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VOORWOORD 

Architectuuropvattingen staan te allen tijde ter discussie. Sinds de reali

satie van enkele Nederlandse projecten, waarvan de vorm middels de 

computer tot stand gekomen is, maakt het driedimensionaal gekromde 

gebouw deel uit van het architectenvocabulaire. Onduidelijk is nog of 

deze stroming een incident is, of zich zal ontwikkelen tot een hoofd

stroom. 

Het adagio 'licht, ruimte en minimaal materiaalgebru ik' wordt wellicht 

verdrongen door architectonische vormgeving gebaseerd op de volledig 

vrije vorm. Zowel Gosterhuis als Samyn zijn hier, ieder op hun manier, 

exponenten van. 

Zal deze richting de architectuur en het gedachtegoed van Het Nieuwe 

Bouwen uit het begin van de vorige eeuw verdringen? 

We zullen dat pas veellater weten . Nu is de stand dat beide stromen nog 

nadrukkelijk aanwezig zijn . Daarom ook is aan Karel Links gevraagd om 

ter gelegenheid van zijn afscheid als docent beide stromingen tegenover 

elkaar te zetten . De lezer krijgt hierdoor de gelegenheid zelf tot een oor

deel of een afweging te komen. 

profir.j.M. Post 
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Piramide Cheops, 2000 voor Chr. 

Piramide Louvre Parijs, 2000 na Chr. 

Geacht bestuur, dames en heren, 

Ter gelegenheid van mijn afscheid van deze universiteit heb ik nog een 

keer de stand van zaken in de ontwikkeling van de bouwtechniek voor 

mijzelf op een rij gezet. De oriëntatie op de relatie tussen architectuur en 

bouwtechniek vanaf 1920 heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. 

Architectuur bezien in het licht van de productiemiddelen en de daarbij 

behorende maatschappelijke ontwikkeling waren het leitmotiv. 

Ik ben mij er van bewust in deze voordracht niet altijd volledig te zijn, 

maar persoonlijke keuzen te hebben gemaakt bij diverse aspecten. 

Zeer erkentelijk ben ik dat Philippe Samyn en Kas Oasterhuis aansluitend 

op dit betoog, aan de hand van eigen ontwerpen willen vertellen over 

actuele ervaringen in de praktijk betreffende dit onderwerp. 

INLEIDING 

Bouwtechniek en architectuur zijn niet statisch, beide veranderen voort

durend. De bouwtechniek ondergaat sinds jaren een proces van industriali

satie en beïnvloedt daarmee de verschijningsvorm van de architectuur. 

Industrialisatie beoogt een bouwproduct te leveren dat een zo hoog 

mogelijke kwaliteit voor de gebruiker bezit, tegen zo laag mogelijke kosten 

en inspanningen. In de actuele ontwikkeling van ons vakgebied zien we 

meer en meer hoe invloedrijk de techniek op de architectuur is. Het tempo 

van deze ontwikkeling wordt steeds hoger. Architectuurgeschiedenis 
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Affiche Bauhaus 

Siemensstadt, Walter Gropius, 1919 

wordt vanuit dit standpunt gezien steeds sneller geschreven. Maatschap

pelijke invloeden bepalen dat de levensduur van gebouwen, met name 

hun programmering, steeds korter wordt. Industrialisatie van de bouw

techniek, met name de ontwikkeling van een flexibele productie, is een 

noodzaak teneJnde in deze maatschappelijke behoefte te voorzien. Bij 

deze ontwikkeling gaan normen ter bescherming van het milieu een steeds 

belangrijker rol spelen. Nu de informatietechnologie ook in de bouw een 

operationele status bereikt, liggen er tal van nieuwe mogelijkheden open 

voor het architectonisch- en stedenbouwkundig ontwerp, en daarmee 

ook voor het onderwijs en onderzoek in deze. Het is belangrijk dat onze 

faculteit deze nieuwe ontwikkeling tezamen met haar maatschappelijke 

betekenis verankert in wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. 

HET HISTORISCH PERSPECTIEF- 1920-1950 

De periode voor de Tweede Wereldoorlog, vanaf 1920, wordt algemeen 

erkend als het begin van een nieuwe fase in de ontwikkeling van het 

industriële bouwen. Hier vindt men de eerste prototypen die de moge

lijkheden tot industrialisatie verkennen. Het is opvallend dat dit proces 

gepaard ging met een abstrahering van het architectonisch ontwerp. 

Deze ontwikkeling stond niet op zichzelf: enerzijds kwam deze vereen

voudiging in vormgeving tot uitdrukking in de beeldende kunst, anderzijds 

was zij een reductie die moest leiden tot regelmaat en standaardisering 



1920~~ 

Tatlin , ca . 1920 

Sprekerstoren van Lissitsky, Moskou 1920 

Woningbouw Weissenhof, Mies van der Rohe, Stuttgart 1927 

in het architectonisch concept. Dit was een noodzaak omdat de indu

striële methoden en technieken uit die tijd onvoldoende mogelijkheden 

boden om varianten in vormgeving te creëren, zoals voorheen met meer 

ambachtelijke werkwijzen mogelijk was. Hoogtepunten in deze voor

oorlogse tendens waren dan ook de projecten waarin kunstenaars en 

architecten gezamenlijk pogingen in het werk stelden om kunst en indu

strie te integreren. Hoofdrolspelers in deze ontwikkeling vindt men in 

het Constructivisme, het Bauhaus en De Stijl. 

Hun voornemen was de bouwtechniek te industrialiseren. Dit zou mens

onwaardige arbeid uitsluiten en een betere kwaliteit van het bouwproduct 

voor iedereen bereikbaar maken. Het Bauhaus, eerst gehuisvest in Weimar 

met Walter Gropius als directeur in 1919 en later in 1927 in Dessau 

met Hannes Meyer, domineerde deze ontwikkeling. Docenten vanuit 

de constructivistische- alsook uit De Stijl-beweging doceerden aan het 

Bauhaus. De visie van Gropius ontwikkelde zich gestaag. Aanvankelijk 

ging het om de integratie van kunst en ambacht, al snel werd het de 

integratie van industrie en kunst. De verbinding van functies en esthetica 

met als doel de maatschappelijke behoefte middels techniek te verwezen

lijken, was zijn laatste richtlijn voor het onderwijs op een moment dat de 

geesten zich scheidden. Gropius vermeed elke politieke betrokkenheid 

van het Bauhaus terwijl Hannes Meyer deze niet uit de weg ging. Meyer 

zocht samenwerking met de vakbonden en legde daarmee de relatie tussen 

technologie en politiek, iets waarvoor Gropius altijd gewaarschuwd heeft. 

15 



Schröderhuis Utrecht, Rietveld, 1924 

Collage, Paul Citroen, ca. 1920 

Van Doesburg en Van Eesteren, 1922/23 
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Volkerenbond Paleis Genève, Hannes Meyer en Hans Wittwer, 1927 

josef Albers, 1927/1928 

School in Basel, Hannes Meyer en Hans Wittwer, 1926 

In zijn beleving zou dit een bedreiging vormen voor het voortbestaan 

van het Bauhaus en hij kreeg gelijk. 

In Dessau, als Gropius in 1927 de directie van het Bauhaus aan Hannes 

Meyer heeft overgedragen, formuleert Hannes Meyer in 1927 een nieuw 

programma voor het Bauhaus. Maatschappelijke behoeften worden 

geaccentueerd, de esthetica gerelativeerd en oplossingen middels een 

meer wetenschappelijke aanpak nagestreefd. 

Het is in dezelfde periode dat josef Albers een opmerkelijke uitspraak 

doet. Albers wijst erop dat kunst op een abstracter niveau het middel bij 

uitstek is om kunst en architectuur te integreren. Persoonlijke expressies 

behoeven hierdoor niet langer een belemmering te zijn om de meer 

objectieve en constructieve eigenschappen in de architectuur te ontwik

kelen. Deze uitspraak past uitstekend in de nieuwe ontwikkeling van het 

Bauhaus, zoals Meyer zich deze voorstelt. In 1938 wordt het Bauhaus 

gesloten, gedwongen door het opkomende nazi-regime. 

Achteraf gezien hadden de inspanningen uit deze periode een beperkte 

invloed, vaak kwamen ze tot stand in de context van een geïsoleerde 

avant-garde. De visie van deze beweging is echter tot lang na de Tweede 

Wereldoorlog van invloed geweest op het ontwerpen en bouwen, en 

daarmee op de ontwikkeling van de bouwtechniek. 

Na de Tweede Wereldoorlog was er in de meeste Europese landen een groot 

gebrek aan woningen en industriegebouwen. Men zag zich geconfronteerd 
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Pontiac Silver Streak, 1948 

Auto onderdelen Fort 

Buckminster Fuller, 1955 

met een door de oorlog deels verwoeste, deels verouderde woningvoor

raad. Bovendien was er in de jaren 'so een sterke bevolkingsgroei. De 

ambitie in deze periode was om middels industrialisatie het tekort, met 

name van woningen, snel in te lopen. 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog is in Amerika ervaring opge

daan op het gebied van industrialisatie. Al in 1929, na het ineenstorten van 

de beurs, is er in Amerika een grote belangstelling voor industrieel ver

vaardigde producten. Deze ontwikkeling op het gebied van industriële 

ontwerpen voor huishoudelijke producten maar ook voor de auto

industrie, wordt ingezet als een van de mogelijkheden om de stagne

rende economie in Amerika weer op gang te helpen. Deze op massa

productie gerichte producten hebben een beperkte, soms zeer korte 

levensduur. Dit creëert evenwel een continue productie en daarmee 

werkgelegenheid. De techniek wordt in tal van producten van een sym

bolische betekenis voorzien en zo ontstaat een stroming in Amerika die 

het consumeren stimuleert: "streamline". 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt het potentieel aan opgebouwde 

kennis op dit gebied geheel op de oorlogsindustrie gericht en worden 

kennis en methoden voor industriële producties in een versneld tempo 

ontwikkeld. Buckminster Fuller en Konrad Wachsman zijn architecten/ 

constructeurs die eveneens in de jaren '40 in Amerika werken en bekend

heid verwerven met constructies voor grote overspanningen, opgebouwd 

uit industrieel vervaardigde standaardonderdelen. 



Constructie uit standaard elementen, Konrad Wachsmann, 1953 

Na de Tweede Wereldoorlog was er in Europa belangstelling voor deze 

Amerikaanse kennis, die meer en meer gekarakteriseerd werd door 

standaardisatie en specialisatie. De uitdaging voor de bouwindustrie in 

West-Europa gedurende de jaren 'so en '6o, was de vertaling van deze 

kennis naar voor de bouwindustrie geschikte methoden en technieken; 

om zo middels industrialisatie de kwantitatieve tekorten aan woningen en 

industriegebouwen te lenigen en de economie middels massaproductie 

te stimuleren. 

OPEN- EN GESLOTEN SYSTEMEN- 1960-1980 

In de jaren '70 wordt, mede door de invloed van john Habraken, ten 

behoeve van de industrialisatie van de bouwproductie onderscheid ge

maakt tussen afbouw- en ruwbouwtechniek. Dit onderscheid werd gemaakt 

omdat de mogelijkheden tot industrialisatie van beide, verschillende 

karakteristieken kennen . Gecompliceerde details worden in de ruwbouw 

zoveel mogel ijk vermeden en naar de afbouw verschoven. De productie 

van afbouwdelen, gefabriceerd in de fabriek, leent zich beter voor com

plexe details dan de ruwbouw, geproduceerd op de bouwlocatie. 

De locatiegebonden en locatie-ongebonden technieken hebben zich met 

de ontwikkeling van de industrialisatie van het bouwproces meer en meer 

verzelfstandigd. Deze verzelfstandiging vond zijn oorsprong in de eerder 
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Meccano, open systeem 

Heftruck, Hochschule für Gestaltung, Ulm 1963, gesloten systeem 

Exploded view, gesloten systeem- Docent: Peter Raacke. Studenten: Thomas Kuby, Michael Weiss, Ulrich Federt 

genoemde verschillende productielocaties. De onderlinge verwantschap 

van afbouw en ruwbouw, afgedwongen door hun fysieke verbondenheid, 

komt tot uitdrukking tijdens het montageproces op de bouwplaats. Deze 

montage op de bouwlocatie is vaak een moeilijk te ontleden proces, 'de 

bouwknoop'. 

De fenomenen 'projectongebonden productontwikkeling - open bouw

systeem', versus 'projectgebonden productontwikkeling- gesloten bouw

systeem', reflecteren de situatie in de jaren '8o. Zij brachten de moge

lijkheden en onmogelijkheden van prefabricage en de moeilijkheden van 

aansluiting en passingen van de afbouw-elementen onderling en op de 

ruwbouw in beeld. Dit beeld werd mede vorm gegeven door de communi

catie tussen de producent, het uitvoerend bouwbedrijf en de ontwerper. 

Het verbeteren van deze communicatie was, en is nog steeds voorwaarde 

voor een verdere ontwikkeling van de industriële bouwproductie. 

De veronderstelling is dat via de ontwikkeling van informatietechnologie 

en automatiseringsprocessen, de tegenstelling tussen open en gesloten 

bouwsystemen geharmoniseerd kan worden. Deze harmonisatie zou 

dan een individuele architectuur, industrieel vervaardigd, dichterbij 

brengen en een grotere ontwerpvrijheid geven aan architecten zonder de 

ontwikkeling van het industrialisatieproces in gevaar te brengen. 

Als we terug kijken op deze periode 1960-'80 zijn er op het gebied van 

industrialisatie voor de bouwindustrie zeer uiteenlopende benaderingen 



Walking City, collagefair brush (2x). Archigram, Ron Herron, 1964 

Theater Trondheim, collage, Archigram, Ron Herron, 1968-1970 

geweest. De belangrijkste typeringen zou men kunnen omschrijven als 

de high-tech architectuur, architecten, de operationele pragmatiek, bouw

industrie en het methodisch ontwerpen, industrial designers. 

DE ARCHITECTEN 

Deze architecten met hun high-tech styling manifesteren zich voor het 

eerst in de jaren '6o. Men herkent ze onder andere in een groep Engelse 

architecten die zich presenteren onder de naam 'Archigram'. Zij krijgt 

naamsbekendheid onder het leiderschap van Peter Coock, Headmaster 

van de A.A. School of Architecture in Londen in 1965, als een stroming 

die het Nieuwe Bouwen presenteerde als sciencefiction. De indruk die 

hun projecten wekten ten aanzien van een nieuwe bouwtechniek werd in 

de praktijk niet waargemaakt. Vaak werden hun ontwerpen als 'kunst' in 

Londense galeries te koop aangeboden. Toch is er eind jaren '6o een 

doorbraak in dit milieu. Richard Rodgers en Renzo Piano winnen in 1969 

een internationale prijsvraag voor het Centre Pompidou in Parijs. In dit 

project krijgen constructie- en installatie-elementen een bijzondere bete

kenis in het architectonische beeld. Hierna komt de ontwikkeling van de 

zogenaamde high-tech architectuur in een stroomversnelling en uit zich 

als 'high styled technologie' . Zoals prof. Frans van Herwijnen het in 

zijn intreerede terecht formuleert: "Trek- en druksystemen worden aan

trekkelijk en indrukwekkend toegepast" . Norman Foster onderscheidde 
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Centre Pompidou (2x), Renzo Piano & Richard Rodgers, 1975 

Maquette-prijsvraag Centre Pompidou, Renzo Piano & Richard Rodgers, 1969 

Sainsbury Centre for the Visual Arts, Norman Foster, 1977 



Centre Pompidou, Renzo Piano & Richard Rodgers, 1975 

Maquette constructie Centre Pompidou (2x). Renzo Piano & Richard Rodgers, 1969 

zich vervolgens in deze stroming doordat zijn werk zich kenmerkte door 

een grote mate van soberheid. Hij hanteerde de techniek op een realis

tische wijze in zijn architectonische beeldvorming. Met zijn ontwerp 

voor het Sainsbury Centre for the Visual Arts (1974-1977) bereikte hij een 

karakteristiek hoogtepunt die de analyse van de hoofdconstructie en 

afbouwsystemen naderbij brengt. Een belangrijk keerpunt in deze uit 

bundige architectuur. 

Deze architectuur baseert zich grotendeels op het fenomeen 'project

gebonden productontwikkeling'. Dit wil zeggen dat het 'ontwerp' uitgangs

punt is en de geprefabriceerde bouwdelen en componenten speciaal 

voor dat ontwerp ontwikkeld worden. Deze werkwijze wordt ook wel een 

'gesloten bouwsysteem' genoemd. Deze benadering is kostbaar, maar 

geeft een grote ontwerpvrijheid aan de architect. 

DE BOUWINDUSTRIE 

In 1965 richtte John Habraken, hoogleraar aan onze Technische Univer

siteit, met steun van de architectenwereld de Stichting Architecten 

Research op. Het was Habrakens bedoeling zijn onderzoek te richten op 

het concretiseren van een ontwerpfilosofie waarbij de zeggenschap van 

de bewoner het uitgangspunt was. 

Aanleiding hiertoe was de toenemende maatschappelijke kritiek op de 

monotonie en ontoereikende kwaliteit van de toenmalige woningbouw. 
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De Tweeling Struktuur, Stichting Architecten Research, S.A.R., 1970 

Flexibel indeelbare plattegronden, S.A.R. , 1970 

Maquette open bouwsysteem, S.A.R. , 1970 

Vanaf de jaren 'so was de woningbouw eerder gericht op het inlopen van 

tekorten in de woningvoorraad dan op de architectonische en bouw

technische kwaliteit. De tien belangrijkste wederopbouwarchitecten uit 

die tijd stelden Habraken een fonds ter beschikking om zijn ideeën uit te 

werken, die hij beschreef in zijn boek uit 1961: De dragers en de mensen, 

het einde van de massa woningbouw. De ontwerpfilosofie die Habraken 

voorstelde, voorzag in een scheiding tussen wat hij noemde "drager en 

inbouw". Deze definiëring was niet gebaseerd op bouwtechniek, maar 

op een zeggenschapsverdeling: de drager als datgene waarover de 

gemeenschap zeggenschap heeft, en de inbouw als het domein van de 

bewoner. Deze dragerwoningen konden door de bewoner zelf, gebruik 

makend van het aanbod van de industrie, worden gedimensioneerd en 

ingedeeld. Ook voorzag Habraken dat de bewoner zelf zijn gevel zou 

kunnen kiezen. Het bouwwerk zou zo de diversiteit van de bewoners 

reflecteren . 

In de praktijk bleek al spoedig dat de flexibiliteit ten behoeve van deze 

individuele benadering van consumentgericht bouwen niet door de bewo

ners, maar veel meer door de bouwindustrie benut ging worden. 

De bouwindustrie produceerde weliswaar universeel toepasbare prefab 

afbouwcomponenten ten behoeve van de zogenaamde 'open bouw

productie', maar het bouwproces dat hiermee samenging voorzag niet 

in de oorspronkelijk bedoelde zeggenschap voor de bewoner bij het ont

werp van zijn eigen woning. 



Crystal Palace, Paxton, 1851 

In een open bouwproductie zouden geprefabriceerde standaard afbouw

componenten van verschillende producenten samengevoegd moeten 

kunnen worden in een willekeurig gebouw en op verschillende locaties 

binnen dat gebouw. Voor deze aanpak is het belangrijk dat de aansluit

mogelijkheden van deze componenten onderling en op de drager groot 

zijn. Standaardisatie van details en vooral ook afspraken over maatvoering 

en montagevolgorde zijn van het grootste belang voor deze project

ongebonden productontwikkeling. 

DEINDUSTRIAL DESIGNERS 

Het begrip 'design' is in relatie tot gebruiksartikelen meer op zijn plaats 

dan wanneer het in verband wordt gebracht met architectuur. 

lndustrial design, in oorsprong 'toegepaste kunst', verschilt op tal van 

punten met architectuur, ook al spreken we in de jaren '6o opnieuw over 

industrieel vervaardigde architectuur. Denk bijvoorbeeld aan het Crystal 

Palace van Paxton in 1851. lndustrial design, met name van gebruiks

artikelen, herkent men aan een aantal andere karakteristieken dan men 

in de architectuur vindt. Spreekt men van industrial design, dan betreft 

het een gesloten systeem voor een product van tijdelijke aard, in grote 

series geproduceerd en zonder een gefixeerde bouwlocatie; onvoorstel

baar in de traditionele architectuur. De meeste gebruiksartikelen hebben, 

gezien hun korte levensduur, een snelle ontwikkeling in verschijnings-
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Geïntegreerde installaties, badkamer, Hochschule für Gestaltung (HFG), Ulm 1963 

Isometrie installaties, badkamer, HFG, 1963 

Badkamer maquette, HFG , Ulm 1963- Student: Walter Kiehlneker. Docent: Walter Zeischegg 

vorm die jaren vooruit loopt op de productie. Dit proces is in kleine stap

jes gepland zodat de productie systematisch bijgestuurd kan worden en 

investeringen in het productieproces terugverdiend. 

In 1950 werd in Duitsland, in Ulm, de Hochschule für Gestaltung (H .F.G .) 

opgericht en in 1968 weer gesloten . Dit instituut had een leidende rol in 

de ontwikkeling van het industrial design. Naast andere disciplines, 

zoals verbale en visuele communicatie, waren het vooral de disciplines 

'lndustrial Design' en 'Industrieel vervaardigde Architectuur' die de aan

dacht trokken. In dit instituut met Max Bill, een vroegere student van het 

Bauhaus, als eerste directeur, ziet men de eerder genoemde contacten 

met Amerikaanse deskundigen op het gebied van industrialisatie. Eén van 

de bekendste was Konrad Wachsmann, een Duitser van origine die voor 

de Tweede Wereldoorlog naar Amerika emigreerde. Konrad Wachsmann 

doceerde in Ulm 'Industriële bouwmethoden, specialisatie en standaar

disatie', maar ook productiemethode en montage-processen vormden een 

rode draad in zijn betoog. Vanuit de H.F .G. ontwikkelde zich de interesse 

om te onderzoeken of de ontwerpmethoden van de industriële ontwerpers 

uit die tijd ook in de bouwindustrie toegepast konden worden. Men 

richtte zich meer en meer op onderdelen als gevels, binnenwanden, 

keukens en badkamers. Voor deze aspecten ontwierp men min of meer 

gesloten systemen. De aansluiting van deze gesloten deelsystemen op het 

skelet was op dat moment nog zeer beperkt. Toen in 1968 dit instituut 

gesloten werd was men zich bewust dat er nog een lange weg te gaan was. 



Detail verbinding panelen; Elementen van het bouwsysteem 

Maquette van testopstelling interieur, Hochschule für Gestaltung, Ulm 1965- Diplom Arbeit: Claude Schnaidt, 

Gunther Schmitz, Dominique Gilliard, Rupert Urban, Klaus Frank. Docent: Herbert Ohl 

De H.F.G. voorspelde belangrijke, toekomstige ontwikkelingen voor de 

industrialisatie van de bouw met de komst van informatica- en auto

matiseringsprocessen. 

DE HARMONISERING VAN OPEN- EN GES LOTEN BOUWSYSTEM EN. 

De nog jonge geschiedenis van het naoorlogse industriële bouwen heeft 

geleerd dat het open bouwen niet alleen problemen, aansluitingen en 

passingen op de bouwplaats gaf, maar ook het ontwerp en de techniek 

steeds verder uit elkaar dreef. Hiermee werd de identiteit van de archi

tectuur ondermijnd en het consumentgericht bouwen niet bevorderd. 

Monotonie was het gevolg. Het gesloten bouwsysteem, als unicum of in 

kleine oplage, daarentegen is duur! In de strategie ter bevordering van 

de industrialisatie is nu een nieuwe tendens te beschrijven, namelijk de 

integratie van elementen en componenten tot gesloten deelsystemen. 

Deze deelsystemen, gevels, vloeren, plafonds, binnenwanden, installaties, 

sanitaire- en keukenunits, worden in de fabriek gemaakt en ontdoen 

de ruwbouw van de meest complexe details. Ze werken onderling als 

een open systeem, ze zijn uitwisselbaar met soortgelijke systemen van 

diverse producenten. 

Tegelijkertijd ontwikkelt de industrialisatie van de ruwbouw zich veeleer 

door de vernieuwing van het gereedschap en het materieel dat op de bouw-
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Matrix montagevolgorde benzinepomp; Benzinepomp maquette, HFG, Ulm 1965- Studenten: Franco Clivia en 

Horst Emundts. Docenten: Gui Bon Siepe, Peter Raacke 

Hifi-Bouwkastensysteem, Braun, HFG, Ulm 1958- Diplom Arbeit: Herbert Lindinger 1958. Docent: Hans Gugelot 

locatie wordt ingezet Pre-fabricage is soms in beperkte mate mogelijk. 

Het gewicht en de afmetingen van de ruwbouw maken dat productie op 

de bouwplaats grotendeels onvermijdelijk is. Elke ruwbouwlocatie is uniek. 

Haar context maar ook de programmering voor het ontwerp is voort

durend anders. Hierin ligt de verklaring waarom de ruwbouw in tegen

stelling tot de afbouw een gesloten systeem is gebleven, bij voorkeur 

met een open structuur. 

De benadering van de designers lijkt nu ook voor de bouwindustrie een 

mogelijkheid. Met behulp van nieuwe kennis betreffende informatica en 

automatiseringsprocessen kunnen varianten ontwikkeld worden op het 

basistype van deze gesloten deelsystemen. Hiervoor is het nodig dat 

ontwerpers en producenten weer iets gemeenschappelijks delen, namelijk 

de integratie van het ontwerp en de techniek. Pas dan kan men meer 

greep krijgen op de sturing van een flexibel productieproces waarbij de 

afbouw-deelsystemen een grotere verscheidenheid in vorm en functie 

kunnen krijgen. Deze benadering kan de bestaande kloof tussen open

en gesloten bouwsystemen verkleinen en zodoende de kosten van een 

consumentgerichte, industrieel vervaardigde architectuur beheersbaar 

maken. 

Het onderzoek van Marc Maurer, een van onze promovendi is in deze 

context veelbelovend . Zijn speurwerk richt zich op de ontwikkeling van 

een zogenaamde zoekmachine voor een nieuw type architect, de tech-



Betonnen ring, 2 elementen van woonunit 

Verbinding van ringen tot woonunit 

Studentenwoontoren opgebouwd uit betonnen ringen, H.F.G . Ulm, Herbert Ohl , 1965 

nologisch innovatieve architect. Deze architect probeert zijn vernieuwen

de ontwerpen tot op het niveau van het detail uit te werken en begeeft 

zich daarom op het aanpalende vakgebied 'Industriële vormgeving'. Een 

on fine interface internetsite legt verbinding tussen de ontwerper en de 

database van producenten . In deze database zijn de productieprocessen 

gecategoriseerd opgeslagen. De architect selecteert deze productie

deelprocessen en brengt ze met elkaar in verband . Hij stelt zo zelf het 

productieproces samen dat het best aansluit bij zijn innovatieve ont

werp. Hier wordt dus niet meer voor het open of gesloten bouwsysteem 

gekozen maar veeleer een flexibele productie nagestreefd. Mogelijk de 

best denkbare harmonisering op dit moment tussen open- en gesloten 

bouwsystemen! Deze nieuwe ontwikkeling plaatst het begrip standaar

disering en maatcoördinatie in een nieuwe context en maakt het ge

deeltelijk overbodig. Dit zal het consumentgericht bouwen nieuw leven 

inblazen. 

DE ACTUELE SITUATIE 

In de actuele discussie over industrialisatie blijkt dat de tegenstelling 

tussen open en gesloten bouwsystemen nog steeds relevant is. 

De vraagstelling is verschoven van massaproductie naar consument

gericht bouwen. Harmonisering tussen beide is gewenst, maar niet vol

doende. Sinds de jaren 'go worden twee probleemvelden genoemd die 

in het huidige industrialisatieproces integratie behoeven. 
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Educatorium Universiteit Utrecht, Rem Koolhaas, 1998 

Oikos woningbouw Enschede, De Boer, de Witte en Van der Heijden, 1999 

Minnaert gebouw Universiteit Utrecht, Neutelings Riedijk, 1997 

Consumentgericht en duurzaam bouwen zullen de nieuwe credo's voor 

de komende decennia zijn. Het maatschappelijk bewustzijn betreffende 

de slechte conditie van onze planeet eist ook van de bouwindustrie een 

bijdrage. De toenemende vraag naar consumentgericht bouwen is tot op 

heden in de utiliteits-en woningbouw niet voldoende beantwoord. Men 

kan wel stellen dat er een grote belangstelling bestaat voor het milieu

vriendelijke, consumentgericht industrieel bouwen (sustainability). 

TIJ DELIJK BOUWEN : MILIEU-ARGUM ENT 

ENjOF MAATSCHAPPELIJKE DY NAM I EK. 

Zoals betoogd, bepalen maatschappelijke invloeden dat de levensduur van 

gebouwen, en met name hun programmering, steeds korter wordt. Het zou 

onverantwoord zijn gebouwen als wegwerpproducten te zien. Het alter

natief is gebouwen zo te ontwerpen dat zij gedurende hun productie en 

levensduur verscheidene programmeringen kunnen huisvesten en zich in 

de tijd kunnen aanpassen aan nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. 

Tot dusver is geconcludeerd dat de scheiding tussen de ruwbouw en de 

afbouwfase de mogelijkheid tot industrialisatie heeft bevorderd. De ont

wikkeling van open en gesloten bouwsystemen, de gesloten deelsystemen 

voor de afbouw en de variaties hierop, zijn gebaseerd op deze tweedeling. 

Deze separatie genereert echter ook een aantal andere mogelijkheden, 



Oud scheikundegebouw Technische Universiteit Eindhoven 

Ontmanteld skelet, 2000 

"Vertigo", nieuw ontwerp voor afbouw, huisvesting Bouwkunde, Dirrix & Van Wylick, 2002 

ze lijken direct verband te houden met het idee 'een lange en een korte 

termijninvestering in gebouwen': een lange voor de ruwbouw en moge

lijk een kortere voor de afbouw. Door de voornoemde scheiding tussen 

ruwbouw en afbouw kan men de afbouwelementen verwijderen zonder 

de ruwbouw te verstoren en kunnen nieuwe afbouwelementen weer 

ingebouwd worden . Juist hierin ligt een aantal mogelijkheden besloten 

die bij het consumentgericht en het milieusparend bouwen een belang

rijke rol kunnen spelen. 

CONSUMENTGERICHT EN MI L1 EUVRI ENDELIJ K: 

PRODUCEREN, ONDERHOUDEN, 

BEHEREN EN SLOPEN VAN GEBOUWEN 

Resumerend kom ik tot de volgende stellingen: 

Bij een flexibel productieproces kan tot in een laat stadium van het 

ontwerp en uitvoeringsproces, binnen de context van het ontwerp, 

informatie aangedragen worden ten behoeve van de door de gebruiker 

gewenste variaties op de afbouw. 

Bij het onderhoud van gebouwen is het denkbaar dat afbouw

elementen worden vervangen middels eenvoudige demontage- en 

montagehandelingen. 
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Computertekening museum Bilbao 

Skelet toren museum Bilbao 

Toren Guggenheim Museum Bilbao, Frank Gehry, 1997 

Bij het beheer van gebouwen zal vaker dan voorheen om program

matische aanpassingen van het gebouw gevraagd worden. Een open 

structuur van het skelet biedt deze flexibele programmering. 

Door in een sloopproces bouwdelen te kunnen demonteren ontstaat 

de mogelijkheid deze te scheiden en te selecteren. Hierdoor wordt het 

zinvol mogelijkheden voor hergebruik enjof recycling van bouwdelen 

reeds tijdens het ontwerp in te bouwen. Ook de scheiding van 

milieuschadelijke stoffen wordt mogelijk, waardoor milieu-effecten bij 

verbranding of storting van bouwresten inzichtelijk wordt. 

De grote renovatie operaties in de jaren '60-'70 hebben ons geleerd dat 

veel materiaal en energie is verspild. Door nu de ruwbouw zoals boven 

omschreven van de afbouw te scheiden en tevens de materiaalkeuze op 

de levensduur van beide af te stemmen, kan in de toekomst veel mate

riaal en energie bespaard worden in het beheer- en renovatieproces van 

gebouwen. Bij dit alles dringt zich wel de vraag op welk historisch 

perspectief we een volgende generatie nalaten. Een 'urban striptease', 

gebouwen worden immers uit- en vervolgens weer aangekleed; of een 

website over niet meer bestaande gebouwen. Onze universiteit heeft 

gekozen voor een tweede leven voor het vroegere scheikundegebouw. 

De Faculteit Bouwkunde wordt nu, in haar nieuwe huisvesting, achter 

een groene slu ier verborgen, zij is fraai ingepakt en wordt "Vertigo" 

genoemd. 



Maquette museum Bilbao 

Interieur museum Bilbao 

Guggenhe im Mu seum Bi lbao, Frank Gehry, 1997 

GEBOUWEN I N DE BAN VAN DE DIG ITALE REVOLUTI E 

CAD VERSUS CAM 

In deze voordracht is de ontwikkeling van het industriële bouwen schijn

baar een steeds stijgende lijn, maar zoals we weten: 'schijn bedriegt' . 

De hoofdrolspelers in dit proces, de ontwerpers, de producenten en het 

bouwbedrijf, maar ook de opdrachtgevers c.q. gebruikers lopen niet 

altijd in dezelfde pas. 

Het huidige economische klimaat voor architectuur is verbeterd . We 

verkeren in een periode van relatieve welvaart en het nieuwe type 

opdrachtgever wil best investeren als het er om gaat de identiteit van zijn 

organisatie middels een gebouw zichtbaar te maken. Architectuur heeft 

een economische meerwaarde gekregen , en daarmee een nieuwe styling. 

Het ontwerp van Frank Gehry voor het Guggenheim Museum in Bilbao 

maar ook het New Metropolis in Amsterdam van Renzo Piano zijn goede 

voorbeelden voor deze stelling. Gemeentebesturen maken hun stad 

zichtbaar op een pretentieuze wijze. Opvallend voor deze ontwerpen is 

dat zij met veel gemak getekend worden , terwijl hun realisatie op de 

bouwplaats, elk onderdeel is geoormerkt, uiterst complex is . 

We kunnen constateren dat met de laatste ontwikkelingen van de infor

matietechnologie het ontwerpproces een grote voorsprong heeft genomen 
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Maquette New Metropolis 

Computertekening New Metropolis 

New Metropolis, Ren zo Piano, Amsterdam '997 

Details New Metropolis 

Skelet New Metropolis 

New Metropolis, Renzo Piano, Amsterdam, '997 



Computertekening New Metropolis 

Detail skelet New Metropolis 

Computertekening New Metropoli s, Renzo Piano, Amsterdam '997 

op het productieproces bij dit type van gebouwen. Het hiaat in de huidige 

ontwikkeling van het industrialisatieproces ligt dus tussen het ontwerpen 

en het maken in . CAD versus CAM . 

De vorm en de beschikbare productietechnieken liggen ver uit elkaar en 

met deze constatering zijn we weer bij het begin van mijn verhaal. Bij De 

Stijl ging het om een vereenvoudiging van de vorm om zodoende de eer

ste aanzetten tot mechanisatie in de bouwproductie te kunnen realiseren. 

Nu, in 2002, schijnt het dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 

de informatietechnologie ons in tegenovergestelde richting drijven. De 

vormen worden steeds complexer en het productieproces dat hiermee 

gepaard gaat, grijpt terug naar een lager niveau van industrialisatie ten

einde de complexe vormen te realiseren. Deze gebouwen, in de ban van 

de digitale revolutie, worden kunstwerken op zich en schijnen zich nog 

nauwelijks te onderscheiden van andere kunstwerken welke in de open

bare, stedelijke ruimte worden geplaatst. Het lijkt er op dat architecten en 

kunstenaars door het digitale medium dichter bij elkaar gebracht worden. 

Ook aan architectuur verwante beroepen zoals: graphic-, interior- en 

industrial designer worden meer en meer geïntegreerd in het architec

tonische totaalconcept. Een ontwikkeling die doet denken aan de opzet 

van het Bauhaus en later ook in "Ulm" teruggevonden wordt. Bij het 

Bauhaus ging het om de integratie van 'kunst en industrie' in Ulm om de 

integratie van communicatie, industrial design en architectuur. 
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Guggenheim Museum Bilbao, Frank Gehry, 1997 

DE ARCHITECT, DE INDUSTRIËLE ONTWERPER EN DE KUNSTENAAR 

Frank Gehry heeft, zou men kunnen zeggen, de computer met behulp van 

een softwarepakket ontwikkeld door de Franse vliegtuigbouwer Dassault, 

eerder als een kunstenaar dan als een architect gebruikt. Alhoewel er 

vanuit de bouwkundige logica veel kritiek op dergelijke gebouwen kan 

worden geuit, genieten ze een grote maatschappelijke waardering. 

Bilbao heeft naamsbekendheid gekregen en werd een bedevaartsoord 

voor architectuur- en kunstbewonderaars. Deze gebouwen zullen niet 

gemakkelijk blootgesteld worden aan de eerder genoemde 'urban strip

tease'. Mogelijk vormen zij de speerpunten van een nieuw historisch per

spectief. De geschiedenis zal leren of, en voor hoe lang deze euforische 

arch itectuur navolging zal krijgen . 

Parallel aan deze ontwikkeling is er ook een andere tendens te bespeuren. 

Het skelet van de Breitnertoren in Amsterdam, achter het Amstelstation, 

toont als geen ander gebouw de efficiëntie van een ge'industrialiseerd 

productieproces op de bouwplaats . De gevel van deze toren vertegen

woordigt een prototype van een geavanceerd industrieel vervaardigd 

gesloten deelsysteem. Marc Maurer noemde het al in zijn, nog lopende, 

promotie onderzoek: voor de ontwikkeling van dergelijke systemen moet 

de architect zich op een aanpalend vakgebied begeven: ' Industrial Design '. 

Sinds 1950 en mogelijk zelfs eerder, Streamline 1920, wordt de relatie 

tu ssen architectuur en industrial design steeds duidelijker. Vandaag lijkt 



Betonnen kern, klimbekisting 

Staal skelet rondom betonnen kern 

Breitner Toren Amsterdam, Skidmore Owings & Merril I, 2000 

zij een noodzaak voor het geval een architect nog enige invloed op de 

detaillering van zijn ontwerpen wil uitoefenen! Gestimuleerd door maat

schappelijke dynamiek en milieustrategieën, lijkt de snelle recycling van 

afbouwsystemen realiteit te worden. Hierdoor worden ze ook beter inpas

baar in de ontwerpmethodiek van de industrial designer. Een afbouw

deel-systeem is dan een gesloten systeem met een korte levensduur. 

Als deze ontwikkeling zich doorzet, zal het bouwkundig detailleren een 

geheel andere dimensie in het architectonisch ontwerp introduceren en 

het historisch perspectief zal virtueel worden. 

Sinds 2001 bestaat er een Faculteit lndustrial Design aan onze eigen 

universiteit. Deze nieuwe faculteit werkt samen met Werktuigbouw, 

Bedrijfskunde- mens en techniek en de Design Academy in Eindhoven, 

maar vreemd genoeg niet met de Faculteit Bouwkunde. Bij navraag zijn 

de redenen hiervoor onduidelijk gebleven. 

Een gemiste kans? Of juist een geboden kans voor onze faculteit om een 

eigen opleiding 'lndustrial Design' te organiseren, die zich specifiek toe

legt op het ontwerpen van deelsystemen in de bouw. 

ONDERWIJS EN ONDERZOEK 

In het kader van de ontwikkeling van de bouwtechniek in relatie tot archi

tectuur, heb ik verscheidene architectuurscholen genoemd. Het Bauhaus, 

die Hochschule für Gestaltung, the Architectural Association en onze eigen 
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faculteit hebben met de inzichten die zij indertijd verwierven bijgedragen 

aan de ontwikkeling van het industriële bouwen. Deze inzichten ver

schoven met de tijd van de integratie van 'kunst en industrie', naar de 

integratie van 'communicatie, industrial design en architectuur'. 

Hierna volgde de ontwikkeling van methoden en technieken om de 

industrialisatie van het bouwen te optimaliseren. Opvallend hierbij is de 

ontwikkeling van het relatief jonge vakgebied 'lndustrial Design': van 

toegepaste kunst naar een computergestuurde flexibele productie. Deze 

ontwikkeling vond niet alleen plaats op de architectuurscholen, maar 

werd vooral door de industrie zelf onderzocht en operationeel gemaakt. 

Het is echter de verdienste van de architectuurscholen geweest dat zij, 

ondanks maatschappelijke ideologieën welke een radicalisering van de 

techniek voorstonden, hun inzichten zowel vanuit culturele als technische 

opvattingen bleven ontwikkelden. 

Zo kon bijvoorbeeld in de jaren '7o-'8o, dankzij de inspanningen van 

Apon, die ons helaas in augustus j.l. ontvallen is, Bekaert, Quist en vele 

anderen, de Eindhovense School ontstaan. Hier werden architectuur

geschiedenis- en theorie, kunst, maatschappelijke tendensen en bouw

techniek tot een synthese gebracht. Een concept dat in de huidige oplei

ding voor de student niet herkenbaar is. 

Met het huidige onderzoek- en onderwijsbeleid van onze faculteit dreigt 

het stedenbouwkundige- en architectonische ontwerp, het bestaansrecht 

van onze faculteit, opnieuw op het tweede plan te komen. Naarmate, door 



"Vertigo", Faculteit Bouwkunde Technische Universiteit Eindhoven, Dirrix & Van Wylick, 2002 

prestige gedreven, onderwijs en onderzoek steeds meer op economische 

aspecten worden gericht, verstilt het inhoudelijke debat aan onze facul

teit en voert het management de boventoon. Het culturele debat, dat in 

het verleden altijd de drijfveer was tot vernieuwingen in ons vakgebied, 

beperkt zich nu tot milieuvriendelijke opties en onderschat de euforie 

van de digitale ontwikkelingen. Gedreven door culturele- en technische 

inzichten konden de architectuurscholen uit het verleden ook de maat

schappelijke relevantie van hun werk aantonen. 

Hiermee werden de ontwikkelingen voor de benodigde techniek in gang 

gezet, ook al was er sprake van een avantgarde, een beperkte groep die 

techniek en cultuur integreerde en verwetenschappelijkte. 

Het is gewenst dat docenten, ook op onze huidige faculteit, de mogelijk

heid krijgen hun artistieke en ideologische inzichten vorm te geven in 

het onderwijs en onderzoek. 

Promoveren is een gebruikelijke voorbereiding hiertoe, maar kent met 

name voor architecten het dilemma dat zij ontwerpen, en niet zoals in 

de wetenschap gebruikelijk is bestaande condities analyseren om van 

daaruit de waarheid te vinden omtrent de bestaande werkelijkheid. Zoals 

het Discipline overlegorgaan Construerende Techniek (o.c.T.) het formu

leert: "Ontwerpen is de kern van de Technische- of lngenieursweten

schappen, waarbij toepassing van wetenschappelijke kennis bij het schep

pen van een nieuwe werkelijkheid centraal staat. Juist voor faculteiten 

waar ontwerpen, ontwikkelen en onderzoeken elkaar afwisselen, speelt 
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Karlsruhe 

Venetië 

naast het sterk analytische element vooral de synthese van diverse tech

nieken en integratie van wetenschappelijke kennis uit andere disciplines 

een belangrijke rol". 

Het is op onze faculteit tot op heden niet gelukt om op een steden

bouwkundig of architectonisch ontwerp te promoveren, alhoewel de roep 

hierom steeds sterker wordt, niet zozeer vanuit de praktijk maar veeleer 

vanuit de universiteit zelf. Voor het architectuur-historisch en -theoretisch 

onderzoek bestaat een draagvlak voor promotie. 

Ook voor specialisaties aan onze faculteit, zoals 'Constructief ontwerpen' 

en 'Klimaatbeheersing in gebouwen', is de relatie met fundamentele 

wetenschapsgebieden als wis- en natuurkunde voor de hand liggender 

en is promoveren eveneens een bereikbaar doel. Dit schept op onze 

faculteit een onevenwichtige situatie. Het is mijns inziens dan ook 

wenselijk dat de inzichten van de D.C.T., zoals hier gedeeltelijk geciteerd, 

door onze faculteit gedeeld worden. Dit zou de mogelijkheid om op een 

stedenbouwkundig of architectonisch ontwerp te promoveren dichter

bij brengen. Het zou de ontwerper in staat stellen zijn ontwerp met 

verifieerbare criteria te verdedigen. 

Ik pleit er dan ook voor dat onze faculteit zal besluiten in haar nieuwe 

structuur van Bachelors and Master Degrees, naast het Master ofScience, 

ook het Master Degree voor Architecten en Stedebouwers in haar curri

culum op te nemen zodat een promotie-onderzoek in deze ontwerp

disciplines kan volgen. Dit zal voor veel van mijn collega's nu, maar vooral 



Kennismaken met; Werken in; Afscheid nemen van "Vertigo" 

Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958, Filmmuseum 

in de toekomst, een nieuw perspectief bieden in de ontwikkeling van hun 

carrière. Door hun huidige, geïsoleerde situatie zo open te breken zal dit 

de arbeidsvreugde binnen onze faculteit bevorderen, veel meer dan nu 

het geval is. Arbeidsvreugde waarover niet alleen het faculteitsbestuur, 

maar ook het College van Bestuur van onze universiteit, zich zorgen 

maakt. 

Geachte toehoorder, rest mij nog afscheid van u te nemen. 

Graag wil ik mijn collega's bedanken voor hun medewerking, vaak 

werd ik door hen geïnspireerd, hetgeen mij veel arbeidsvreugde gaf 

En studenten: ik zal jullie missen. 
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DIDACTISCHE STRATEGIEËN 43 

. .. 

,Voor de eerste kennismaking met het ontwerpproces in de propedeuse 

·Bouwkunde in Eindhoven heb i keen ontwerpprocedure ontwikkeld. 

Karel Links 

Dit proces is opgebouwd uit vingeroefeningen die de verschillende 

aspecten van het architectonisch ontwerp behandelen. Zo worden de 

ruimtelijke en constructieve inzichten getraind. Maar ook ruimtelijke 

'organisatie, routing, licht, natuurlijke ventilatie en installaties worden 

behandeld middels de verschillende vingeroefeningen. Het verloop van 

deze vingeroefeningen wordt steeds complexer doordat elke nieuwe 

opgave geïntegreerd dient te worden met de voorgaande. Aan de hand 

van een eenvoudig programma van eisen leidt dit tot een abstract 

concept, waarbij bewust de situatie waarin het ontwerp geplaatst dient 

te worden, vooralsnog is weggelaten. Het abstracte karakter van deze 

oefeningen moet voorkomen dat de kersverse student vervalt in een 

geëikte architectonische beeldtaal. 



44 3d puzzel 

Kubus en brug 

P.v.E. vertaald in ruimtelijke organisatie 



Volumes gerelateerd aan constructieve randvoorwaarden 

Integratie: constructie, ruimtelijke organisatie, licht, ventilatie en installaties 

Een 3d puzzel van door de student zelf ontworpen elementen is het start

sein voor deze ontwerpprocedure. Deze 3d puzzel die het ruimtelijke 

inzicht traint, is een opgave die in de jaren 'so werd ontwikkeld aan de 

Hochschule für Gestaltung in Ulm (Duitsland). 

Vervolgens worden een stabiele kubus en een grote overspanning 

ontworpen van houten stokjes en touw. De kubus dient translatie-, rotatie

en torsiestijf te zijn . In de overspanning (een brug) wordt het inzicht in 

trek, druk en stabiliteit ontwikkeld. Door een puntentelling toe te kennen 

aan de optimale toepassing van druk-, trek- en verbindingselementen, 

wordt de student gestimuleerd zo effectief mogelijk te werken . 

Hierna wordt het programma van eisen vertaald in volumes welke 

de verschillende functies voorstellen. Door verschillende combinaties 

van volumes te componeren, wordt het ontwerp onderzocht op functio

naliteit: bruikbaarheid, routing en ruimtelijkheid, zonder dat er bewust 

een gebouwvorm wordt nagestreefd. 

In de nu volgende fase worden de volumes voor de verschillende 

functies opgedeeld in volumes die aan constructieve randvoorwaarden 

zijn gerelateerd. Zij worden geplaatst in een ruimtelijk constructief 

framewerk. Hierbij wordt de voorheen gevonden compositie, waarin de 

verschillende onderzochte functies werden geïntegreerd, gerespecteerd. 

Het geheel wordt nu vanuit een constructief oogpunt bekeken, maar 

ook ruimtelijkheid, programmering, routing, licht, ventilatie en instal

laties blijven een rol spelen in de uiteindelijke compositie van het 

geheel. 
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Individueel ontwerp van TUfe student na de voorgaande vingeroefeningen 

Nu wordt de student gevraagd aan de hand van een nieuw programma 

van eisen zijn eigen ontwerp te maken in de context van een gegeven 

situatie waarin de directe omgeving en oriëntatie op de zon de nieuw 

ingebrachte criteria vormen. Dit omslagpunt kan zeer verhelderend 

werken voor de student alsook voor de docent. De abstracte vinger

oefeningen van voorheen blijken bruikbaar. Zij zijn een wegwijzer in het 

nu volgende ontwerpproces dat de student aangaat. 

Aan de hand van deze vingeroefeningen kunnen student en docent 

elkaar duidelijkheid geven over de kwaliteit van het uiteindelijk te beoor

delen ontwerp, voor zover dit met de beschreven methodiek mogelijk 

is. Enerzijds zijn de criteria die met de vingeroefeningen bestudeerd 

werden, door terugkoppeling op een verifieerbare wijze te beoordelen in 

een ontwerp. Anderzijds zijn de ontwerpvisie en de gehanteerde vormen

taal aspecten die minder harde beoordelingscriteria kennen. 

De kennismaking van de student met de docent middels het beschre

ven proces geeft een indicatie over de kwaliteit en getalenteerdheid van 

de student, waarbij de docent zich blijvend zal realiseren dat talent niet 

is te doceren maar wel te cultiveren. 
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EEN VOORBEELD VAN LIQUIDE ARCHITECTUUR 
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Computertekeningen en maquette, Het Noordholland Paviljoen Floriade 2002, Kas Oosterhuis, 2002 

De huidige ontwerppraktijk kenmerkt zich door een groeiende interesse 

voor onregelmatige, vrije vormen. Dak en gevel vloeien naadloos in elkaar 

over. Het traditionele onderscheid tussen beide gebouwdelen is daar

mee vervallen. Een opvallend nevenverschijnsel van deze ontwikkeling 

is, dat voor de realisering van complexe vormen vaak een beroep wordt 

gedaan op technieken uit andere industrieën dan de bouwnijverheid. 

Het begin van deze architectuur, die vanwege het nadrukkelijk gebruik 

van de computer ook wel 'digitale architectuur' wordt genoemd- andere 

aanduidingen zijn 'liquide- ofblob-architectuur' -ligt in Japan. De prijs

vraag voor de Yokohama terminal in 1995 leverde een stroom van op 

ruimteschepen gelijkende inzendingen op. Voor het eerst manifesteerde 

zich toen ook in kwantiteit deze nieuwe richting in de architectuur. Het 

prijswinnend ontwerp van Foreign OfficeArchitectslaat nog een kenmerk 

zien van deze richting: in de uitvoering wordt niet gewerkt met tradi

tionele bouwmethodieken, maar met behulp van technieken uit andere 

industrieën, in dit geval de scheepsbouw. 

Het ontwerpen en bouwen van vrije vormen is niet nieuw. Op zoek naar 

historische referenties valt het oog op de overweldigende architectuur 

van de barok. Ook de fantasierijke projecten van Antonio Gaudf gelden 

als voorlopers. Voor wat betreft de barok zijn met name de kerken van 

Balthasar Neumann in Zuid-Duitsland exemplarisch. In deze uitingen van 

de barok zijn verschillende overeenkomsten met de huidige, complex 



Details van de realisatie, Het Noordholland Paviljoen Floriade 2 002, Kas Oosterhuis, 2002 

gevormde architectuur terug te vinden. Zo ligt aan beide een dynamisch 

concept ten grondslag. De barok probeerde de statische vormen van de 

Renaissance schwung te geven, terwijl recente fluïde architectuur vaak 

het gestolde resultaat is van een dynamisch ontwerpproces. Net als in 

de moderne varianten vloeien in de barok gebouwonderdelen, vormen 

en disciplines in elkaar over. 

Naast de barok zijn nog andere historische referenties aan te wijzen, 

zoals het werk van Hugo Häring, Le Corbusier (het dak van Ronchamp 

Chapelle). en Frederick Kiesier (Endless House). Een recent werk is 

onder andere Lord's Media Centre van Future Systems in London. In deze 

perstribune voor een cricketstadion uit 1994, dagen nieuwe architec

tonische vormen en bouwtechnieken elkaar uit tot het uiterste te gaan. 

Het perspaviljoen is ontworpen als zelfdragende constructie in kunst

stof, maar uitgevoerd in aluminium platen. Future Systems duidt de 

constructie aan als '(semi) monococque' , een verwijzing naar de con

structie van de cockpit van Formule 1 auto's. 

Greg Lynn is één van de meest invloedrijke architecten van de fluïde 

architectuur. Hij heeft niet alleen vrije vormen ontworpen, maar ook uit

voerig over het onderwerp gepubliceerd. Lynn benadert zijn gebouwen 

als een animatedform, die tot leven gewekt wordt door het te voeren met 

data. Hij gaat uit van wat in de animatie- en special effects-industrie 

een blob genoemd wordt, een amorf digitaal bolletje, dat als klei wordt 

gekneed tot de uiteindelijke vorm wordt bereikt. Lynn laat al le informatie 



Detail van het skelet 

Het Noordholland Paviljoen Floriade 2002, Kas Oosterhuis, 2002 

52 

Skelet van Het Noordholland Paviljoen Floriade 2002, Kas Oosterhuis, 2002 



Computeranimatie van Het Noordholland Paviljoen Floriade 2002 , Kas Oosterhuis, 2001 

Het Noordholland Paviljoen Floriade 2002, Kas Oosterhuis, 2002 

die van invloed is op het uiteindelijke gebouw los op de vormeloze massa 

van de 'blob' . Gegevens over zonnestanden, intensiteit van het langs

razende verkeer en pieken in het gebruik worden ingevoerd in de com

puter en bewerken de vorm. De computer berekent de ideale of ultieme 

vorm voor het gebouw, geheel afgestemd op de specifieke eisen van plek 

en programma. Een van de architecten in Nederland die zich met dit 

type architectuur bezighoudt is Kas Oosterhuis. Het Floriadepaviljoen 

kent vele van de hierboven beschreven kenmerken. De computer is hier 

als een 'sine qua non' toegepast voor ontwerp, productie en uitvoering. 

Andere raakpunten zijn de architectonische representatie en de bouw

techniek. Beide zijn innovatief. Het gebouw lijkt op een kruising tussen 

een geland ruimteschip en een reusachtige glimmende zwerfke.i. Er is 

geen onderscheid meer tussen gevel en dak. Innovatief is het materiaal 

voor de 'huid'. Oasterhuis paste Hylite metalen panelen toe. De con

structie is gebaseerd op een getordeerdestalen driehoeksgrid (waarvan 

de patentaanvraag nog lopende is). De constructeur wist zich aanvan

kelijk geen raad met dit ongewone object. Traditionele rekenmethoden 

bleken niet geschikt voor deze hybride constructie. Toch staat het 

gebouw er, als een exempel van architectuur die zich niet neerlegt bij het 

ogenschijnlijke 'nee plus ultra' van de bouwtechniek. 
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Walloon Branch of Production Forestry Material, March-en-Famenne (België), Samyn and Partners, 1995 

Frank Lloyd Wright en Andrea Palladio zijn zijn voorbeelden. Hans van 

der Laan is ook zo iemand die hij 'hoog heeft zitten' _ Maar van de blob

architecten die een klik verwijderd zijn van weer een gratuit beeld moet 

hij niks hebben. Philippe Samyn heeft uitgesproken meningen, zoveel is 

duidelijk. Hij keert zich af van het cynisme dat de hedendaagse architec

tuur in zijn greep lijkt te hebben. Voor hem heeft architectuur alles te 

maken met eerbied voor het leven. Met de zachtheid van het gedicht 

Architectuur als het eindpunt van een bescheiden tocht, als de bescheiden 

tocht van de poëzie. 

Samyn & Partners is gevestigd in Brussel in een voormalige boerenhoeve. 

De inrichting van het kantoor, met werkplekken voor ruim honderd mede

werkers, is sober met een zeer ingetogen kleurpalet Dat laatste zegt veel 

over Samyn's architectuurvisie: "Kleur is prachtig maar vluchtig. In feite 

staan kleuren haaks op de ruimtelijke objecten van de architectuur die 

immers permanentie beogen. Kleuren zijn uit op effecten, zijn prestatie

gericht. Maar hoe meer prestatiegericht een structuur is, hoe minder 

blijvend ze zal zijn. Daarom sta ik schroomvallig tegenover gebruik van 

al te uitbundige kleuren." 

Geen effectbejag maar streven naar permanentie. Is in die constatering 

Samyn's visie te vangen? Hij antwoordt met een tegenvraag: "Wat is 

architectuur? Vorm? Vlakken? Bouwfysica? Constructie? Voor al die dingen 

heb je de architect niet nodig. je engageert een beeldhouwer om een 

vorm te maken, een schilder voor de vlakverdeling, een constructeur en 



M&G Ricerche , Venafro (Ital ië), Samyn and Partners, 1991 

een aannemer voor het rekenwerk en uitvoering, een dokter voor een 

gezond binnenklimaat en je laat dat alles op de computer uittekenen 

door een scholier. Is dat architectuur? Waarom niet? Ik ben geen puritein ." 

Niet dus, vervolgt Samyn. In een lange aanloop komt hij uit bij wat in 

zijn ogen de essentie van architectuur zou moeten zijn : "We leven in een 

oppervlakkige wereld, waarin een paar m iljoen rijken het voor het zeggen 

hebben en de rest van de wereldpopulatie aan haar lot wordt overgela

ten . Tegen die schrijnende achtergrond vind ik het onbestaanbaar dat 

we beuzelen- architecten niet uitgezonderd- over oppervlakkigheden, 

en dat bijna niemand stil staat bij fundamentele vragen die - als je 

antwoorden hebt gevonden- bij zouden kunnen dragen aan verbetering 

van de verhoudingen in de wereld. Ook voor architecten ligt hier een 

taak, zo zie ik dat; architectuur kan niet zonder ethische doelstellingen. 

Architectuur is een zaak van leegte en licht, van begrenzingen en pro

porties, van maten en verhoudingen , van poëzie en wijsheid. Om die 

factoren goed tot hun recht te laten komen , laat ik mij leiden door de 

beginselen van de geometrie. Geometrie is een abstractie met een 

religieuze dimensie. Hans van der Laan wijst ons hier de weg. In 1992 

leerde ik zijn werk kennen en sindsdien duwde hij 'orde in mijn geest'

kijk naar zijn indrukwekkende studie van het plastisch getal. Wat een man, 

wat een voorbeeld! Hier zien we een monnik in zijn kloostercel veertig 

jaar lang bezig met papier en potlood om fundamentele ordenings

principes te ontdekken- fantastisch. Strikt, ascetisch, geen effectbejag, 

nooit ten prooi aan het verlangen om te schitteren." 
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Puente Henriquez, Copiapo (Chili) , Samyn and Partners , 2 0 00 

"Geometrie is poëzie, elke zin heeft gewicht. In dat opzicht kun je geo

metrie vergelijken met het Oude Testament. Daar staan zinnen in van 

een ongelooflijk gewicht. De Koran en de Tora idem dito. Ook daar een 

uiterste concentratie, en ook daar zie je hoe wezenlijk de meditatieve 

functie van cijfers en getallen is. Zie ook de religieuze symbolen, zoals 

de mandala's, alles is hier volgens strikte geometrische verhoudingen 

opgebouwd." Over het belang van maten en verhoudingen, van de 

nadruk op geometrische structuren zegt Samyn: "Mathematica stimu

leert harmon ie en evenwicht. Architectuur met een hechte basis in de 

geometrie heeft dezelfde kracht, roept een gevoel van welbehagen op, 

van verzoen ing en zuiverheid ." 

ARCHITECTUUR EN ONDERWIJS 

Met zijn mathematische voorkeuren, ingebed in het vakgebied van de 

structural morphology, voegt Samyn zich in een lange architectuur

traditie, die vooral ook een traditie is van constructeurs . "Dat zie je al bij 

Palladio, met zijn sterke eenheid van architectuur en constructie. Die band 

bleef vanaf Palladie tot Monge min of meer intact. Begin negentiende 

eeuw, ten tijde van Napoleon 111, gaan de twee disciplines uit elkaar. 

Onder invloed van de Industriële Revolutie ontwikkelt de constructeur 

een geheel eigen, autonoom vakgebied, dat zijn hoogtepunt vindt in de 

ingenieursarchitectuur van iemand als Gustave Eifel. De architect werd 



Aula Magna, University of Louvain (België) , Samyn and Partners, 2001 

verdrongen uit zijn traditionele vakgebied van de ontwerpende bouw

heer en beperkte zich tot het gezicht van het gebouw, de buitenkant. In 

Parijs zie je de resultaten van deze tournure met gebouwen vol gevel

ornamenten en classicistische motieven. Het Gare du Nord is daar een 

voorbeeld van. Mooie gevels, maar niet meer dan decor, fraai als een 

pintje bier. Decennia later wees Mondriaan architecten de weg om het 

verloren gebied terug te winnen. "We zijn krom bezig geweest met onze 

kopieën uit de klassieke bouwkunst. De architectu~r à la Poussin wordt 

dan als oubollig terzijde geschoven, we gaan moderne architectuur 

maken." Mies van der Rohe werd god op aarde. Constructeurs werden 

opgesloten in de kooi en de architectuur was weer terug in het centrum 

van het vakgebied. Dat heel veel van die 'mieserige' gebouwen niet goed 

in elkaar zitten, zelfs nooit goed hebben gefunctioneerd, bouwfysisch een 

ramp zijn , geen enkele cognitieve dimensie hebben, dat werd weggewuifd. 

De architectuur hoefde niet langer mensgericht te zijn , of organisch te 

werken. Alles moest herleid kunnen worden tot een meetkundige abstrac

tie. Maar dit reductionisme, architectuur tot een minimum teruggebracht, 

beschouw ik als een theoretische dwaling. De constructie moest er zo 

eerlijk mogelijk uitzien, ja zeker, maar dat werd zo verwrongen gedaan 

dat de beoogde puurheid veranderde in nep. Mi es van der Rohe en 

zijn navolgers misbruikten details om de natuurlijke complexiteit te ver

hullen. En wat krijgen we na Mies van der Rohe? Het postmodernisme! 

Dat probeerde iets van het verloren cognitieve terrein terug te winnen, 

maar het was net zo'n dwaling als het modernisme. Het maakte decors 
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Maquette Train Station, Leuven (België) 

Train Station, Leuven (België), Samyn and Partners, 1999 
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Fina Europe: Service station, Houten (Nederland), Samyn and Partners, 1999 



Fire Station, Houten (Nederland), Samyn and Partners, 1999 

zonder zin, loze semantiek, tekens zonder referentiekader. Het is 'Disney 

architectuur', niet geladen noch abstract. Waar het in deze architectuur 

om draait, dat is het 'a priori' van het beeld. Met de 'blobs', die nu zo in 

trek zijn, is dat niet anders. Ontwerpers zijn beeldhouwers geworden. 

We zijn weer terug bij de architectuur van vlak na de Industriële Revo

lutie: allemaal buitenkant." 

De oorzaak van deze voorliefde voor het beeld ziet Samyn in het onder

wijs. " Het onderwijsniveau is onder de maat. Studenten hebben moeite 

met een paraboolvergelijking! Dat kan dus niet: een architect moet een 

brede kennis hebben van constructietechnieken, van bouwfysica, van 

filosofie, chemie- een chirurg die opereert zonder de theorie te kennen 

komt de operatiekamer niet in - maar in de architectuur is een theo

retische basis blijkbaar niet nodig. De resultaten zijn desastreus: 

architectuurtheorie wordt niet langer onderwezen, het kennisniveau 

daalt. Ik noem dat ernstig." De consequentie van deze teloorgang heeft 

-zoals steeds bij Samyn - een ethische dimensie: "Ontwerpen zonder 

grondige kennis van het vak is amoreel." 
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KAREL Ll N KS 
1938, Leiden 

Na een studie binnenhuisarchitectuur aan de Koninklijke Academie voor 

Beeldende Kunsten in Den Haag en een verblijf van twee jaar in het 

Midden-Oosten, studeerde Karel Links architectuur aan de Hochschule 

für Gestaltung in Ulm, West-Duitsland; een instituut dat gekenmerkt 

werd door haar post-Bauhaus ideeën. Twee jaar nadat hij hier zijn studie 

was gestart, werd dit instituut door de overheid aldaar opgeheven. 

Vervolgens ging hij naar Londen, waar hij in 1970 zijn studie architectuur 

afrondde aan de A.A. School of Architecture. Aansluitend op zijn studie 

in Londen ontving hij een scholarship van deYale University in Amerika 

waar hij een jaar bij James Stirling studeerde. 

Hierna keerde hij terug naar Londen waar hij voor Y.R. M. architecten 

werkte om vervolgens naar Parijs te vertrekken. Daar participeerde hij in 

de uitwerking van het ontwerp voor het Centre Pompidou van Renzo 

Piano en Richard Rodgers. 

Sinds 1974 is hij verbonden als wetenschappelijk hoofdmedewerker aan 

de Technische Universiteit in Eindhoven. Naast zijn werkzaamheden als 

docent won hij enkele prijsvragen en realiseerde hij verschillende woning

bouwprojecten. 

In 2003 zal Karel Links de Technische Universiteit Eindhoven verlaten. 



KAS OOSTERH U IS' 

1951, Amersfoort 

from 2000 professor technica! university~delft · 1994 founder and chair

man attila foundation rotterdam · 1988j89livingjworking in studio theo 

van doesburg in paris · 1987/89 unit master AA Iondon · 1970/79 tu delft, 

architecture · 1951 born in amersfoort (4th of july) · awards · 1999 nom

inatien mies van der rohe award (saltwaterpavilion) · 1998 business 

weekfarchitectural record award 98 (garbagetransferstation el horst vloed

belt) · 1998 national steelprize nominatien (saltwaterpavilion) · 1998 

zeeuwse architectuurprijs (saltwaterpavilion) · 1996 ocÉBNA prize for 

industrial architecture (garbagetransferstation elhorstvloedbelt) · 1996 

national steelprize honorable mention (garbagetransferstation elhorst 

vloedbelt) · realized works · 2001 multimediapavilion noord-hoiland 

floriade · 2001 Timonument assen (with ilona lénárd) · 2001 66 houses 

8bit Ieiystad · 2001 headquarters true colours nederland utrecht · 2oooj 

2002 sportscentre bloemenweide ypenburg nootdorp · 1999/2002 florijn 

multipla 36 houses bijlmermeer amsterdam · 1998/2002 cockpit building 

in acoustic barrier A2 utrecht · 1997/2002 intelligent sculpture para

SCAPE kop van zuid rotterdam (with ilona lénárd) · 1996 paraSITE with 

web-lounge R96 festival the new temptation (attila) · 1997 saltwater

pavilion neeltje jans zeeland · 1995 elhorstvloedbelt facilities zenderen 

twente · 1995 29 dikehouses zonland groningen · 199434 dancing facades 

de hunze groningen (with ilona lénárd) · 1989 exhibition design van 

doesburgmuseum boymans van beuningen rotterdam · 1992 drive-in 

patio housing the hague · 1985 villa xvz in LEGO centre writings · 1999 

wild bodies archis 12/99 · 1999 vectorial bodies archis 6/99 · 1998 kas 
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PH I Ll PPE SAMYN 
1948, Gent 

Philippe Samyn, Ph.D. in Applied Sciences, architect, engineer and urbanist. 

As his lecturing at the Faculties of Applied Sciences of the Brussels and 

Mons universities as wel I as at La Cambre, his workis basedon a perman

ent questioning, widely fed by numerous missions abroad, lateral thinking 

and his scientific work. 

More particularly, his discoveryin 1997 ofthe volume and displacement 

indicators has since experienced continuous scientific development, lead

ing to a general and open theory about the conception and predimen

sioning of structures. 

With his teams of architects and engineers, his architectural production 

has developed in the most diverse sectors both in Europe and Overseas: 

from an Opera House to a service station, from a hospita! to a bridge, 

from a research centre to an urban masterplan. 

The last two books published about his work are: 

- Marc Dubois: Philippe Samyn, Architecture and engineering 1990-2000, 

Birkhäuser Verlag Basei-Berlin-Boston, 1999 (ISBN 3-7643-6067-4) 

- Philippe Samyn and Pierre Loze: Devenir Moderne? Entretien sur /'art de 

construire, Mardaga edition Hayen Liège, 1999 (ISBN 2-87009-714-4) . 
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