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-VOORWOORD-

In dit verslag wordt het ontwerp voor een kunstakademie in 

'S Hertogenbosch behandeld. Het ontwerp is het afstudeer

projekt geweest van de studie in de richting "konstruktief 

ontwerpen". Het is de bedoeling geweest om de konstruktieve 

aspekten van het gebouw op een ideale manier te verweven 

met de architektonische. Tijdens het ontwerpproces heeft 

het konstuktief gedeelte echter wel enigszins geleden onder 

een langdurig zoeken naar een mogelijke realisering van 

architektonische ideeën. 

Het uiteindelijke resultaat is voor mij op enkele plaatsen 

onbevredigend; vooral wat betreft het vormen van een duide

lijke, funktionele konstruktie, waarbij de schoonheid ervan 

voortkomt uit de funkties, het materiaal en de plaats van 

de elementen. Oorzaak van het niet verwezenlijken van ideeen 

hierover is vaak de complexiteit gev,eest van het bouwkundig 

bezig zijn. Beslissingen op het ene terrein (bv. konstruktief) 

hebben invloed op vele andere terreinen (uitvoeringstechnisch, 

architectonisch, afbouwtechnisch en bouwfysisch). 

De manier va-p. aanpak heeft wel geleid tot het signaleren van 

problemen die bij het ontwerpen van een gebouw ter sprake 

komen. Juist omdat die zo groot in aantal en zo veelzijdig 

zijn zou het beter zijn om met meer studenten aan zo'n 

onderwerp te werken. Vooral de inbreng van een bouwfysicus 

kan vruchtbaar zijn, omdat zijn vakgebied steeds weer ter 

sprake komt bij het ontwerpen en de oplossing van problemen 

op dit gebied een specialistische aanpak vereisen. 

Rest nog het uitspreken van het gebruikelijke dankwoord aan 

de leden van de examencommisie: 

Prof. Kamerling als voorzitter voor het blijven wijzen op 

de konstruktieve problematiek, het bespreken van voorbeelden 

uit de praktijk en zijn relativerende opmerkingen over "het 

bouwen". 

Prof. Eijkelenboom, voor zijn enthousiaste medewerking. 

Ondanks het feit, dat onze ontmoetingen niet zo ve.el vuldig 
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zijn geweest, heeft hij me toch gestimuleerd om vorm te 

geven aan mijn eigen ideeën. 

Jan Siebelink, voor zijn zeer praktische aanwiJzingen, zijn 

hulpvaardigheid en zijn persoonlijke aandacht. 

Clemens Maassen, voor zijn dagelijkse begeleiding, het wijzen 

op zaken die te weinig aandacht kregen en het zoeken naar 

uitwegen tijdens moeilijke fases in het ontwerpproces. 

Natuurlijk ook dank aan vele studenten voor hun positieve 

(en negatieve) kritiek en hun stimulerende invloed tijdens 

het afstuderen. 

Tenslotte dank aan familie en kennissen voor hun interesse, 

vooral aan Merian, die naast de studie heeft bijgedragen 

aan een prettige afstudeerperiode. 

1 • 

Jacques Swinkels 

Eindhoven, maart 1977 
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CD -ONDERWIJS-
l• 

Als eerste stap in de ontwerpfase voor-de kunstakademie in 

's-Hertogenbosch is· de pl~,.ats van deze akademie in het nederlandse 

onderwij8 bestudeerd. Figuur 1 geeft een beeld van het onderwijs
stelsel waarbij de kunstakademies een deel uitmaken van de 

instellingen voor Hoger Beroeps Onderwijs. 

In figuur 2 is het kunstonderwijs in Nederland nader gespecifi

ceerd. De akademie in 1s-Hertogenbosch blijkt een van de twaalf 
opleidingen in ons land te zijn waar men terecht kan. 

LEERLINGEN TIJDENS SCl-iÖOtjSTUDlEJAAR_ 

~ ~~l~ 
Qlllll1J..i.un.t. 130.586 * 

wmj lllUll 30$,930 
,3.517 J 90-'59 . ______ ________ ,J. ________ _ J..ilQ.. 

, B.!!!lill~ VWO/!Jh'f.9/'.l.ill 91.340 !l.fil!!l.!<il>. ll\'!.Q 

. LAGER ONOERW>JS 

.... ,.-: 
-~H .... ..L..o.-•. 1 · 

figuur 1 

KUNSTOND~RWUS 

(scholen en leerlingen,1971/72) 

figuur 2 
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Elke akademie in Nederland i~ echter gespecialiseerd in enkele 

van de ver~chillende soorten vormeeving die men kan onder

scheiden. De nadruk in 's-Hertogenbosch ligt op de grafische 

vormgeving en de ~childerkun~t zoals in figuur 3 te zien is. 

Otenldlt TAD de ac••emles ftll bttlde11de kuutea IDtt 4e diW'- ftrliuaden afdelllltm 

Naam 

.. 

Dqopleicllaaen 

Amsterdam, Dr. G. Th.Rielveld Ac~dcmie 
Jnstituutvoor Rceldende Kunst en Vormacvin&, 
Pr. Ircncstraat 96. 

Arustudam, Nederlandse Filmacademie, 
Overtoom 301. 

Arnhem, Academie voor Beeldende Kunsten, 
ûnderlanas 9. 

Breda, Academie voor Beeldend.: Kunsten 
St.Joost, St. Janstraal 18. 

Elndlmren, Academie voor Industriële Vorm• 
geving, Hermelijnstraat 2. (Postbus 9002). 

Emchede, Academie voor K11nst en Industrie, 
Roessinghsbleckweg ISS. 

'a-G111Yenfla&e, Koninklijke Academie van 
Bccklcndc Kunsten, Prinscssqracht -4. 

G........,, AcademievanBeelJcnde Kunsten 
Academie Minerva, Schoolholm 23. 

f '1-Henoemboocll, Koninklijke Academie voor 
Kunsl en Vormgeving, Pettelaarseweg 2. 

Mautridit, Stadsacadem,e voor toegepaste 
kunsten, Kruishercngana IOA. 

Jtottenlam, Academie van Beeldende Kunsten, 
O.J.deJoo&hweg6. 

'Vtncllt, Akademi<: 'Artibus'. Plompetore11-
aracht l8. 

Moadoplelcllqea 
Ä!llllerdam, (Dr. G. Th. Rietveld academie) 

Arallem, zicbovca 

Jlreda, zie boven 

ElallaoYen, zie boven 

Jialclaede, zie boven 

~ra....,,J,qe, zie boven 

GNmnaen, ziebovcn 

1.Nawanlea, Academie voor Beeldend Kunst• 
oodcrwij1,0cdempleKcizena:rach140a 

Muártclat, iicboven 

Jlllttlnlam, zie boven 

tlcncht, zie boven 
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-DE KUNf3TAKADEMIE IN '~-HERTOGENBOSCH-

De officiële naam van deze instelling luidt: Koninklijke 

Akademie voor Kunst en Vormgeving, 'e-Hertogenboech. Om duidelijk 
temaken wat deze akademie nu eigenlijk ie zullen enkele voor het 
ontwerp belangrijke punten besproken worden. 

A. De doelstelling van de akademie: 

Het begeleiden in de ontwikkeling van hen die een kreatiieve 

aanleg en een duidelijke motivatie voor het volgen van de 

studie hebben. Er wordt getracht de beeldende mogelijkheden 
vah de student te vergroten door het aanreiken van beeldende 
technieken en materialen. 
De eindstudie ie gericht op een volledige vakepecialieatie 

waarna de afgestudeerde zich ale beroepakunetenaar kan 

vestigen. 

B. Het onderwijs: 

De etudie van vijf jaar is onderverdeeld in drie delen: 

Het basisjaar: het eerste studiejaar is een kenniemaking met 

de studie en etelt de student in staat later te kiezen uit 

een.van de vakspecialisaties. 
De voorbereidende vakstudie: in het tweede en derde etudie

jaar vindt een konfrontatie plaats met de verechillende 
aepekten van de eindstudie 
vakstudie: de laatste twee jaar omvatten de feitelijke eind

studie. In deze periode valt ook een stage van een half jaar, 
die voor zover het mogelijk is buiten de akademie wordt 
doorgebracht. 

Een andere verdeling in de etudie ie die naar de verechillen
de afdelingen: 
a. 

b. 
c. 
d. 

e, 

f. 

g. 

h. 

publiciteitsvormgeving c.q. grafische vormgeving 
gebonden rui~telijke vormgeving 
vrij echilderen 

vrije grafische vormgeving 
mode-vormgeving 

keramische vormgeving 
plastische vormgeving 

monumentale en versierende vormgeving 

-3-
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figuur 4 
horizontale en vertikale indeling van het onderwijs 
(met enkele kernwoorden om de namen van de afdelingen 
te verduidelijken.) 
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C. Organisatievormen: 

Beeproken is al de organürn,tie in 'horizontale en vertikale 

zin. De verschillende afdelingen zijn vrij autonome groepen. 
Er ontetaan soms samenwerkingsverbanden omdat so~rnige 
afdelingen nauw verwant zijn met elkaar. Zeer incidenteel 

kan ook een projektgroep ontstaan met studenten van een 

andere opleiding. (bv. bewegingsonderwijs) 

D. Toelating: 
Jaarlijks zijn er veel aanmeldingen (bv 300 in 1974). 
Daarvan kunnen er echter maar 80 geplaatst worden. Plaatsing 

geechiedt op baeis van schooldiploma's (HAVO), eigen werk

stukken en een teet waarin o.a. de motivatie beoordeeld 
wordt. (Dit allee zou echter ook gebeuren bij weinig aan

meldingen.) 

E. Beoordeling: 

Tijdene de opleiding worden de studenten beoordeeld op het 

voldoen aan etudie-opdrachten die vaak in overleg met de 
docenten geformuleerd zijn. Binnen een geetelde termijn moet 

aan deze opdrachten worden voldoen en als het werk onvoldoen

de wordt beoordeeld of buiten het kader valt van de gemaakte 

afspraken kan een jaar achterstand in de 5tudie ontstaan. 
Bij twee keer doubleren moet men van de vakafdeling verdwij- · ': 
nen. Wel bestaat de mogelijkheid een andere afdeling te 
proberen, natuurlijk afhankelijk van beurs en militaire 
dienst. 

Eveneens kan men de studie in vier jaar doen ale de docenten 

het werk van die kwaliteit achten dat verder etuderen niet 

noodzakelijk ie. 

F. Overstapmogelijkheden: 

In het basisjaar zijn de studenten ingedeeld in vier klaeeen 

waarbij mensen met dezelfde voorkeur van vakrichting zoveel 

mogelijk bij elkaar geplaatst worden. Na het baeiejaar wordt 
een richting gekozen. De eerste zes weken van het tweede 
studiejaar zijn bedoeld als een verdere oriëntering binnen 
de gekozen vakrichting en er bestaat de kans om alsnog over 

te schakelen naar een andere richting. 
Ale men eenmaal binnen een vakrichting bezig ie, hangt het 

-5-
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van de nieuwe keuze af of overscha~elen nog mogelijk is. Bij 

vakrichtingen die ver uiteen liggen ontstaat een grote 
achterstand in de studie. 

G. Stage: 
Het ia volgens het Ministerie van Onderwij~ verplicht tijdens 

de opleiding een stage te volgen van een half jaar. Voor veel 

richtingen is dit geen bezwaar: o.a. keramisten bij een 
pottenbakker en publiciteitsvormgevers bij een reklameburo. 
Andere richtingen hebben daar grotere problemen mee, zoala de 

vrije schilders die nergens in de praktijk gevraagd worden. 
Hun stage bestaat veelal uit het werken in eigen atelier, 

wat de mogelijkheid schept om los van het onderwijs aan de 

akademie werk te maken. 

H. Grootte van de akademie: 
De huidige akademie telt ongeveer 400 studenten (200 vrl en 

200 mnl.) omdat er wegens ruimtegebrek niet veel meer kunnen 

worden aangenomen. Ala het Ministerie zou besluiten tot 
nieuwbouw zal dit aantal echter niet veel toenemen. Een 
duidelijk inzicht hieromtrent ontbreekt, m.ar de direkteur 

van. de akademie verwacht niet dat er meer dan 450 geplaat~t 

kunnen worden omdat het Ministerie in haar beleid stelt dat 
de scholen in de regio niet te groot mogen worden. 
(Buiten financiële kwesties ia ook niet duidelijk wat de 
beleidslijnen zijn t.a.v. het totale aantal studenten in het 
kunstonderwijs. Voor bv. de vrije schilders i~ er geen sprake 

van een echte arbeidsmarkt.) 

I. Gebruik door de gemeenschaE: 
Op het ogenblik heeft de akademie- gewild of ongewild- een 

vrij gei~oleerde positie in 'e-Hertogenbosch. Kontakten met 
de burgerij ontbreken nagenoeg terwijl het toch mogelijk zou 

zijn het publiék gebruik te laten maken van de faciliteieten 

die de akademie biedt. 
Bijvoorbeeld het organiseren van avondkllrsue~en: dit stuit 

echter op enkele bezwaren zoal5 het niet kunnen laten staan 

van werk van eigen studenten die er de volgende dag aan 

verder willen gaan. Tevens houdt het een moeilijkheid in 
wat schoonmaakploegen betreft. Ervaringen van andere akademies 

-6-
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weerhouden de direkteur van deze vorm van openstellen voor 
" publiek. 

Wat het organi8eren van tentoonetellingen betreft: dit kan 
aan buitenstaanders de mogelijkheid bieden om kennis te ma

ken met het werk van de etudenten. De direkteur vindt deze 

vorm van openstellen zeer aanbevelenswaardig. Als praktische 

vorm noemt hij het instellen van kijkdagen en het houden 

van tentoonstellingen om bv. ûe twee maanden. 

J. Onderwijsgebied: 
De studenten aan de akademie van 's-Hertogenbosch z1Jn afkom

etig uit heel Nederland met al~ zwaartepunt Brabant. 
Wat het dagelijks vervoer betreft: globaal de helft van de 

studenten komt uit 's-Hertogenbosch. De andere helft komt uit 

de omliggende dorpen of (per trein) uit Tilburg en Eindhoven. 

Van het aantal fietsen en auto's dat geparkeerd moet worden 

ie niets bekend. 

K. Huisveeting·: 

Dit is natuurlijk een belangrijke kwestie alvorene te begin

nen met het ontwerp van een nieuw gebouw. De akademie heeft 

inderdaad behoefte aan iets nieuws, omdat ze nu gehuisveet 
ie in twee gwbouwen: de oorspronkelijke akademie met enkele 

aangebouwde vleugels en een oude fabriekshal waarin enkele 
echeidingswanden zijn aangebracht. 
Toch ie men wel tevreden over deze hal: men k&n makkelijk 

iets veranderen of toevoegen en zelf grote of kleine ruimtes 

kreeeren. Naa8t deze flexibele etruktuur heeft het gebouw 

echter ook slechte kwaliteieten zoals te kleine ruimten voor 

sommige werkplaatsen en een slechte verlichting, ventilatie 

en verwarming. 
Tevens bleek uit een bezoek aan deze hal, dat het aanbeve-.: ·'. 

ling verdiend om de werkplaatsen zoveel mogelijk te scheiden 

van de andere onderwijsruimte~ vanwege het geproduceerde 
lawaai. 
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(J} -HET PROGRAMMA VAN EISEN-

Om te komen tot een redelijk programma van eisen zijn diver~e 
wegen bewandeld. Allereerst ia door de direkteur een programma 

geformuleerd. Dit is voor een deel gebaseerd op de eisen 

gesteld door-het Ministerie van Onderwija. 
Vervolgens is getracht het programma van eisen preciezer te 

omschrijven volgens de normen die het Ministerie hiervoor 
hanteert. Het uitgangspunt voor een lókalenplan is dBn een zg. 

E-staat. Dit is een tabel ontworpen als hulpmiddel om een. 
gelijke financiele positie te scheppen voor alle akademies, 

ook wat betreft de nieuwbouw. 
Voor deze I~-staat wordt eerst een prognof'!e gedaan van het aan

tal leerlingen en het soort vakken dat gegeven wordt. Daaruit 

volgt het aantal uren dat een docent van een bepaald vak lea 
geeft. Dit worden de leraarsuren genoemd. Voor een bepaald 

aantal leraarsuren is een lokaal nodig, afhankelijk van de 
gebruiksduur die men per week van een lokaal eiat. 
Een~_lokaal wordt meestal 40 uur per wek gebruikt, dua voor een 

vak met 80 leraarsuren heeft men twee lokalen nodig. 
Een lokaal kan ook voor verschillende vakken gebruikt worden: 

bv. 20 uur vak x en 20 uur vak y. 

Met behulp van een dergelijke rekenwijze bepaald de afdeling 

bouwzakan van het Ministerie van Onderwija het benodigd aantal 

lokalen. 

Omdat er geen E-staat van 's-Hertogenbosch .bestond, is getracht 
om zelf zo 1 n tabel te ontwikkelen. Hulpmiddelen hierbij waren 

leerlingaantallen en lesroosters van de verschillende leerjaren. 
Vanuit deze tabel is een nieuw programma van eiaen geformuleerd. 

De twee program□a's: dat volgens de direkteur van de akademie 
en dat gebbl.eeerd op een globale E-staat zijn samengevoegd tot 

een programma waarbij, vooral wat de vloeroppervlaktes van de 

ruimtes betreft, de normen volgens het Ministerie van 9nderwiJe 

doorslaggevend zijn geweeet. 
Er heeft namelijk ook een vergelijking plaats gevonden tueeen 
een beetaand lokalen voor de uitbreiding van de akademie voor 

,, ,, d 
beeldende kunsten et.Jooet in Breda en de wensen van e 
direkteur in e-HertogenboBch. Deze vergelijking wijst uit, dat de 

direkteur het aantal ruimtes wel redelijk aangeeft, maar de ge-

-8 -
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gemiddelde grootte van elke ruü1te te hoog stelt~ 

Op de volgende pagina's wordt het verder gehanteerde programma 

van eisen omschreven. Dan volgt op pagina15 een gespecificeerde 

optelsom van alle oppervlaktes met een globale kostenraming 

volgens het Ministerie. 

-9 -
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-PROGRAMMA VAN EISEN-
., 

Lokalenplan voor de Koninklijke Akademie voor Kunet en 
Vormgeving te 'e-Hertogenboech. 

Gebaeeerd op: huieveeting van 400 leerlingen 
berekening van 764 leraarleeaen (exclueief vrije 

werkuren) 

A.~lgernene theorielokalen: 

3 theorielokalen, elk 32 nf 
extr~ werkruimte, 3,5 nf per lokaal 
berging, 15+3x2 

De extra werkruimte en de bergingen kunnen deegewenet 

over twee of meer ruimten worden verdeeld en/of aan 

andere ruimten worden toegevoegd, hetgeen ook geldt 
voor alle hierna te noemen bergingen en extra werk
ruimten. 

natuur- en echeikundelokaal 
berging 
lokaal voor film, muziek en beweging 
berging 

B.Baeiejaar: 

5 werklokalen, elk 90 nf 
5 ·bergingen, elk 12 nf 

C.Monumentale en vereierende vormgeving: 

ecreenlokaal (ververij en drukkerij) 
~ieiie~·(exira hoog) 

berging 
2 ateliere, elk 100 rl 
2 bergingen, elk 12 nf 

opmerking: weven en textieldruk bij de afdeling 
mode vormgeving. 
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D.Modevormgeving: 
ontwerplokaal (ook voor theorie) 
.. 

berging 
atelier naaien en moulage (machine3) 

paskamer 
berging 
atelier weven 
berging 
atelier textieldruk 
berging 

E.Publiciteit8vormgeving c.q. grafieche vormgeving: 

fotografielokaal 
.. ' , .. , ..... . 

opnameruimte 
8 doka e 

berging 
2 ateliere, elk 100 rlf 

~ 2 bergingen, elk 12 rlf 
3 ateliere, elk 70 rlf 
3 bergingen, elk 12 rlf 
offeet, drukkerij en typografie 

F.Ruimtelijke vormgeving: 
atelier 
berging 
atelier 
berging 

G.Vrij echilderen: 
figuurechilderen atelier 

, , .. ' ... ' , . 

berging 
2 echilderateliere, elk 70 rlf 
figuurtekenen atelier 
berging 
2 bergingen, elk 12 rlf 
tekenen atelier· 
berging 

r ---
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H.Vrije grafi~che vormgeving: 

tekenlokaal 
berging 
lithografie-atelier 
berging 
ete-atelier 
berging 

I.Keramieche vormgeving: 
materialenkennielokaal 

, ...... , , , ... ' 

atelier 
berging 
atelier 
berging 

droogkamer } 
ovenruimte 

J.Plaetische vormgeving: 
atelier metaalbewerking 

, . . . . . . . . . . . 

berging 
atelier hout, gipe en eteen 
berging 
atelîer kunetetofbewerking 
berging 
houtwerkplaate 
ver.fepuiterij 
berging 

K,extra werkruimte (o.a. opbergruimte,naelagruimte) 
naar verkiezing over de verechillende afdelingen te 
..... , .. , . ' ... , ' 

verdelen. 
Per afdeling 16 nf 

L.atelier voor nabooteing etage-eituatie: 
De helft van het aantal studenten in het vijfde 

... ' . . ' . 
etudiejaar van de afdelingen echilderen, grafiek, 
monumentaal e·n plaetisch vormgeven maal 10 nf 
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M.expoeitieruimte: 
a. in de vorm van verbrede gangen 

tot maximaal 3.50 m. 
b. bij het overblijflokaal ter 

grootte van 60 rif.. 

N.lokaal materialenkennie: 

0.Direktie vertrekken: 

direkteurskamer 
. , .. , . ' ... ' . , , .. ' 

adjunkt-direkteurakamer 

zie keramische vormgeving 

25 
20 

docenten-/lerarenkamer, tevens voor overig pereoneel 
(deegewenet in twee docenten-/lerarenkamere te spliteen) 
grootte: 10 rif.+ 0,1 leraaruren 86 
adminietratiekamer 47 
archiefruimte bij de adminietratieka.mer 15 

Tl 
rif. 

Tl 

Tl 
kamer echoolarte, tevens wacht- spreek- en meiejeekamer18 rif. 
kamer assistente echoolarte, tevens epreek-etc. 20 rif. 
kamer studentencorps 20 rif. 

P.Nevenruimten: 

concierge-kamer 12 rif. 
overblijflokaal, tevens te gebruiken ale ruimte voor 

, onderwijsdoeleinden (dia, film, colleges, gastdocenten) 

Incluie toneel en podium. 
Helft van het aantal leerlingen x 0,8 rif.+ 40 rif. 
keuken bij het overblijflokaal 
bibliotheek 
werkplaats assietenten 
garderobe, incluis taseenberging (desgewenst te verde
len over twee of meer ruimten en/of aan andere ruimten 
toe te voegen) Aantal leerlingen gedeeld door 25 maal 

7 Tl 

200 
22 

58 
48 

112 

13 kamer hulppersoneel/schoonmaakdienst 
rijwiel- bromfieteenberging voor maximaal 
plaatsen, bij voorkeur buiten het gebouw 
werkkast per verdieping, elk 

p.m. 

berging vuilnisemmers 
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toiletten, een toilet per 20 leerlingen 
oppervlak met inbegrip van voorportaal per twee 

toiletten i3 5 ~- Totaal 
4 docententoiletten, inclusief garderobe 

50 

(op dezelfde manier berekend al~ bij de leerlingen) 31 i 
wa3gelegenheid voor de leerlingen, teven~ kleedruimte 50 i 
centrale berging 64 cl 

Q.Algemeen: 
gangen, algemeen breedte 
...... , . 
vrije hoogte lokalen en bijruimten 
vrije hoogte overblijflokaal (bij echuin dak 

gemiddelde hoogte) 

p.m •. 
parkeerruimte 
entree 
e.v.+ verdere inetallatiee 
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totale oppervlaktes: 

theorielokalen 

ba~'Sisjaar 

monumentale en vereierende vormg. 

mode vormgeving 

publiciteits vormgeving 

ruimtelijke vomgeving 

vrij schilderen 

vrije grafische vormgeving 

keramische vormgeving 

plastische vormgeving 

extra ruimte 

stage atelier 

expositieruimte 

direktievertrekken 

nevenruimtes 

"lokalen 

230 nf 
450 -rff 

450 nf 
370 cl 
736 nf 
170 nf 
410 nf 
250 nf 
300 -rff 

370 rff 

3736 nf 

112 cl 
250 1~ 

60 cl 

251 cl 
667 cl 

berging 

53 nf 
60 nf 
36 nf 
50 cl 
72 nf 
24 nf 
60 cl 
36 rff 
24 rrf 
88 cl 

503 rff 

5076 cl 503 cl 

totale netto vloeroppervlak 5579 nf 
due totaal bruto 9320 cl 

(aangehouden is 60 % netto oppervlak, 13% marge, 18 % circu

latieruimte en 9 % kon~truktieruimte. Totaal: 100 % = bruto) 

standaard bouwkosten: fl. 564 peri 

dus: 9320 maal 564 is fl.5.256.500,--

totale stichtingskosten: fl. 950 per nf 
dus: 9320 maal 950 is fl. 8.854.000,--

(kostprijzen per 1974) 

-15-
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© -DE KEUZE VAN HET BOUWTERREIN-

Er zijn diverse mogelijkheden voOr een vestigingsplaats van een 

nieuwe kunstakademie in 's-Hertogenbosch. 
1. Onderbrengen van de akademie in te verbouwen panden in de 

binnenstad. Dit is in verband met de doelstellingen van het 
projekt niet overwogen. 

2. Er is misschien sprake van sloop van de fabriek van de ,, ,, 
Gruyter, waardoor een bouwterrein vrijkomt. Het is echter 

niet waarschijnlijk dat de gemeente een kunstakademie op die 

plaats wil vanwege de sfeer van de akademie en de dure 
bouwgrond. 

3. Gebruik maken van de huidige plaats van de akademie. Dit 

zou dan een nieuw gebouw kunnen zijn of een verbetering van 

het bestaande. 
Ook deze mogelijkheid valt uit: ten eerste omdat verbouwen 

van een bestaand geheel in etrijd i~ met de opzet van het 

projekt en ten tweede omdat bij een kompleet nieuw gebouw 
op die plaats vooraf gesloopt zou moeten worden. Dit is 

organisatorisch voor de school erg moeilijk en tevens is het 
de vraag in hoeverre het oude gebouw nog waardevol is. 

4. Een geschikte situatie is misschien te vinden tu~sen de 
:Merwedelaan en De Bossche Pad. Dit terrein ligt op ongeveer 

twee kilometer vanaf het station. 
Bovendien zijn er nog enkele terreinen vr1J in uitbreidings

plan Noord., die vallen onder de zg V.A.B.-terreinen. 

(Voorzieningen en Algemene Bebouwing) 

Er is een keuze gedaan uit de bouwplaatsen genoemd onder punt 4 
Hierbij is gebruik gemaakt van een tabel waarin vertikaal de -

alternatieven voor de plaatsen staan en horizontaal de gegevene 
ervan worden genoteerd. Dat dan wat betreft de afstanden tot 
het centrum en het station, bereikbaarheid, terreingrootte, 

gevarieerdheid van de omgeving en gelûid~overlast door verkeer. 
Deze tabel kan worden uitgebreid met bouwvoorschriften, grond-

-
kosten, grondgesteldheid etc. en zelfs nog worden gekwantifi-
ceerd met een zg. gewogen schaal. 
Deze verfijningen ten behoeve van de keuze zijn njet gehanteerd 

omdat er van de aangeduide vestigingsplaatsen snel twee over

blijven. 
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F 

r 

De voornaamste reden dat er Bnel enkele plaataen zijn afgevallen 
... 

lenis wel de excentrische ligging. 

Overblijvende: uitbreidingsplan "Noord" Rompertsebaan (d.) 

Merwedelaan/Bossche Pad (e. in figuur 5) 

Na het in ogenschouw ner1en van de terreinen en in samen1:1praak 

met de direkteur van de akademie is de uiteindelijke keuze op 

de laatste gevallen. 
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@ -HET SCHE~SONTV!ERP-

Om te komen tot een schetsontwerp voor de akademie is gewerkt 
vanuit twee invalshoeken: enerzijds het bouwterrein met zijn 
omgeving dat bepaalde voorwaarde~ stelt aan een nieuw gebouw en 

anderzijds dat gebouw zelf met zijn 5pecifieke programma van 
eisen. 

Daarnaast bestaat natuurlijk ook de invloed van de ontwerper: 
zijn idee over bouwen in het algemeen en de wijze van beleven 
van de kunstakademie in het bijzonder. 

Voordat deze ontwerpzaken op de volgende pagina'~ aan de orde 
komen zullen de uitgangspunten gedefinieerd worden, die tijdens 
het projekt zouden gelden. 

UITGANGSPUNTEN: 

Doel is het ontwerpen en detailleren van een nieuw gwbouw voor 
de Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving te ~-Hertogen
bosch. 

De tmtale grootte van het gebouw is ongeveer 9000 ~. 
Dit is nader uitgewerkt in het programma van eisen. 

De grootte van elke ruimte ligt vast in een aantal~. Dit zijn 
echter geen bindende eisen. Reden voor deze vaststelling is het 
verkrijgen van een totaalbeeld en een totaaloppervlak dat voor 
het Ministerie van Onderwijs een kriterium zou zijn voor de 
totale bouwsom. 
Ruimtes mogen zo veranderd worden, dat onderwijs en verdere 
aktiviteiten mogelijk blijven. 

Er is gerekend op een leerlingen-aantal van ongeveer 400. 
De redenen: -Het Ministerie van Onderwijs streeft ernaar om 

de "regionale" akademies niet groter dan dit aantal 
te houden. 

-T.a.v. het programma van eisen betekent dit, dat 
alle gegevens van dit moment te gebruiken zijn. 
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Wat de uitbreiding van de school betreft: er kunnen nog enkele 
leerlingen geplaatst worden in sommige vaklokalen. De uitbreiding 
zal dus in eerste instantie vooral gelden voor het leerlingen
aantal van bepaalde vakrichtingen. 

Er bestaat de tendens om het werk meer in groepjes te doen, ook 

tussen de diverse vakrichtingen. Dit moet zoveel mogelijk te 
realiseren zijn in de nieuwe akademie. 

De akademie moet ook voor anderen dan eigen studenten openstaan. 

door: exposities: deze zullen een gastvrij karakter moeten 
hebben en regelmatig moeten worden gehouden. 
avondkursussen: bepaalde gedeelten van het gebouw 
zullen 's avonds opengesteld moeten worden zodat er 

·diverse kreatieve kursussen gedraaid kunnen worden. 

De akademie is verdeeld in diverse vakrichtingen. Omdat de 
grenzen tussen deze richtingen kunnen veranderen en er nieuwe 

richtingen bij kunnen komen, moet hiermee in het ontwerp 

rekening worden gehouden. 

Er zij_n diverse veranderingen in de onderwijsstruktuur mogelijk. 

Deze zullen binnen nader te bepalen grenzen in een nieuw gebouw 

te realiseren moeten zin. 
-interne verandering: andere samenwerkingsvormen. 
-externe verandering: meer leerlingen in totaal 

minder leerlingen in totaal 
- andere richtingen naast de acht bestaande. 
-verzelfstandiging van bepaalde onderafdelingen. 

-samenbundeling van diverse vakrichtingen. 

, T.a.v. het ontwerp: doel is een ontwerp te maken waarbij 
konstruktie, funktie en architektonische verschijningsvorm 

tot een geheel worden geïntegreerd. 
Uitvoeringstechnische, financiele, milieutechnische, stede
bouwkundige en andere aspekten komen all@ dan ter spr2ke, 
als zij van wezenlijk bel~mg :::ijn voor de verdere voortgang 
van het projekt en een noodz~k elijk onderdeel vormen van 

het ontwerp. 
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@ -HET SCHETSOHTWERP /OMGEVDJG-

Op figuur6 is het bouwterrein weergegeven. Het te bebouwen 
terrein is ongeveer 15.000 J groot wat inhoudt dat de akademie 

bij volledige laagbouw ongeveer 60 % van het bouwterrein in 

neemt. 
Deze-~situatie biedt enkele aanknopingspunten voor een nieuw 
ontwerp: 

1. De afmetingen: de grootte en vorm van het terrein spelen 

een uiteraard een grote rol. 
2. Uitzicht en eventuele inkijk: vooral de flat inide nabijheid 

is erg bepalend. Bij het ontwerp is rekening gehouden met 

interessante of saaie uitzichten. 
3. De entree: om de akade~ie te bereiken is een ingang aan de 

noordkant van het terrein vanwege het verkeer het meeet 

logisch. 
4. •'De richting van de flat is als een belangrijk gegeven gehan

teerd bij het ontwerp. 

5. Hoog of laagbouw: een paviljoenbouw zal gevoelematig gezien 

moeilijk aansluiten bij de flat. Het is in verband met de 

afmetingen van het terrein en de gevellengte op het noorden 

gericht trouwens toch moeiltjk om alles in paviljoenbouw te 

ontwerpen. 
6. Veel ruimtes zijn gericht op het noorden of noord-oosten. 

Deze eis is van zeer groot belang bij het ontwerp. 

Het ontwerp dat vanuit deze gedachtengang ontstaat is te zien 

op blz.23 Het is een gebouw met enkele vleugels voor het 

onderwijsgedeelte, dat van zuid naar noord afloopt in bouw
hoogte. 
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figuur 7: opzet n.a.v. omgeving 
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(/) -HET SCHETS0NTVIERl'/PR0G. VAN EISEN-

Het programma van eisen zoal~ gedefinieerd op blz .10 t/rn .14 is 
zo omvangrijk dat het niet direkt te hanteren is. 
Daarom is op diverse manieren geprobeerd om dit te ordenen om 

er meer inzicht in te verkrijgen. 
Er is o.a. een omvftngrijk schema gemaakt met alle ruimtes hori
zontaal en alle kwaliteiten aan die ruimtes te stellen vertikaal 
Deze kwaliteiten zijn: ruimtevorm, verlichting, akoestiek, 
installaties en inrichting, waarbij elk punt weer gesplitst i5 
in verschillende onderdelen. Zo is bijvoorbeeld verlichting_ 
gesplitst in: daglicht vereist, zonwering noodzakelijk, uitzicht 
gewenst, verduistering vereist, daglicht van noord of noordoost 

vereist etc. 
Uit dit schema volgde een globale indeling die vooral gebaseerd 
is op het belangrijke gegeven van de lichtinval. 
Daglicht uit het noorden of noord-oosten is namelijk ideaal om 
bij te schilderen en te tekenen vanwege het vrij gelijkmatige 

karakter ervan 

A. ATELIERS: aamtal 
op het noorden + modeltekenen 90 of 100 .'i 7 
op het noorden + modeltekenen 70 nf 4 
op het noorden 90 2 1 m 

op het noorden 70 2 ·2 m 

op noord-oost 90 of 100 2 8 m 

op noord-oo3t 70 2 4 m 

monumentaal 150 r1 1 

stageruimte 250 r1 1 

op het zuiden (eventueel) 10 

B~ THE0RIERUIMTEN 

C. WERKPLAATSEN 

D. ALGEMENE RUIMTEN 

De ateliers nemen een belangrijke plaats in binnen het prog. ~
eisen. Ze zijn nogal bepaald wat hun vorm betreft, omdat in 
deze ruimtes gewerkt moet worden bij vrij gelijkmatig binnen

vallend daglicht. Ze mogen niet te diep zijn omdat het daglicht 
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dan niet achterin krui komen. Van de andere kant mogen ze ook . 
weer niet te ondiep zijn want dan krijgt men een te vlakke be-
lichting bij het modelschilderen. 

Vandaar dat de werkruimte ongeveer vierkant is waarbij ook nog 

een ~trook ernaast is geprojekteerd voor de docent en de berg
ruimte. (Zie tekening) 
De meest voorkomende groottes van de ateliers zijn: 

70 nf + 12 1i~ 1, berging = 82 nf 
90 nf + 12 nf =102 nf 

100 2 
+ 12 2 =112 nf m m 

Afmetingen die aan deze groottes voldoen en waarbij de werk-
ruimtes voldoende diepte hebben zijn o.a.: 

8,40 X 8,40 70 !}A 8,40 X 9,60 = 81 

8,40 x10,80 = 91 ~} B 
8,40 x12,00 =101 
8,40 x12,00 =101 ~ l C 
8,40 x13,20 =111 m 

!A ! ; i ! i j 

-- --r;---t i ; ~~:~t-Y 
-- --+-' -J _ _;_ __ :c,loc._:j/ 
_ _J ____ + .. -i f l __ .,..· _i _, 

___ ;..w~t"k.f1.t•"!"+~. 
1 ~ ; 

-- +i-_tr~-î:. ;,f"o 
: ' : : C 
; 1 • 

t J-60 ...., t t 

____ .,_ ____________ _ 
t ,~.20 m. t 
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IN het schetsontwerp dat vanuit de omgeving is ontstaan is al 
~prake gev1eest van een opbouw met vleugels. Met de gegevens uit 
het programma van eisen is gezocht naar een doorsnede van zo'n 
vleugel waarbij aan diverse eisen moet worden voldaan: 

1. de vrije hoogtes van de ruimten: 
gangen theorielokalen en nevenruimtes 
ateliers 
werkplaatsen 

2. Aantal ruimtes: 

3 m. 
4 m. 
5 m. 

de verhouding ateliers:werkpl.:theorielokalen = 3,5:1:1 
3. Ligging tov. het noorden: 

de ateliers liggen op het noorden of noord-005ten 
de theorielokalen liggen op het zuiden of zuid-oosten 
de werkplaatsen bij voorkeur bovenlicht 

4. Ligging tav. eventuele onderlinge geluidshinder: 
de ateliers zijn varierend van stil tot rumoerig 
de werkplaatsen zijn soms zeer lawaaierig 
de theorielokalen zijn vrij stil. 

5. De circulatie-opzet: 
de ruimtes hebben in principe een vaste plaats binnen een 

ci~culatiesysteem. 

Zeer belangrijk voor de dwarsdoorsnede van een vleugel is echter 
de manier van beleven van de akademie: voor mij moet het een 
konfrontatie en integratie worden van de verschillende soorten 
onderwijs. 
Vanuit de geschetste eisen ontstaat het volgende beeld: 

Il 
atelier 

theorie werl<ptaats atelier 

zuid ·· noord 
figuur 9 
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Vanuit omgeving en program□ a van eisen is dus een basisopzet 

ontstaan voor het ontwerp van de akademie. (zie hieronder) 

Een verdere doorwerking hiervan is op de volgende bladzijde te 
zien. Een van de· essentiele veranderingen is i.vel dat de algemene 

ruimtes naar het middengebied zijn verplaatst, waardoor de opzet 

van het gebouw duidelijker wordt. 
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--- --::;y 

1 
C 1 a, 
lil 1 ..... 
0 1 

lil 0 a, 1 L. 0. a, L.. 1 ~ 0 

----, 
a, L. (!) 1 - Q) ..c 1 0 ~ ..... 

1 
1 

en 
C C 
Cl a, 
(!) lil ..... 

'tJ 0 

1 
L.. 0 a, 
(!) 

> /-
Cl L. 

1 

~ 
1 
1 

C 1 
(!) 1 

0 ~ 
L. a, 
(lJ ..c 

(/) ?; ..... -L. Ol 
(!) 

E 1 
(lJ 1 
en 1 -'O 1 

,J 
/1 

/ 
/ 

,/ 
/ 

/ 
7 

7 
7 

V 

figuur 10 

-27-

(!) -a, ..... 
0 

/ 
/ 

lil 
'-a, -(!) ..... 
0 

/ 

/ 
/ 

/' 

/ 

/ 
I' 

I' 

I' 
/ 

J 

C 
0. 

- (!J 

"'O 
L. 
(lJ 

> 

lil 
L. 
(!) 

(!) ..... 
0 

1 
1 

~ 



ï 

1-
i 

\) 
\) 
L 
+ 
C 

~ 

r----7 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 
1 1 L ____ _j 

---, t--- 1 

1 1 
1 1 
1 1 

1 ç ' 
1 ~ 1 
1 1/1 
1 
1 ~ 1 
1 <t) 1 
1 - 1 
L--(l;--1 
r--.iz- 7 
1 ... 1 
1 1) 1 
1 ) 1 
1 ;, 1 
1 1 
1 

1 1 
1 1 L _____ J 

-28-

t--- -7 
1 1 

1 l 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 C 1 
1 & 1 
L_ -.J)-- -l 

---?ij--ï 
r <O 1 
1 - 1 
1 Q... 1 
1 .J/ 1 
1 ... 1 
1 ~ 1 

1 ~ 1 
1 . 1 

1 1 L _____ __j 

---, r- ' 
1 ' 1 1 
1 1 
1 1 
L _____ J 

figuur 11 

schetsplan 

- 1 



r 

' r-

@ -HET ONTWERP (VANAF HET TUSSENCOLLOQUIUM)-
• 

INLEIDING: 
Na het verbeterde schetsontwerp i3 getracht om deze schet~en 

uit te werken tot een definitief ontwerp. Omdat in deze fa~e 

diverse zaken door elkaar liepen zal in de behandeling ervan 

niet de chronologische volgorde worden aangehouden maar een 

onderscheid worden gemaakt in drie belangrijke zaken: 

a. de ontwikkeling van de plattegrond van het hele gebouw 

b. de ontwikkeling van een vleugel van het gebouw 

c. de ontwikkeling van het middengebied 

Er bestaat natuurlijk een samenhang tussen deze onderwerpe~ 

maar die is tijdens het ontwerpen weinig gebruikt. Daarom zal 

die relatie niet expliciet worden behandeld, doch slechts 

worden aangestipt bij de behandeling van de afzonderlijke 

punten a, ben c. 

l 

r 
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® -DE ONTWIKKELING VAN DE PLATTEGROND-

Allereerst is geprobeerd een struktuur te vinden voor de platte

grond zoals deze geschetst is op blz 28. Die struktuur is dan 

een hulpmiddel bij de konstruktieve opzet van het gebouw. Ze 

moet zorg dragen voor een eenheid, een samenh~ngend geheel. Er 

treden echter enkele problemen op bij het zoeken naar die 

struktuur. 
1. In de vleugels van het gebouw zijn duidelijke richtingen te 

onderscheiden, terwijl deze in het middengebied moeilijker 

zijn aan te wijzen. 
2. Er zijn hoogteverschillen tussen de diverse ruimtes die het 

maken van een systeem bemoeilijken. 
3. Het gebouw bestaat uit een middengebied met vleugels die 

een hoek van 135°met elkaar maken. 

Dit komt dus in fiete neer op twee orthogonale stelsels die 
<> 

onder een hoek van 45 bij elkaar komen. 
Vooral dit punt is essentieël in de hele problematiek. 

Het zoeken naar de struktuur gebeurde d.m.v. schetsen waarin 

nog geen bouwkundige konsekwentie~ zijn verbonden aan elke 

oplossing. Het is meer een vormenspel om de gevormde hoek van 
0 

135 te kunnen begrijpen en een bruikbaar lijnenraster te vinden 
als. "onderlegger" voor de konstruktie. 
Er volgen nu enkele rasters als voorbeeld, waarbij eerst gezocht 
is naar de mogelijkheden van de achthoek.(vanwege de hoeken van 

135°daarin) Daarna enkele voorbeelden waarbij de vier richtingen 

van de twee orthogonale stelsels worden terug gebracht tot drie 

richtingen. 0 
7 : II I 

') : 1 1 r 
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Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om de 

hoek om te gaan. Als men een raster toepast van bijvoorbeeld 

twee achthoeken voor de breedte van een werkplaats: 

~31-

vleugel breedtes 

ongelijk! 

figuur 13 

vleugelbreedte gelijk, 
moeilijke tussenoplossing 

figuur 14 

gespiegeld rond de symm.-as 

het resterend gebied heeft 
niets meer met de achthoeken 

te maken. 

figuur 15 
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het terugbrengen van de vier richtingen uit de vleugels tot drie 

richtingen. Dit is voor de hele plattegrond nader uitgewerkt, 

maar het nadeel ervan is dat het richtinggevoel in de vleugels 

waarschijnlijk erg moeilijk zal zijn door de toepassing van 

"schuine" liggers. 

figuur 16 speciale elementen die overgaan 

in een lineaire atruktuur. 

figuur 17: schets van een uitwerking van de 

plattegrond in een bepaald raster. 
-32-
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Omdat op de aangeduide manier echter geen struktuur is gevonden 

waarmee verder kan worden gewerkt is het probleem op een andere 
wijze aangepakt. Het gebouw is gesplitst in twee delen (vleugels) 

waartussen een middengebied ligt. 
Als belangrijkste argu□ent voor deze benadering geldt wel dat 

het middengebied wezenlijk anders is dan de vleugels. Het hoort 

wel, evenals de werkplaatsgedeeltes in de vleugels tot de cir
kulatieruimtes, maar het is een deel van het gebouw waarin geen 

onderwijs wordt gegeven. Het gebied vormt als het ware het hart 

van de school. 
• De gevormde hoek van 135 in de vleugels wordt nu opgelost door 

een c~kelvormige overgang. (Zie figuur 18) 

Daarvoor moeten nog wel enkele zaken worden opgelost: 
- hoe groot is de kromtestraal van de bocht? 

hoe zitten elementen als ramen, muren en vloeren in de bocht? 
(dit vooral in relatie tot de plaatsing in de rechte gedeeltes) 

- uit hoeveel segmenten bestaat de bocht? 

- hoe is de kolomplaatsing in de bocht? 
wat zijn de afwijkende elementen? 

- moeten de beide vleugels dezelfde opbouw hebben of heeft het 
hele gebouw een middelpunt, waardoor de voorste vleugel een 

kleinere straal krijgt dan de achterste. 

- hoe·liggen de gevormde vleugels t.o.v. elkaar? 
- Maar vooral: hoe sluit het middengebied nu aan? 

De meeste van deze problemen over de bocht zijn allen op te 
lossen in relatie met de opbouw van het rechte gedeelte van een 
vleugel en de opbouw van het middengebied. 

Daarom zal het volgende hoofdstuk gaan over de ontwikkeling van 
een dwarsdoorsnede van een vleugel. 
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@ -DE ONTWIKKELING VAN EEN DWARSDOCRSNBDE VAN EEN VLEUGEL-
.. 

In de ontwerpfase is een idee ontstaan over de dwarsdoorsnede 
van een vleugel. Dit idee is uiteraard gebaseerd op het aantal 
onderwijsruimtes en hun ligging t.o.v. elkaar. De schets is 
echter vooral voortgekomen uit de lichtinval die elke ruimte 
nodig had. (zie ook figuur 9) 

figuur 19 
Noo'R.l) zuio. 

De diepte van de ateliers is ongeveer 8 meter zoals eerder is 

betoogd. Als maat voor het werkplaatsgedeelte is+ 11 meter 
gekozen: dat komt voort uit de oppervlaktes van de werkhoeken 
in dit gedeelte. De theorielokalen zijn iets kleiner dan de 
overige onderwijsruimtes ; om ze toch voldoende gevelbreedte te 
geven is hier een dieptemaat van 6 meter aangehouden. 
Verder valt in de schetsop te merken dat de gevels van de 
ateliers onder een helling zijn getekend. Dit is gevoelsmatig 
ontstaan, maar blijkt uit het oogpunt van de lichtinval een 
juiste beslissing te zijn. 
Als circulatie-systeem is gekozen voor een bordes bereikbaar is 
via enkele trappen tussen de theorielokalen. Vanaf dit bordes, 
dat ook een zicht biedt öp de werkplaatsen bereikt men de 
ateliers boven. Alle ruimtes op de begane grond bereikt men via 
het werkplaatsgedeelte dat tevens als "gang" fungeert. 

Er zijn al snel enkele essentiele wijzigingen opgetreden in dit 
ontwerp. Het bordes vervalt, omdat er toch al een ruimtelijke 
relatie bestaat tussen de ateliers boven en de werkplaatsen. 
Tevens is het dak als een eenheid opgevat: het geheel bestaat 
niet meer uit twee "steenachtige" ateliers met een licht stalen 
dak ertussen over het werkplaatsgedeelte. De reden hiervoor is 
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dat zowel binnen als buiten het dak toch als een eenheid wordt .. 
ervaren. 
Naast deze wijzigingen is ook een duidelijker onderscheid 
gemaakt tussen lichtinval enerzijds en uitzicht anderzijds, wat 
onder meer resulteert in een raam in de bovenste ateliers dat 

uitzicht geeft op de werkplaatsen. 

figuur 20 

In deze fase ontstaan tevens ideeen over de konstruktie, 
Uitgangspunt hierbij is, dat de werkplaatsen zonder tussensteun
punten worden overspannen-: dit om een vrije indeling mogelijk -

te maken. Er is gezocht naar een konst~uktie waarbij de balken 
in dwarsrichting van de vleugels liggen. 
Als h~o.h. afstand van deze balken wordt 3 meter aangehouden. 
Deze maatkomt terug in de ateliers: drie traveeen van 8x3 meter 
voor een klein atelier en vier traveeen van 8x3 meter voor een 
groot atelier, met daartussen eventueel een travee als berging. 
Bovendien is deze afmeting van 3 meter aangehouden i.v.m. de 
a.fmetingen van eventueel toe te passen gevelelementen W~èarbij 
3rneter de maximumbreedte is in verband met het vervoer. 

Om op de dwarsdoorsnede terug te komen zoals getekend in figuur 
20: het dak is nog geen eenheid. Daarom is getracht om de dak
kappen van de werkplaatsen ook toe te passen op de ateliers. 

Nu is een ritmische verdeling van deze kappen mogelijk als 
uiting van de gewenste dakvorm over de verschillende ruimtes. 
Daarbij is rekening gehouden met het repetitie-element: twee 
eenheden voor de ateliers en drie voor de werkplaatsen. 
Deze gedachtengang is duidelijk te zien in figuur 21. 
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figuur 21 

Tot nu toe is elke stap die leidt tot de laatst-getekende schets 
van de dwarsdoorsnede van een vleugel vrij goed beredeneerbaar 
geweest. In de loop van het ontwerpproces is getracht om deze 
schets bouwkundig gestalte te geven. Het is de bedoeling geweest 
om dit te doen vanuit enkele basisdetails. Er zijn namelijk 
punten in de schets aan te wijzen waar :·moeilijke "ontmoetingen" 
ontstaan van buiten en binnen.(Omcirkeld in figuur 21) 
In deze fase van het ontwerpen ontstaan er echter problemen met 
de complexiteit van het geheel, want om deze details te ontwerpen 

moet ~reen duidelijke opzet aanwezig zijn voor de langsdoorsnede 
en de gevels. 
Er zijn twee mogelijkheden in langsrichting ~ergeleken: 
1. per travee een "afgeronde" kap. 
2. doorgaande sheds (evt. plaatselijk met tussenschotten.). 
Deze verschillende oplossingen zijn te zien in figuur 22. 

figuur 22 
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De eerste oploss.ing is een vorm, die konstruktief gezien erg 

stabiel is. Er zijn geen speciale beeindigingen nodig ter plaatse 
van ··:een overgang van een hoog naar een laag gedeelte in de langs
doorsnede. (Figuur 23) 

figuur 23 

¼==:::;:=:===r=-~~ 

'~n '3 ..... 
2.,. 

De lichtopbrengst is een bepalende faktor geweest om toch voor 
de tweede oplossing te kiezen. De hoofdreden is echter het 

uiterlijk van het gebouw geweest. Veel kapjes naast elkaar werken 
al gauw een zekere mate van saaiheid in de hand. Dit wordt ver
meden als enkele kappen bij elkaar genomen worden tot een te 
vatten aantal. Bovendien is het zo mogelijk om de maat van een 

atelier aan te geven. Verschillende gevelschetsjes zijn te zien 
op figuur 24. 

figuur 24 a en b 
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-- figuur 24 c: uit te werken gevel. 

Naast deze gevelschetsen ontstaan ook ideeen over de zuidgevel 
van een vleugel. Uitgangspunt hierbij is dat er veel licht komt 
in de theorielokalen en dat de. ateliers van deze zijde geen 
licht ontvangen. Vandaar dat voor de laatste gekozen is voor 
kleine "uitkijkramen". (Zie hiervoor de bijgevoegde definitieve 
tekeningen.) 

Er is dus in dit stadium sprake van een idee over de totale vorm 
van een vleugel: Langsdoorsnede en dwarsdoorsnede liggen min of 
meer vast. Vanuit de schetsen zijn aanzetten ontstaan voor een 
oplossing in prefab beton. Een (niet geheel uitgewerkte) vorm 
hiervan is te zien op figuur 25. 

figuur 25: oplossing in prefab-beton. 
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Er is echter geen enkel prefab-systeem voor de vleugel van de 

akademie vanaf het begin logisch opgezet en konsekwent verder 

gehanteerd tot in alle details. 

Dit is dan ook de reden dat deze fase van het ontwerpproces vrlJ 

"rommelig" is geweest en er later uitwegen zijn gezocht in totaal 

andere konstruktievormen. Dit varieert vrij sterk: van oplossin

gen met.kunststof dakkappen tot een betonnen konstruktie met 

fraaie kolomvormen. ( zie figuur 26) 

Iets langere tijd is besteed aan een ontwerp met doorgaande 

stalen vakwerken: ook hierbij weer de opvatting dat het dak een 

eenheid is over alle onderwijsruimtes. (figuur 27) 

figuur 26 

figuur 27 
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Omdat geen enkele van de r,eschetste figuren aanleiding heeft 

geboden om een konstruktie verder uit te werken is er radikaal 

gestopt met deze manier van ontwerpen. 

Enkele uitgangspunten die na de eerste schetsen zijn geformuleerd 

zijn vervallen waardoor het mogelijk wordt een betrekkelijk 

eenvoudige betonkonstruktie uit te werken. 

Zo maken de gevels niet langer meer een hoek me_t de vertikaal 

en is gekozen voor licgtkoepels op het dak van de werkplaatsen. 

Het uiteindelijke resultaat is te zien op de bijgevoegde teke

ningen: een verdere beschrijving zal hier achterwege worden 

gelaten. 

-41 -
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® - HET MIDDENGEBIED -

In het hoofdstuk over de vorm van het hele gebouw is al uiteen 

gezet dat het middengebied zich heeft ontwikkeld tot een deel 

van het gebouw dat erg los tussen beide vleugels is geprojek

teerd. Omdat het in een late fase van het ontwerpproces is in

gevuld komen slechts enkele basisideeen t.a.v. dit gebied tot 

uiting in de uiteindelijke tekeningen. 

De beide vleugels zijn zo ten opzichte van elkaar verschoven dat 

de konstruktie van het middengebied aansluit op de rechte delen 

van een vleugel en een moeilijke aansluiting in de bocht wordt 

vermeden. De ruimtes zijn zodanig gegroepeerd dat alle zg. neven

ruimtes aan de gevel liggen. Centraal in het middengebied ligt 

dan de aula (overblijflokaal, toneelzaal, ontmoetingsruimte •... ) 

Er is getracht om de afscheiding tussen de gangen en de zaal 

zodanig te maken, dat er bij grote bijeenkomsten de mogelijkheid 

bestaat om ze bij elkaar te voegen. 

Er zijn twee wegen om van de ene vleugel naar de andere te gaan. 

Omdat er (brandwerende) deuren zitten tussen deze gangen kan· · c--

de ,zaal en een deel van degang(akoestisch)gescheiden worden van 

de rest van het gebouw terwijl de verkeersstroom toch door kan 

gaan./ 

Het verdere ontwerp is voornamelijk gebaseerd op de funktionele 

eisen zoals de vloeroppervlaktes, vrije hoogte, iigging t.o.v. 

elkaar.van de diverse ruimtes en de aansluiting van het gehele 

middengebied op de vleugels. 

-L. ?.-
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© - STABILITEIT EN DILATATIEVOEGI-;N -

De konstruktie van de akademie bestaat uit geprefabriceerde 

onderdelen: -kolo~men, met of zonder konsoles. 

-voorgespannen betonbalken. 

-verdiepingsvloeren: vlakke prefab plaatvloer.(Dato) 
-dakplaten: Durox-dakplaten van gasbeton. 

De funderingsbalken en de begane grond vloer zijn ter plaatse 
gestort evenals de schuine dakvlakken van de ateliers. 

De balken liggen scharnierend óp de kolommen. Om de konstruktie 

nu stabiel te maken worden de kolommen aan de voet ingeklemd. 
Dat heeft tevens als konsekwentie dat de fundering de inklemmings
momenten die dan onstaan op moet kunnen nemen. 
Het schema van de dwarsdoorsnede van een vleugel wordt als volgt: 

C F 

"'i.5o m. ~ 10-------------0. 
E I io-----"-T"--a 

5.4'5 r,,. 

L..50 "'· 

11 

8.oo rn. 12..oo m t S.oo m + . 

Bij de berekening is de aanname gedaan dat de kolommen AC en DF 

wind van de ene kant opnemen en de kolommen HK en LM wind van de 

andere kant. Deze aannarae komt voort uit het feit dat de horizon
tale krachten vanwege de opleggingen van de prefab-balken niet 
over alle kolommen worden verdeeld. Omdat de kolommen AC en DF 

over twee (hoge) verdiepingen doorlopen ontstaan daarin wel 
grote tweede orde effekten. 
Wat de windkrachten op de kopgevels betreft (dus loodrecht op de 

portalen): er wordt verondersteld dat deze zich over enkele 
portalen verdeelt via het dak en de verdiepingsvloer. Omdat de 
kolommen in de portaalrichting zijn ingeklemd kunnen de kleine 

momenten die dan in de andere richting ontstaan wel door enkele 
portalen wordeb opgenomen. 
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Op figuur 29 is de plattegrond van de konstruktie te zien, Omdat 

de afmetinegn van het gebouw aanzienlijk zijn doet zich de vraag 

voor of er geen dilatatievoegen nodig zijn. 

Aangezien het gebouw eigenlijk uit drie delen bestaat kunnen deze 

ook makkelijk gescheiden worden uitgevoerd. Er zijn in feite al 

natuurlijke voegen: deze worden tot volledige dilatatievoegen 

uitgewerkt. ( a en b.) 

..... ·-a 

C. 

figuur 29. 

Bij een normale gestorte betonkonstruktie zouden er zeker dila

taties nodig zijn in de vleugels. Maar omdat de dakplaten en de 

voegen in het dak "slap" zijn hoeft er daar niets te gebeuren. 

Bij grote uitzetting van de dakplaten zullen deze misschien iets 

gaan doorhangen. Meestal is de krimp een erger verschijnsel: als 

er echter krimp optreedt zal een ongevaarlijke scheur ontstaan 

ter plaatse van de voeg~ Zie figuur 30 • 

De verdiepingsvloer is een stijver element in de konstruktie. 

Omdat deze zich echter in binnenkondities bevindt zullen de 

lengte-veranderingen minder zijn dan van een dak. Daarbij komt 

dat de vloeren zijn opgebouwd uit prefab-platen. en bovendien 

worden onderbroken door trappenhuizen. 
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figuur 30 : 
vervorming van de dakplaten 

Er kunnen allen kwalijke effekten optreden in de begane grond 
vloer. Dit is een vloer van ter plaatse gestort beton tot een 

totale lengte van ongeveer 140 meter, waarin dus zeker scheuren 

zullen ontstaan. Vandaar dat er om de 30 meter voegen in moeten 
komen. Deze worden uitgevoerd als een glij-oplegging van de 
vloer op de funderingsbalk. ( Zie figuur 31 • ) 
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figuur 31 principe-oplossing van de voeg 
in de begane grond-vloer. 
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-}'UHDERING-

Om tot een redelijk verantwoorde keuze voor de fundering van 

het gebouw te komen is gebruik gemaakt van enkele gegevens 

verstrekt door Bouw- en Woningtoezicht in Den Bosch. Deze 
betreffen enkele sonderingen en boringen over een gedeelte van 

het gekozen bouwterrein. 

Van het resterende deel zijn geen grondgegevens bekend; daarom 

wordt de aanname gedaan dat de grondopbouw daar identiek is 

met de opbouw van het eerst genoemde gedeelte. 

N.B.: Deze aanname is echter bijna zeker niet korrekt omdat bij 

inzage van de sonderingen van het naburige flatgebouw bleek dat 

deze sondeerwaarden aanzienlijk lager lagen dan de waarden die 

verder zullen worden aangehouden. 

Gegevens Bouw- en Woningtoezicht: 

De verstrekte gegevens zijn voornamelijk ontleend aan een 

funderingsrapport dat is opgesteld voor een bejaardenflat op 

het bouwterrein aan de Merwedelaan. Dit terrein ligt op onge:.... 

veer 200 meter van de rivier de Aa. _Van de gemaakte sonderingen 

zijn er drie schitsmatig weergegeven in de bijlagen. Deze zijn 

echte! representatief voor de overige. 

De sonderingen zijn uitgevoerd met een ingesnoerde mantelconus 

die met een snelheid van 1,9 tot 2,1 cm. per seconde in de 

grond werd gedrukt. 

Bodemopbouw: 

-Bovenlaag: een zandlaag tot 1,5 à 2,5 meter +NAP. (Het maai

veld ligt op ongeveer 5,5 tot 6 meter +NAP.) 

Deze laag is soms verontreinigd met klei, slib en 

humus, vooral aan de basis van het pakket. 

De sondeerwaarden van het zuiver zand liggen op 

30 tot 50 kgf/cm2 en die van verontreinigd zand 

op 2 tot 10 kgf/cm 2 • 

-Tussenlaag:een ~andpakket van het Laagterras van de Maas. 

Dit is soms verontreinigd met klei en grind. De 
sondeerwaarden liggen tussen de 50 en 150 kgf/cm

2
. 

De basis van dit pakket ligt op 6tot 7 meter ~NAP. 

Deze laag bezit een goede draagkracht. 

-Onderlaag: Deze wordt gevormd door het Middenterras van de 
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Maas. De laag bestaat uit dicht gepakt zand. Er 
komen hoge sondeerwaardes in voor tot meer dan 

30d kgf/cm2 • 
De grondwaterspiegel ligt op 2,6 tot 2,7 meter onder het maai

veld; dit komt overeen met 2,9 tot 3,1 meter +NAP. 

FUNDERINGSONTWERP: 
Bij het ontwerpen van de fundering moeten twee zaken bekend zijn: 

1. de konstruktie van de akademie. 
2. de opbouw van de ondergrond. 
Wat de konstruktie van de akademie betreft zal slechts een deel 
(en wel de vleugel) worden beschouwd waarvoor de fundering wordt 

ontworpen. Zie hiervoor figuur 32 • 
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De belasting komt via kolommen op de fundering. Omdat deze 

kolommmen ook de stabiliteit verzorgen, zullen er inklemmings
momenten ontstaan die door de fundering moeten worden opgenomen. 

b01d8~ 
De opbouw van de grond is te zien op blz. G . Vooral de 

slappe kleilaag op 2,0 tot 3,5 meter -peil zal veel problemen 

opleveren in verband met zettingen. 

Bij deze gegevens van gebouw en grond zijn er enkele mogelijke 

funderingsontwerpen: 
1. op staal stroken in langsrichting 

stroken in dwarsrichting 

2. op palen balken in langsrichting 

balken in dwarsrichting 

3. grondverbetering toepassen. 
Deze mogelijkheden zullen nu in het kort besproken worden. 

1a. Fundering op staal met stroken in langsrichting (eigenlijk 

doorgaande poeren) . 

!! !! Il 

Hierbij ontstaat een grote kans op scheurvorming in de over

gang tussen stook en vloer. Tevens zal de aanlegbreedte van 
elke strook vrij groot moeten zijn in verband met optredende 

zettingen. 
Van strook BC zal de zetting worden berekend. Omdat deze te 

groot is zal dit alternatief worden afgewezen. 
( Zettingsberekening op blz. 8 • ) bïj 1a6e 

1b. Fundering op staal met stroken in dwarsrichting. Het nadeel 

van deze oplossing is het zettingsverschil over de lengte 

van de balk. Bovendien is het drukverdelend oppervlak onder 

een kolom moeilijk te bepalen. 
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2a. FunderingYmet balken in langsrichting. In verband met het 

op te nemen inklemmingsmomenf en de grote vloeroverspannin
gen is deze konstruktie niet aan te bevelen. ( vloeren tot 

8 meter overspanning.) 
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figuur 35 Il Il Il Il 
2b. Fundering op palen met balken in dwa.rsrichting. Vloerover

spanningen van slechts 3 meter. Het inklemmingsmoment van 
de kolom wordt door de balken opgenomen vanwege hun grote 

stijfheid in de gehele konstruktie. 
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3. Het toepassen van grondverbetering. Dit houdt in dat er ont
graven wordt tot ongeveer 3,50 meter min Peil. De kleilaag 
van -2,0 tot -3,50 meter moet verwijderd worden en vervangen 
door een zandpakket waarna een fundering op staal kan worden 
toegepast. De zetting zal klein zijn omdat de invloed van de 
diepere kleilaag miniem is. 

Als redelijke alternatieven voor de fundering blijven de twee 
laatstgenoemde over: palen met balken in dwarsrichting of grond
verbetering. Overwegingen die een rol spelen bij de keuze uit 
deze twee zijn o.a.: 
materiaalkosten: hoeveelheid (korte) palen- hoeveelheid zand 

waar gaat de klei naar toe en waar komt het 
benodigde zand vandaan? 

materieelkosten: heistelling - graafwerktuigen 
risico:faktor : minieme· zetting 4-t,- eventuele nazetting 

het verschil in laagdikte is bij een paal
fundering makkelijk op te vangen. 

bouwsnelheid : heien +-J>- ontgraven. 

Gevoelsmatig wordt gekozen voor de oplossing met palen, vooral 

omdat _het heipatroon erg simpel is en de palen erg kort kunnen 

zijn. 
Het schema van deze :fundering is al getekend in figuur 36 • Wel 
komen er nog koppelbalken ter plaatse van de kopgevels i.v.m. 
wringing in de funderingsbalken. Deze wringing ontstaat door 
het excentrisch aangrijpen van de kopgevel op de balken en door 
het inklemmingsmoment in de kolommen t.g.v. winµ op de gevel • 

. 
De inheidiepte van de palen ligt op 0,5 of 1,0 meter +NAP. 
Volgens het eerder genoemde funderingsrapport bedraagt de grens

puntspanning dan 55 kgf/cm2 • (Zie ook blz. in de bijlage) 
Met een veiligheidsfaktor van 2 betekent dit bijvoorbeeld: 

paal 35x35 34 tf. 
paal 30x30 24,7 tf. 
paal 25x25 
paal 20x20 

17,2 tf. 
11 t:f. 

Bij de kolombelasting zoals te zien op blz47komt nog het eigen 

gewicht van de vloer en de funderingsbalken en de nuttige 
belasting van de begane grondvloer. 
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@ -BOUWFYSICA-

In dit hoofdstuk volgt een korte kwalitatieve beschouwing over 

de klimaatbehandeling en de akoestiek waarbij ook de niet zuiver 
bouwfysische problemen van de installaties aan de orde komen. 
Het volgende hoofdstuk zal aan de lichtproblematiek worden gewijd. 

Omdat de akademie wat de klimaatbehandeling en installaties 
betreft niet wezenlijk afwijkt van andere scholen zijn deze zaken 

nauwelijks bestudeerd. De akoestiek verdient meer aandacht van
wege het geproduceerde lawaai in de werkplaatsen en ateliers. 
Het belangrijkste onderwerp van studie is echter het licht ge

weest omdat de kunstakademie daar speciale eisen aan stelt. 

a. Klimaatbehandeling: 
Om de atmosfeer in een ruimte behaaglijk te maken en te houden 

moet men letten op vier faktoren: verwarming 
koeling 
ventilatie 
luchtvochtigheid 

Het is mogelijk dit alles samen te rege1en d.m.v. een volledige 

air-conditioning installatie~ 
In dez,e laagbouw kunnen echter ramen worden opengezet dus men 

kan de doorluchting enigzins regelen. Daarbij komt voor de ven
tilatie nog het gunstige feit dat het aantal d lucht per persoon 

erg groot is. Ten derde zijn de meeste aktiviteiten niet zodanig 

dat er een precieze luchtbehandeling nodig is. Vandaar dat er 

gekozen wordt voor~_-verwarming 
-natuurlijke ventilatie+ plaatselijke venti

latie waar dit nodig is 
-geen regeling van de luchtvochtigheid 

Wat het verwarmingssysteem betreft: dit kan lokaal of centraal 

worden geregeld. Een centraal systeem vraagt de minste energie 
dus wordt dit gekozen. Er zijn echter veel types te onderschei

den naar overdrachtsmedium (water, stoom, lucht) naar stook
inrichting (gas, ~olen, olie) en naar overdrachtsapperatuur 

(convectoren, radiatoren, pijpen). 
Gebruikelijk in Nederland is de gasgestookte c,v. met warm water 

als overdrachtsmedium. Een moeilijke keus die dan overblijft is 

die tussen radiatoren en convectoren. Het bouwkundig ontwerp van 

de akademie is erg afhankelijk van zo'n keuze in verband met het 
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leidingverloop en het eventueel wegwerken van apperatuur in 

de vloer. Het is echter niet verantwoord om een uitspraak hier

over te doen omdat er nog veel meer bouwfysische aspekten een 

rol spelen, die in een vroeg stadium van het ontwerpproces door 

een deskundige bestudeerd zouden moeten worden. 

Zo zal een totale warmtebalans moeten worden opgesteld waarna 

samen met de andere gegevens meer inzicht verkregen kan worden 

in de verwarfllingsproblematiek. 

Dan kan ook een uitspraak gedaan worden over de grootte van de 

ketelruimte; die is niet gegeven in het programma van eisen. 

Een globale schatting is evenwel nodig om genoeg ruimte te reser

veren in het ontwerp. Volgens een tabel uit de leergang "Binnen

klimaat en Bouwen" zal bij een bruto inhoud van de akademie van 

42.000 deen ketelruimte nodig zijn van ongeveer 65 i. 

Naast dit alles moet nog worden opgemerkt dat de totale vorm van 

de akademie wat de warmtehuishouding betreft erg ongunstig is~ 

Het gebouw heeft namelijk een erg groot oppervlak in vergelijking 

met zijn inhoud. Bovendien is er een ontzettende hoeveelheid 

glas aanwezig op de koude noordgevel. 

Om de benodigde energie voor het verwarmen zoveel mogelijk te 

beperken is een goede warmte-isolatie van wanden en dak nood

zakelijk. Zo is het nodig om goede thermopane ramen te gebruiken 

en loopt het buiten-spouwblad voor de kolommen langs. Dit laatste 

beperkt het warmteverlies en vermijdt het optreden van koude

bruggen ter plaatse van de kolommen. 

Het dak bestaat voor een klein deel uit ter plaatse gestort beton 

met een isolatielaag maar voor het grootste deel uit het beter 

isolerende gasbeton. 

Naast de verwarming kan het ook mogelijk zijn dat er koeling moet 

worden toegepast. Dit probleem zal vooral gaan spelen in de werk

plaatsen waar een groot aantal lichtkoepels op het dak zijn ge

plaatst. Er worden daarom hoge eisen gesteld aan de kwaliteit __ 

van deze koepels: _ze woèten zoveel mogelijk licht doorlaten en 

zo weinig mogelijk warmte. 

Als er geventileerd moet worden zal dit op natuurlijke wijze 

moeten gebeuren. Het is wel noodzakelijk om enkele ventilatoren 

of afzuiginstallaties te plaQtsen in de meest kritische ruimten. 

(toiletten, ruimtes waar met polyester wordt gewerkt, stoffige 
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ruimtes voor beeldhouwers, terpentine en verfgeuren in sommige 
ateliers). "' 
Gelukkig is het aantal d lucht per persoon in de meeste lokalen 

vrij groot. De inhoud van een atelier is bijvoorbeeld 80 x 4 = 
320 nr, bij een bezetting van maximaal 20 personen betekent dit 

16 i per persoon. Het ventilatievoud kan dus vrij klein blijven, 

eenmaal per uur de lucht in deze ruimte verversen zal voldoende 

zijn. 

b •. akoestiek: 

Bij het ontwerpen is rekening gehouden met enkele faktoren om de 

geluidsoverlast tussen ruimtes onderling zoveel mogelijk te be

perken. Omdat er een zekere mate van integratie is tussen theo
rielokalen, ateliers en werkplaatsen kunnen de diverse ruimtes 

snel last van elkaar hebben. Zowel de ateliers als de werkplaat
sen kunnen wel wat lawaai verdragen, mmar voor de theorielokalen 
ligt dit wat gevoeliger. Deze zijn dan ook door een wand van de 

werkplaatsen gescheiden, waarbij die wand of massa of voldoende 

geluidsisolatie moet hebben. Omdat deuren een zeer nadelige in

vloed kunnen uitoefenen op een verder goede wand zijn de meeste 

theorielokalen alleBn bereikbaar via een portaal dat zich ter 

plaatse van de trappen naar de verdieping bevindt. 
Verder zullen de grootste "lawaaimakers" in de open werkplaatsen 

afgeschermd moeten worden. Hierbij valt te denken aan een totale 
afscheiding van bijvoorbeeld zaag- en slijpmachines en drukpersen 

Om de juiste bouwkundige oplossing te geven voor deze lawaai
bestrijding zou een onderzoek gedaan moeten worden naar het ge

luidnivo en het geluidspectrum van de diverse machines die in 
de kunstakademie worden gebruikt. Pas dan kan een beslissing 

genomen worden over de plaats, de hoeveelheid en de soort van 
geluidisolerend of -absorberend materiaal. 
Bouwkundig gezien kan nog worden opgemerkt, dat het juist voor
delen kan opleveren om enige machines volledig af te schermen , 

omdat de grote lengte van het werkplaatsgedeelte dan is opgedeeld 

inwerkhoeken die. overzichtelijker zijn. 
De geluidsproblematiek van de grote zaal in het middengebied is 

niet aan de orde geweest. Het ontwerp is wel zodanig gemaakt, 
dat deze ruimte geheel afgescheiden is van alle ateliers en werk
plaatsen, zodat geluidsoverlast van buitenaf minimaal.is. Wat 

de bespreekbaarheid en de nagalmtijd in de zaal zelf betreft: een 
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nader onderzoek ( door deskundigen op akoestisch gebied) zal uit 

moeten wijzen of er bouwkundige maatregelen genomen moeten wor
den en zo ja, welke. 

C 0 installaties: 
Onder het hier vermelde hoofd vallen onder andere: 

-warm- en koud water voorzieningen 

-riolering 
-gasleidingen 
-elektra (lampen, klokken, telefoon,) 

Over deze punten zijn allen enkele kwalitatieve opmerkingen te 

maken. 
Zo is in elk atelier koud en warm water noodzakelijk. Er moeten 

veel en grote wasbakken komen om gereedschap en werkstukken te 
spoelen; daarnaast zijn kleinere wasbakl~en nodig voor het wassen 
van de handen. Een juiste opstelling hiervan kan het beste gege

ven worden door mensen uit de praktijk. Zo bestaan er aanbeve
lingen van docenten van de kunstakademie in Tilburg over derge

lijke praktische zaken. (Gedaan n.a.v. een nieu:wbouw) 
Het is niet te verwachten dat gasleidingen in de ateliers met 

hungrafische aktiviteiten erg noodzakelijk zijn. Mocht dit toch 

het geval zijn voor verwarmingsdoeleinden, dan kan elektrische 

apparatuur deze taak wel overnemen •. Gasleidingen zijn in elk 
geval wel nodig in het natuur- en scheikundelokaal en in de werk
plaatsen voor de plastische vormgeving. 
Wat de elektra betreft: in dit kort bestek over het bouwkundig 
ontwerp valt hier nauwelijks iets over te vertellen. Wel is het 

duidelijk dat er plaatsen aangegeven moeten worden om de leidin

gen te leggen. 
Dit is in feite het hele punt waar het om draait bij alle instal
laties en hun leidingen. Elke bouwkundige oplossing ri.oet beschik

ken over leidingstraten of vooraf ontworpen sparingen in konstuk
tie onderdelen. 
Er ontbreekt nu echter een essentieel aspekt aan het ontwerp van 

de kunstakademie, omdat er niet vanaf het begin een deskundige 
inbreng is geweest van bouwfysische en installatie-technische 

aard. Daarmee zou in een vroeg stadium van het ontwerpen al een 
mening gevormd zijn over eventuele leidingen en de konsekwenties 

die daaruit volgen voor de konstruktie. 

-55-



r 

r 

@ - LICHT -

Bij het ontwerpen van de kunstakademie speelt het licht een zeer 
grote rol.Immers, men moet voldoende goed licht hebben om met 
kleuren en verven te kunnen werken. 
Enkele faktoren die hierbij een rol spelen zijn: 

- hoeveelheid licht 
- verhouding licht en donker in het gezichtsveld 

gerichtheid van de lichtstroom 
- .kleur en kleurweergave van het licht 

Voor wat betreft dit speciale onderwerp (kunstakademie) zal met 
name de eerste faktor worden beschouwd. Onderzocht zal worden 
of het mogelijk is zoveel daglicht binnen te krijgen, dat geen 
aanvullende kunstverlichting nodig is gedurende het grootste 
deel van de dag. 

Randvoori•1aarden: 
In het schetsontwerp is al een grote nadruk gevallen op de licht
inval van de lokalen. Tevens wordt er een sterke scheiding uit
gesproken tussen ramen waardoor licht binnenvalt en ramen waar
door men uitzicht heeft. 

u.......:oe. 

3 '2. 

'-- f ~v.-v--r- ~7 -----
De ateliers (1 en 4) moeten veel licht ontvangen. Hierin wordt 
na~elijk geschilderd en getekend en vinden verdere grafische 
werkzaamheden plaats die een behoefte hebben aan veel daglicp.t. 
Ze zijn gericht op het noorden of noord-oosten in verband met 
de gelijkmatige belichting en het ontbreken van hinderlijke 
direkte zonnestraling. 
In de werkplaatsen (3) voldoet bovenlicht het beste. Dit geeft 
geen hinderlijke schitteringen van zonlicht op de diverse 
machines en het licht is gelijkmatig van aard. 
Tenslotte zijn er nog de theorielokalen (2) op het zuiden of 
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zuid-westen die terwille van de gezellige sfeer wel om zonlicht 

vragen. Er moet daarbij wel zorg gedragen worden voor een eoede 
zonwering! 

Funktionele eisen: 

Naast het licht als architektonisch middel (namelijk om struk

turen en vormen te benadrukken en om sfeer te scheppen) zijn er 

funktionele eisen die aan het licht zijn te stellen. Deze zullen 

nu beschouwd worden. 
Allereerst is de hoeveelheid licht die nodig is om iets goed te 

kunnen zien sterk afhankelijk van de leeftijd. Een kind ziet bij 
dezelfde hoeveelheid licht meer dan een volwassene. (figuur38) 

2.5C>O 

'l.000 

ISOO 

-1000 

Aangezien de gemiddelde leeftijd van de studenten rond de twintig 

jaar ligt, is de waarde voor de verlichtingssterkte vrij gunstig. 

Naast deze leeftijdscurve bestaan er ook normen en aanbevelingen 

voor de verlichtingssterktes bij diverse aktiviteiten. Als norm 
wordt hier aangehouden: ateliers 1000 lux 

werkplaatsen 
theorielokalen 

Deze normen zijn gebaseerd op de NEN 3006 

Daglicht: 

750 lux 
500 lux 

In het vrije veld, bij gedeeltelijk bewolkte hemel varieert de 

verlichtingssterkte over de maanden van het jaar en over de uren 
van de dag. ( figuur 391) 

Tevens neemt de luminantie (de objektieve helderheid) van de r hemelkoepel naar de horizon toe af. Voor kwalitatieve beschou

wingen van de verlichtingssterktes is een zg. CIE-hemel opgezet 

waarin deze afname is verwerkt. 
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De verlichtingsterkte binnen: 
Om de verlichtingssterkte binnen te bepalen wordt allereerst de 

hemelfaktor gedefinieerd: E 
f= hemelfaktor= Ebinnen 

buiten , ofwel het deel van de 
hemelkoepel dat we vanaf een meetpunt in de binnenruimte zien. 
Deze hemelfaktor is echter geen volledig juiste maatstaf. 
1. Er zijn absorptie-verliezen, reflektie verliezen en verliezen 

door vervuiling van het glas. 
2. Lichtreflekties van binnen en buiten worden niet meegenomen. 
Vandaar dat men naast deze zuiver geometrisch gedefinieerde groot
heid een daglichtfaktor heeft gedefinieerd die een beter inzicht 
geeft in de verlichtingssitµatie. In formule: 

d= h+e+i 
h= hemelkomponent= hemelfaktor maal 21 
e= externe reflektiefaktor= ruimtehoek zichtbare vlakken x 15 % 

ruimtehoek halve bol 

ä= interne reflektiefaktor= een bepaald percentage Ebuiten 
t.g.v. reflekties binnen. 

Aan de zo gedefinieerde daglichtfaktoren kunnen normen verbonden 

worden, zo stelt de Duitse norm DIN 5034 

verlichtin minimum waarde daglichtfaktor 
gering 1 % 
matig 2 % 
hoog 5 % 
zeer hoog 10 ~ ,o 
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De berekening van de daglichtfaktoren voor de ateliers en de 
werkplaatsen: 

De berekening geschiedt aan de hand van het schetsontwerp. Omdat 
brede stijlen en iets kleinere lichtopeningen al een grote in
vloed hebben op de daglichtfaktor, moeten de uitkomsten kritisch 
gehanteerd worden. 
De ligeing van de meetpunten en enkele voorbeelden van het be
palen van de hemelfaktor zijn te zien in de bijlagen. 
Bij het bepalen van de daglichtfaktor is de tweede komponent, 
de externe reflektiecoeffioiënt, op nul gesteld vanwege de 
gering invloed ervan. 
De interne reflektiecoefficiënt tenslotte is afhankelijk van de 
hoeveelheid glas in de gevel t.o.v, het vloeroppervlak. 

Uit de tabel uit "Bouwfysica" van prof. Kosten worden de volgende 

getallen ontleend: 

verhouding 

glasopp. tot 
vloeropp. 

1 : 2,5 
1 - : '4 
1 · : 5 

reflektiefaktor 
20 c; 1 

reflektiefaktor 
reflektiefaktor 

2,0 
1 , 3 

1 , 1 

vloer 

40 % 
wanden 
plafond 

2,7 
1 , 8 

1 , 5 

60 % 
70 % 

De verhouding van glas en vloeroppervlak komt hier overeen met 

de ateliers onder (1:2,5) de werkplaatsen (1:4) en de ateliers 
op de verdieping ( 1.-: 5,). Duidelijk is wel dat er een erg lichte 

wand en vloerafwerking moet zijn om een zo groot mogelijke 
interne reflektiecoefficient te krijgen. Omdat het niet zeker 
is of de vloer bijvoorbeeld 20 % of 40 % reflekteert, is de aan-
name gedaan: ateliers begane grond 

werkplaatsen 
ateliers verdieping 

i=2,5% 
i=1,5% 
i=1,3% 

Met deze gegevens-is de daglichtfaktor te bepalen: 
de hemelkomponent is grafisch te bepalen (zie bijlagen) 
de externe refl.coëff. is bepaald op nul. 
de interne refl.coëff. is voor de verschillende ruimtes aangenomen. 

De resultaten hiervan zijn te zien in figuur in proéenten en 

in hoeveelheden lux bij een aangenomen lichtsterkte buiten van 
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5000 lux. Deze aanname moet echter kritisch bekeken worden, 
omdat de school alleen gebruikt wordt •,van ongeveer negen uur 
's morgens tot vijf uur~s avonds. Daardoor zou misschien een 
hogere waarde kunnen worden aangenomen voor de verlichtings
sterkte buiten ( zie ook d~ grafiek op blz.58) 
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Bespreking van de resultaten van figuur 40: 
• 

De resultaten wijzen uit dat vooral de ateliers óp de pegane 

grond vloer wat de dagverlichting betreft erg gunstig zijn. 
De ateliers op de verdieping zullen vaker gebruik moeten maken 

van kunstlicht om het nodige aantal lux te halen. 

Wat de werkplaatsen betreft: De hele bereking is niet meer 
bruikbaar omdat in het definitieve ontwerp gekozen is voor 

lichtkoepels. 
Het aantal lichtkoepels dat nodig is om gedurende het grootste 

deel van de dag 750 lux te verkrijgen is globaal te berekenen 
(zie bijlage blz. ) 

Maar omdat er ook nog grote ramen komen in de gevels van de 

werkplaa_tsen kunnen er minder koepels komen dan uitgerekend is. 
De daglichtberekening zou in feite nog een keer moeten geschie

den nadat het definitieve ontwerp klaar is. Toch is deze globale 
schatting al van belang omdat een kleine verandering van de 
resultaten niet veel invloed zal hebben op de benodigde hoe
veelheid (aanvullend) kunstlicht in de ateliers en de werkplaat

sen. Wat de plaatsing van deze verlichting betreft kan nog 

worden opgemerkt dat deze in ieder geval aanwezig moet zijn in 
de strook direkt langs het raam om als aanvulling te dienen op 

het daglicht. 

Mogelijkheden om de daglichtfaktor te verhogen: 
Bij de berekening van de hoeveelheid daglicht die binnenvalt 
is gebruik gemaakt van de volgende betrekking.: d=h+e+i. 

Aan de faktor'e' is nauwelijks iets te doen; het betreft de 
reflektie van de omliggende bebouwing. 
Aan de faktor'i' is wel iets te doen. Deze term houdt namelijk 

verband met de reflektie van het interieur. Bij lichte interi
euren met materialen die veel reflekteren komt deze faktor 

hoger te liggen. Toch moet deze faktor niet teveel overschat 
worden, want hij kan ten hoogste ongeveer 3 tot 4% bedragen. 

Om de da.glichtfaktor te verhoegen is het meest effektieve middel 
wel de vergroting van de hemelfaktor h. Deze hangt samen met 
het deel van de hemelkoepel dat van binnen uit gezien wordt. 
Daarom is het gunstig om grote glasvlakken te hebben, ramen 

schuin te zetten, stijlen en kalven te vermijden of zó smal 

mogelijk te houden of bijvoorbeeld zorgen voor verlichting via 
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dak. Enkele mogelijkheden zijn geschetst in figuur 41 • 

Als laatse opr:Ierking hierbij kan nog worden gesteld dat gewaakt 

moet worden voor een te gelijkmatige verlichting van de ateliers 

omdat er zo een erg saaie ruimte kan ontstaan. 
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AANNAME GRONDOPBOUW 

-laagdiktes uit de sonderingen en de boring 
-gewichten uit diktaat "grondme·chanica" 
-C-waarde is ongeveer 2 a 3 keer sondeerwaarde 

-grondwaterstand 2.50 m.+peil 
-waterspanning verloopt hydrostatisch 
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Nadere beschouwing van de uitkomsten~van het rapport: 
? 

Hierin wordt uitgegaan van een grenspuntspanning van 55 kgf/cm-. 

en een veiligheidsfaktor van 2. Men rekent als volgt: 

paal 40x40 

paal 30x30 

40x40x55 = 44 tf. 

30x30x55 
2 - 25 tf. 

De waarde van 55 kgf/cm 2 ligt echter laag. Bij een besch?uwing 

van de sonderingen volgens de methode van der Veen met de voor

gestelde inheidieptes van 1,0 en 0,5 meter +NAP zouden waardes 

bereikt worden van 120, 160 en 210 kgf/cm2 • 

dus een paal 30x30 30xBOx120 = 54 tf. 
2 

Waarin zit nu dit aanzienlijke verschil? 

Van der Veen rekent met 3,75 keer de diameter van de paal boven 

de punt en 1 ,O keer onder de punt. Er zijn echter ook andere 

methodes om de grenspuntspanning van een paal te bepalen, zoals 

de LGM. 'methode. Hierbij kunnen de gevonden waarden aanzienlijk 

lager zijn. 

Bovendien zijn slechts drie van de twaalf sonderingen uit het 

rapport gebruikt om de toelaatbare spanning te kontroleren. 

Vandaar dat in de verdere··beschouwingen de waarden worden aan

gehouden zoals deze in het rapport zijn vermeld. 
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Meetpunt 1: atelier begane grond 

h= 30 % 

d 2 h . = 3 +e+i 
d= 20+0+2,5= 22,5 % 
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Meetpunt 4: atelier begane grond 

h= 4,2 % 

d= ~ h+e+i 
d= 2,8+0+2,5= 5,3 % 
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Meetpunt 6: werkplaats 

h= 6, 5 "/o 

t d= ~ h+e+i 
d= 4,3+0+1,5= 5,8 "/o 
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180° 

Meetpunt 7: werkplaats 

h= 7 ,5 % 

d= ~ h+e+i 
d= 5,0+0+1 ,5= 6,5 % 
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Meetpunt 9: werkplaats 

h= 7 ,5 % 

r 
L 

d- 2 h - 3 +e+i 
d= 5,0+0+1 5- 6 . ' - ,5 % 
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Meetpunt 19: 

h= 16,5 % 

d- 2 - 3 h+e+i 

ateliers 

d= 11,0+0+1,3= 12,3 % 
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Meetpunt 21: ateliers verdieping 

h= 10,8 % 

d= ~ h+e+i 

d= 7,2+0+1,3= 8,5 % 
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