefte aan hebben om de be

atemming van dit terrein ter sprake te brengen, ware het niet 

dat rekening moet worden gehouden met bet verdwijnen van de 

onderneming. 

Indien Philip Morris ala onderneming van dit terrain verdwijnt, 

zou een andere dan een industriele bestem.Ining kunnen bijdragen 

aan de veelzijdigheid van het · centrumgebied (hetgeen nog niet 

wil zeggen dat de bestaande bebouwing dan ook perse zou moeten 

worden afgebroken). 

In dat geval verdient het aanbeveling om voor het totale ge

bied Smalle Haven-terrein Philip Morrie functiea te bepalen. 

Dan moeten worden genoemd: 

1. parkeergelegenheid. In het hoofdstu~ Verkeer (III.6) is 

gepleit voor een punt van aankomst en vertrek (parkeerge

legenheid) aan de oostzijde van de binnenstad. 

Dit gebied leent zich daarvoor. Bet ligt betrekkelijk dicht 

bij het winkelgebied. Parkeren zou hier meerdere functies 

(winkelen, werkgelegenheid, wonen) kunnen dienen. 

2. een "rugdekking" voor het Stratumseind~ Te overwegen ware . . 
een verkaveling en verwezenlijking in kleine ·eenheden, op-

dat een gevarieerdheid ontstaat welke correspondeert met 

die van het Stratumseind. De functies van deze "rugdekking" 

zouden kunnen aansluiten bij die van het Stratumseind • 

... .. 

\ 
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Langs de bebouwing is een looproute met enig groan naar 

de Ten Hagestraat denkbaar; 

3. sociaal-culturele doeleinden (zie het hoofdetuk Sociaal

culturele voorzieningen; III.5); 
4. woningen, in een eigentijdse "atedelijke" vorm; 

5. showrooms, kantoren (van niet te grote afmetingen) en 

detailhandel voor veel ruimte vragende goederen (meubels 

en dergelijke). Een sterke winkelfunctie in de geest van 

winkels zoals zij het gebied ten noorden van de Kerkstraat

T~n Eagestraat bepalen moet hier van de hand worden gewezen; 

verwezen zij naar hetgeen is geeteld in het hoof datuk 

Winkelen (III.2) over concentratie van het binnenatads

winkelgebied. 

Indien Philip Morris als onderneming van de Vestdijk verdwijnt, 

zou voor het totale gebied Smalle Haven- complex Philip 

Morris een programma in voren.staande zin ui tgewerkt mo et en 

worden in een stedebouwkundig plan. Verwerving van het fabrieks

complex 6f nauw overleg met de eigenaar is dan nodig. 

Indien Philip Morris ala onderneming ter plaatse gehandhaaf d 

blijft of indien de eigenaar de bestaande bebouwing voor in

duatri~le doeleinden wil blijven benutten, is alleen het ter

rain aan de Smalle Haven beachlkbaar. De mogelijkheden om 

vorenstaande functies ten oosten van het Stratumseind aan het 

binnenstadsgebeuren toe te voegen zijn dan veel geringer. 

In dat geval zal ten.minste van de parkeerfunctie moeten worden 

afgezien, omdat een situering van een punt van aankomst en 

vertrek voor automobilisten binnen de binnenring moeilijk 

past in de "filosofie" (zie de hoofdstukken II en III.6). 

Parkeergelegenheid zal dan elders ten oosten van de binnenstad 

gezocht moeten worden. 

In gebied 2 vraagt tenslotte het Stadhuisplein aandacht. 

Voorgesteld wordt, dit plein meer beslotenheid te geven door 

aan de overzijde van de Wal bebouwing te stichten (zie daarvoor 
' bij gebied 8)1 

\ 
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Gebied 
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IV. 3. GEJ3IED 3 (tussen Vestdijk en Dommell. 

Voor voorzieningen voor fietsere, openbaar vervoer en voet

gangers zij verwezen naar het hoofdetulc Verkeer (lII.6). 

Voor de ooetzijde van de Vestdijk denkt de werkgroep aan 

functies overeenkomstig hetgeen bestaat. 

Aan de Stationsweg zou bebouwing naast Seepaerdstad, met onge

veer dezelfde functies, een goede schakel zkunnen zijn tussen 

de binnenstad en het gebied ten oosten daarvan. Zulk een be

bouwing zou tevens het Stationsplein een levendige overzijde 

(bewanding) geven. 

De Dommelstraat kan worden gezien ala een wat oudere radiaal

weg. Een gemengde bebouwing i~ bier op haar plaats. Verande

ringen zoals de veetiging van &en kantoor, een showroom, een 

cafe in of in de plaats van beetaande bebouwing, kunnen worden 

toegeetaan, mite de schaal en het karakter van de huidige 

Dommeletraat wordt bewaard en mite terzake van detailhandel

vestigingen de beperkingen in acht worden genomen zoals zij 

in het hoofdstuk over winkelen- (III.2) ten aanzien van radiaal

wegen zijn beechreven(elechts opvulling van onderbrekingen in 

het bestaande winkelfront en voornamelijk voor de verzorging 

van de directe omgeving). 

De Raiffeisenstraat kan een rol epelen bij het vergroten van 

de belevingswaarde van het centrumgebied. Bij gebied 1 is een 

looproute voorgesteld van de Markt naar de Vestdijk. Die 

looproute zou een voortzetting kunnen vin~en op de Raiffeisen
straat. 

Bet parkeren op dit plein zal daartoe moeten worden verminderd 

of opgeheven, ten behoeve van een meer groene inrichting. 

Bedrijven die thane aan de Dommeletraat of de Veetdijk front 

maken zouden zich ook aan het plein kunnen laten zien. Bij de 

uitwerkiing van daze gedachte ware na te gaan of in "de bewan

ding" van het Raif f eieenple'in ook ·enige andere funotiee 

waaronder wonen kunnen worden ondergebra~ht. 

Bij de "Nota parkeren in de binnenetad" heeft de raad bealoten 

mede te werken aan de totetandkoming van een parkeergarage 

op het voormalige B.B.A.-terrein. Hierbij zij aangetekend, 

dat de omvang van deze garage in verband met da echaal van de 

omgeving niet te groot mag zijn. 
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Deze garage is niet zozeer "punt van aankomet en vertrek" 

ala bedoeld in .het hoofdstuk Verkeer (III.6) da~ wel parkeer

voorziening voor de in de omgeving geveatigde bedrijven. 

Ala parkeervoorziening voor het winkelbezoek is deze garage 

slechts aanvullend. · 

Het terrein tussen de Tramstraat en de Dommel kan een woon

functie in aansluiting aan bestaande woongebieden (in caau 

bet Villapark) naar de binnenetad toe brengen. Hier moet 

dan wel worden gedacht aan vormen van eigentijde "atedelijk" 

wonen, met de Dommel als groenelement in het centrumgebied. 

De beste mogelijkheden voor het ontwikkelen van een woon

functie bestaan, indien de oosttangent ten oosten van de 

Dommel wordt aangelegd. In het hoofdatuk Verkeer is dan ook 

voorgesteld om zo mogelijk van bestaande wegen gebruik te 

maken, due van de Nachtegaallaan. Indien bij nadere studies 

mocht blijken dat dit op onoverkomelijke bezwaren stuit zullen 

de voora en tegens van een oosttangent tusaen het kanaalhoof d 

en de noordtangent (Fellenoord) nader moeten worden bezien. 

Ook indien zulk een tangent ten westen van de Dommel zou 

moeten komen, blijven op het terrein tussen de Tramstraat 

en de Dommel mogelijkheden voor woningbouw over (zij het minder 

aantrekkelijk). 

In elk geval ware aan het gebied ten oosten van de Tramstraat 

een woonfunctie toe te kennen. Een menging met andere functies 

lijkt hier niet re~el. Groen, de Paterskerk, Marienhage 

en de nabijheid van de binnenstad geveri hier reeds verscheiden
heid. 

Voor de Tramstraat ligt bij de voorgeatelde ontwikkeling een 

woonfunctie voor de hand. Dan is het ook logisch om een verdere 

verzakelijking van deze straat tegen te gaan en te bevorderen, 

dat ~an de woonbestemming onttrokken woningen op den duur 

weer ala woning worden ·gebruik~. De woonbeatemming behoeft 

overigena praktijkruimten voor "vrije beroepen" niet in de weg 

te ataan, mits de woning in overwegeride mate ala woning in 
gebruik blijft. 
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SLOTBESCHOUWING 

In dit verslag heb ik geprobeerd zoveel mogelijk de funktionele aspekten van 

een te ontwerpen Open Werkende Jongeren Centrum te belichten.Dit heb ik gedaan 

door een uitgebreide literatuurstudie van het gekozen onderwerp te maken. 

Op dit verslag is mijns inziens een duidelijk ruimte-relatieschema te maken,wat 

het onderling verband tussen de ruimtes moet aangeven. 

Tevens zal ik dan een uitspraak moeten doen tav de vorm te geven grote zaal en 

wel: 1)zal de grote zaal een sportzaal herbergen. 

2)doe ik dit niet en ontkoppel ik de grote zaal van de sportzaal. 

3)zal de grote zaal vormgegeven moeten worden als een profesionele 

theaterzaal. 

Deze uitspraken zullen in het ontwerp duidelijk moeten worden,rekening houdend 

met de eis van B.en w. dat het te ontwerpen Open Werkende Jongeren Centrum een 

oppervlakte mag hebben van maximaal 1400 m2 nuttig vloeroppervlak;zoals berekend 

is tav het gebouw Keizersgracht 2 te Eindhoven. 
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11 0Ver architektuur gesproken":een persoonlijk 

verhaal van 1-lenl\ vein 1-ieusclen • 

' 
Het zoeken naar een antwoord op de volgende twee vragen: 

1) Wat is architektuur ? 

2) Hoe kan ik architektuur voor mij toegankelijk maken ? 

clc1 rum: 30juni I 11°0 uur 
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Geachte Prof. Be~aert, 

In dit stuk wil ik proberen aan te geven,wat ik tot nu 

toe in mijn afstuderen bij U heb gedaan,en wat ik nog zou willen doen. Ik zal 

proberen dit op een beknopte wijze te doen. 

Precies twee jaar geleden ben ik bij U als afstudeerder begonnen. Laat ik 

teruggaan naar dat moment toenik met enthousiaste verhalen over de Bossche 

School naar U toekwam. Ik geloofde op dat moment voor mijzelf een ingang 

gevonden te hebben om architektuur te gaan bedrijven.Ik zocht naar antwoord 

op twee vragen: 1) Wat is architektuur? 

2) Hoe kan ik architektuur voor mij toegankelijk maken? 

Om tot een antwoord op deze vragen te komen zocht ik eerst in de theorie en 

naderhand in de praktijk.Op dit moment voel ik mij overladen en heb de 

behoefte alles eens op een rijtje te zetten. 

In mijn afstudeermotivatie met de titel "op maat studeren" lag het si;art

punt van mijn afstuderen. Ik wil dan oak even naar voren halen wat ik hiermee 

bedoelde te doen,dus citeer ik nu wat ik toen geschreven heb: 

Een analyse van maten,gei;alverhoudingen 

in maat,gevelvorming en ruimtevorming, 

bekeken vanuii; de historie met als doel 

het begrip Architektuur(voor mij) inhoud 

te geven.De gevonden principes uitwerken in een ontwerp 

van een gebouw of een aantal gebouwen. 

Dat ik tot deze formulering gekomen ben,lag in het feit dat ik kontakt had 

gehad met Dom van der Laan(schrijver van het boek:het Plastische Gei;al). 

Na een volledige uii;leg van zijn theorie te hebben genad tijdens een oni;

moei;ing i;e Vaals,ben ik zijn publikai;ies gaan bestuderen en gaan samenvatten. 

AU:tomatisch stootte ik daaroij op Prof. vranpr~ Moliere,waarvan vd Laan stelt 

dat het z1jn grate stimulator was om een onderzoek· te doen naar het Plastische 

getal. Vandaar dan ook dat ik er niet aan ontkwam om ook een onderzoek naar 

publikaties van Moliere te doen. i'Ublikaties van oeiden neb ik samengevat in 

een inventariserend stuk. getiteld:Bosscne School versus Delftscne School(een 

inventarisatie van twee traditionele architeKtuurstromingen). ~aarmate ik 

publikaties van Moliere ging bestuderen,vond ik de manier waarop vd Laan ziJn 

theorie ontwikkelde in zekere mate,beangstigend,tekortschietend en nam daarom 

dan ook het stuk"de leer van het Schoone" van Moliere over. J.k vond Moliere 

veel uitgebreider ingaan op begrippen die met Architeki;uur i;e maken hebben. 

Hij gaat in op zeer elementaire begrippen zoals: lijn,vlak,volume -- lichaam, 

ruimte -- figuren,eenvoudige,wisselvallige,samengestelde,onbepaalae ~ de drie 

dimensies -- samenstelling --evenredigheid -- harmon1e ~n rythme -- werkeliJke 

grootte -- schaal -- ligging -- ru3t en beweging etc. 
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Nadat ik een aantal publikaties van Dom vd Laan en Granpr~ Moliere verwerkt 

had in een inventarisatie besloot ik om over te gaan tot een uitgebreidere 

literatuurstudie. Ik wil dan ook nu ingaan op een aantal boeken die ik toen 

ging bestuderen. 

1) JJ Vriend :Architektuur als samenspel van ruirnte en. vorm,waarin vriend 

vanuit essenti~le normen die door de eeuwen heen aan het bouwen ten grond

slag liggen Architektuur benadert. Hij gaat in op de volgende begrippen: 

vormen. - funkt,ie,fun..1.ctie en plattegrond - gevoel en versta.nd - punt en_ 

lijn -- vierkant en cirkel - - kubus en bol -- symmetrie en asymmetrie 

ritrne - plastische bouwvormen - drang naar zekerheid - fantasie en 

werkelijkheid -- licht en schaduw -- binnen en buiten -- de ruimte tussen 

de dingen -- spel van materiaal,konstruktie en, vorm. 

2) Rudolf Haase: Aufs~tze zur Harmonikalen Naturpnilosopnie,waarin hiJ ver

houdingen in maten relateerd aan een door hem_ gekonstrueerd instrument 

de Monochord.(vergeliJk ook de abacus van Dom vd Laan). 

3) Dr H vd Drift:Het wonen en zijn therapeutische waarde,waarin hiJ cie invloed 

van de gebouwde omgeving op de mens probeert uit te beelden. 

4) Christopher Alexander:Houses generated by patterns,waarin hij ingaat op het. 

Proyecto Experimental in Peru. Alexander introduceert de "intimacy gradient" 

dit is een gradi~nt die de relatie aangeeft tussen priv~. en openbaar binnen 

de woning. 

5) Christian Norberg-Schulz: Intentions in Architecture. Hieruit wil ik een 

citaat halen,die de sfeer van net boek aangeeft:When the door was a symbolic 

form,it meant something more than a pnysical action to open or close a door. 

6) S Nicolai:De visuele invloed van woonplaatsen op open ruimten. 

In het hoofdstuk Hoogbouw en Vormleer geeft hij verbanden aan tussen de 

reeks van Fibonacci,de Modulor van Le Corbusier en de reeks van vd Laan. 

7) Peter Pfankuch: Hans Sharoun,bauten,entwU.rfe,te;xte. 

in dit boek treft mij k±txMoce.x in net bijzonder de manier waarop Sharoun 

sterk vanuit een organisme probeert vorm te geven(bv de school die hij in 

Marl,Westfalen heeft vormgegeven). 

In deze periode die loopt van maart ·1976 tot september i976 heb ik ook terloops 

een vakoefening gelopen bij Cornelis vd Ven,waarin hij inging op een aantal 

begrippen aangaancie architektuur zoals: vormen,konflikt,verzoening -- vormen, 

struktuurvorm,gedragsvorm,zichtbare vorm -- plaats,naam -- de ruimte:de opdeling 

van de ruimte met zijn gegevenheden -- het midden -- schaal -- de samenhang 

tussen ruimte en massa,verhouding - rond,vierkant -- compositie -- illusie 

licht,donker, 

In samenspraak met mijn begeleider Cees Le Nobel besloot ik vanaf september 

1976 om me op het ontwerpen toe te leggen,bij mij leefde namelijk het gevoel 
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dat ik nu genoeg gewapend was om te gaan ontwerpen. Besloten werd dat ik een 

aantal vrije opdrachten zou gaa.n uitwerken dwz het ontwerpen van een gebouw 

op een fictief stuk grand zonder rekening te houden met faktoren van buitenaf 

die het ontwerp zouden kunnen beinvloeda.en(ontwerpen vanuit het organisme). 

In deze periode leerde ik Herman Rademaker kennen,die van plan was om een 

cursus vrije architektuur op te zetten in Sint Oedenrode. Wat hij hiermee 

bedoelde wil ik in het kort hier nu weergeven: citaat: 

Architektuur(ruimtebesef-het omgaan met ruimte).Geen ruimte scheppen vanuit de 

materie of materialen,maar de gestelde iaee in ruimtelijke vormen brengen en op 

een dusdanige manier,dat alle vormen. betrekking op elkaar hebben,in elkaar 

overgaan(metamorfose).De ontstane ruimtes moeten voor de mens niet levensvreemd 

maar uiteincielijk beleefbaar zijn als deel van zijn organische bouw. De idee 

zal in de plattegrond neergelegd en in de buitenvorm als totaal-gestalte herken

baar moeten zijn. einde citaat. 

Omdat mij dit bijzonder aansprak besloot ik met nog een paar andere mensen van 

onze afdeling :txx:k:R te weten Lex Kersemakers en Guus de Bie om deze cursus te 

gaan volgen. De cursus liep van september '76 to~ mei •77. Wat mij aansprak was 

het feit,dat we dmv het tekenen,boetseren en 'schilaeren van kristal -en plant

vormen in de natuur een ingang poogden te vinden om vormen te beschrijven. 

Als literatuur gebruikten we het boek van Rudolf Steiner:Kunst und KunsterKenntnis 

wat beschouwd kan worden als een goede ingang in de Metamorfoseleer. 

Doordat ik gekonfronteerd werd met kristalvormen kwam ik in aanraking met 

een boek van Keith Critchlow getiteld 11 0rder in Space",waarin hij ingaat op het 

leggen van kombinaties van kristalvormen. In het bijzonder de acgthoekige vorm 

was voor mij de aanleiding om samen met Gees Le Nobel na te gaan of ik vanuit 

deze gegeven kristalvorm tot een ontwerp zou kunnen komen. Doordat ik besefiie, 

dat mijn tekenvaardigheid te wensen over liet en ik benoefte nad mijn gedacntes 

in de praktijk te toetsen,besloot ik om te gaan zoeken naar een stageplaats op 

een architektenburo. 

In maart '77 kon ik beginnen op een architektenburo in Boxtel: Buro voor 

Architektuur en Stedebouw JMC v Bragt - Ir HAI!; Hermans bi,Nieuwland 24 te Boxtel. 

Dit Architektenburo is voornamelijk werkzaam op het gebied van restauratie -

renovatie - verbouw eB premiebouw en villabouw. De beuoeling was,a.at iic op alle 

mogelijke fronten ingezet zou worden. Vandaar dan ook dat ik ervaring opdeeci op 

het gebied van het Bouwkundig tekenen(schetsontwerp/bestekteKening/werKtekening), 

het begroten van een bouwwerk,het schrijven van een bestek,en het ona.erhouden 

van kontakten met opdrachtgevers,aannemers en Bouw en woningtoezicht. 

Zoals van een dergelijk architektenburo verwacht mag worden heeft men een aantal 

architektuurprincipes van waaruit men vormgeeft. Men werkt voornamelijk vanuit 

het traditionele woningtype met samengestelde houten kapvormen~schiidciaken), 

waarbij ae plattegrond gevormci wordt uh liwee samengestelde rechthoeken. 
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Een ander principe van waaruit men werkt is de doorbroken gootlijn,waardoor het 

dak een JD? vormverandering ondergaat. · Als gootdeiaillering past men hoofdzakelijk 

een houten goat met zinklaag toe. Voor de kozijnen warden hoofdzakelijk hard

houten kozijnen toegepast. 

Op dit architektenburo heb ik tot 1 november '77 stage gelopen. 

In de periode van september '77 tot januari '78 ben ik als student-assistent 

werkzaam geweest in het eerstejaarsatelier voor afgestudeerde HTS-studenten. 

Bamen met Jan Bats(Konstruktief Ontwerpen),Paul Dinjens(GOM) en Rombout van 

Rooijen~student-assistent) hebben wij een groep van 21 studenten begeleid. 

Vanafeind januari 1 78 tot nu ben ik bij mijn begeleider Cees Le Nobel bezig 

met een ontwerpopdracht. Het gaat hier om een invuloefening van een gevelwand 

in de Prins Hendrikstraat in Eindhoven. Ik ben hiermee begonnen omdat ik in 

samenspraak met Cees Le Nobel vond dat ik allereerst een klein ontwerpprobleem 

zou moeten oplossen om een groter ontwerp aan te kunnen. Dit projekt waar ik nu 

mee bezig ben zou ik dan ook eerst willen afronden voor ik een tussencolloquium 

wil houden. Voor de rest van mijn studie zou ik dan ook het accent willen leggen 

op het maken van een ontwerp. Hiernaasi wil ik een s~udie maken van werk van 

Hans Sharoun en de architekten Alberts en Hamelberg. ne keuze hiervan vloeit voort 

uit het feit,dai z1j proberen om vanuit het principe van rust en beweging tot de 

bouwvorm te komen. Ais ontwerpopdracnt zou ik willen kiezen veor een ontwerp 

van een jeugd -en jongerencentrum. 

Henk van Heusden 

NW Emmasingel 13 

Eindhoven. 



Dia's Tussencolloquium 30 juni 1978 

Bossche School : -Dom vd Laan -Klooster te Vaals 

-Jan de Jong -Klooster te Maarsen 

-Huis te Rosmalen 

-van Dorst -Restaurant te Oss 

Architektuur als samenspel van ruimte en vorm: ----- -------- ---------
-Funkt ie en plattegrond 

-De.centrische ruimte 

-Aswerking 

-Le Corbusier -Ronchamp 

-De halfronde boog 

-Het vierkant als b~uwsteen 

-Keppler -studie bol/kubus(regelmatige veelvlakken) 

-Kubus als grondvorm 

-Cilinder/kegel/piramide 

-Oude stadhuis van Amsterdam 

-Nieuwe stadhuis van Amsterdam(Jacob v Campen) 

-Symmetrie Italiaans palazzo 

-Visuele Symrnetrie 

-Technischri tme 

-Ritme 

-Onregelmatige verdeling 

-Wiskundige f iguren voor schaaldaken 

-Proportieregels(oa de gulde snede) 

-Relaties binnen/buiten 

-De open en gesloten ruimte 

!::~in~~!-~t Oede~~~!: enkele impressies 

~~~!_~~!_bu~~~~gtl!!-~~~~~!: 
-Woningen aan de Scumannlaan te Boxtel 

-Woningen te Esch 

-Paviljoen Molewijk te Boxtel 

!!£~!~-=~.l!~~~~~rg~ 
-De ruimte/de groep 

-De doorgang 

-Wijkcentrum Zoetermeer 

-Woningen te Zoetermeer 

-Emmauskerk te Nieuwegein 

Hans Sharoun : -Woning Weissenhofsiedlung 

-Volksschule Darmstadt 

-Marl Westfalen(school) 

-Berliner Philharmon~e 



Het bouwen in de toekomst 

Verstedelijking is een kenmerk van onze tijd. Terwijl de laatste honderd jaar 

de wereldbevolking is verdubbeld in getal,is het aantal van in steden levende 

mensen vervijfvoudigd.Vermoedelijk moet in de rest van deze eeuw me~r stede

lijke leefruimte warden gebouwd dan in de gehele geschiedenis van de mensheid 

is tot stand gebracht. Wat zich in de komende honderd jaar zal afspelen,valt 

moeilijk te voorzien. Niet echter omdat zich natuurrampen zouden kunnen voor

doen,maar omdat we niet weten,welke nieuwe ontdekkingen binnen dit tijdsbestek 

zullen worden gedaan. Anders gezegd:welke door mensen tot stand gebrachte,in 

het dagelijkse leven ingrijpende nieuwe vindingen er zullen komen(zoals de on

telbaar vele,die sinds 1870 werkelijkheid zijn geworden). 

Nu is er met deze wetenschap iets bijzonders aan de hand.Zij geeft vaste vorm 

aan de produktiviteit van onze werktuigen-uitdenkende-intelligentie. Zij kan 

ons verleiden tot een type van den.ken dat zich in de kunstmatigheid van de 

isolatie voltrekt. Georg ~icht(die Situation des Menschen in der Zukunft der 

technischen Welt)heeft het kort en bondig als volgt geschetst: 0 De wetenschap 

van het technische tijdperk berust op het sysi;ematisch isoleren van atzonder

lijke reeksen van verschijnselen". Het weefsel van de onderlinge afhankelijk

heid wordt doorgeknipt,ae storende faktoren worden weggewerkt.Dit gebeurt om 

de voorwaarden te scheppen,waaraan een experiment moet voldoen.Daardoor wordt 

het dan mogelijk bepaalde processen systematisch en technisch onder kontrole 

te krijgen. ~e blindheid voor de nevengevolgen is aerhalve principieel aan

wezig in de wetenschap,die gestalte geeft aan onze tijd. Zo kunnen we vast-

. stellen(om maar iets te noemen)dat samenleven in clan -of stamverband hoe 

langer hoe meer verdwijnt ender invloed van de voortschrijciende industri~le 

ontwikkeling,meer in het bijzonder aoor de opkomst van nieuwe produktie -

terreinen of -centra. Thans is,m~t de funktionele gelijkscha.keling van de 

vrouw, ook de primaire groep,h·et gezin, aan de beurt .Di t proces zal zijn loop 

vervolgen als een van die niet bedachte nevengevolgen van een ontwiKkeling, 

die op iets heel anders gericht was. 

De grote ontdekkers en technici van de achter ons liggende tweehonderd jaar 

hadden een instrumenteel vervolmaakte wereld in hun hoofd.In die wereld is 

eerst de grove,uiteindelijk ook de fijnere lichamelijke arbeici door machines 

overgenomen.Vervolgens zijn ook nog denkprocessen op apparaten overgedragen. 

Maar dat deze wereld ook nog cioor andere mensen zou worden bewoond;daar hebbeh 

zij niet of maar hoogst onvolledig bij st ilgestaan. "Andere" mensen: Wat bete

kent dat? Het zijn mensen die een proces van aanpassing aan een veranderde 

fysieke en sociale leefwereld doormaken.Mensen,die gewijzigde vormen van zelf

vervreemding ender druk van hun samenleving te verwerken hebben.Maar ook 

mensen,die door de gegeven feitelijkheden van deze leefwereld tot een afwijkend 

zelfbewustzijn kunnen komen. 



Aangezien de mens nu eenmaal een geschiedenis-makend wezen is,niet bij machte 

zijn leefwereld "definitief" vast te leggen,heeft hij behoefte aan betere 

vooruitzichten.Ook daarbij hebbeh we houvast aan ons vermogen telkens nieuwe 

arbeids-instrumente te verzinnen en daardoor leefkondities te scheppen,die 

zogenaamd beter bij ons passen.We geven daarbij blijk van een haast ongenaak

bare ongevoeligheid voor verliezen.Groeiend inzicht hier,verval van vrijheden 

daar;dat hangt samen. Overdonderend duidelijk wordt dit,als we terugdenken aan 

de utopische steden,zoals die in de loop van de geschiedenis zijn ontworpen. 

(Lewis Mumforn:The - c Story of Utopias).In het spel van de fantasie raakt 

de schepper van een volmaakte toekomst ender de betovering van zijn beslissende 

wapen:het vermogen om rechtlijnig doorredenerend een beeld te ontwerpen. 

Het is opmerkelijk dat vanouds in heel wat utopisc~e steden(bv Ledoux,Huve, 

Faust,Owen,Fourier en Cabet) de geometriscne,aan kristalfiguraties herinnerende 

vorm de overheersende is.Htt tijdperk van het absolutisme heeft de verwezenlij

king daarvan te zien gegeven in de typische "residentiesteden" van die tijd. 

Het was dan ook de tijd,waarin het zelfstandig denken en oordelen van de bur

gers het •t zwaarst te verduren heeft gehad.Er bestaat hier zonder enige twijfel 

een verwantschap tussen de geometrische figuur en het zoeken naar een autori

taire oplossing voor sociale Konflikten.Maar met dergelijke ontwerpen en de 

verwezenlijking daarvan is de mensheid nauwelijks een stap dichter bij het ver

hoopte geluk gekomen. 

Zo onschuldig is het ontwerpen van plannen,zijn utopie~n dus niet.Het zijn 

indikatoren:belangrijke uitingen van die spanningen,welke een samemleving haar 

leden opdringt.Het zijn plaatsvervangende bevredigingen.Maar de druk,waar men 

zelf onder doorgaat,wordt mn de gedroomde bevrijding geprojekteerd naar de 

toekomstJnaar de komende generaties,die zuchten ender dit voor hen voorbestemde 

juk,die hun tol moeten betalen aan deze stad der dromen. 

Lewis Mumford maakt dan ook terecht onderscheid tussen "vlucht-utopie~n" 

(utopias of escape)en"konstruktieve utopiel!n"(utopias of reconstruction) als 

inhoud een inhoud van eengerekonstrueerde leefwereld,die beter dan de bestaande 

aan de natuur en de aspiraties van de menselijke wezens is aangepast. Alleen 

deze utopiel!n kunnen worden beschouwd als een serieuze vorm van bezig zijn met 

de toekomst.Deze indeling van de utopiel!n is verhelderend,maar nog niet bevre

digend.Zelfs een konstruktieve utopie is altijd nog afhankelijk van het funk

tioneringstekort ,dat zich in de sociale realitmit van _de vooruitdenkende voor

doet.En er is nog iets,dat toch oo~ niet als onbelangrijk kan warden beschouwd: 

uat is de afstand tussen het bewustzijnsniveau,waaruit de utopie is voortge

komen,en het bewustzijnsniveau van de mensen,voor wie deze utopie bestemd is. 

Hoe zullen we wonen? In torengebouwen(New York),die tot de hemel willen reiken? 

Of zal ons toekomstbeeld er een zijn als de tuinsteden(Vreewijk,Rott~rdam)? 
. 4iEj.t.. 

Als het op een keuze tussen beide aan zou moeten komen,dan lijkt het'ttwijfel-



achtig,aat ae stedebouwer aan eerstgenoemde struktuur de voorrang zou geven 

en de mens die wonen moet aan de tweede.Immers,,stedebouwer en woningbouw

architekt denken nu eenmaal van buiten naar binnen. Hun gaat het in de eerste 

plaats om de architektonische aspekten van buitenaf gezien,terwijl het de 

mens die moet wonen gaat om de leefruimte van binnen uit. Ontwerpers zijn over 

het algemeen weinig geneigd zich mede te richten naar de wensen van hen,die 

in hun creaties moeten wonen.Dit is overigens niet zo'n wonder,niet eens uit

sluitend omdat zij de macht hebben en de toekomstige bewoners geheel afhanke-

lijk zijn,maar hun opleiding is in de eerste plaats niet mede op ethische woon

facetten van binnenuit afgestemd geweest. En in de tweede _plaats beperkt zich 

de programmering van de zijde van de opdrachtgevers tot aanwijzingen in het 

direkt materi~le vlakfmeer immateri~le faktoren,die uiteraard ook in de prak

tische oplossing hun neerslag zouden moeten vinden,worden in de opdrachten 

hoegenaamd niet aangegeven. In de derde plaats is het ui1i arcnitektoniscn gezicnts

punt voor hem niet interessant de wensen van eventuele toekomstige bewoners 

te verwerken.Deze culmineren vaak in wonen-op-de-grond. Nu is laagbouw wel prak

tisch, gemakkelijk te verwezenlijken en in verhouding goedkoop,maar een dergelijk 

geheel wordt nooit indrukwekkend,al kan het zeer harmonisch zijn. Van grote 

wooneenheden kan echter iets spectaculairs worden gemaakt. Men denkt in geheel 

andere categorie~n uan bij het wonen zelf ,dat juist onopvallend wil zijn,behoren. 

De koers wordt bepaald door twee elkaar aanvullende grondgedachten.De ene wordt 

vooral naar stedebouwkundig esthetisch aspekt bepaald:het meergezinshuis moet 

stedelijke woonvorm bij uitstek zijn. De andere tekent zich af ,in een ideolo

gische omzetting:v66r de oorlog een bewust vermijden,na de oorleg een bewust 

cre~ren van gemeenschappelijke(gezamelijk te gebruiken) elementen. Zo streefde 

men v66r de oorlog bij het meergezinshuis nog naar een eigen voordeur en een 

individuele opgang voor elke of weinige woningen en ontstonden de voordeuren 

naast elkaar en daarachter hoge trapspelonken met boodschappenmandje aan een 

touwf na de oorlog heeft het gemeenschappelijke 'tirappenhuis algemeen ingang ge

vonden, even'tiueel gekombineerd met galeriJen.B1j het creeren van gemeenschappelijke 

tuinen speelt nog een andere achtergrond mee: de gemeenschappelijke tuin en het 

gemeenschappelijke onderhuis zijn eveneens algemeen toegepaste onderdelen ge

worden bij het meergezinshuis,waarbij het verkavelen van het binnenterrein ten 

behoeve van de benedenbewoners,hetgeen voor de oorlog nog zeer gebruikelijk was, 

beschouwd wordt als een onrechtvaardigheid ten opzichte van oovenliggende etages. 

De psychische gestelheid werkt ook· -door in het kontakt met andere mensen.Dat is 

namelijk niet op de manier die men bij oppervlakkige beschouwingen zou verwachten, 

namelijk dat de direkte nabijheid van zovele anderen reeds een opbloei van kon

takten zou bewerkstelligen vanwege de mogelijkheden tot gemeenschapsvorming die 

er zouden zijn.Het omgekeerde geschied evenwel.Juist het snelle en scherpe 

waarnemen,het gebrek aan rust dat tot een tweede natuur wordt,staat wezenlijke 



belangstelling voor de ander in de weg.Tussen vele mensen en met vele mensen 

komt het niet verder dan tot vluchtige kontakten,zonder dat men zich er inner

lijk bij betrokken weet. 

Daar komt nog iets bij.Hele complexen woningen worden bezet door gezinnen van 

onderling zeer verschillende herkomst met zeer onderscheiden achtergronden. 

Zelfs in ons kleine land is er niet alleen een groot verschil ten aanzien van de 

omgang tussen stedelingen en plattelanders,maar ook tussen die groepen onderling 

en heus niet alleen wat betreft sociale rang en stand.Wanneer men deze genoemde 

argumenten beschouwd moet men stellen,dat aan mens en gezin(of groep)recht 

zou moeten worden gedaan.De Zwitserse spcialist op het gebied van ruimtelijke 

ordening Rolf Meyer stelt dat,voor alles moet het belang van het gezin en de ont

plooiing van de enkeling,biinen ue mogelijkheden van de juridische,politieke, 

economische en sociale struktuur,voorop staan. Mr.P.Achterhof ,die in zijn refe

raat "Recht en belang in de ruimtelijke ordening" de naam van Meyer noemt,schetst 

het vraagstuk van ruimtelijke ordening,terecht,als niet alleen een technisch, 

doch ook een normatief probleem,bij de oplossing waarvan een zekere rangord~ van 

geestelijke waarden moet worden in acht genomen.Daarom is ook re~el,dat Ste6genga in 

zijn inaugerele rede de behoefte onderkent van een keuze-mogelijkheid voor de 

overheid uit verschillende "sociaalruimtelijke modellen" wanneer zij haar beleid 

moet bepalen.Dat hier sprake is van een politieke keuze dienaangaande lijkt mij 

dan ook evident. 

Literatuurlijst: -----------
- Georg Picht Die Situation des Menschen in der Zukunft der technischen 

Welt. 

-- Alex. Mitscherlich De stad van de toekomst. 

Lewis Mumford The story of utopias. 

Dr.Diemer-Lindeboom Bouwen,levensontplooiing ten dienste. 

Mr. Achterhof 

Erich Fromm 

Recht en belang in de ruimtelijke ordening. 

De gezonde samenleving. · 



Cnristopher Alexander:Houses generated by patterns. 

Na het algemene kader van de ko~truktieve utopie,wat aanleiding geeft om 

in de ruimtelijke ordening tot een sociaal ruimtelijk model te komen wil ik wat 

specifieker ingaan op de wijze zoals ik als bouwkundige zou willen gaan werken. 

Allereerst het stedebouwkundig concept. 

Als goed voorbeeld van een sociaalruimtelijk model zie ik het projekt van 

Christopher Alexander in Peru. Ik geloof namelijk,dat de wijze waarop hij in 

Peru bezig geweestis ook hier in Nederland in deze gegeven situatie interpre

teerbaar is. Vandaar dan ook dat ik zijn werk hier ter diskussie wil stellen 

en als leidraad wil gebruiken om een stedelijke .struktuur op te zetten.Hierbij 

zal ik citeren uit de orginele tekst:Houses generated by patterns. 

!EOY~~~ Exp~!~~~!~!_~~-!!!!~nd~! 
The pattern language is a system of parts and patterns,for the entire urban en-

vironment. A part is any physical piece of the environment,at any scale. A window 

sill is a part.An urban area is a part.Every environment is an arrangement of parts. 

A pattern is a rule which states a spatial relation among parts.Each pattern is 

based on a human problem,which occurs,when parts are being located~and each 

pattern has a context,which describes the exact range of conditions under which 

the problem occurs,and where the pattern is applicable. Every part is given its 

location, with respect to other parts, by one or more patterns.Every pattern lo-

cates parts with respect to one another. The language defines the connection 

between parts and patterns. 

Instructions: 

In order to design any part of the enviromment,you must prepare a sequence 

(volgorde) of parts,and with each part state all the patterns which locate that 

part.This sequence of parts and patterns must have the property that,when you 

come to make the actual design,you can take the patterns,in the order given by 

the sequence,without ever having to go back.What this means,essentially,is that 

the parts and patterns must be so ordered,that the . location of any part is de

pendent only on the location of the parts which come before it.You may construct 

such a sequence,by going through the language,picking out the parts you want,in 

the order they are given,and picking for each of these parts,those patterns listed 

with it,which are relevant to your project. Once you have created this sequence 

op parts and patterns,you can use it to create your design,in a very direct and 

simple way.Thus,to use the pattern·language,go through two steps: 

step 1:Preparing the sequence, step 2:Making the design. 

notes: 

A pedestrian street will not be able to attract enough people to maintain 

its own liveliness,unless it connects a sequence of small centers of activity. 

If the pedestrian street is too close to cars it will be overwhelmed by them, 

people won't walk there.But if its too removed from them,it will feel dull. 



Many penestrian streets are destroyed,as places for people to be in,by the 

fact that they are completely open,and forc,e people to go rushing through 

without ever stopping. 

When pedestrian paths run alongside major roads,they are uncornfortable,and 

dangerous for children and old people. 

If the pedestrian paths in a neighborhood don't connect directly to a main 

pedestrian street,and to the centers of activity in that street,the outly

ing areas of the neighborhood are disconnected from public life,entirely, 

as far as pedestrians are concerned. 

Unless a pedestrian path is partly enclosed,with activ~ties,windows opening 

into it,it becomes a place to rush through in fear,not a place a where you feel 

free to linger. 

Solutions: 

Cars are dangerous to pedestriansfyet activities occur where cars and pedestrians 

meet. 

Therefore:Place pedestrian paths at right angles to roads,so that roads and paths 

form two distinct otthogonal systems.Make them cross frequently so that no point 

on the paths is more than fifty meters from the road.When they cross make them both 

swell out,to make room for pedestrian activity and standing cars. 

Streets should be for staying in,and not just for moving through the way they 

are today. 

Therefore:Make residential pedestrian stree~s subtly convex in plan with seats and 

galleries around the edges.When you can,roof the streets perhaps with beams or 

trellis-work. 

In Latin cultures,the Paseo is a vital part of everyday social life. 

Therefore:In every community provide a system of looped pedestrian paths(a Paseo) 

connecting a system of activity nuclei,so that no point on the Paseo is more than 

50 meters from an activity nucleus and no house is more than 300 meters from 

the Paseo.Where the Paseo is not fronting en activity nuclei,make sure it fronts 

on houses,never on blank walls or the side walls of houses.Locate facilities 

which can function as de st inat ions for an evening walk at the ends of the Paseo., 

such as ice cream parlors,coke shops,churches,public gardens,movie houses,barsetc. 

The homogeneous character of cities kills all variety of life styles.A genuine 

variety of life styles can only grow in a city,if the physical environment is 

constructed to support a vast mosaic of different subcultures. 

Therefore:Arrange the urban land to form many small cells of residential land, 

seperated from one another by wide swaths of non-residential land(parks,schools, 

commercial,major roads etc)which form the cell boundaries. Make the cells really 

small,perhaps no more than a few hundred feet across.Each cell is then free to 

take on its own life style,and people can intensify their own particular way of 

life,unharassed by neighboring cultures. 



Community facilities scattered individually through the city do nothing for the 

life of the city. 

Therefore:Cluster community facilities round a small number of very small open 

spaces to form activity nuclei.Choose the facilities in any one nucleus so that 

they co-operate functionally.Make all paths in the community pass through these 

activity nuclei. 

~~-~£~ct.:_ 
In january 1969 the United Nations,working with the Banco de la Vivienda of Peru, 

asked us at the Center for Environmental Structure,Berkeley,USA,and 12 other 

architects fnom various countries to submit competition designs for a community 

of 1500 houses.The houses are to be built at a gross density of 37 houses per 

hectare on a site of 40 hectares,8 kilometers north of Lima. 

The Site: 

contains 1726 houses,at a gross density of 43 houses per hectare.House lots are . 

5.20 metres wide,and vary in length from 13 to 27 metres.No two houses are alike 

The exact form and length of each house is determined by a choice-process which 

allows families to fit their houses to their own needs and 1budgets. 

The site c·ontains a number of cells.Each cell contains 30-70 housestit is a 

pedestrian island,surrounde b~ a sunken one lane road,which feeds small parking 

lots which surround the cell.Over and above the cells,the sit contains three 

major overlapping configurations:the road system,the pedestrian network and the 

community spine. 

Vehicles travel on narrow one-way loop roads,around the cells,with car parking 

at the entrances to the cells.There are enough parking spaces to provide for 

· 50 ~car ownership. 

~~~~~~£!.:. 
There is a gradient from front to back,from the most formal at the front to most 

intimate and private at the back.This gradient requires the following strict 

sequence:entry-sala-familyroom-kitchen-bedrooms. 

Literatuur: ------
Ch. Alexander 

Ch. Alexander 

Houses generated by patterns. 

Cells of Sub-cultures. 

F. Hendricks A Situational Ap~roach to Residential Environmental Planning. 

Bijlagen college 10-11-71:0ntwerpen en evaluatie. 



Het werken in de beroepspraktijk 

In de tijd,dat ik in Boxtel stage liep had ik het genoegen met de praktijk van 

het bouwen in aanraking te komen.In die tijd is bij mij de gedachte gestimuleerd 

om na mijn studie aan de TH een architektenburo te gaan beginnen.Vandaar dan ook, 

dat ik mijn af studeren in die richting wil gaan ontwikkelen. 

Met het hiervoor geschetste stedebouwkundig concept en een gedetailleerder uit

werking op architektonisch gebied,die hierna zal volgen,hoop ik deze uituaging 

aan te kunnen.Hierbij wil ik nu allereerst ingaan op de manier van werken zoals 

mijns inziens een praktijksituatie benaderd kan warden. 

In diskussies met Dhr v Bragt van het architektenburo in Boxtel zijn hier enige 

gedachten over ontwikkeld.Zoals ik aangehaald heb in het stuk "bouwen in de toe

komst" bestaat er een grote afstand tussen degene die bouwt{de architekt)en degene 

waarvoor gebouwd word~{de bewoner)Jvooral in de woningbouw. Hiervan uitgaande is het 

idee gegroeid van een architektenwinkel.Wat versta ik hieronder?Ik versta hier

onder een winkel,waar het mogelijk is informatie te krijgen(bv over vergunningen) 

en werk van plaatdelijke architekten in te zien.Tevens moet het mogelijk zijn 

om tekeningen te kopen van bv dakkapel tot huis.De bedoeling van deze winkel ligt 

daarin,dat het de kloof tussen de deskundige en de leek kan overbruggen.Vaak heb 

ik nl de klacht gehoord van mensen,dat ze bv een dakkapel op een huis wilde laten 

zetten of een open hkard in een huis wilden aanbrengen maar niet wisten hoe ze 

dit voor elkaar moesten krijgen ivm vergunningen etc.Daarnaast heeft men verge

lijkingsmateriaal tav werk van plaatselijke architekten,wat hun een betere kijk 

op het bouwen vandaag te dag kan geven.Zo'n organisatie of kollektief van archi

tekten heeft ook nog een aantal neveneffekten,die niet te verwaarlozen zijn. 

Ten eerste:Ervan uitgaande dat alleen plaatselijke architekten lid van zo'n 

winkel kunnen warden bestaat de kans dat er een plaatselijker karakter van 

bouwen kan ontstaan. 

Ten tweede:Het feit dat er een duidelijke vuist gemaakt kan warden tov gemeen

telijke autoriteiten{zoals bv een Welstandskommissie)die vaak plannen beoordelen 

op criteria die volkomen willekeurig genoemd kunnen warden. 

Ten derde:EEn uitvloeisel van beide vorige punten nl dat men als kollektief ,maar 

ieder een eigen karakter van bouwen,een vuist kan maken tov grate bouwfirma's 

zoals bv de Wilma die zonder een band met ge plaatselijke bevolking te hebben 

wijken neer kunnen zetten die geen relatie met de bestaande omgeving hebben. 

Vaak is ook het argument van gemeei:rtebesturen dat de plaatselijke architekten 

zulke grate uitbreidingsplannen niet aankunnen.Dit argument nu kan men hun ont

nemen en het werk binnen de gemeente houden. 

Ten slotte wil ik dan ook stellen dat het vormen van een plaatselijk kollektief 

van architekten een alternatief is dat de moeite van het uitproberen waard is. 



Filosofie van het wonen 

De mens bewoont het huis,en vanuit het huis de wereld.Dit bewonen van de wereld 

is een bewerkend,bouwend struktureren van de natuur,waardoor deze pas tot men

selijke wereld wordt.Tot dit bewerken hoort ook het bouwen van het huis.Maar nu 

rijst toch de vraag:wat is eigenlijk,wat men zou kunnen noemen,het wereldlijk 

statuut van het huis? Wat betekent het huis als uitwendig in deze wereld bestaande 

realiteit? Is het een ding zoals zoveel andere door de mens gebouwde dingen,als 

bv een standbeeld? Of is het een instrument ala bv een tafel,een aambeeld of een 

tuinbank? Ongetwij!eld heeft het huis wel iets gemeen met die twee soorten van. 

menselijke produkten. 

Vooreerst doet het zich voor als iets dat zich{zoals de dingen)door zijn omschre

ven vorm en gestalte van de er omheen staande dingen onderscheidt.Men kan zich 

afvragen:wat is dit voor een ding? Maar het antwoord:dit ding is een huis,bete-

kent toch voor de toehoorder zoveel als:het is geen ding,het is een huis. 

Misschien zou men kunnen zeggen:het huis is een ding in zover het niet helemaal 

is wat het is,inzover het niet helemaal in zijn wezen van bewoonbaarheid opgaat, 

en een geheel van min of meer bijkomstige elementen vertoont die de bewoonbaar

heid als zodanig niet funktioneel vertolken. Sommige huizen van de Amsterdamse 

school bv kunnen hier als voorbeeld dienen. Kan men zeggen dat het huis een 

woon-middel is,een woon-instrument? Misschien niet als men instrument in de 

engere zin van een hanteerbaar werktuig opvat,maar niets belet ons het een beetje 

breder op te vatten:als een soort toestel,een apparaat,een technisch medium. 

In deze bredere zin kan men het huis een instrument of een middel noemen,maar 

weer met een ernstige restrictie:in zover nl het huis enkel gezien wordt als een 

materieel aan menselijke behoeften aangepast produkrt: als beschutting tegen koude 

en hitte,als onderkomen,als slaapstede of rustoord,als bell"gplaats,zitplaats,eet

plaats,droogplaats etc.Kortom men kan het huis opvatten als een middel in zover 

men het wonen in velerlei praktische verrichtingen laat uiteenvallen.Maar is dit 

nog wel het eigenlijke wonen? Vermoedelijk niet. Het wonen is veeleer ci.e aktieve 

menselijke aanwezigheid waarin deze veelheid zich oplost.De noties "ding" en 

"middel" blijken dus wel ontoereikend te zijn om het huis als huis te karakteri·seren 

Wat is het huis dan wel? Het huis is huis in zover het de verschijning is van. de 

act zelf van het wonen,en dit bij wijze van een oorspronkelijke singuliere aan-

zet van de zich strukturerende wereld:in zover het de essenti~le funktie van het 

in-de-wereld-vertoeven belichaamt, z.olas bv de taal de onmici.delijke belichaming 

is van het denken,dat zich trouwens pas in deze belichaming tot stand brengt. 

Dat deze belichaming de schijnbare ding-achtige of middel-achtige vorm aanneemt 

die onze zintuiglijke opmerking treft,moet ons niet in de war brengen,want in dit 

voorkomen vindt het huis zijn begrenzing en houdt het in feite op werkelijk 

huis te zijn. Is het huis waarin de mens leeft en woont voor hem in wezen een 

aanzet van de wereld,dan heeft deze aanzet toch weer zo'n eigenheid dat we hem 



evenzeer moeten zien als een wereld op zich,een eerste wereld binnen "de"wereld. 

Het huis heeft een zekere zelfgenoegzaamheid,het vormt een zekere totaliteit: 

het is voor de mens in een zekere zin "alles",d.i. een eerste "alles" van waar

uit hij in het grate "alles" van de wereld zal uittreden.Daarom is het huis ook 

zo opvallend gescheiden van de buitenwereld:een afsluitende buitenkant beschut 

het huiselijke "binnen":"L'interiorit~ de la maison est faite d'extraterritorialite '~ 

Het eigenlijke huis,"L' interiorit~ de la maison",is datgene van het huis wat op

genomen wordt in het bewonen zelf ,en wat van dit bewonen de adequate belichaming 

wordt.Het is de zeer individuele woonsfeer die zich gestalte geeft in de vele 

dingen die het huis bevat,de meubels,het huisraad,de versiering,de schikking,de 

eigenheid van het licht,tot de eigen geur toe,een sfeer die als een onmiddelijke 

tweede aanwezigheid is van de mensen zelf die haar wonend cre~ren. 

Het eigenlijke huis is het midden,het milieu,waarin de mens a.h.w. aan de hand 

van dingen die het huis uitmaken en stofferen,zichzelf ontmoet en (be)vindt,niet 

enkel aan de hand der dingen alleen,maar in de verscheiden huiselijke bezigheden_ 

waarin die dingen betrokken worden.Het huis,het eigenlijke huis,kan dan ook niet 

op een lijn gesteld worden met de vele dingen die d~ mens maken of bouwen zal. 

Het is een uniek geval,en kan dan ook niet onder eenzelfde notie ondergebracht 

word en. 

Li teratuur: 

-- L.van der Kerken Het wereldlijk statuut van het huis. 


