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VOORWOORD 

Dit verslag, ontwerp-aspekten, is een onderdeel van het 
afstudeerprojekt, herbestemming van de voormalige 
Philipsbedrijfsschool in Eindhoven. Het gehele projekt is 
bij aanvang (in september 1985) opgezet als "integraal 
ontwerpprojekt". Dat wil zeggen dat een aantal mensen samen 
proberen te komen tot een ontwerp, terwijl elke deelnemer 
vanuit zijn eigen discipline informatie en variantoplossingen 
inbrengt en die met de anderen samen evalueert. 

De deelnemers aan het projekt met hun disipline zijn; 
- Paul Janssen (GOH) psychologische gebruiksaspekten 
- Jos van Tuyn (GOH) fysieke gebruiksaspekten 
- Mari van Wanroij (BTO) bouwtechnische gebruiksaspekten 

(konstruktie, kosten-uitvoering 
en bouwfysica) 

Gezamelijk hebben we ons steeds af gevraagd of de ideeen die 
wij hadden uitvoerbaar waren (vervaardigingsaspekten) In de 
praktijk bleek het heel moeilijk om wat betreft de 
taakverdeling de verschillende gebruiksaspekten van elkaar te 
scheiden. 

Het gehele projekt is uitgewerkt d.m.v. een aantal te 
onderscheiden verslagen en een serie tekeningen. Het 
algemene ontwerpproces is samengevat in deel A en bevat 
tekeningen en opmerkingen van elk van de drie deelnemers. 
Verder is specif iek per onderwerp of discipline een apart 
verslag en/of tekening gemaakt, die steeds voortkomen uit het 
ontwerpproces en waar de ideeen en het ontwerp nader worden 
uitgewerkt. 
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De verschillende onderdelen met de daarvoor 
verantwoordelijke persoon of personen zijn: 
Deel A. Ontwerpproces (Paul Janssen, Jos v.Tuyn, 

Mari v. Wanroij) 
Deel B. Financiele analyse (Mari v. Wanroij) 
Deel c. Tekeningen voorlopig ontwerp (Paul Janssen, 

Jos v. Tuyn) 
Deel D. Konstruktie-ontwerp (Mari v. Wanroij) 
Deel E. Patronen van het ontwerp (Paul Janssen, Jos v.Tuyn) 
Deel F. Versterking betonbalken (Mari v. Wanroij) 

De delen A t/rn D zijn uitgewerkt van de aanvang sept.85 tot 
en met dee 86, en gepresenteerd op het tussencolloquiurn op 18 
dee., door de drie deelnemers tesamen. Daarna zijn de 
onderdelen E en F gescheiden uitgewerkt en apart 
gepresenteerd op twee eindcolloquia, te weten ; 

Deel E op juli 1987 door Paul Janssen 
Jos van Tuyn 

Deel Fop december 1987 door Mari van Wanroij. 

Voor dit deelverslag A warden de begeleiders 
Boekholt, Prof. Bax, Prof. Scherpbier en 
Wunnik namens Philips bedankt voor hun 
uitwerking van dit projekt. 

Dr. Ir. J. Th. 
vooral Ir. van 
bijdrage bij de 
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INHCJUU 

1. Analyse van de bestaande toestand; resulterend in een 
beoordeling van de huidige situatiie van gebouw en omgeving. 

2. Het bekijken van mogelijke nieuwe bestemmingen; tevens het 
bekijken van combinaties daarvan, resulterend in een keuze 
van de uiteindelijke nieuwe bestemming. 

3. -Planontwikke_ling; resul terend in een schetsontwerp. 

_, 
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ANALYSE VA.l\J DE BESTAANDE SITUATIE 

Belangrijk verschil tussen nieuwbouw en herbestemming 
is dat de situatie bij herbestemming al heel ver is 
ingevuld: er staat al een gebouw, alleen het voldoet 
niet meer aan de eisen die eraan gesteld worden. 

Om het gebouw te leren kennen, om inzicht te krijgen 
in de morfologie van gebouw en omgeving, het func
tioneren van het gebouw en de constructieve en klima
tologische eigenschappen is het noodzakelijk om vanuit 
de verchillende disciplines het gebouw en zijn omgeving 
te analyseren. 

Van belang is de onderverdeling in nivo's die gebruikt 
is. Op elk nivo zijn elementen in hun onderlinge sa
menhang geordend binnen een situatie. Er is sprake van 
een hierarchische ordening tussen de verschillende 
nivo•s: Elk element vormt op een lager nivo een situ
atie die bindend is voor de elementen op dat lagere 
nivo. 
Wat betreft de elementen wordt onderscheid gemaakt tus
sen materiaalelementen en ruimte-elementen. 

Bij de analyse van de Philipsbedrijfsschool zijn vijf 
nivo•s onderscheiden: 

- Blol~nivo: sit: 
elem: 

- Gebouwnivo: sit: 
elem: 

- Gebouwdeel- sit: 
nivo: elem: 

- Vertreknivo: sit: 
elem: 

- Detailnivo: sit: 
elem: 

directe omgeving van het gebouw. 
M: gebouwen, groenpartijen 
P: pleinen, plekken, hoven, line-

aire ruimten. 
het gebouw. 
M: gebouwdelen 
R: algemene en specifieke ver-

blijfsruimten en verkeersruimte. 
een gebouwdeel. 
M: vaste wanden 
R: vertrekken. 
een vertrek. 
M: meubilair 
R: ruimte tussen meubilair 
een verbinding 
M: materiaal. 
R: bv. een spouw. 
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De gebruikte notering van de elementen is door ons 
ontwikkeld in een project voorafgaand aan dit herbe
stemmingsproject: de analyse van het B.T.D.-gebouw 
van de Technische Hogeschool Eindhoven in juli 1985. 
In het schema hieronder is op elk nivo elk element 
beschreven en van een tekencode (arcering voor de 
materiaalelementen en een symbool voor de ruimte
elementen) voorzien. 

SITUATIE BLOK- GEBOJW- GEBOJW- VERTREK- DETAIL-
ELEMENTEN NIVO Nl'vV DEELNIVO NIVO NIVO 

Gc>bouwen, 2 of Gebouwdelen, ondoorzichti~e 

......J meer la gen 1 zonder visuele elementen, door- Elementen hoger Doorsnede 

~ 
ondoorzichtige relatie met lopend van vloer dan oogshoogte, materiaal 
hoge elementen. andere ruimtes1 tot pl a fond niet doorzicht ig 

kolorrunen (vanden,kolommen) 

a:: ---
UJ 

Gebouwen, I laag; (qedeeltelijk) Elementen lager 

~ .. Gebouwdelen met dan oogshoogte, transparante of enige visuele doorzichtiqe ele- niet doorzichtig; Door materiaal 

~ 
laqe elementen, relatie met menten (wanden, hoger dan oogs- omsloten ruimte. hoqer dan oogs- andere ruimtes. ruimtes in grote-
hooqte. re ruimtes •• ) hoogte. wel 

doorzichtig. 

~ 
ilu i tenru imtes met 

binnen- en bovenbeqrenzing binnenruimtes Elementen lager 

( boomkruinen, bui tenruimtes met met dan oogshooqte, Aanzicht 
afdaken, over- bovenbegrenzinq bovenbegrenzinq met bovenbegren-

stekken •.. ) zinq. 

c=J 
ruimtes ov1~r met.•1 

Vr i je Vr I je dan l laaq door-

bui tenruimte bu i tenruimte; lopend i Vrije ruimte Vr i je ruimte 
wdes ruimtes beqrensd 

door 1 ichtkoepels 

fl 
~-., 

PLEK 
Concentr ische ruimte, 

' ' ' ' welke slechts een <_; :...> lineaire ruimte overlapt. 

1r 
~ 
~--,+ 

PLEIN 
Concentrische ruimte, 

<l-{ welk.e 2 of meer 
lineaire ruimtes overlapt. 

D ,--1 HOF 
Concentrische ruimte, 
welke qt?en 

UJ 
.._ __ ... lineaire ru1mte overlapt. 

r-
L -:::> Ruimte die qe1dentif1ceerd a:: +------+ ~-----> LINEAIR word t door een maat: 

de breedte. 
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HET GEBRUIK 

Van oorsprong heeft het gebouw een onderwijsfunctie, 
de huisvesting van de Philipsbedrijfsschool. 
In de loop der jaren is deze onderwijsfunctie veranderd 
in een kantoorfunctie. Nog slechts een klein gedeelte 
is in gebruik als bedrijfsschool. Door het plaatsen van 
scheidingswanden werden de onderwijsruimten omgebouwd 
tot smalle hoge kantoorruimten. 

De laatste jaren blijkt er weer behoefte te zijn aan 
instructieruimten. Deze behoefte kornt onder andere 
voort uit de brede toepassing van de informatica binnen 
het bedrijf. Voor de informatica-instructies is er 
behoefte aan geschikte lokalen. De oude lokalen van de 
Philipsbedrijfsschool voldoen niet meer aan de huidige 
eisen. De verdiepingen worden daarom opnieuw ingedeeld. 
Zelfs de gangen worden een stukje verlegd, zodat de 
nieuwe lokalen groter zijn dan de oude. De oorspronke
lijke functie van het gebouw komt terug, zij het in een 
nieuw jasje! 
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BUURTNIVO 1: 2500 

Gebouw ligt op de grens van 

- hoogbouw1 indu~trie en 
- laagbouw1 wonen. 

Het industriegebied kenmerkt 
zich door vrij in de ruimte 
staande grote gebouwen. Hier
door ontstaan vrij onduidelijke 
ruimtevormen. 

Het woongebied kenmerkt zich 
door een gesloten-blokbebouwing. 
Hierdoor worden duidelijke 
ruimten afgebakend. Een aantal 
braakliggende terreinen vermin
derd die duidelijkheid sterk. 

Het oude centrum van Strijp, 
een min of meer driehoekig 
pleintje, bevat de buurt-ver
zorgende functies1 winkels en 
sociaal/culturele diensten, 
alle van een kleinschalig ka
rakter. De St.Trudokerk is een 
orientatiepunt voor de buurt • 

PAUL JANSSEN I T.H.E. jan.'86. 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 1 
MARI VAN WANROIJ 
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BUURTNIVO 1: 2500 
VERKEERSSTRUCTUUR 

Het gebouw ligt op de kruising 
van twee belangrijke wegen die 
de ontsluiting van de situatie 
vormen. De Frederiklaan is een 
wijkverzamelweg en verbindt de 
wijk met andere stadsdelen via 
stadsautowegen (rondweg). De 
Kastanjelaan is een buurtver
zamelweg en verbindt twee 
wijkverzamelwegen. 

PAUL JANSSEN I TH.E. jan.'86 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 2 
MARI VAN WANROIJ 
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BLOKNIVO 1: 1000 

Het kromme deel van het qebouw 
richt zich op het pleintje. Ile 
kromming van het gebouw sluit 
echter niet aan op de vorm van 
het pleintjea Het middelpunt 
van de denkbeeldige cirkel 
komt niet overeen met het mid
den van het plein en ook niet 
met de plaats van de fontijn. 

Het pleintje is erg onduidelijk 
van vorm door het ontbreken van 
een begrenzing aan de noordzij
de. 

Het gebouwencomplex begrenst 
een min of meer gesloten blok. 
De opening aan de kant van de 
Frederikstraat is vrij groat. 

Het binnenterrein is vrijwel 
helemaal dichtgebouwd met een 
fietsenstalling. De scheiding 
tussen de twee scholencomplexen 
verkleint het terrein nag meer. 

PAUL JANSSEN I TH.E. jan.'86 
JOS VAN TUIJN tek nr: 3 
MARI VAN WANROIJ -
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BLOKNIVO 1: 1000 
GEVELS 

De gevel wordt gevormd door 
twee horizontale elementen, 
aan de bovenzijde begrensd 
door een terugspringend gedeel
te en aan de zijkanten begrensd 
door verticale elementen. 

PAUL JANSSEN I tH.E. jan.'86. 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 4 
MARI VAN WANROIJ 
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GEOOUWOELEN 

PAUL JANSSEN I T.H.E. jan.'86. 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 5 
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DE BOUWTECHNISCHE STAAT 

FUNDERING EN CONSTRUCTIE 

Deze zijn beiden geheel in gewapend beton uitgevoerd. Deels 
is de fundering nog een restant van het oorspronkelijke ge
bouw uit 1929. Na verwoesting door bombardementen in de 
Tweede Wereldoorlog is hierop verder gebouwd omstreeks 1948. 
De gebogen vleugel is pas in 1956 gebouwd, tegelijk met de 
bovenste 4 verdiepingen van de lange vleugel. 

De betonconstructie is dus, afgezien van het funderings
restant, nog geen veertig jaar oud. Doordat de betoncon
structie in zijn geheel omgeven is door een gemetselde bui
tenhuid, staat deze niet direct bloot aan weers- en milieu
invloeden. Hierdoor zou de betonconstructie zich nog in een 
uitstekende staat moeten bevinden. voor zover dat visueel 
valt waar te nemen is dat ook het geval. 

Als we de levensduur van een inwendige betonconstructie 
schatten op rninimaal 90-100 jaar, dan zou het gebouw, voor 
wat betreft de constructie, nog zeker 50 jaar mee kunnen. 

Een en ander zou nog wel grondig geinspecteerd moeten worden 
op eventuele plaatselijke gebreken. Bijvoorbeeld met niet
destructief onderzoek om gegevens te verkrijgen over dekking 
van de wapening en de betonkwaliteit. De hoeveelheid en de 
plaats van de wapening is bijna voor alle constructiedelen 
bekend door inforrnatie van tekeningen. 



GEVEL 

Deze bestaat uit tweernaal een halfsteensrnuur tegen elkaar 
geplaatst. Hierin zijn grate raamopeningen aangebracht met 
stalen kozijnen en enkel glas. Er zijn behalve een binnen
rnuur van porisosteen geen isolatie-voorzieningen aangebracht. 
De warrnte-isolatie van deze gevel is dus slecht. 

Een ander probleern is de omrnetseling van de gevelkolomrnen. 
De klarnpstenen laten plaatselijk los door een slechte 
bevestiging en zettingsverschillen tussen het beton en het 
metselwerk. 

INSTALLATIES 

Als verwarrning is in het gebouw een warmwater-verwarming 
aanwezig met radiatoren. Evenals bij alle andere gebouwen 
van Philips is dit verwarmingssysteem aangesloten op een 
centraal ketelhuis. De Philipsgebouwen in Eindhoven zijn 
verdeeld in vijf plaatseli.jke, enigszins bij elkaar horende 
gebouwgroepen. Elke groep ("plant") heeft zijn eigen ketel
huis. Voor ons gebouw, de voormalige bedrijfsschool, is dat 
het ketelhuis van het plant Strijp. Door dit ketelhuis wordt 
via ondergrondse leidingen stoom geleverd aan de aangesloten 
gebouwen. In de bedrijfsschool wordt dit door twee kleine 
ketels omgezet in warm water. Dit wordt dan door aanwezige 
pompen het gebouw ingestuurd. 

Naast de norrnale leidingen voor electra, water, gas en 
sanitair zijn er geen andere installaties aanwezig in het 
gebouw. 



MAATSYSTEEM 

De hoofdopzet van het gebouw bestaat uit een recht 
gedeelte met een lengte van 90 m. en een totale 
breedte van 1/5 van de lengte en een gebogen gedeelte 
waarvan de buitenste cirkelboog een straal van 90 m. 
heeft. 

Het rechte gedeelte is opgebouwd uit 25maal de maat van 
3.60 m. overeenkomend met de h.o.h.-afstand van de gevel
kolommen. De kolommen midden in het gebouw hebben een 
h.o.h.-afstand van 7.20 m., 2x de moduulmaat dus. 
De middenkolommen staan eveneens op een af stand van 
7.20 m. h.o.h. vanaf de gevel. Zo bakenen zij vier-
kante ruimten af, die door balken worden verdeeld 
in maten van 3.60 m. en 1.80 m •• 

De moduulmaat van 3.60 m. loopt (niet zichtbaar) door 
in het gebogen gedeelte tot de gevel van gebouwdeel II. 
De rij met ronde kolommen op de verdiepingen van het 
gebogen gedeelte staat ook op die 3.60 m. maat. 

In het gebogen gebouwdeel wordt in de breedte overgegaan 
op een maat van 2.70 m. (4 x 2.70 komt overeen met 
3 x 3.60). Gebouwdeel I springt ten opzichte van ge
bouwdeel II 2.70 m. terug. Ten oosten van de middengang 
heeft de ruimte een breedte van 3x 2.70 m., ten westen 
4x 2.70 m. Totale breedte: 8 x 2.70 of 6 x 3.60 m. 

In de lengterichting van het gebogen gedeelte komt de 
maat 3.60 m. weer nadrukkelijk naar voren: dit is de 
h.o.h.-afstand van de kolommen in· de gevel aan de plein
zijde: gebouwdeel I: 8x 3.60 m. 

gebouwdeel II: 3x 3.60 m. 

Bijzonder in gebouwdeel I is de begrenzing die de 
gesloten ruimten aan de gang krijgen middels de schuine 
lijnen die van de ene kolommenrij naar de andere !open. 

Gebouwdeel IV sluit nauwelijks aan bij de andere delen 
wat betreft de afmetingen. 
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PAUL JANSSEN I THE. jan.'86_ 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 6 
MARI VAN WANROIJ 
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GE BOUWNIVO 1: 500 
BEGANE GROND 

Het gebouw is opgebouwd uit 3 
verticale kernen met daarin de 
stijgpunten (trappen en liften) 
en daar tussenin 2 horizontale 
delenz een recht en een gebogen. 

De verschillende gebouwdelen 
worden met elkaar verbonden 
door een gang met aan weers
zijden de verschillende ruimten. 

De ingang van het gebouw ligt 
in de gebogen vleugel. nit 
niet-thematische gebouwdeel be
vat de voornaamste algemene 
verblijfsruimten1 hal en kan
tine (b.g. resp. 7e verd.) 

In de kernen zijn de gebruiks
ruimten gesitueerd. Dit zijn 
de meer gesloten ruimten. 

Specifieke verblijfsruimten 
vinden we in de twee vleugels. 
Het verschil tussen het rechte 
en het gebogen gedeelte is, 
dat in het gebogen gedeelte 
een strook gebruiksruimten aan 
de gang is gesitueerd op de 
verdiepingen. 

BEGAf'E GroND 

PAUL JANSSEN I tH.E. jan.'66. 
JOS VAN TUIJN tek.nr: 7 
MARI VAN WANROIJ 
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GEBOUWNIVO 1:500 
1e VERDIEPING 

Op de verdiepingen onderscheidt 
het kromme gebouwdeel zich van 
het rechte door een extra 
strook gebruiksruimten aan de 
gang. 

Aan de westelijke beeindiging 
van het gebouw bevindt zich 
een later aangebouwde kantine 
{algemene verblijfsruimte). De 
grate hal ernaast heeft nauwe-
1 i jks enige relatie met het 
gebouw. 

VERD 1 

PAUL JANSSEN I T.H.E. jan.'86. 
JDS VAN TUIJN tek.nr: 8 
MARI VAN WANROIJ 
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GEBOUWNIVO 1:500 
7e EN Be VERD. 

De bovenste verdieping springt 
zowel bij het gebogen als bij 
het rechte gebouwdeel een stuk 
terug. Bij het kromme gedeelte 
vervalt dan een rij kolommen 
bij de gang. 

De gang van het rechte gedeelte 
wordt afgedekt met een licht
koepel over de gehele lengte 
van de gang. 

~ 
VERD.7 

PAUL JANSSEN I TH.E. jan_.'86. 
JOS VAN TUIJN . tek.nr: 9 
MARI VAN WANROIJ 



.. 
""'"" L

L
L

L
L

 
L

 
L

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
L

 
L

L
 

L
L

L
L

 

-
~
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 
L

L
L

L
L

L
 

L
L

L
L

L
L

 

I I I I I I I I I I I I I I I 

• 

.£i 
~
o
 

c
""'"" 
~
 

.. 
...... 

'-c 
L.&..i 

. 
• 

..li:: 
::x:: 

Q
I 

I-' 
...... 



K1JNsnua1E-r~ffA, 

• 1'rJltTA~AI, oor-uNN ur 
K()((?H/'WAI EAi IJAf,k:'l(J' 
iAI PWAJl>.r1°c#T1Alt:. 

KIJN.ST1'UKT1E-TllEl1A: 
.. l'l/JA7AteAI, M:>TAAA/Dt!'" <Ar 

lt4LPl'f~ ~ ~~v, 

1:V u·,v,;r~ll/q.,r1~ 

Sf-'TEt>tfl!JNEA/ 
~VU 

1 
/'I/CT <3074 ~Ml'fO.i¥-NtM::"cN 

SCNt/YEAI, ~r KtE/AJ€ o~A;ce,v 

.lTA/jfl I TE i n.sc H!/ //EN 

KONJT/l//KTIE -Tf/EffA : 
• 'Po/l.TA(£AJ, ~7-4.#1/DE 
fliT KIJ{flH~AJ m IJA/.J:EAI, 

iN r4J,4IJR1'cNT/N~ 

HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWNIVO 
1 :500 

KONSTRUKTIE - ANALYSE 

Platteqrond 

Gehele gebouw bestaat uit een 
gewapend beton constructie1 

De richting van de hoofdcon
structie is voor alle bouwdelen 
hetzelfde. In deze richting is 
de stabiliteit hierdoor gega
randeerd1 

De stabiliteit in de andere 
richting wordt verzekerd door 
schijven en stijve kernen. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWNIVO 
1: 500 

KONSTRUKTIE-ANALYSE 
GE BOUWDELEN I, III 

Doorsneden delen I en Irr 
De hoofdconstructie bestaat uit 
spanten met kolommen en door
gaande balken die door stijve 
knooppunten met elkaar verbon
den zijn (dit geldt voor 
gebouwdeel I en III). 
De constructie-hoogte van de 
verdiepingen is grootr 4,62 m. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWNIVO 
1: 500 

KONSTRUK TIE -ANALYSE 
GEBOUWOEEL IV 

Doorsneden deel IV 

De hoofdconstructie bestaat uit 
spanten met kolornmen en door
gaande balken die door stijve 
knooppunten met elkaar verbon
den zijn. 

Bij dit gebouwdeel is gedeelte
lijk een tussenverdieping gesi
tueerd. Het spantdeel heert 
hier een extra tussenbalk waar 
op de tussenvloer is opgelegd. 

De constructie-hoogte van de 
normale verdieping is 4,62 m. 
De constructie-hoogte van de 
tussenverdiepingen zijn 2,14 m. 
en 2,48 m. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 

GEBOUWOEELN IVO 1: 200 
Be VERD. 

BEGANE GRONO 

De gang die in het gebogen ge
deel te op de verdiepingen 
steeds terugkeert, loopt op de 
begane grond dood. De hal is 
hier de doorgaande ruimte. 
Ons inziens ligt de hoofdingang 
niet helemaal logisch. Na het 
binnenkomen moet je eerst 
rechtsaf om weer in een halle
tje te komen. oaarna kun je 
pas naar de verschillende ver
diepingen of naar de lange 
gang. 

De collegezaal op de begane 
grond heeft een smalle uitbouw 
die recht beeindigd wordt. De 
kolommen die in die ruimte 
staan hebben een ellipsvorm, 
dit in afwijking met de andere 
gevelkolommen. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWOEELNIVO 1 :200 
1e - 7e VERDI EPING 

De middenkolommen op de verdie
pingen zijn aan de oostkant 
rond en aan de westkant recht
hoekig. 

Het rijtje gebruiksruimten 
(hoofdzakelijk archief- en gar
derobe-ruimte) wordt op een 
aantal plaatsen doorbroken ten 
behoeve van de ingangen van de 
achterliggende ruimten. De zo 
ontstane plekken hebben een 
verlaagd plafond. 
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GEBOUWUEELNIVO 1: 200 
1e-7e VERO. 
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GEBOUWOEEL N IVO 1: 200 
GEVEL 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELNIVO 1: 200 
LANGE VLELJ.iEL 

In het lange gedeelte bevindt 
zich op elke etage minstens 
een plaatselijke verbreding 
van de gang. De zo ontstane 
plek heeft tot doel om de 
zeer lange gang een beetje 
te breken. 

Wat betreft de ligging van de 
gang zijn er twee mogelijkhe
denr 

1 gang in het midden. Aan weers
zijden bevinden zich kantoor
ruimten of instructieruimten 
(alleen aan zuidzijde). 

2 gang verplaatst in noorde-
li jke richting. Aan de zuid
zijde ontstaan zo vrij grote 
ruimten, bedoeld als instruc
tieruimte. De kleinere ruim
ten aan de noordzijde zijn in 
gebruik als ondersteunend 
kantoor. 

De plekken komen in drie vari
anten voor1 

a plek aan een kant. 

b plek aan twee kanten. 

c plek tussen de twee middelste 
kolorrunenrijen (bij verschoven 
gang) . 
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GEBOUWOEELNIVO 1: 200 
LANGE VLEUGEL 
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GEBOUWDEELNIVO 1: 200 
GEBOUWDEEL ID I IV 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELN IVO 1 : 200 
GEYEL 

De lange gevel en de gebogen 
gevel worden door middel van 
verticale stroken 

De lange gevel en de gebogen 
gevel krijqen een qeleding 
door middel van verticale 
stroken. 

Deze verticale stroken in de 
lange gevel zorgen voor ondui
delijkheid. Zij suggereren een 
constructie loodrecht op de 
gevel. Zoals we gezien hebben 
zit hier een langsconstructie. 

Duidelijk is te zien dat het 
gebouw opgebouwd is uit voet
romp-hoofdr de brede band on
der de ramen van de begane 
grond vormen de voetJ de vier
kante raamopeningen met de 
verticale stroken vormen de 
rompJ de terugspringende bo
venverdieping het hoofd. 

.. ____ ... 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELNIVO 
1: 200 

KONSTRUKTIE ·ANALYSE 
GEBOUWDELEN III , IV 

Plattegrond deel III 

De hoofdspanten (in gevels en 
twee in het midden) zijn gekop
peld door een balkenvloer, 
waarvan de balken h.o.h. 1,80 
m. Voor de verdiepingen 4,5 en 
6 is dat h.o,h. 3,60 m. Dit is 
tevens de vloeroverspanning. 

Ter plaatse van de middenkolom
men zit een verzwaarde balk. 

Dilatatievoegen in dwarsrich
ting1 
t/m 4e 
t/m 7e 

verd. alleen in de vloe~ 
verd. oak doorgezet in 

kolommen en balken. 

Plattegrond deel IV 

Stabiliteit hiervan is geleverd 
door de liftschacht en de 
schijven langs de gang van ge
bouwdeel III. De vanden langs 
de kolommen zijn gemetseld en 
leveren zo goed als geen bij
drage aan de stabiliteit, oak 
vanwege de gaten die er op 
regelmatige plaatsen inzitten. 

De hoofdspanten zijn tussen de 
kolommen verbonden door kop
pel ba lken. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHIUPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELNIVO 
1: 200 

KONSTRUKTIE- ANALYSE 
GEBOUWOEEL I 

Doorsneden deel I 

In de gevel1 h-'.>c~e, smalle 
randbal lcen 

Dilcte funderingsplaat 1,25 m. 

Kolomversmalling t.p.v. begane 
grond, le verdieping en Be 
verdieping, alleen de beide 
middenlcolommen. 

De vloerdikte is 10 cm. voor 
de binnenste ring (12 8,10 m.) 
De vloerdikte is 8 cm. voor 
de buitenste ring (1210,80 m.) 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELNIVO 
1: 200 

KONSTRUl<TIE-ANALYSE 
GEBOUWCIIL III 

Doorsneden deel III 

In de gevel1hoge smalle 
randbalken 

Onder een kart qedeelte zit 
een funderingsplaat 1,25 m.J 
voor de rest een funderinqs
sloof onder kolommenrij o,30 m. 
dik. 

Kolomversmalling vanaf le t/m 
7e verdieping, alleen beide 
middenkolommen. 

De vloerbalken zijn over de 
balken van de spanten heen 
gelegd. 

Vloerdikte1 
t/m 4e verd. 1 8 cm. 
5,6, 7e verd. 1 10 cm. 
dakvloer1 9 cm. 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

GEBOUWDEELNIVO 
1: 200 

KONSTRUKTIE ·ANALYSE 
GEBOUWOEEL IV 

Doorsneden deel IV 

Funderingsplaat met een dikte 
van 1,25 m, 

Bij de trap-beeindigingen een 
verdikte vloerplaat. 
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PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 

VERTREKNIVO 1: 100 
LANGE VLEUGEL 

Op de doorsnede merken we dat 
de verdiepingshoogte van 4.62 
m. h.o.h. veel te hoog is, 
zeker als de vertrekbreedte 
3,60 m. is (wat vrij veel 
voor.komt). 
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HERGEBRUIKPROJEKT 
PHILIPSBEORIJFSSCHOOL. 
ANALYSE BESTAANOE SITUATIE 

VERTREKNIVO 1: 100 
GEVEL 

De vierkante raumkozijnen 
hebben een indeling in recht
hoeken. Aan de zijkanten en 
bij de onderzijde zit een 
smalle strook. De overblij
vende ruimte is verdeeld in 
6 gelijke rechthoeken. 

Opvallend is dat het raam
kozi jn opgebouwd is uit twee 
stukkent een bovenstrook en 
een benedenstrook. 
De bovenstrook bevat geen glas, 
hoewel dit we! gesuggereerd 
wordt. Deze strook is opgevuld 
met panelen die aan de buiten
zi jde een bruin glanzend op
pervlak hebben gekregen. 
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DETAILNIVO 
1 : 100 

KONSTRUKTIE-ANALYSE 
GEBOUWOEEL I 

Gebouwdeel I 

De gevelkolommen zijn identiek 
voor wat betreft de vorm, maar 
niet wat betreft hun afmetingen 

De afmeting van de balkhoogte 
is inclusief vloerdikte. 

4LLE ELE.11E N TEN VAN 
GEWAPEND BETON 

[l-----------,] 
[g~~ 

---- - - - -- -~ - -
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DETAILNIVO 
1: 100 

KONSTRUKTIE-ANALYSE 
GEBOU'w'DEEL III 

Gebouwdeel III 

Balk- en kolomsplitsing t.p.v. 
dilatatievoeg vanaf de 4e verd. 
De totale afmeting is dan gra
ter dan een normale balk of 
kolom, behalve bij de gevel
kolommen. 

Stalen profiel als kern bij 
balken t/m de 3e verdieping en 
bij kolommen t/m de 4e verd. 

MATERIALEN, 

0 GE'WAPEND SETON 

I!) 108'1 MET STALEH KERN 

D IDEM MET MEVRIET OMGEVEN 
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DETAIL NIVO 
1: 20 

KON ST RUKT!E-ANAL YSE 
GEBOUWOELEN I.III 

Gebouwdeel I 2e-7e verdiepinq 

Koppelbalken 400x450 nun. en 
250x400 mm. zijn los van de 
vloer. De zo ontstane opening 
is opqevuld met een regel. 

Gebouwdeel III 3e en Se verd. 

Bij de balken is een verloren 
bekisting toegepast van me
vrietplaten, dik 5 cm. Deze 
kunnen tevens dienen voor 
akoestische isolatie. 

Tot en met de 3e verdieping 
zijn stalen profielen in de 
balken toegepast. In de gevel 
bestaat de randbalk uit aan 
elkaar gelaste hoekprof ielen 
met een plaat ertussen. 
Hieronder zit nag een gelaste 
samengestelde lateiconstructie 
boven het raamkozijn. 
De ruimte hiertussen is opge
vuld met poriso-steen, 

GEBOUWOEEL JI 
< 2' 3' ,. 2' 3• 

t::tn 
~ VERO. 5~ VERO. 
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DETAILNIVO 
1 : 5 

BOUWTECHNISCHE- ANALYSE 
PRINCIPE DETAILS 

De ta i ls 1 en 2 

De binnenwand bestaat uit 
poriso-steen, tevens een 
weinig isolerend. 

Stalen kozijnen. 

Randbalk en latei z1Jn samen
gesteld uit staalplaat en hoek
profielen. 

Detail 2a1 vanaf de 4e ver
dieping randbalk van gewapend 
beton. 

Standaardvoorzieningen in 
vloer1 -leidinggoot 

-doorvoerleidingen 

Geen isolatie aanwezig. 

Detail 3 

Ommetseling van de gevelkolom 
met klampstenen, rechtstreeks 
tegen de kolom. oeze stenen 
laten de laatste tijd plaat
selijk los! Dit als gevolg 
van een slechte bevestiging 
en door zettingsverschillen. 

PAUL JANSSEN I THI. jan.'86. 
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De analyse van de Philipsbedrijfsschool geeft een 
goed beeld van het gebouw van omgeving tot detail. 
Nu is het zaak om een nieuwe bestemming voor het 
gebouw te zoeken. Dat is niet zo gemakkelijk, want 
er zijn verschillende mogelijkheden en het gebouw 
stelt zo zijn eisen. Bestemmingen als woningen, 
bedrijfjes, kantoren of combinaties daarvan kunnen 
genoemd worden. Daarnaast is de grote verdiepings
hoogte in het gebouw een probleem. 

In overleg met Prof. Bax en Prof. Scherpbier hebben 
wij besloten om een aantal mogelijke bestemmingen 
voor het gebouw te onderzoeken en die vervolgens 
overzichtelijk naast elkaar te zetten. De ver
schillende mogelijkheden kunnen dan geevalueerd 
worden. Wellicht is het mogelijk om vervolgens 
van het gebouw een multi-functioneel gebouw te 
maken waarin verschillende combinaties van functies 
mogelijk zijn. 
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CHECKLIST GEBOUWNIVO 

- Maatverhoudingen gebouwdelen 

- Herkenbare toegangen 

Variatie in het gebouw 

Aansluiting nieuwbouw bij bestaand 
gebouw 

- Eenheid door een zekere regelmaat 

- Thematische - niet-thematische elementen 

- Loopafstanden ingang-woning 

- Veel/weinig gemeenschappelijke ruimte 

- Uitvoering1 bereikbaarheid 

Uitvoering1 doorgang van activiteiten 
in het gebouw 

- Installaties1 flexibiliteit van de 
leidingen en voorzieningen 

- Warmte-isolatie 

- Geluidsisolatie 

- Sloopkosten 

- Nieuwbouw/renovatie-kosten 

CHECKLIST GEBOUWNIVO 

- Maatverhoudingen gebouwdelen 

- Herkenbare toegangen 

- Variatie in het gebouw 

- Aansluiting nieuwbouw bij bestaand 
gebouw 

- Eenheid door een zekere regelmaat 

- Thematische - niet-thematische elementen 

- Loopafstanden ingang-woning 

Veel/weinig gemeenschappelijke ruimte 

- Uitvoering1 bereikbaarheid 

Uitvoering1 doorgang van activiteiten 
in het gebouw 

- Installaties1 flexibiliteit van de 
leidingen en voorzieningen 

- Warmte-isolatie 

- Geluidsisolatie 

- Sloopkosten 

- Nieuwbouw/renovatie-kosten 

CHECKLIST GEBOUWDEELNIVO 

Herkenbaarheid gebouwdeel in 
relatie met zijn functie 

- Variatie in het gebouwdeel 

- Thematische - niet-thematische elementen 

- Relatie woningen onderling 

gebruik gemeenschappelijke buitenruimte 

gebruik gemeenschappelijke binnenruimte 

Veranderbaarheid woningen1 varierende 
woninggrootte 

- Variatie in woningtypen 

- Uitvoering sloopwerkzaamheden 

- Uitvoering montage 

Waarborg stabiliteit en sterkte 

- warmte-isolatie 

- geluids-isolatie 

- Plaatsing leidingen 

- Efficiency verdiepingshoogte 

- sloopkosten 

- nieuwbouw-/renovatiekosten 

CHECKLIST WONINGNIVO 

- Verhouding mens-ruimte (maat) 

- Bereikbaarheid ruimten 

- variatie in de woning 

- Veranderbaarheid binnen de woning 

- lichtinval in de ruimten 

- Privacy 

- Uitzicht 

- Uitvoering sloopwerkzaamheden 

- Uitvoering montage 

waarborg stabiliteit en sterkte 

- warmte-isolatie 

- Geluids-isoJatie 

- Ventilatie 

- Plaatsing leidingen 

- Efficiency verdiepingshoogte 

- Sloopkosten 

- Nieuwbouw/renovatiekosten 

HERBESTEMMING
PHILIPSBEDRIJFSSCHOOL 
TOT 
BEDRIJVENCENTRUM 

CHECKLIST BLOKNIVO 

- Herkenbaarheid buitenruimten 

- Variatie in de buitenruimten 

- Overgang hoog naar laag 

- Bezonning van het binnenterrein 

- Bezonning van het gebouw 

- Bezonning van de omliggende gebouwen 

- Ontsluiting binnenruimte 

- Ontsluiting gebouw 

Bruikbaarheid van de binnenruimte 

- Parkeren 

- Uitvoerbaarheid(technisch) 

- Uitvoerbaarheid(bouwplaats) 

Zettingen a.g.J, verandering 
grondbelasting 

Sloopkosten 

Nieuwbouw-kosten 

Renovatie-kosten 

Installatie centraal systeem 
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buiten de structuur 

Plaatsings varianten 
infrastructuur 

ontsluiting/instalaties 

Ongeacht de bestemming bepaald de 
infrastructuur in belangrijke mate 
de wijze waarop een dergelijke 
bestemming wordt ingevuld. Het is 
mogelijk zowel voor de ontsluiting 
als voor instalaties eenduidige 
plaatsingsafspraken te formuleren we 
onderscheiden hierin drie basis· 
varianten. Het is echter mogelijk 
dat een goede inf rastructuur voor de 
ontsluiting niet de juiste is voor 
de instalaties, zodat ook hier 
meerdere combinaties mogelijk zijn. 

Plaatsingsafspraken: 

-Centraal; op de as van het gebouw, 
via de middengang. 

·Langs de gevel; hierbij maken we 
onderscheid tussen plaatsing binnen 
en buiten de structuur. 

-Centraal (kern); een oplossing met 
verticale kernen waarin zowel de 
ontsluiting als de instalaties zijn 
opgenomen; ook hier plaatsing 
binnen of buiten de structuur. 

< > 
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_9 ... 
INSTALATIE 
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ANALYSE VAN MOGELIJKE BESTEMMINGEN 

Bij de analyse van mogelijke 
bestemmingen is in eerste instantie 
gezocht naar de mogelijke functies 
die men in een gebouw van deze 
01vang kon huisvesten. Hierbij 
kwamen drie functies naar voren, 
namel ijk: 

-wonen; (1-2pers.woningen, 
gezinswoningen, pension/hotel), 

-werken; (kantoren, bedrijven, 
vergadercentrum.l 

-onderwijs; (scholen, opleidingen.I 

Deze benadering gaf de aanzet tot 
een driedeling van mogelijke 
beste11ingen. Namelijk woningen, 
kantoren en bedrijven. 
Deze bestemmingen zijn afzonderlijk 
en op de verschillende nivo's op hun 
bruikbaarheid, met betrekking tot de 
verschillende gebouwdelen, onder
zocht. Op elk nivo zijn voot iedere 
bestemming mogelijke oplossingen 
bedacht zonder deze al 01rect in 
relatie met elkaar te zien. Het 
resultaat hiervan waren een aantal 
variantoplossingen die, voor elk van 
de bestemmingen, per nivo de belang
rijkste kernpunten naar voren 
brachten. 
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Aan de hand van deze 1or-
fologi sche en organisatorische uit
gangspunten zijn mogelijke co1bina
ties van bestemmingen onderzocht en 
zijn een aantal voorstellen gedaan. 

Na een evaluatie van de 
verschillende voorstellen is op 
advies van de examencommissie 
gekozen voor het voorstel woningen 
in co1binatie 1et een bedrijven
centru1. Op grand van hun geschikt
heid en kregen de gebouwdelen een 
beste11ing toegewezen; Het gebogen 
gebouwdeel de bestemming 1-2pers. 
woningen en het gestrekte gebouwdeel 
de bestem1ing bedrijvencentrum. 
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MOTI_l{ATIE .J!.ESTEt1MINGEN f<EUZE 

Het gebouw ligt op de grens van een woongebied en een 
werk-/industriegebied. Deze scheiding wonen/werken is een 
belangrijk aanknopingspunt bij het zoeken naar een nieuwe 
bestemming. Een ccmbinatie van beide bestemmmingen geniet de 
voorkeur omdat twee bestemmmingen met een verschillend 
gebruikspatroon elkaar kunnen aanvullen. De verschillende 
activiteiten die in en rand het gebouw plaatsvinden voorkomen dat 
het gebcuw en de directe omgeving, op bepaalde tijden, een 
uitgestarven indruk geven. Bovendien is een mogelijke relatie 
tussen beide bestemmingen niet ondenkbaar. 

Het gestrekte gebouwdeel is geschikt voor het huisvesten van 
bedrijven. Het betreft hier een bedrijvencentrum. Dit wil zeggen 
vrij-indeelbare bedrijfsruimten van verschillende grootte met een 
aantal gemeenschappelijke vcorzieningen. Deze bedrijven zijn 
kleinschalige startende bedrijven; kantoren, dienstverlenende 
bedrijven en kleinschalige lichte industrie. 

De ligg1ng, vorm en grootte maken de gebogen vleugel bij voorkeur 
geschikt voor een herbestemming met woningen. Dok bij de woningen 
is gekozen voor het huisvesten van 'starters'; 1 en 2 pers. 
hui shoLtdens. 



. . . ··. . ... ··· ...... ,, ..... 
...... -... ·.··•·.... . ... ·· · ..... ·· 

•' .•.. . ·· . . ·. . . . . . . . : '~: . . . . . . - .... . :·:. ' •, .. ··· · .. ,. · .. ·· '•, ·:·:·' .. · '• ' : •' ,• ·. ,• .. ·. .· ·.: ·: .·. ·· ..... ···· ·· .... · .. ·· ·· · .... ··· . . ... . 
I I ' t f o' o' 0 ..... .... ·'·•·, 'o , 0 ,•'' f 0 . . ··......... .. ··. · .... · '::·::· . . . ·.·.·: · .. . · .. .. . ' ·: ·:· ' •' ::·::' ,•' '• ,•' ·..... . . .·· ··.·.·:." .. · ·.. ..·· . ·.· .... ·:· .· ··· ..... · . •, . . .. ·.. . .. . . ......... . 

. '::-::' . . ,• . " ,• ·: :.: :' 
...... •• 0 I' 

. . · ........ · .. 

HERBESTEMMING 
PlllUPSBEDRIJFSSCHOOL 
TOT 
BEDRIJVENCENTRUM 

.. 

0.... c:: 
w 
~ r
z 
0 
Cf) 
rUJ ' 
I 
u 
Cf) 

C) -Q_ 
0 

. .....J . 0:: 
0 
0 
> 



. ··'
\ 

HERBESTEMMING
PHIUPSBEDRIJFSSCHOOL 
TOT 
BEDRIJVENCENTRUM 

BLOKNIVO 1:500 

Het gebouw is gesplitst in twee 
delen: in de gebogen vleugel 
woningen en in de rechte vleugel 
kantoren. Vanwege de beperkte 
bruikbaarheid van het afsluitende 
blok aan de westzijde is besloten 
dit te slopen sa1en met de 
bedrijfshallen erachter. Als 
beeindiging is een nieuwe toren 
toegevoegd met twaalf lagen van elk 
drie meter hoog. Daaronder ligt een 
parkeergarage, die aan de westzijde 
is afgescher1d door een woonstrook. 
Om de overlast voor de buurt te 
beperken is de inrit van de 
parkeergarage gesitueerd aan de 
Kastanjelaan. Het kantoor gedeelte 
krijgt een nieuwe ingang in de vorm 
van een cilinder van twee lagen hoog 
die in het gebouw geschoven is. In 
de ha! is een lift en een trappen
huis toegevoegd. Verschillende 
tussenvloeren zorgen voor een 
gevarieerde ruimte. Een loopbrug op 
vloer 1 verb1nd de ha! met een 
congresgebouw op de binnenplaats. 
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PARKEERVOORZIENING 

Essentieel voor de bruikbaarheid van bedrijfsruimte is de 
aanwezigheid van voldoende parkeergelegenheid. 

In de huidige situatie is er een tekort aan parkeerplaatsen 
waardoor de directe omgeving van het gebouw hiermee wordt 
overbelast. Bij een herbestemmming tot bedrijvencentrum dus een 
vereiste. 

Gekozen is voor een parkeergarage op de plaats van de werkplaatsen 
die niet voor herbestemming in aanmerking komen. Deze 
parkeervoorziening is voornamelijk bestemd voor de gebruikers van 
het bedrijvencentrum. De hierdoor vrijkomende parkeerplaatsen aan 
de voorzijde van het gebouw moeten gereserveerd warden voor de 
bezoekers van het bedrijvencentrum. 
Door de geringe diepte van het terrein is hier een split-level 
toegepast. Door het split-level is het hoogteverschil tussen twee 
parkeerlagen slechts een halve verdiepingshoogte waardoor de 
hellingbanen korter zijn. Er wordt geparkeerd in drie lagen 
(inclusief een kelderlaagl, wat een totaal aantal van 165 parkeer
plaatsen oplevert. De parkeergarage is naar de buurt toe 
afgeschermd met woningen (patroon 97), dit om naast afscherming 
tevens een overgang te vormen naar het kleinschalige karakter van 
de buurt. 

Het binnenterrein vormt een toegang zcwel voor parkeer garage als 
voor de hieraan grenzende fietsenkelder. Elke vorm van activiteit 
is immers welkom in deze buitenruimte. Vanuit de parkeergarage is 
een rechtstreekse verbinding met de centrale gang van het 
bedrijvencentrum, vanwaar men iedere gewenste bestemming binnen het 
het bedrijvencentrum kan bereiken. PAR KEREN 
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KNELPUNTEN 

Het binnenterrein is opgedeeld in te veel onduidelijke stukken. 
De functie hiervan is eveneens onduidelijk. 

- De kantine/congreszaal is een obstakel in het binnenterrein. 
Kan dit niet op kleinere schaal gecombineerd worden met het 
cilindervormig ingangsgebouw? 

- Het dak van de parkeergarage is een nutteloze, grote, saaie 
ruimte. Oplossing: daktuin voor woningen of parkeren op dak? 

- Aan het gebouw zijn teveel elementen toegevoegd. Zijn schachten 
en trappenhuizen te combineren? 

- De nieuwbouw van het achterste gedeelte is vrij ingrijpend: 
sloop van een flink stuk gebouw, dus hoge kosten. Is dit wel 
nodig? 

- De terugliggende cilinder als ingangsgebouw is een goed idee 
(wisselwerking tussen oud en nieuw). In de cilinder staan echter 
te veel elementen: de bestaande kolommen, nieuwe kolommen, 
tussenvloeren, lift en trappenhuis. Kan dit niet eenvoudiger 
door bv. het trappenhuis buiten de cilinder te houden en het 
aantal tussenvloeren te beperken. Rondom kan wel door bv. een 
element toe te voegen een kantine/doc.centrum gemaakt worden. 

- Het trappenhuis tussen oudbouw en nieuwbouw is te ingewikkeld. 
Dit komt door de overgang van een verdiepingshoogte van 4.62 m. 
naar 3.00 m. 

- Woningen rond de parkeergarage kan heel goed. De ronde trappen
huizen komen wat te veel voor. Door de trappenhuizen niet pre
cies in het midden te zetten kan meer bruikbare ruimte gecreeerd 
worden. 

- De woningen in de kromme vleugel aan de westzijde sluiten niet 
aan bij de kolom-balk-structuur. De tussenvloeren worden hier 
dan ook doorbroken door een te laag lopende balk. Een lineaire 
aanpak (in de balkrichting) zal hier beter voldoen. 
De ingangen met bloembakken, zitelementen e.d. zijn twijfel
achtig. 

- De woningen aan de oostzijde zijn goed. 
De toegangshal is echter niet zo geschikt voor een woning. Het 
is een ander soort ruimte. Beter geschikt als bedrijfs-/praktijk-/ 
winkelruimte. 

- Wat is de functie van de benedenruimte? Hoe is de toegang tot 
het woongedeelte geregeld? 

- Levert de toevoeging van tussenvloertjes in het kantoorgedeelte 
een winst of een verlies aan vloeroppervlak op? (t.g.v. toename 
verkeersruimte) 

- De aansluiting van het trappenhuis aan het gebouw moet beter 
gedetailleerd worden. 

- De balken met combinatie van verschillende functies is een goed 
idee. Nadere uitwerking op bandrooster is wenselijk. Functies: 
constructie, luchtblazer, ruimtebegrenzing, borstwering enz. 

- Hoe zijn de toegepaste erkertjes gedetailleerd? 
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