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Voorwoord 

Door de hoge pretenties heeft het afstudeerproject fang geduurd. 
lk heb veel nagedacht over de relatie tussen biologische groei, 
onze kennis van de genen en het architectonisch ontwerpen. Alie 
kleine studies en gedachten vorrnen een poging een 
ontwerphouding in te nemen waarin alle factoren in het 
architectonisch proces middefs computertoepassingen worden 
samengebracht. Het programma wordt direct gekoppeld aan de 
gebouwvorrn. Het gebruik van de gebouwvorrn wordt direct 
gekoppeld aan internet. De produktie wordt direct gekoppeld aan 
de computerrnodellen. 
Door het denken hierover en de pogingen die ik heb gedaan tot 
een product te komen, heb ik persoonlijk een aantal lnzichten 
verworven waarrnee ik in staat ben ontwikkelingen in de 
maatschappij (waar de architectuur deef van uitmaakt) te 
beoordelen op relevantie met betrekking tot de digitale revolutie. 
Persoonlijk beschouw ik dan ook deze inzichten, meer dan het 
zichtbare resultaat, als het wezenlijke resultaat. 

Mijn dank gaat allereerst ult naar mijn begeleiders voor hun 
bijdrage aan het proces. Verder gaat dank uit naar familie en 
vrienden voor hun steun. Met name wil ik WMBee Productions' 
noemen, voor het aanbieden van accommodatie In Eindhoven. 

Leon Erkelens 

leonerkelens@hotmail.com 
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1 lnleiding 

De auto is fantastisch. Het is een pak dat je aantrekt, waarmee je 
150 kilometer per uur kunt rennen. Waarin je nog andere personen 
en bagage kunt meenemen. Waarmee je overal kunt gaan waar 
infrastructuur voor de auto is. Oat is dus vrijwel overal. Het is 
daarom allerminst verbazingwekkend dat vrijwel iedereen probeert 
in het bezit van een auto te komen. De immense ruimtelijke 
consequenties die dit met zich meebrengt vormen de aanleiding 
voor het onderwerp. 

Een mogelijke sleutelrol in het totale vervoersbeeld kan worden 
toegeschreven aan het transferium. Dit zijn de plaatsen in een 
netwerk waar diverse vervoerstypen bij elkaar komen. De 
ontwikkeling van Eindhoven en Florence illustreren de uitdaging 
die Europese steden tegemoet gaan in de overgang naar een 
netwerkstad. Op de knopen in de nieuwe netwerkstad wordt 
maximale keuzemogelijkheid geconcentreerd aangeboden aan de 
mensen. 

In het project heb ik gezocht naar een dynamische relatie tussen 
de verschillende aspecten. De vorm van het gebouwcomplex kan 
worden gekoppeld aan het veranderlijke programma en mee 
veranderen met de vraag; de gebouwvorm wordt gevonden door 
de gegevens van databases te koppelen aan architectonische 
modellen. Zo komen op natuuranaloge wijze architectonische 
vormen tot stand die goed bewoond kunnen worden en een 
duidelijke eigen identiteit hebben. 

Voor de huidige suburbane gebieden vormt de toenemende druk 
van het verkeer een kans. Nu is het veelal zo dat in deze gebieden 
de poging rustig te wonen bruut wordt verstoord door bovenlokale 
infrastructuren. Door het lokale en bovenlokale ter plaatse van de 
infrastructuren te verweven ontstaat een situatie waarin de overlast 
in de structuur wordt opgenomen en het voorzieningenniveau 
lokaal aanzienlijk hoger wordt. 

Ontwerpopgave 
De transferiumfunctie wordt genomen als aanleiding tot 
intensivering van stedelijkheid in perifere gebieden. Zo wordt een 
programma gerealiseerd dat leidt tot een structuur die op 
vanzelfsprekende wijze het transferium incorporeert. 
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2 Transferium 

Rondom de problemen die worden veroorzaakt door de omvang 
van de mobiliteit en de verwachte groei daarvan, is de tendens die 
tegenwoordig heerst in de politiek beperking van de mobiliteit. 
Alhoewel het soms lijkt alsof ze daar een beetje van terugkomen. 
Omdat aan de verworvenheden van deze mobiliteit (vrijheid, 
cultuuruitwisseling, enz.) door de meeste mensen, bewust of 
onbewust, de prioriteit wordt gegeven boven de problemen, is het 
niet re6el te verwachten dat de mobiliteit zal verminderen. De 
oplossing voor deze problematiek ligt dus waarschijnlijk niet in de 
vermindering van de mobiliteit, maar in technologische 
ontwikkelingen. Nieuwe projecten zullen de behoeften van de 
individuele persoon accommoderen, waarbij de negatieve 
gevolgen van het gedrag niet zozeer binnen toelaatbare grenzen 
worden gehouden door het normbesef van de individuele persoon, 
maar door technische oplossingen. 

2.1 Begripsbepaling 

Transferium, de plek waar je kunt veranderen van vervoermiddel; 
"das Programm einer Grenze, namlich zwischen dem einen 
Transportmittel und dem anderen". In principe kunnen we stellen 
dat deze plekken al bestaan. Het begrip transferium kan de 
plekken waar je kunt parkeren, boodschappen doen en met het 
openbaar vervoer verder reizen in een nieuw daglicht zetten. Op 
dit moment wordt er nog voomamelijk gekeken naar grootse 
projecten met onvoorstelbare hoeveelheden parkeerplaatsen en 
hooggespannen verwachtingen over het gebruik van het 
transferium als monoliet gebouw. Bijna iedereen ziet beelden voor 
zich van grote snelwegen, indrukwekkende hoeveelheden 
parkeerplaatsen, uitgebreide spoorwegemplacementen en zo 
verder. Ats reactie op die overspannen verwachtingen zegt 
Sebastiaan Gribling dan ook dat een gezonde dosis wantrouwen 
ten opzichte van het Transferia-concept zeker op zijn plaats is. Met 
transferia willen we de mensen een andere wijze van vervoer 
bieden. Mijn pleidooi is om de plekken die de functie van 
transferium in zich dragen te analyseren op sterke en zwakke 
punten. Vervolgens kan een strategisch plan gevormd worden, 
waarbij programmaonderdelen worden toegevoegd om een 
architectonisch leesbaar transferium te cre!ren. Op die wijze is het 
transferium niet iets geheel nieuws wat de mensen niet kennen, 
maar is het transferium een bekende plek, maar dan met andere 
ogen bekeken, die een veelvoud aan mogelijkheden blijkt te 
hebben. Die mogelijkheden kunnen aanleiding zijn tot een nieuwe 
stedelijkheid, waarin het transferiumgebied als knoop van de 
netwerkstad een hoge stedelijke dichtheid krijgt. 
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Het transferiumbegrip is dus heel ruim op te vatten. In principe is 
een plek al als transferium te lezen wanneer er sprake is van een 
parkeerplaats met een duidelijke relatie tot een OV voorziening. De 
parkeerplaats, en daarmee de rot van de auto, is voor het 
transferium maatgevend. Volgens deze definitie is de stad dus vol 
van transferia. Het wordt alleen nog niet zo gefezen en zeker niet 
gebruikt. Het is interessant om na te gaan wat in de stad de 
plekken zijn die onder de noemer transferium kunnen vallen, om 
vervolgens naar een structuur te kijken voor de hele stad. Zo zal 
het waarschijnlijk zinvol zijn om op elke toegangsweg van de stad 
een transferium aan te wijzen voor versnelde ontwikkeling. Het 
transferiumbegrip stuurt ingrepen in infrastructuur. Lokaal en 
regionaal komen bij elkaar in de ontmoeting van verschillende 
snelheden. De transferiumvisie van de stad kan dus als geheel 
worden gepresenteerd en verspreid door middel van goede 
informatievoorzieningen. 
De stad, zoals het er dan uit gaat zien, zal welhaast volledig 
bestaan uit concentratiepunten die ieder als een eel van de stad 
functioneren zoals nu nog de afzondertijke woningen als eel 
functioneren De verzamelgebouwen vormen de knopen in een 
netwerk, zoals ook voor Eindhoven voorzien is in de visie van het 
afstudeeratelier. Dit netwerk komt dus als het ware over de 
bestaande stad te liggen, voegt een snelheid toe aan de stad. 
Een dergelijk naast elkaar bestaan van verschillende snelheden 
hebben we binnen het afstudeeratelier in de Eindhovense context 
al ontdekt in de strook van Gestel. 
Hoe groot de capaciteit moet zijn van de transferiumfunctie wordt 
dan numeriek afhankelijk van de plaats die het heeft binnen het 
(regionale) netwerk. Omdat transferia punten in een netwerk zijn, 
moet ook het programma afgestemd zijn op de plaats in het 
netwerk. Wanneer de andere knopen verder weg zijn of de 
intensiteit van het verkeer hoog is zal een groter programma 
vereist zijn. Binnen het kader van deze invalshoek kunnen we het 
transferium bekijken zoals Christopher Alexander in zijn Pattern 
Language omging met voorzieningen in de stad. Vanuit aantallen 
mensen, afstanden en behoeften presenteert hij richtlijnen voor die 
voorzieningen. Hij heeft daarbij een stad voor ogen die meerdere 
centra heeft, met elk hun eigen specifieke aantrekklngskracht op 
heel de stad. 

2.2 Logo 

In het belang van de flexibiliteit van het transferiumbegrip moet de 
architectonische vormgeving per situatie vrij zijn. Om toch 
herkenbaar te zijn kan op beleidsmatig niveau bepaald worden 
waaraan een gebied moet voldoen om het predikaat 'transferium' 
te mogen voeren. De gebruikers kunnen dan net als met 
supermarkten, treinstations en vliegvelden bepalen of een gegeven 
transferium goed of waardeloos is. Vanzelfsprekend zal het gebied 
herkenbaar moeten zijn als transferiumgebied. Voor de hand 
liggend is het invoeren van een logo. Omdat er nog een 
prijsvraagactie onder ontwerpbureaus moet komen voor de 
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definitieve vormgeving, kan als dummy en 'T' gekozen worden. 
Een gebied, gebouw of complex mag de 'T' voeren als het aan de 
vooraf gestelde eisen voldoet. Om schaalverschillen mogelijk te 
maken, kan hier net als bij AH-supermarkten een onderverdeling 
gemaakt worden van 1 tot en met 5; waarbij de 5 de meest 
uitgebreide vorm van het transferiumprogramma vertegenwoordigt. 
Ook voor een transferium is het kunnen voorspellen van het 
gedrag van de consument een mogelijkheid om de rentabiliteit van 
het project te vergroten. Wanneer we dus transferiumgebruikers 
een pasje geven waarmee ze voordeel opdoen voor de winkels en 
andere faciliteiten van het transferium kunnen we het transferium, 
ook naar tevredenheid van de gebruiker, daarop afstemmen. Het 
transferium wordt een datascape van het gedrag van de gebruiker. 

2.3 Mensen 

In het denken over het transferium is het een opvallend verschil 
tussen Eindhoven en Florence, dat de doelgroep anders van 
samenstelling is, en dat herkenbaarheid daarmee ook een andere 
invalshoek krijgt. In principe is een transferium 
doelgroeponafhankelijk, zoals ook een stad doelgroeponafhankelijk 
is. Maar toch kan het zwaartepunt anders liggen. Zal het 
transferium in Eindhoven vooral dienst doen voor woon
werkverkeer, in Florence is de toerist een verwachte 
grootgebruiker. Wat heeft deze andere doelgroepverhouding voor 
invloed op het transferium? We komen hier opvallend genoeg bij 
de statistieken uit; een toerist zal bij de transfer mogelijk minder 
geinteresseerd zijn in een kapper of een kopieerzaak dan een 
forens. Meer toeristen (verhoudingsgewijs) zal minder draagvlak 
betekenen voor dit soort commerci~le activiteiten. Over de effecten 
van databases op de architectonische vormgeving doe ik meer 
uitspraken in het hoofdstuk 'Ontwerpmethoden'. 

Vele mensen zullen het transferium gaan gebruiken. Maar wie? 
Richten we ons op het woon-werkverkeer, op het winkelend 
publiek, op toeristen? In ieder geval zal het gebruik van het 
transferium over het algemeen niet voortkomen uit een gevoel van 
milieubewust zijn. Het transferium moet echt iets te bieden hebben. 
Om een indruk te krijgen van de aspecten die een rol spelen in het 
keuzepatroon van de gebruiker is het goed de verschillende 
gebruikersgroepen in hun gedrag te beschrijven. 

2.3.1 Forens 
De forens reist dagelijks tussen werk en thuis. Voor de forens moet 
gebruik van het transferium er voor zorgen dat hij een dagelijkse 
tijdwinst kan boeken. Natuurlijk zijn ook de kosten wel belangrijk, 
maar hij geeft de voorkeur aan een winst in tijd en comfort. Omdat 
overstappen als oncomfortabel wordt ervaren zijn de eisen die 
deze gebruikersgroep stelt aan een transferium hoog. Forenzen 
kunnen op alle mogelijke manieren van het transferium gebruik 
maken. Naar het transferium met de auto, de fiets of de voet en 
van het transferium met OV, de auto of de voet. Belangrijk is dat 
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het transferium ligt op de route van huis naar werk, en dat de 
randvoorwaarden het gebruik ervan stimuleren. 
De tijdwinst kan naar alle waarschijnlijkheid niet geboekt worden in 
de pure reistijd, maar wel in de aanwezigheid van diensten waar 
anders een omrit voor moet worden gemaakt. In de volksmond: 
"het ligt op de route". Mogelijk wordt het transferium door de forens 
gebruikt om met de auto te stoppen, boodschappen te doen, de 
kinderen van het dagverblijf te haten en dan met de auto weer 
verder te gaan. Ook al worden hier de OV-mogetijkheden niet 
gebruikt, de OV-mogelijkheden kunnen wel gecommuniceerd 
worden en in de toekomst het gedrag veranderen. 

2.3.2 Toerlst 
Een belangrijk kenmerk van de toerist is zijn onbekendheid met de 
stad. Dit maakt hem nieuwsgierig en open voor 'andere' 
mogelijkheden en het maakt hem afhankelijk van goede 
communicatie. De toerist heeft tijd zat en wit op alle mogelijke 
manieren zijn omgeving in zich opnemen. Reizen met het 
openbaar vervoer in een vreemde stad is voor de toerist een leuke 
manier om kennis te rnaken met die stad (afgezien van de 
mogelijkheid in volle bussen door zakkenrollers te worden 
beroofd). Het transferium speelt een belangrijke rot in het 
inzichtetijk maken van de (on)mogelijkheden van het stadsvervoer. 
Ook de combinatie van het transferium met hotels is voor de toerist 
die met de auto in de stad komt aantrekkelijk als de OV
voorzieningen naar bezienswaardigheden goed zijn. 

2.3.3 Buurtbewoner 
Deze groep gebruikers woont binnen het directe invloedsgebied 
van het transferium. Zij zijn degenen die er ook heen gaan om 
alleen boodschappen te doen of alleen te sporten. De 
buurtbewoners komen topend, met de fiets, de auto, kortom : met 
eigen vervoer. Mogelijk (bijvoorbeeld in de context van het 
Kastelenplein) zijn zij de meest frequente gebruikers. Daarom zal 
een transferium ook moeten worden bekeken als centrum van een 
buurt of stadsdeel. Het felt dat het draagvlak verder reikt dan de 
buurt, maakt hoog serviceniveau voor de buurt mogelljk. Zoals een 
stad bloeit door centrale ligging, kan een buurt groeien door de 
ligging op een knoop in het vervoersnetwerk van de stad of regio. 

2.3.4 Centrumbezoeker 
De activiteit van deze doelgroep bestaat uit het voor ~n dag (of 
slechts enkele uren) bezoeken van het centrum. Dit zijn 
voomamelijk mensen van buiten de stad die voor hun inkopen naar 
het stadscentrum komen. Verder zijn dit ook zakelijke bezoekers. 
Het overgrote deel van deze groep gebruikers komt met de auto de 
stad binnen en zal in de meeste gevallen proberen tot dicht bij de 
bestemming door te rijden. Exemplarisch voor het gedrag van 
vooral winkelcentrumbezoekers is een ervaring van mij in Utrecht. 
lk was daar een keer op zaterdag met de auto in het centrum. 
Nadat we eerst hadden geparkeerd in de garage aan het 
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Jaarbeursplein (15 minuten overdekt lopen naar het centrum) 
gingen we het centrum in om daar proberen te parkeren. Bij elke 
garage die we daar tegenkwamen was de wachttijd vanwege de 
drukte zeker 1 0 minuten, terwijl de parkeergarage aan het 
Jaarbeursplein nog 3 lege parkeerdekken had. Dus ook al gaan 
mensen de hele middag lopen in de stad, toch is lopen van de 
eerstgenoemde garage naar het centrum te veel moeite. Oit is 
belangrijk om voor ogen te houden. Funshoppers zijn niet onder de 
indruk van wachttijd voor de parkeergarage ( en misschien dus ook 
niet van de wachttijd voor het openbaar vervoer?). Funshoppers 
zijn ook niet onder de indruk van parkeerkosten ( omgerekend in 
biertjes moet je wel hele hoge parkeergelden vragen om 
recreanten af te schrikken). 
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2.4 Transferiumarchitectuur 

Rondom de architectuur van het transferium is nog veel 
onduidelijkheid. Zoals in de vorige eeuw het treinstation als 
gebouwtype nog onbekend was, is nu het transferium nog 
onbekend. lk heb op andere plaatsen in dit verslag gezegd dat 
'transferium' niet zozeer een gebouw(type) is, als wel een begrip. 
Toch zal aan dit begrip en haar fysieke elementen door 
architectuur een eenheid gegeven moeten worden. 
Architectonische vormgeving van niet-een-gebouw. Het treinstation 
is wat functie betreft het gebouwtype dat het dichtst bij de functie 
van het transferium ligt. In de ontwikkeling van het treinstation is 
duidelijk te zien dat het zich ontwikkelde naar niet-een-gebouw. 
Daarom is in de studie naar mogelijke oplossingen voor de 
architectonische vormgeving van transferia het bestuderen van 
treinstations belangrijk. Wat we zien in de treinstations in de jaren 
'90 van de vorige eeuw is veel staal en glas. En staal en glas 
waren voor de overkapping van treinstations al veel langer 
gebruikelijk, zelfs toen de entreegebouwen er nog uitzagen als 
monumentale paleizen. De treinstations van de Spaanse architect 
Calatrava laten zien dat de mogelijkheden nog lang niet uitgeput 
zijn. De functionaliteit van de grote glasoverkapping is veelzijdig. In 
de eerste plaats het weren van weersinvloeden. Verder het 
scheppen van eenheid in het oerwoud van functies. Ten derde het 
scheppen van overzicht ter plaatse van de hoofdfuncties. 
Wanneer we het treinstation en het transferium naast elkaar liggen, 
dringen zich een aantal verschillen aan ons op. Een treinstation is 
een gebouw, terwijl een transferium is een begrip of op zijn hoogst 
een gebied. Een treinstation is ontstaan rondom een object (de 
trein) terwijl een transferium rondom een activiteit (overstappen) 
ontstaat. Het treinstation introduceerde een nieuw vervoermiddel in 
de stad, waar het transferium een nieuwe wijze van mobiliteit 
introduceert. 
Treinstation = transferium met treinreizen als hoofdfunctie 
Vliegveld = transferium met vliegreizen als hoofdfunctie 
Busstation = transferium met busreizen als hoofdfunctie 
Het ultieme transferium heeft geen hoofdfunctie meer. Als 
voorbeeld noem ik hier La Defense in Parijs, waar trein, metro, 
bus, auto, winkels en kantoren allemaal met elkaar in relatie staan, 
zonder dat het gebied nog een hoofdfunctie heeft. 

2.4.1 ArenA Amsterdam 
In de Amsterdam Arena is ook een transferium opgenomen die 
goed is voor 2000 parkeerplaatsen. Er kan hier nog niet echt 
gesproken worden van een succes en dat is eigenlijk 
bevreemdend wanneer je de verkeerssituatie van de Arnsterdamse 
binnenstad voor de geest haalt. Naar mijn idee heeft dit 
transferium wat zwakke punten : te ver van het metrostation 0e 
moet nog met een pendelbusje naar dit station), onzichtbaar vanaf 
de snetweg en onzichtbaar in de ArenA, negatief imago van de 
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metro. Het is overigens wel komisch dat dit transferium een sterke 
illustratie is van het feit dat er onduidelijkheid is over haar 
verschijningsvorm en zich hier dus nestelt in een gebouwtype dat 
met vervoer weinig van doen heeft. De afwisseling van 
parkeerdruk is echter wel een sterk punt. 

2.4.2 Groningen 
In Groningen heeft sinds april 1995 een pendelbusdienst en een 
transferium voomamelijk gericht op winkelcentrumbezoekers. De 
bus rijdt elke 12 minuten. Het transferium is geen doorslaand 
succes, maar het specifiek rijden van de bus voor het transferium 
is dan ook een kostbare aangelegenheid en de frequentie is nog 
vrij laag. 

2.4.3 Renesse 
Gericht op toeristen en door het toeristisch maken van het 
transferium als was het een attractie, maken dat dit transferium 
gedurende het zomerseizoen succesvol is. Bij mooi weer zijn alle 
900 parkeerplaatsen bezet. De omstandigheden zijn hier echter zo 
specifiek, dat het niet relevant is ter bestudering met betrekking tot 
transferia bij steden. 

2.4.4 Arnhem 
Sinds oktober 1998 heeft Arnhem een transferium bij het 
voetbalstadion Gelredome. De capaciteit bedraagt 640 auto's. Op 
een doordeweekse dag staan er 30 tot 35 auto's, blj 
voetbalwedstrijden van Vrtesse circa 85. Oat is teleurstellend, maar 
er zit een trage stijgende lijn in. 

2.4.5 Leiden 
Het tijdschrift 'Kampioen' van de ANWB geeft in het 
novembemummer van 1999 aandacht aan het nieuwe transferium 
van Leiden. Het transferium ligt aan de A4 en richt zich er vooral 
op mensen het reizen naar Den Haag te vergemakkelijken. 
Gelijktijdig vertrekken twee mannen vanaf het transferium naar het 
centraal station van Den Haag, de ene met de auto, de andere met 
de bus. De man met de bus komt 10 minuten eerder aan dan de 
man met de auto, maar dat is naar mijn idee een vertekend beeld 
omdat zowel vertrek- als aankomstplaats normaalgesproken voor 
de transfeerder minder optimaal liggen. Voor de tijdwinst hoef je 
het daar dus nog niet te doen. 

2.4.6 Milaan 
In deze industriestad met zo'n 1,3 miljoen inwoners is de druk op 
het historische centrum groot. De stad is dus genoodzaakt 
autogebruik in het centrum te verminderen. Daarom is aan de 
snelweg die de stad binnenkomt een grote parkeergarage 
gerealiseerd dat een directe relatie heeft met een metrostation. 
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3 Situatie 

Context van mijn project is nadrukkelijk de stedelijke omgeving. In 
dit hoofdstuk wordt Eindhoven kort beschreven met bijzondere 
aandacht voor het mobiliteitsvraagstuk. Ats illustratie van het 
universele karakter van de problematiek is ook een beschrijving 
van Florence opgenomen. De beschrijving van beide steden is 
geschreven vanuit het transferiumbegrip, zoals dat in het vorige 
hoofdstuk is uiteengezet. Dit transferiumbegrip vormt als het ware 
de inhoudelijke context. 

3.1 Elndhoven 

3.1.1 lntroductle 
De stad Eindhoven in de provincie Noord-Brabant heeft ongeveer 
200 duizend inwoners. Het is wat omvang betreft te typeren als 
een kleine stad. Op de schaal van de Nederlandse stad echter is 
Eindhoven ook wet een middetgrote stad. Eindhoven heeft geen 
lange geschiedenis als stad, maar wet zeker is dat er op de plaats 
van het huidige centrum al lange tijd sprake was van een 
nederzetting. In de loop van de negentiende eeuw heeft het zich 
ontwikkeld tot een industriestadje, met als voomaamste industri~n 
de textielindustrie, leerlooierijen en sigarenindustrie. De echte 
groei heeft zich pas ingezet toen het 
gloeilampenassemblagefabriekje aan de Emmasingel in het begin 
van de twintigste eeuw uitgroeide tot een concern van 
wereldformaat: Philips. 
Morfologisch is Eindhoven te typeren als een zee van 
laagbouwwoningen (arbeiderswijken en villawijken) waarin grote 
industriele complexen van voomamelijk Philips drijven. Stukje bij 
beetje wordt dit industrieel erfgoed herbestemd en zodoende deel 
van het publieke domein. 

3.1.2 Centrum en periferie 
Eindhoven laat zich eenvoudig lezen als een concentrische stad. 
Het heeft een duidelijk aanwijsbaar stadscentrum, waar feitelijk alle 
lijnen naar toe gaan. Het meest nadrukkelijk is deze structuur 
opgenomen in het aanwezige openbaar vervoer. Met de bus moet 
je voor verplaatsingen binnen de stad altijd via het centrum, ook 
wanneer een route haaks op de radialen vanzelfsprekender zou 
zijn. 

3.1.3 Vervoerssituatte 
Eindhoven staat op het punt stormachtige ontwikkelingen door te 
maken. Als de grootste stad van de provincie die in economisch 
opzicht als sterkst groeiende van ons land kan worden beschouwd, 
is de druk op de ruimte steeds groter. De annexatiedrang van 
Eindhoven is dan ook groot. Plaatsen als Nuenen, Best, Geldrop 
en Veldhoven zijn continue op hun hoede voor ambities van 
Eindhoven in deze richting. Door deze expansie in het vlak zal 
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Eindhoven zich, zoals de afgelopen eeuw, verder ontwikkelen op 
een wijze die doet denken aan de suburbane gebieden in de 
Verenigde Staten. Voor velen is het duidelijk dat Eindhoven niet 
langer moet doorontwikkelen zoals het tot nu toe heeft gedaan. De 
steeds verder uitgebreide platte koek van eengezinshuizen heeft 
van Eindhoven een monotone, weinig stedelijke agglomeratie 
gemaakt, waarin openbare voorzieningen mondjesmaat kans 
krijgen. Vooral het Openbaar vervoer is onvoldoende. Doordat de 
stedelijke dichtheid laag en de automobiliteit hoog is, blijkt het 
moeizaam om een (hoogfrequent) OV-systeem enigszins rendabel 
te maken. Nu Eindhoven met de inzet van meer hoogbouw werkt 
aan een hogere stedelijke dichtheid, moet daar ook in 
vervoerstechnische zin op gereageerd worden. Niel alleen met een 
Hoogwaardig Openbaar Vervoersnet, waarvan medio 2002 de 
eerste lijn in gebruik wordt genomen, maar ook met een radicale 
aanpak van de auto infrastructuur. 
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3.1.4 Transferia 
Mijn stelling is dat transferia in steden in feite al bestaan, maar 
dat ze alleen nog maar als zodanig gelezen en heringericht 
moeten worden. In deze paragraaf worden de transferia van 
Eindhoven beschreven, zoals die in de stad herkend kunnen 
worden. Uitgangspunt bij de keuze van de transferia is om vanuit 
iedere toegangsweg tot Eindhoven na te gaan waar de meest 
logische plek voor een transferium is. Door de verschillende 
eigenschappen van de locaties zal elk transferium een eigen 
karakteristiek krijgen. 

3.1.4.1 Neckerspoel 
Naar alle waarschijnlijkheid is dit wel het meest relevante 
transferium van Eindhoven. Doordat dit het knooppunt is van 
treinverkeer, streek- en stadsbussen en autoverkeer zal dit ook in 
de nabije toekomst nog wel het belangrijkste verkeersknooppunt 
van Eindhoven blijven. Gelegen in de nabijheid van het centrum 
en de belangrijkste kantorenconcentratie van Eindhoven. 

3.1.4.2 Hoofdkantoor OAF Trucks 
Dit hoofdkantoor ligt aan de Geldropse weg. Deze weg is de 
toegang tot Eindhoven vanuit Geldrop, een voorstad van 
Eindhoven met zo'n 40.000 inwoners. Een transferium op deze 
plaats combineert vervoer van werknemers van Oaf met 
automobilisten die zonder auto het centrum in willen. Enige 
commerciele functies kunnen worden toegevoegd, wat ook voor 
de lunchende Daf-medewerkers interessant kan zijn. 

3.1.4.3 Sportcomplex Aalsterweg 
Het transferium van dit sportcomplex brengt de parkeer en 
commerciele functies samen met het eindpunt van een buslijn en 
verkeer dat de stad binnenkomt vanuit Lommel (Belgie), 
Valkenswaard en Aalst-Waalre. Ook zou dit transferium de 
streekbussen uit die richting kunnen laten eindigen om zodoende 
nog meer draagkracht te hebben voor een meer hoogwaardig 
openbaar vervoer vanuit dit punt naar het stadscentrum. 

3.1.4.4 Kastelenplein 
Het transferium van het kastelenplein transformeert het 
buurtcentrum in een knooppunt. De mogelijkheden voor dit punt 
zijn groot. lk heb deze locatie gekozen voor mijn project en zal 
het dus later in dit verslag nog uitgebreider onder de loep nemen. 

3.1.4.5 Evoluon 
De Tilburgse weg is in zijn huidige staat een uitloper van de 
snelweg naar de rondweg. Op het snijpunt van de Tilburgseweg 
met de HOV-lijn is ook het conferentiecentrum "Evoluon". 
Parkeren voor dit centrum kan goed samengaan met de 
transferiumfunctie. De relatie tussen snelweg, bushalte en 
Evoluon zijn op de foto al duidelijk te zien. Een ingreep zou hier 
vooral de relatie tussen parkeren en de bus moeten vergroten en 
ook het herstructureren van de op- en afritten van de snelweg. 
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Nu zijn die op- en afritten zo slecht van kwaliteit dat veel mensen 
niet eens weten dat je daar de snelweg op kunt. 

3.1.4.6 Phillpscomplex Boachdljk 
Binnenkomend over de Boschdijk vanuit Acht of Best kan dit 
complex de transferiumfunctie onderbrengen. Omdat vanwege de 
overlast door de Boschdijk een sterke lobby is het wegprofiel voor 
de auto's te versmallen, is het bieden van gelegenheid niet eens 
meer met de auto door te rijden een goed alternatief zijn voor het 
behouden van de huidige situatie. 

3.1.4.7 Winkelcentrum Woensel 
Dit winkelcentrum vangt nu al een deel van de potenti~le ~ -----=:J 
bezoekers van het stadscentrum van Eindhoven af, voornamelijk -
omdat het goede parkeermogelijkheden biedt. Wanneer Dit 
parkeren in relatie wordt gebracht met een HOV-lijn naar het 
centrum kan de parkeercapaciteit van WC Woensel gekoppeld 
worden aan het stadscentrum. Met een goecte busverbinding is 
het centrum in 10 minuten te bereiken. 

3.1.5 Gestel 

3.1 .5.1 Morfologle 
Binnen het afstudeeratelier hebben we uitgebreid studie gedaan ~ -
naar de morfologische aspecten van de strook die loopt van het 
Eindhovens centrum naar Veldhoven. Dit gebied staat bekend 
onder de naam Gestel, naar het vroegere dorp Gestel waarvan de 
oude kern nog steeds aanwezig is. Als we duiken in het verleden 
van dit gebied, zien we de ontwikkeling van de bebouwing als lint 
langs de weg van Eindhoven via Gestel naar Veldhoven. De plaats 
van deze weg en haar bebouwing werd bepaald door het feit dat 
hier een zandrug ligt tussen de Gender en de Dommel. Deze twee 
riviertjes bepalen tot vandaag de contouren van het gebied. Tot de 
jaren '50 en '60 werd langs deze weg gebouwd en ontstond een 
organisch gebied met parallelweggetjes en achtergebieden. In het 
bijzonder in de jaren '60 zijn op megalomane wijze moderne 
stedenbouwkundige woonwijken tegen dit gebied aangelegd. Dit 
heeft als resultaat contrasterende vormen (kleine huizen tegenover 
rechthoekige flats) en een spanningsveld tussen deze twee. 
Binnen het afstudeeratelier hebben we dit aangeduid als twee 
snelheden. In de eerste plaats verschil in snelheden wat 
infrastructuur betreft (snel en langzaam), in de tweede plaats 
verschil in snelheden wat ontwikkelingsproces betreft (langzame 
groei tegenover modeme stadsuitbreiding) en als laatste ten 
gevolge van het voorgaande, twee andere sociale 
samenstellingen. 
Tot in de jaren '70 is het gebied tussen Gestel met haar twee 
snelheden en Veldhoven een groene buffer. In de jaren '70 wordt 
echter dit gebied op typisch Nederlandse jaren '70 bouwstijl 
(nieuwe truttigheid) bebouwd met woningen waarin het 
Kastelenplein als centrum fungeert. Na deze fase van 
stadsontwikkeling in deze stadslob is het proces afgerond en kan 
worden gezegd: "Gestel is ar. Althans, wat het ambtelijk apparaat 
betreft. 
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Omdat Gestel een typisch resultaat is van de radiale opzet van 
Eindhoven is het in zekere zin als typisch voor de rest van 
Eindhoven op te vatten. De ontwikkelingsstrategie6n dus, die voor 
dit gebied worden aangegeven kunnen ook gelezen worden naar 
een van de andere radialen van Eindhoven. Het afstudeeratelier is 
een discussiegroep geweest waarin het ontwikkelen van zo'n 
strategie studieonderwerp was. In modellen, teksten, 
literatuurstudies en dergelijke is gewerkt naar een begrijpelijk 
maken van het gebied en een aanzet gedaan naar een 
ontwikkelingsstrategie met als insteek verdichting door 'verticale 
stedenbouw', wat programmatisch het programma van Meerhoven 
binnen de strook Gestel onder zou kunnen brengen. 
Resultaat was dat deze strook Gestel als een stadscorridor 
ontwikkeld kan worden. Dit houdt in dat de hoge stedelijkheid van 
het gebied een duidelijke richting heeft: de historische richting van 
Veldhoven naar Eindhoven. Gerelateerd aan de openbaar vervoer 
stations zal die corridor plaatselijk extra verdichten. Het 
Kastelenplein is daar elm van. 

3.1.5.2 Kastelenplein 
Het Kastelenplein is een typisch suburbaan gebied. Voornamelijk 
laagbouw woningen en wijkvoorzieningen die liggen temidden van 
vlakken parkeergelegenheid. Suburbane gebieden zijn over het 
algemeen niet de meest levendige delen van de stad. Het enige 
wat daar zonder twijfel als levendig kan worden bestempeld zijn de 
wegen van en naar het stadscentrum. Er is dan echter in de 
meeste gevallen geen relatie tussen die verkeersassen en de plek, 
behalve dan een niet onaanzienlijke overlast in geluid en 
barrierevorming. Op dit moment wordt zelden adequaat 
gereageerd op de gevolgen van de toenemende mobiliteit voor 
deze delen van de stad. 

Mijn studiegebied ligt ingeklemd tussen de twee rijrichtingen van 
de doorgaande weg is ruim 10 hectare groot. Wanneer we daarvan 
het gebied nemen waarin het winkelcentrum, het wooncluster en 
het gefragmenteerde cluster liggen, dan houden we nog zo'n 8, 5 
hectare over. Dit gebied is aan de uiteinden ongeveer 95 meter 
breed en daartussenin maximaal 150 meter. De splijting van de 
twee rijrichtingen op deze wijze is uniek in Eindhoven en daarmee 
onderscheidt het Kastelenplein zich. De verkeersas is vanwege 
haar profiel en verkeersintensiteit te benoemen als stadssnelweg. 

Binnen het gebied van het afstudeeratelier is er een winkelcentrum 
dat weliswaar nog niet aan een HOV-lijn is gelegen, maar die zeer 
zeker wel bestudeerd kan worden als een optie om als transferium 
te functioneren. lnteressant is de aanwezigheid van diverse 
functies, die deel kunnen uitmaken van een transferium. Door op 
deze plek een transferium te projecteren kan de commerciele 
situatie van het bestaande centrum versterkt worden en de 
bekendheid van het winkelcentrum kan het gebruik van het 
openbaar vervoer intensiveren. Het Kastelenplein heeft naast 
woningen het volgende aanbod aan winkels : 
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Supermarkten 
Restaurants 
Banken 
Voeding 

Edah en C1000 
Lunchroom/petit restaurant; Chinees-lndisch 
restaurant 
Postbank ; ABNAmro : Rabobank (b.c.) 

Mode 

Verzorging 

Harry Goesten (groente); Z&Z (delicatessen); 
Houbraken (bakker) ; Ben Dalm (keurslager) ; Van der 
Heijden (wijnhandel) 

Sport 
Overigen 

Caroos mode ; Spierings Van Vugt (schoenen en 
sportkleding); Het Centrum textiel (ook stamen); 
Optiek Verhoeven ; modekapper Frans van der Berg ; 
Peter van Eijk ( dragisterij parfumerie) ; Dames en 
Heren Kapper; Stomerij; Apotheek (b.c.); Sauna 
Kegelbaan ; Squash 
Tefa BV (gereedschap, sleutels); Angelique (sieraden) 
; Blokker (prullaria); Bruna (boeken en tijdschriften); 
Van den Bos (verlichting) ; Bloemenwinkel; bibliotheek ; 
Moskee (b.c.) ; Harense Smid (b.c.) 

Dominant in de beleving van het Kastelenplein vanaf de 
doorgaande weg is het groen. Eigenlijk rijd je slechts tussen 
bomen door. Belangrijk is te overwegen hoe met deze 
karakteristiek om dient te warden gegaan. Veel is hierin magelijk 
met behulp van vertraging. Bestuurders moeten omschakelen van 
de snelheid van de snetweg naar de snelheid van de bebouwde 
kom. Een prachtig effect van vertraging is tot stand gekomen op de 
Kennedylaan, waar direct na de snetweg, nag zonder ingrijpend 
andersoortig wegprofiel, de snelheid wordt teruggedraaid naar 70 
krn/u, waarmee snelheid van auto's en vrachtauto's gelijk wordt en 
zich een rustig, welhaast stilstaand beeld zich voor de bestuurder 
laat zien, waarbij de hoge bebouwing als schepen tangs komen 
drijven. Jammer is hier echter dat het een afgedwongen vertraging 
is. Het zou mooi zijn wanneer op een dergelijke radiaal meer 
vanzelfsprekend deze vertraging tot stand zou komen. 

De halte voor een HOV-lijn op het kastelenplein is hypothetisch. 
De huidige openbaarvoorzieningen zijn absoluut minimaal. Er is 
slechts mogelijkheid eens per half uur naar het centrum te gaan. 
Dit komt overeen met de frequentie die elk dorp rondom Eindhoven 
nog wet heeft. 

Zwakke punten 
Vooral wanneer we naar het gebied kijken met als insteek het 
functioneren als transferium, komt het nogal wat tekort. In deze 
korte diagnose wit ik daar puntsgewijs op ingaan. Ook hier zonder 
volledigheid te pretenderen. 

fragmentatie 
Het gebied is in hoge mate gefragmenteerd. Relaties tussen de 
verschillende delen van het gebied zijn hoogstens de gedeelde 
parkeerplaatsen. Het woonwijkje is eigenlijk sowieso geheel 
misplaatst. Het winkelcentrum is egoTstisch en zorgt ervoor dat het 
gebied in tweeen wordt gedeeld. De gebouwtjes die er verder nag 
zijn, zijn helemaal zonder relatie met waar ze staan. De moskee 
kan net zo goed in Turkije staan, de Rabobank net zo goed in een 
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Fries boerendorp, het tafeltenniscentrum net zo goed op een 
industrieterrein, enzovoorts. Alles bij elkaar maakt dit dat het 
gebied lelijk, saai en onplezierig is. 

verkeer 
Het Kastelenplein wordt ingesloten door de twee rijrichtingen van 
de doorgaande weg tussen Veldhoven en het centrum van 
Eindhoven. Mede hierdoor wordt het gedomineerd door de auto. 
Voor doorgaand fietsverkeer zijn er fietspaden, waarvan de 
kwaliteit te wensen overlaat. De fietstunnel die onder het 
winkelcentrum doorloopt, heeft in het geheel geen aansluiting 
hierop en blijkt slechts een verbinding te vormen voor de twee 
wijkdelen die door de doorgaande weg worden gescheiden. 

groen 
Er is in het gebled redelijk wat groen aanwezlg rondom het 
woonwijkje en ook verder wet, maar het is werkelijk niets anders 
dan 'vulgroen'. Er is zeker geen sprake van eco-structuren. Wei 
ontneemt het groen praktisch alles van het zicht op de bebouwing, 
waarmee haar dubieuze functie als vulgroen wordt aangevuld met 
de functle 'verdoezelingsbehang'. De rol van het groen is een 
achteraf oplappen van het gebouwde. 
Het maaiveld als referentie staat niet ter discussie, maar wordt wel 
vernietigd door de infrastructuur en parkeren. Het gebied heeft 
duidelijk meer continuTteit in de zin van ecologische structuur 
nodig. Wanneer we naar de directe omgeving krijgen zlen we dat 
de ecologische structuur zich concentreert rondom het water dat er 
aanwezig is. De groenstructuur is dus gekoppeld aan de loop van 
het afwateringskanaal en de Gender. Water introduceert leven. 

openbaar vervoer 
In de huidige situatie is het openbaar vervoer van minimaal belang. 
Oat terwijl de potenties van dit gebied voor het openbaar vervoer 
heel groot kan zijn. In de plannen van de gemeente wordt al 
gesproken van een HOV-lijn naar Veldhoven via deze plek. Als we 
er vanuit gaan dat dit op termijn gerealiseerd gaat worden openen 
zich mogelijkheden waarin de transferfunctie versterkt kan worden. 
Kastelenplein als "Zuidplein" van Eindhoven. Zuidplein in 
Rotterdam is eindpunt van veel regionale buslijnen. Verder vervoer 
wordt verzorgt door stadsbussen, maar vooral de metro waarmee 
men binnen 15 minuten in het centrum is. De voordelen van een 
dergelijke aanpak zijn duidelijk: meer mensen maken gebruik van 
de HOV-lijn naar het centrum en die mensen maken kennis met de 
plaats waar die overstap plaats vindt. Die plek krijgt daardoor meer 
betekenis, en als het voldoende aantrekkelijk is zullen mensen 
mogelijk een uurtje blijven hangen om even etalages te kijken of 
boodschappen te doen. 
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Sterke punten 
Natuurlijk inspireren vooral tekortkomingen van een plangebied tot 
ontwerpoplossingen, maar sterke punten zijn erg belangrijk om te 
onderkennen. Ook omdat hierin elementen zitten die investeerders 
aanspreken en die aannemelijk maken dat het gebied ondanks de 
problemen welzeker potentie heeft. 

verkeer 
De ligging van het gebied ten opzichte van de snelweg is een sterk 
punt, omdat het vanwege die ligging een constante stroom mensen 
ontvangt en tot entree van de stad kan worden gerekend. 

bekendheid 
Aantrekkelijk aan het Kastelenplein ten opzichte van een geheel 
nieuwe winkelconcentratie bij de snelweg is dat het bij mensen al 
bekendheid heeft en dat functie-uitbreiding door deze visie op 
woon-werk relatie ook als aanleiding genomen kan worden voor 
upgrading van bestaande plekken. De bedoeling is dus het 
bestaande Kastelenplein ( dat winkelvoorziening is voor de 
omliggende wijken waarin zo'n 9000 mensen wonen) door een 
uitbreiding boven buurtniveau uit te laten stijgen. 

Tokyo model 
Analoog aan de verkenning voor de situatie van stedelijke tllJII.III.I 
ontwikkeling in Tokyo door MVRDV in FARMAX (pag.182-183) heb 
ik een studie gedaan naar de capaciteit van het kastelenplein in dit 
opzicht. Volgens de voorgestelde ontwerpmethode kwam ik uit op 
52 torens van ongeveer 130 meter hoog, waar zo'n 8400 woningen 
in onder te brengen zijn. Dit is meer dan het woonprogramma van 
heel het plan Meerhoven. 
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3.2 Florence 

3.2.1 lntroductie 
In de periode van februari tot en metjuli 1999 woonde ik in 
Florence, Firenze op zijn ltaliaans. Culturele hoofdstad van 
Europa, bakennat van de Renaissance. lk heb me daar Iatan 
inspireren door de kracht van eeuwenoude architectuur, maar ook 
door de hedendaagse situatie. Binnen deze stad, die met haar 
historische centrum aanzienlijke verkeersproblemen heeft, heeft 
het transferiumbegrip ook een plaats. 

3.2.2 Verkeerssituatie 
Natuurlijk is de verkeerssituatie chaotisch in deze stad met 
400.000 inwoners, waarvan het stadscentrum klein en compact is 
en de druk op dit stadscentrum groot is vanwege werknemers, 
toeristen en bewoners. Voor een rustige schone binnenstad zou 
het bijzonder prettig zijn wanneer iedereen gebruik zou maken van 
de fiets, maar dat is niet r~I. T och zou wegdekverbetering in veel 
gevallen mensen al over de streep kunnen trekken om de fiets te 
pakken. Het geringe ruimtegebruik van de fiets wordt nauwelijks 
venneerderd door de scooter, een veelgebruikt vervoenniddel in 
Florence voomamelijk vanwege de restrictie op het autogebruik in 
het centrum. Een groot deel van de problemen is dus al opgelost 
door het gebruik van scooters. De busdiensten zijn behoorlijk 
goed, al zou het comfort nog wel verbeterd kunnen worden. Ook 
hierin kun je zeggen dat Florence op de goede weg is. Een echt 
radicaal project loopt al bij wijze van proef. Dit is een systeem 
gebaseerd op elektrische vervoenniddelen (kleine autootjes en 
scooters), waarbij de accu gratis bijgevuld kan worden. Wanneer 
dit aanslaat, ontstaat er een vervoerssituatie met stille, schone 
vervoenniddelen. 

3.2.3 Transferia 
Met het begrip dat ik heb van transferium, heb ik gekeken naar de 
stad. lk wil hier een overzicht geven van enkele transferia die ik 
heb gezien in Florence en beschrijven in hoeverre het functioneert. 

3.2.3.1 Parterre 
Parterre is een parkeergarage vlak aan de rondweg rond het 
historische centrum van Florence. Het is een grote comfortabele 
parkeerplaats en biedt goede mogelijkheden om met de fiets of de 
scooter verder te reizen. De fiets wordt aangeboden door de 
gemeente van Florence voor een luttel bedrag, welhaast een witte 
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fietsenplan. De scooter kan bij een parkeerabonnement gratis 
geparkeerd worden. De relatie van de parkeerplaats met de 
buslijnen in de buurt is echter wel onduidelijk. 

3.2.3.2 Aeroport 
Het vliegveld heeft veel potentie als transferium. Nu al zijn er 
diverse mogelijkheden. ik noem ze even op: Auto parkeren, auto 
huren (voor auto's zijn ongeveer 900 parkeerplaatsen aanwezig, 
die voomamelijk bezet worden door huurauto's), pendelbus 
centrum, stadsbus centrum, vliegtuigen naar diverse 
bestemmingen in ltalie en Europa, restaurant en cafe. Wanneer je 
echter met 'transferium-ogen' naar het vliegveld kijkt, valt er nog 
veel te verbeteren en aan het programma toe te voegen. Het geval 
wil dat de meeste van de faciliteiten niet echt uitnodigend zijn; met 
andere woorden: niet communiceren. Dit komt niet door 
complexiteit (het is slechts een klein vliegveld), maar door weinig 
overzichtelijke plaatsing van de diverse onderdelen. lo zijn de 
buslijnen onduidelijk aangegeven, is het vliegveld met de fiets 
welhaast onbereikbaar (dus ook niet makkelijk met de fiets te 
verlaten) en heeft het vliegveld een niet al te goede reputatie (maar 
dat betreft vooral het vliegverkeer). 

3.2.3.3 Scandicci 
Scandicci is een plaats (ongeveer 50.000 inwoners) op zo'n 6 
kilometer buiten Florence ligt, dat in de komende jaren door een 
tramlijn verbonden gaat worden met Florence en zodoende goede 
mogelijkheden voor transferactiviteiten zal gaan bieden. 

3.2.4 Ontwikkeling openbaar vervoer 
Voor de toekomst kan het wel goed zijn sterk toeristgericht 
openbaar vervoer te creeren. Als voorbeeldproject zie ik dan een 
HOV-lijn van het vliegveld, via het treinstation naar het centrum. 
De analogie hiervan met de HOV-lijn in Eindhoven is tekenend, en 
vanwege de aansluiting met het bestaande OV-net van Florence 
lijkt een buslijn zoals ze die in Eindhoven aanleggen ook hier een 
goed antwoord op de vervoersvraag. Met minder risico zelfs dan in 
Eindhoven, wanneer je erin slaagt de toeristenstroom op deze lijn 
te zetten. 
Voor Eindhoven is een nieuw HOV systeem ontwikkeld, dat het 
midden houdt tussen een tram en een bus. Het vervoermiddel is 
een bus, die echter net als een tram een eigen infrastructuur heeft. 
De geleiding vindt nu echter niet plaats door een spoor van twee 
metalen balken, maar door digitale geleiding. Hierdoor is deze 
volautomatisch te besturen, maar doordat het ook nog steeds een 
bus is, is het ook gewoon als autobus te besturen. Dit systeem sluit 
goed aan op een bestaand bussysteem en kan de overgangen van 
het oude naar het nieuwe systeem gemakkelijk in zich opnemen. 

Florence heeft echter voor de meer traditionele oplossing van een 
tramlijn gekozen, met hedendaagse voorbeelden als de tramlijn 
van Grenoble in gedachten. Ook al geven de busdiensten in 
Florence een goede service (veel lijnen en hoge frequentie), toch 
willen ze een nieuwe vorm van openbaar vervoer introduceren met 
deze HOV-oplossing van de tram. De wijze van aanpak kent veel 
gelijkenis met de HOV-lijn in Eindhoven; behalve dat de bus die 
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voor Eindhoven wordt gebruikt een nieuw vervoersconcept is. De 
eerste tramlijn zal vanuit het centrum (het centrale station Firenze 
Santa Maria Novella (SMN)) naar Scandlcci (een voorstad van 
Florence) gaan (afbeelding nog scannen). Het gebied dat de tram 
doorkruist is te beschouwen als 'Urban Sprawl' van Florence. Op 
de lijn zijn drie punten van groot belang : 

1. Firenze SMN 
Dit is het centrale treinstation van Florence. Op dit punt komen de 
meeste treinen Florence binnen, hebben haast alle bussen een 
connectie, zal een HSL~lijn ondergronds zijn halte hebben, en zal 
ook voor het toekomstige tramnetwerk de knoop zijn. 

2. Foggini 
Foggini is een punt midden in het traject van deze eerste tramlijn, 
dat zal functioneren als transferium van met name de overstap van 
bus op tram. De bussen hoeven zodoende niet langer Firenze 
SMN aan te doen, wat ontlasting van dat station betekent. Foggini 
is gelegen in een woongebied ter plaatse van drukke stadstraten. 

3. Villa Costanza 
Dit is het eindstation van de lijn en het bevindt zich buiten de 
bebouwde kom. De A 1, Autostrada del Sole, is zeer dichtbij en de 
plannen zijn dan ook om ter plaatse een afslag te maken die enkel 
toegang geeft tot een parkeerterrein vanwaar verder met de tram 
near Florence gereisd kan worden. 

Tot zover een globate indruk van de lijn die ze gaan aanleggen en 
de ideeen die er zijn waarin het transferiumbegrip een rol speelt. 
Even nog wat droge gegevens over de tramlijn in een tabel: 

Lunghezza (lengte van het traject) 

Frequenza (frequentie) 

Numero ferrnate (aantal haltes) 

Tempi di percorrenza (reisduur traject) 

Velocita commerciale (gemiddelde snelheid) 

Lunghezza convoglio (lengte treinstel) 

Altezza pianale convoglio (instaphoogte) 

Larghezza convoglio (breedte treinstel) 

capienza convoglio (bezetting treinstel) 

capacita convoglio 4 casse ( capaciteit bij 4 
delen) 

kosten 

7,5km 

3' 

16 

20'22" 

22 km/u 

40m 

35cm 

2,30m 

250/375 personen 

50~7000 
pass/u/richting 

3000 miliardi Lira/100 
km= circa 
f250miljoen/7,5 km 
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3.2.5 Ontwerpstrategie 
Op drie locaties in Florence heb ik een panorama gemaakt van 
enkele foto's, waarop ik dan een tekening baseerde waarin ik een 
voorstelontwerp presenteer. Door dit te doen krijg je dlrecte voeling 
met de locatie. De sterke en zwakke punten en een representatie 
van de mogelijke toekomstige situatie. 
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4 Ontwerpmethode 

4.1 Theoretisch kader 

4.1.1 Concept 
Architectuur wordt steeds complexer. Naar mijn idee is het 
opleggen van een vereenvoudigend concept het ontkennen of 
zelfs het tegenwerken van de complexe realiteit. Het ontwerp is 
een resultante van met elkaar in botsing komende 
uitgangspunten; een iteratief proces. In mijn project worden de 
volgende elementen steeds weer op een nieuwe manier met 
elkaar in aanraking gebracht: vorm, bestaande situatie, 
programmaonderdelen, zonori~ntatie en 'lichaamsgroei'. In het 
ontwerpproces is dit zichtbaar. lk heb steeds opnieuw een model 
ontwikkeld dat resultante is van die elementen. Naar aanleiding 
van het evaluaite, komt het dan tot herdefin~ring van de 
uitgangspunten. Dit leidt dan tot de volgende stap. Het model dat 
ik in januari 1999 heb gemaakt, is daar feitelijk de eerste van. 

lk heb steeds gezocht naar vormgenererende parameters. In 
zekere zin kun je 'vormgenererende parameters' ook lezen als 
'concept'. Het concept van een ontwerp is het beg rip dat doelt op 
het samenbindende idee van een ontwerp, het bepalende idee 
achter de ontwerpkeuzes die zijn gemaakt. Het is dan echter niet 
langer een alleenstaand idee, maar een complex van parameters 
en (spel)regels dat de architectuur vormt. Het concept kun je dus 
beschouwen als vormgenererend, maar dan toch in een geheel 
andere wijze dan dat we gewend zijn vanuit de klassieke 
architectuur. 
Al met al wordt de activiteit van de architect veranderd en 
mogelijk verplaatst van cr~ren naar kiezen. Wat, als je er over 
doordenkt, slechts een subtiele verandering is. Om weer verder 
te gaan met de vormgenererende parameters: deze kunnen echt 
overal in liggen. lnteressant is dan vaak dat de relatie tussen de 
keuze van de vormgenererende parameter en het resultaat niet 
voorspelbaar is. Of zeals Paul Vermeulen dat in zijn recensie van 
het boek FARMAX zegt: "De creatieve daad is het kiezen van de 
procedure, de uitkomst wordt zonder vooroordeel 
afgewacht."(Archis 1999/8, p. 83). Voorbeelden hiervan zijn ook 
eerdere projecten van mij zelf (Trimester 9 en X), waarin een 
vooraf gestelde vormgevingsregel het aanzien van de projecten 
bepaalde. Op soortgelijke wijze kan gebruiksintensiteit, ecologie 
en dergelijke gebruikt worden voor een interessante relatie met 
architectuur. 
De loop van de wegen in mijn project is dwingend voortgekomen 
uit een combinatie van de situatie en de gekozen uitgangspunten 
(fly-overs en snelheid). 

\i'!1\,• 
~· 

• 
model jaooali 1999 

foimele l tudie 

cowrFARMAX 
MVRDV 

Rollerdam19118 

;...-T9 project 

ilUllnltie TX project 
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4.1.2 Databases 
Mijn visie op architectuur en ontwerpwijzen in relatie tot de 
actuele architectuurpraktijk speelt natuurlijk een rol. Omdat ik niet 
pretendeer met iets nieuws te komen, wil ik expliciet het werk van 
anderen naar voren halen. De architectuurtheorie van vandaag 
spitst zich naar mijn idee toe op twee onderwerpen: 
verstecleHjkingsprocessen en computertoepassingen. 
Van de eerste is Rem Koolhaas de onbetwiste aanvoerder. Het 
tweecle onderwerp wordt uitgeclaagd door bijvoorbeeld Greg 
Lynn. Als relatie tussen deze twee onderwerpen zie ik databases. 
Het architectenbureau MVRDV bijvoorbeeld heeft veel werk dat 
gebaseerd is op het vormgenererende aspect van informatie. De 
versteclelijking gaat steeds meer over aantallen. Als we naar de 
cijfers kijken van de verstedelijking in de wereld en de verwachte 
omvang van steclen in de toekomst, dan overweldigt dat 
bijzonder. Ook begrijpen we dat door deze massaliteit dingen 
zullen gaan veranderen, zoals nu al veel is veranderd door de 
massa. Nu al leeft de stad op netwerken van de computer, en de 
relatie tussen het stedelijk leven en de informatie in computers 
zal naar verwachting alleen maar grater warden. Exemplarisch 
voor deze ontwikkelingen is voor mij de supermarkt, mecle omdat 
zij de mensen voorziet van hun dagelijkse behoefte: voedsel. Als 
geen andere bedrijfstak is zij in haar bestellingen, klantenbinding 
en verkopen aangewezen op een steeds uitgebreider en 
complexer samenstel van databases. Zo zal in heel de wereld, 
ook door koppeling van databases, een soort van 
werelddatabase ontstaan waaraan je allerhande vragen kunt 
stellen. Bijvoorbeeld hoeveel kilogram kaas een Japanner per 
jaar eet; Hoeveel tijd een Nederlander gemiddeld per dag 
doorbrengt in de supermarkt; Hoeveel lran~rs jaarlijks hun land 
ontvluchten. Hoeveel immigranten Nederland jaarlijks heeft. 
Hoeveel kilometers er met het OV warden gereisd in Rotterdam. 
En ook: welk percentage van de mensen, dat met de auto in een 
stad aankomt, de auto parkeert om met het OV verder de stad in 
te reizen. 
Vandaag de dag staat welhaast iedereen in vele databases. Bij 
overheidsinstellingen, bij liefdadigheidsinstellingen, bij omroepen, 
bij tijdschriften, bij supermarkten en ga zo maar verder. De 
consequenties hiervan zijn nog niet geheel te overzien, maar 
zeker is dat met het koppelen van deze gegevens vergaande 
kennis opgeclaan kan warden over leefstijlen, zelfs van 
individuele personen. Zo kan het tegenwoordig al gebeuren dat je 
wordt opgebeld door een marketingbureau met de meclecleling 
dat je onderverzekerd bent en dat Aegon de juiste 
levensverzekering voor je heeft. We stuitten hier duidelijk op een 
ethisch probleem, waarvan de discussie niet echt van de grond 
komt omdat in veel gevallen de consument ( dat is vaak waartoe 
je in deze databases gerecluceerd wordt) er zijn voordeel mee 
doet. Neem nu het voorbeeld van de supennarkt. Hoe 
nauwkeuriger de supermarkt het koopgeclrag van de consument 
kent, des te beter kunnen ze het assortiment op de koper laten 
aansluiten. De consument wordt op zijn wenken bediend, maar 
dan wel impliciete wenken. Koopgedrag als communicatiemiddel. 
Zo kan een consument gewend zijn wekelijks een biefstuk te 
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kopen. Wanneer hij dan twee weken geen biefstuk koopt, dreigt 
hij deze voor de supermarkt lucratieve gewoonte op te geven. De 
supermarkt kan hier dan op reageren door de biefstukken in de 
reclame te doen, waardoor de consument toch weer verleid wordt 
een biefstuk te kopen en zijn gewoonte in ere te herstellen. Is dit 
een emstige situatie? Oat is moeilijk te zeggen. Het is in zekere 
zin een win-win situatie, waarin de supermarkt zijn producten 
goed verkoopt en de consument krijgt waar hij van houdt. De 
actieve befnvloeding van gedrag heeft natuurtijk zijn grens. 
De vraag naar privacy duikt steeds vaker op. Er wordt met de 
regelmaat van de klok verwezen naar het boek van George 
Orwell, waarin 'Big Brother' (ook de naam van het eerste real-life 
TV programma van Veronica) de bewoners in alles in de gaten 
houdt. Het is dus belangrijk dat de database informatie 
losgekoppeld kan worden van specifieke individuen. De 
gedragspatronen worden getalsmatig verwerkt in de database, 
zonder dat de identiteit van de betreffende personen achterhaald 
kan worden. 
Zoals in de supermarkt de gegevens over het consumptiegedrag 
worden gebruikt voor de inkoop, aanbiedingen en vormgeving, 
kan ook met de gegevens van een werelddatabase worden 
omgegaan. (Koop)gedrag dus als communicatiemiddel. In de 
architectuur genereert de werelddatabase bijvoorbeeld 
programma's, waarbij dan wel steeds het vakmansoog inzicht 
moet hebben in de realiteit van de uitkomsten, zoals een 
constructeur niet blindelings de berekeningen van de computer 
mag volgen. 
Elk programmaonderdeel heeft zijn eigen groei- en 
krimpparameters. In het ontwerpproces gaan de programma's 
met elkaar op zoek naar een evenwicht. Daaruit ontstaat een 
totaalvorm die voldoet, om vervolgens tot een hoofdvorm te 
stollen. In dit proces spelen de fysieke beperkingen van de 
situatie natuurtijk ook een bepalende rol. 
Bij de totstandgekomen hoofdvorm worden alle zaken zoals 
bijvoorbeeld programma, klimaat en cultuur stapsgewijs 
ingevoegd. Het model dat ik in januari 1999 binnen het 
afstudeeratelier heb gepresenteerd, geeft hiertoe een eerste 
aanzet. De stappen gaan van globaal naar specifiek. Eerst de 
stedenbouwkundige beperkingen (als beginnende hoofdvorm), 
dan de omvang van het bouwvolume en als laatste de 
zonpenetratie in dat bouwvolume. Hieraan zouden nog vele 
andere kunnen worden toegevoegd, maar het voldoet heel goed 
als voorbeeld. 

4.1.3 T oetsing 
Telkens weer street ik emaar de combinatie van feiten met goed 
overwogen stappen te laten leiden tot een complexe architectuur. 
Complexiteit is echter natuurtijk absoluut geen synoniem voor 
kwaliteit. Het is een kwaliteit, dat zeker, maar kan door 
onoverzichtelijkheid en onzorgvuldigheid leiden tot een volledig 
onbruikbaar en onplezierig resultaat. Daarom is het nodig de 
kwaliteit zo breed mogelijk te toetsen. Toetsingscriteria zijn 
vooralsnog voomamelijk afkomstig vanuit het ruimtelijk inzicht 
van de architect en de functionele eisen. 
Om dit alles echter een meer wetenschappelijk kader te kunnen 
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bieden, wil ik een balletje opwerpen. In biologisch onderzoek 
naar de relatie tussen de genenstructuren en de formele 
eigenschappen is het niet ongebruikelijk om juist te zoeken naar 
mutanten die bepaalde eigenschappen niet hebben. De 
ontbrekende eigenschappen zullen dan namelijk logischerwijs in 
verband staan met verschillen in de genenstructuur ten opzichte 
van de normale genstructuur. Mijn idee is dat het misschien ook 
mogelijk is de eigenschappen van ruimtelijke kwaliteit te 
onderzoeken door bestudering van projecten waar ruimtelijke 
kwaliteit ontbreekt, of in zeer geringe mate aanwezig is. Dit is 
echter een studie op zich en valt buiten het kader van mijn 
afstudeerproject. 

4.1.4 Schepping 
De inspiratie vanuit de natuur heeft voor architecten veelal als 
insteek de uiterlijke verschijningsvormen in de natuur te 
bestuderen en iets dergelijks na te maken. 
Wat in de evolutionaire ontwerpmethode wordt voorgestaan is een 
namaken van de processen die voorafgaan aan deze 
verschijningsvorm. De analogie met de natuur verschuift dus van 
de vorm naar het proces. 
De visie op God als schepper van de wereld maakt een 
vergelijkbare ontwikkeling door. Zonder daar op deze plaats al te 
veel op in te gaan wil ik wel een term introduceren: dynamisch 
de"isme. De"isme staat voor een visie op God als klokkenmaker, als 
tegenhanger van het the"isme, waarin een blijvende bemoeienis 
van God met deze wereld geproclameerd wordt. De loop van de 
klok echter is statisch. De wereld is geen statische klok, maar een 
dynamisch geheel waar ook God de exacte loop niet van weet. 
Wei heeft Hij de wereld met duidelijke intenties geschapen. Met 
naar mijn idee het toeval als grootste succes. Door de grote 
complexiteit van het geschapene is toeval onvermijdelijk 
geworden, waardoor de verassing als het ware ingebakken is. 

Ook de architect blijft de schepper. Alleen is de relatie tot de 
uiteindelijke verschijningsvorm minder direct dan in het oude beeld 
van de schepper. Het inzicht dat het onderzoek op het niveau van 
genetische groeiprincipes geeft over de relatie tussen de schepper 
van de wereld en deze wereld, hernieuwt ook de kijk op de relatie 
tussen de architect en zijn werk. 

4.1.5 Computertoepassing 
Het gebruik van de computer moet ertoe leiden dat tijdens het 
ontwerpen direct precieze uitgangspunten worden genomen. Deze 
exactheid zorgt ervoor dat het project nauwkeurig geconstrueerd 
wordt. Ook is het zo dat het precies construeren van een drie 
dimensionaal object de onderlegger is voor het maken van 
doorsneden die op hun beurt weer een op een leiden tot het 
productieproces. Want dat is waar de computerapplicaties toe 
leiden: exactheid; een integraal proces van ontwerp tot productie. 

- ·-Uit Mal Genes, p.136 
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Het afstudeerproject is een soort zoektocht geweest naar een 
ontwerpmethode waarin de rol van de architect drastisch wijzigt. 
Vele hedendaagse architecten zijn daar ook mee bezig. lk heb 
een relatie proberen te zoeken tussen natuuranalogie (huidige 
kennisniveau van genetische groeiprocessen) en 
computertoepassingen, gericht op het grensvlak tussen 
stedenbouwkundige processen en architectonisch ontwerpen. 
Mijn eindconclusie is feitelijk dat de bestaande stedelijkheid in 
haar groei niet zozeer analoog aan de natuur is, maar zelf deel is 
van de natuurlijke evolutie. De rol van de architect speelt zich 
geheel daarbinnen af. De architect is zelf deel van dat geheel als 
interpreterende (re)actor. Alie geijkte ontwerpmethodes hebben 
daarin gewoon hun plaats. lk had een proces voorzien waarin de 
computer vormen genereert en de actief ontwerpende architect 
verdwijnt om plaats te maken voor een beoordelende en 
kiezende architect. De vormgevende kwaliteiten van de architect 
worden echter alleen rnaar meer uitgedaagd door de interactie 
met de computer. Het hart van architectuur blijft de intu"itie. Een 
koude optelsom van technische optimalisatie leidt niet tot 
architectuur. 
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4.2 Projectdiagram 

•-- ~ .... 
FAR 

Het projectdiagram dat ik heb ontwikkeld in relatie tot het 
afstudeerproject probeert de verschillende aspecten die een rol 
spelen weer te geven in relatie tot elkaar. Het behoeft echter wel 
enige toelichting. In deze tekst probeer ik aan te geven wat de 
inhoud van het diagram en daarmee van het project is. Het 
projectdiagram moet, samen met het basisontwerp, als 
communicatief kader dienen voor een ontwerpteam in de meest 
brede zin van het woord. 

Evolutionary Architecture 
Centraal in het diagram staat de term 'evolutionary architecture'. 
Dit vormde, naast stedelijke ontwikkeling van Eindhoven en 
ecologie, een van de principiele uitgangspunten. In de loop van de 
tijd is het me niet gelukt om de ideeen die ik daarbij had geheel te 
realiseren, maar het is zeker wel zo dat ik deze term als een soort 
bril gebruik waarmee ik in vormen en processen van het ontwerpen 
natuuranalogie betrek. Deze natuuranalogie heeft dan vooral 
betrekking op de groei van genen. 

Logaritme 
In die groei, waarvan ik de principes bij Enrico Coen heb leren 
kennen, speelt het stapsgewijs doorontwikkelen een grote rol. 
Voor dit project heb ik in chronologische volgorde vier stappen 
gedefinieerd. De eerste stap is het uitgangspunt van de vormen die 
kunnen ontstaan: de situatie. De tweede stap staat in relatie tot de 
geconstateerde ontwikkeling in verstedelijking, waarbij een 
vergaande aanpassing van de infrastructuur noodzakelijk is. De 
derde stap verkent de mogelijkheden voor het gebouwvolume en 
de noodzakelijke uitsneden. De vierde stap toetst het gemaakte op 
diverse technische aspecten, waarbij ik me heb geconcentreerd op 
de (stede)bouwfysische. 

Enrico Coens 
MalGenes 

New YOfk, 1999 
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5 Programma 

Binnen dit project is de hoeveelheid parkeerplaatsen maatgevend. 
lk heb een relatie gelegd tussen het programma van een gebied en 
het aantal parkeerplaatsen. Weliswaar in een enigszins 
simplistische formula. Het is namelijk niet aan mij om een juiste 
statistische relatie tussen de programmaonderdelen en het aantal 
parkeerplaatsen te ontwikkelen. lk wil slechts onderzoeken wat het 
leggen van zo een relatie kan betekenen voor het in beweging zijn 
van het programma. De analogie van dit verhaal met SimCity is 
tamelijk groot. In dat (spel)programma zijn werkelijke statistische 
gegevens gekoppeld aan een fictieve stad, waardoor 
ontwikkelingen gesimuleerd kunnen worden. In het Excel bestand 
"programma.xls" heb ik de relatie tussen de verschillende 
programmaonderdelen op een dynamische wijze tot stand 
gebracht. Basis is een formule voor het aantal parkeerplaatsen. In 
het Excel bestand (dat als bijlage achter in dit verslag is te vinden) 
is bij een verandering van bijvoorbeeld het aantal woningen direct 
het effect op het aantal parkeerplaatsen te zien, rekening houdend 
met de correctiefactoren als aangegeven in de formule. Deze 
formule heeft geenszins de pretentie te kloppen, maar is in het 
kader van mijn afstuderen voldoende om de Edah-card analoge 
wijze waarop het programma tot stand komt te illustreren. Door 
met de verschillende programmaonderdelen te spelen kan iteratief 
de verhouding in oppervlakte van het aantal parkeerplaatsen ten 
opzichte van het totaaloppervlakte geoptimaliseerd worden. In de 
elektrotechniek wordt gesproken van Adaptive Control System, 
systemen die de voorgestelde iteratieve (adaptive
aanpassingsvermogen) ontwikkelingen kunnen controleren. Enkele 
boeken hierover die ik heb ingezien in de bibliotheek van 
Elektrotechniek hebben mij duidelijk gemaakt dat ik het eventueel 
tot stand brengen van een soort ACS beter kon laten rusten. 

Naast een programma van het gebouwcomplex vanuit aantallen 
(intensiteit verkeersstromen bijvoorbeeld) kan het programma ook 
richting bepaalde doelgroepen worden versterkt. Ook hierin ligt de 
mogelijkheid om van het transferium een 24-uurs gebeuren te 
maken, om zodoende de sociale veiligheid te vergroten. Hotels, 
woningen en kantoren geven samen een 24-uurs bezetting van 
mensen. De grote winst van dit project zit in het dubbel gebruik van 
parkeerplaatsen. De optimalisatie van het programma is erop 
gericht 24 uur per dag een maximale bezetting van de aanwezige 
parkeerplaatsen te bereiken. Gevaar van het zoeken naar deze 
grens is dat in bepaalde situaties meer vraag dan aanbod is (ik 
denk hierbij aan parkeerdruk door bioscoopbezoek of iets 
dergelijks), waarin de gebouwvorm weinig marge biedt. Men zal 
dan voor parkeren moeten uitwijken naar de omliggende wijken. 
Dit is een volledig ongewenste situatie. 

Edah-Card; gedrag als 
comrnunicatlemidde 

24 
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In aansluiting op het inhoudelijke verhaal over de programmering 
dat hiervoor te lezen is, volgt nu een opsomming van de beoogde 
programma-onderdelen. 

Parkeerplaatsen [P]: maatgevend programmaonderdeel 
Een parkeerplaats moet gegarandeerd zijn. Het aantal te 
realiseren parkeerplaatsen wordt niet bepaald aan de hand van 
hoe mensen zich zouden moeten gedragen, maar aan de hand 
van het actuele en veiwachte gedrag van mensen. Dit vraagt om 
professioneel beheer met betrekking tot onderhoud en 
capaciteitsplanning. In het programme van dit project wordt 
geprobeerd het aantal parkeerplaatsen minimaal te houden door 
dubbel gebruik te optimaliseren. Natuurlijk ontstaat altijd het risico 
van een tekort aan parkeerplaatsen op een bepaald moment. Om 
irritatie hierover te voorkomen moet het mogelijk zijn om 
parkeerplaatsen te reserveren voor bepaalde uren, zodat men voor 
vertrek weet dat een parkeerplaats beschikbaar is. De adressering 
is 1 op1 gekoppeld aan een intemetpagina. Op deze pagina zijn de 
links naar alle activiteiten die aan deze geografisch bepaalde plek 
gekoppeld zijn, te vinden. Via deze pagina is het dan ook mogelijk 
een parkeerplaats, hotelkamer of wat dan ook te reserveren. 

Bijna niemand is graag in een parkeergarage en bijna niemand ziet 
graag overal geparkeerde auto's. Automatische parkeersystemen 
bieden de mogelijkheid om niet in de garage te hoeven gaan en 
tevens ook om de auto's buiten het gezichtsveld te bewaren. Een 
nadeel is dat het vrij lang kan duren voor de auto terug is bij de 
gebruiker. Er wordt natuurlijk hard gewerkt aan de ontwikkeling van 
snellere technieken, maar iemand met haast zet zijn auto liever 
niet in een automatisch parkeersysteem. Voor alle mensen zonder 
haast is het een ideale oplossing. Ook architectonisch is het een 
aantrekkelijk altematief, omdat per auto minder gebouwvolume 
wordt verbruikt. Verder omdat er volledige aandacht kan warden 
gegeven aan de vormgeving van de in- en uitlaad plaatsen en de 
relatie daarvan met de rest van het programme. Ook biedt het 
wachten de gebruiker gelegenheid zich te orienteren. 
Parkeergelegenheid dient overdekt te zijn. Dit om auto's aan het 
zicht te ontnemen, bewaking en veiligheid te vergroten, comfort te 
bieden aan de gebruikers en het materieel te beschermen tegen 
weersinvloeden. Wei belangrijk is goede ventilatie omdat 
natgeregende auto's moeten kunnen drogen. 

Publiekstrekker: een bovenlokale functie voor het tot stand 
brengen van de gewenste stedelijkheid. Wanneer er voor een 
grate hoeveelheid mensen buiten het gebied aanleiding is om het 
te bezoeken, ontstaat er een groter draagvlak voor de 
voorzieningen die gerealiseerd worden. 
Bushalte HOV-lljn: een duidelijke en snelle verbinding met andere 
knopen in het stedelijk netwerk. 
Restaurants 
Voor forenzen, voor passanten, voor personeel en voor feesten 
zullen de restaurants een extra aantrekkelijke formula moeten 
hebben om concurrerend te zijn met restaurants in het centrum. 
Het Chinese restaurant dat nu al aanwezig is, heeft een puur 

lnhelexcel-belland 
programrna.lda II de relatie 

luS8en de wrschNlende 
programmaonderdelen 
--met de wlgende 

fonrule: 
P=(aW+bWP+cT+dR)k1 + 

(eC+IB)k2 
Oil-ad is als bijlage bij 

dit verslag 18 vinden. 

automalisch pa,keren 
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buurtgebonden functie. 
Winkels 
Een divers aanbod van winkels is befangrijk om iedereen goed te 
bedienen. Een paar winkels die daarin een pleats vinden zijn 
bijvoorbeeld: bloemenkiosk, Tie-Rack, Record Shop, 
kopieerwinkel, fotozaak, fietsenmaker, enzovoort 

Parkeemorm winkels 
Norm Type Kenmerken Plaats/m2 
A Centrum Goed OV + overdekt 1 : 165 

parkeren, beperkte 
doorstroom 

B Binnenstedelijk Redelijk OV + 1 : 115 
overdekt/straat parkeren, 
redelijke doorstroom 

C Perifeer Minder OV, straatparkeren 1 :50 

Supermarkt: voor de dagelijkse levensbehoeften. 
Een troef in de concurrentie met het centrum is parkeren. In veel 
steden is in het centrum al bijna geen supermarkt meer te vinden 
omdat het voor een supermarkt te duur is. 
Woningen: een onontbeerlijke functie om een stad tot stad te 
maken. 
Binnen het project dienen woningen de allermooiste locatie te 
krijgen, omdat wonen voor vrijwel iedereen de ultieme plek van 
individuele expressie is. De gerealiseerde woningen zullen zich in 
type richten op mensen die stedelijk wonen hoog waarderen. 
Hotel 
Deze functie heeft voomamelijk de volgende doelgroepen: 
zakenreizigers en toeristen. Afhankelijk van de locatie in de stad 
en de aantrekkelijkheid van de stad zal er behoefte zijn aan een 
hotelkamers. Voor de perifere gebieden in de nabijheid van de 
snelweg zal het hotel vooral een no-nonsense hotel zijn waar voor 
een relatief lage prijs ovemacht kan worden. Vergelijkbaar met 
Formule1 of Bastion Hotels. 
Klnderopvang 
Mensen die werken hebben niet zelden kinderen. Wanneer binnen 
het project claar aandacht aan wordt gegeven, wordt het 
aantrekkelijker. 
Sportfaciliteiten: zwernbad, frtnessruimte, squashbanen 
Kantoren: een belangrijk programmaonderdeel om het project 
overdag levensvatbaar te maken. De parkeerdruk llgt omgekeerd 
ten opzichte van woningen, waardoor dus effic~nter gebruik van 
de parkeerplaatsen mogelijk is. Ook is het voor winkels in het 
project belangrijk dat er door het kantoorpersoneel een markt 
ontstaat. 
Religleus centrum voor inspiratie, reflectie, ontmoeting, gebed en 
dergelijke is er behoefte aan gebouwen die dat mogelijk maken. 
Moskee4!n, kerken en tempels accommoderen dit. 
Carpooling 
carpooling is een interessante optie wanneer er in een andere stad 
wordt gewerkt en dus een grote afstand gezamenlijk kan worden 
afgelegd. Het carpoolen wordt dan in feite soortgelijk aan 

Uil: Plan van aanpak 
Branchering Boulevard Zuid, 

Rollerdam 1999 
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treinreizen. Het voedingsgebied voor carpoolen zal op het 
Kastelenplein bestaan uit het studiegebied van het 
afstudeeratelier: Gestel. Er is een centrale intemetpagina voor 
carpooling in Nederland, waar je kunt opgeven als bestuurder, 
passagier of beide. http://www.iqa.nVcarpool. 
Autodelen 
Deelautoprojecten zijn aantrekkelijk voor mensen die af en toe een 
auto nodig hebben, waarvoor de investeringskosten van eigen 
autobezit te hoog zijn. Lid worden van autodelen is tot zo'n 10.000 
kilometer per jaar een goedkopere optie en heeft als voordeel dat 
service en onderhoud wordt verzorgd. Voor inwoners van 
Eindhoven kan het knooppunt van dit project de vertrekplaats zijn 
met de deelauto. Veelal zullen mensen die lid zijn van een 
deelautoproject de auto gebruiken voor verdere bestemmingen en 
het derhalve als prettig kunnen ervaren dat men vanuit de stad 
snel met OV naar dit punt kan komen en dan direct de snelweg op 
kan rijden. 
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6 Ontwerpbeschrijving 

6.1 Ultgangspunten 

Het project is een studie naar de mogelijkheid om door middel van 
verweving van het programma met de infrastructuur te komen tot 
een stedelijke verdichting, waarbij de lokale landschappelijke 
kwaliteit als continue herkenbaar blijft. Rondom doorgaande wegen 
binnen de stad wordt het programma geconcentreerd; dit als 
altematief voor het eindeloze uitbreiden van VINEX-lokaties. 

HOV-lijn met station in plangebied [aanleg uitgebreid HOV-netwerk in (de 
regio) Eindhoven] 

[ stedelijkheid genereren] Functiemenging 

Duurzaamheid en ecologie [bewustzijn van de natuurafhankelijkheid 
van de mens] 

Optimalisatie mobiliteit 

lndividuele vrijheid 

Openbaar vervoerlijn 

[diversiteit verkeersstromen erkennen] 

[architectuur zal bij voorkeur menselijk 
handelen niet beperken] 

Het plangebied ligt dus op de te verwachten HOV-lijn van 
Eindhoven-centrum naar Veldhoven-centrum. Binnen het 
plangebied, dat in totaal een lengte heeft van grofweg 1 kilometer, 
bevinden zich twee haltes. Een op lokatie van model 7 en een net 
buiten het midden. De transferiumfunctie zal voomamelijk worden 
opgevangen door de eerste. Deze zal een belangrijke rot spelen 
als overstapstation. De halte in het midden is de centrumhalte, met 
een ruim scala aan winkels op loopafstand. 

lnversie 
In Maquette 3.2 is de beslissing om de twee rijrichtingen om te 
draaien aangegeven. De motivatie voor deze ingreep, waarbij via 
fly-overs het gebied langs de andere zijde gepasseerd wordt, is 
dri~rlei. 
In de eerste pleats is de fly-over bij het binnenkomen van het 
gebied een gebaar. Hiermee vraagt het gebied om de aandacht. 
Het biedt een ervaringsmoment aan waardoor mensen meer alert 
worden en meer open staan voor de mogelijkheden die het gebied 
te bieden heeft. 
In de tweede pleats ligt het gebied bij passeren nu aan de 
rechterzijde, waarmee de relatie van de doorgaande stroom en het 
plangebied vanzelfsprekender wordt. Vooral ook waar in- en 
uitgestapt wordt, geeft dit een meer vanzelfsprekende relatie. lk 
kan me zelfs voorstellen dat dit als prototypisch te beschouwen is 
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voor dergelijke gebieden. 
De derde overweging is het specifieke karakter van het 
Kastelenplein, zoals het ingeklemd ligt in de infrastructuur. Het 
sculptuur dat aan de noordzijde staat is bij iedereen bekend. Het 
transformeert tijdens het passeren van een vierkant naar een 
driehoek, of andersom en weer terug. Zoals het sculptuur een stap 
maakt, maakt ook de infrastructuur een stap, en zoals de 
infrastructuur van richting verwisselt, zo geeft het gebied de 
mogelijkheid van vervoermiddel te wisselen. 

Ook inversie in de relatie tussen binnen en buiten. Binnen-Buiten 
relatie is een heel bekende polemiek in de stedenbouw. Dit project 
keert deze relatie radicaal om, of bater, binnenstebuiten. De weg 
(en daaromheen geclusterde stedelijke functies) wordt ingepakt en 
de buitenruimte die resteert, bestaat als echte buitenruimte met 
vogels en bomen. De hele stad komt in binnenklimaten te liggen. 
Restruimte als rustruimte. 

Verheven wegen 
Hinder1ijk in het stadsbeeld van vrijwel elke stad zijn de muren van 
blik waar je tegenop loopt. Mijn voorstel is om de grote doorgaande 
stromen binnen de stad ongelijkvloers aan te leggen. Het 
doorgaand verkeer passeert dan het betreffende gebied op een 
hoogte van zo'n 5 meter. Hierdoor resteert een vrijer maaiveld, met 
de ruimtelijke karakteristieken van het bos. De kolomstructuur 
interfereert met de stammen van het bos. Het leefklimaat onder 
deze infrastructurele werken is leefbaar wanneer er nadrukkelijk 
binnenruimte van wordt gemaakt. Daar waar onder viaducten geen 
binnenruimte is, wordt er naar gestreefd het maaiveld als 
ecologisch element onder de infrastructuur te laten door1open. Dit 
is om de gefragmenteerde groenvoorzieningen van de huidige 
situatie te verbinden. 
Het conceptuele uitgangspunt van de verheven wegen is in sterke 
mate diagrammatisch van aard. De logaritme dat hierbij van 
toepassing is gaat ongeveer als volgt: van de betreffende weg op 
maaiveldniveau wordt bepaald wat het aantal motorvoertuigen is 
dat hier per uur passeert. Wanneer dit aantal hoger is dan een 
vooraf bepaalde waarde, wordt het doorgaande deel van de 
verkeersstroom op het verhoogde niveau gebracht. Dit zal dus tot 
resultaat hebben dat er op veel drukke wegen in de stad sprake is 
van deze verdubbeling. De toegevoegde infrastructuur is een 
nieuwe laag in de stad. Vanaf de snelweg kun je kiezen voor de 
langzame maaiveldgebonden laag of de hoge snelle laag. Ook 
vrachtwagens kunnen over deze snelle laag rijden. Daarom bieden 
de gebouwcomplexen aan deze infrastructuur ook de mogelijk voor 
vrachtwagens om te laden en te lossen. Dit heeft aanzienlijke 
gevolgen gehad voor de schaal van deze gebouwcomplexen. De 
twee wegenstructuren liggen theoretisch gescheiden van elkaar. 
Via de parkeergarages van de gebouwcomplexen is het wel 
mogelijk voor autoverkeer om van het ene niveau naar het andere 
te rijden, maar dat is dan bijna meer een soort overdrukventiel dan 
een verkeersroute. 
Uit overwegingen van veiligheid en bevoorrading blijft ontsluiting 
over maaiveld door motorvoertuigen essentieel in het functioneren 
van de stad. 
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Maalveld 
Alhoewel de verticalisering van stedelijkheld in Nederland (maar in 
veel sterkere mate in het buitenland) zijn intrede doet, blijft het 
maaiveld een belangrijke kosmologische referentie voor de mens. 
Relatie tot het maaiveld verleent verticalisering haar specifieke 
eigenschappen. Daarom is het zinvol het maaiveld als platform van 
stedelijk leven te cultiveren. Uitgangspunt van de 
programmaonderdelen op maaiveldniveau is dat ze betreedbaar 
zijn voor een breed publiek. Dit houdt in dat er op maaiveldniveau 
geen woningen zijn en ook geen kantoren. Wei OV-voorzieningen, 
winkels, uitzendbureau's en dergelijke. Waarbij een vastgesteld 
percentage van het oppervlak voor iedereen bereikbaar is. Zo 
wordt de ruimtelijke karakteristiek van het bos gedifferentieerd 
geTnterpreteerd. · 
Voor leverantie van goederen, sociale veiligheid, toegankelijkheid 
voor hulpverleners en dergelijke is het noodzakelijk ook op 
maaiveldniveau mogelijkheid te bieden voor gemotoriseerd 
verkeer. De toegankelijkheid van deze laag in de infrastructuur is 
mogelijk restrictief en vergelijkbaar met het beleid in de blnnenstad 
van Florence. 
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Hoogbouw 
De structuur van de infrastructuur en de lage bebouwing moet 
zodanig zijn dat het ruimte geeft om hoogbouw toe te voegen. 
Programmatische groei in de bouw van torens is een flexibel 
systeem waar investeerders op in kunnen gaan. Speciale eisen 
dienen aan het windgedrag van deze hoge torens te worden 
gesteld. Naar analogie van de denkwijze van maquette 2.1 zal de 
vormgeving zodanig zijn dat het windklimaat op maaiveldniveau 
niet negatief beTnvloedt wordt. Andere eigenschappen van 
hoogbouw, als ori6ntatiepunten, bedrijfsrepresentatie, uitzichtpunt 
en stedelijkheid worden als positief geTnterpreteerd. 
Paul Virifio betiteld hoogbouw sis het verticale, de tweede 
stedelijke orde na de horizontale (dorpen, bevolking land) eerste 
orde. De derde orde van de schuine lijn, gebaseerd op topologie, 
doet de hoogbouw af als eenzijdig, als een getto in verticale zin. 
lk betwijfel of hoogbouw een gepasseerd station zal zijn in de 
toekomst. Voorai de toren heeft namelijk bepaalde karakteristieken 
die nogal sterk zijn. Het sterkst is wet de duidelijkheid. Een toren is 
strikt verticaal, en qua entree relatief eenvoudig. Bewaking en 
informatie van de toren bevinden zich als vanzelf aan de voet. 

Park 
De huidige bebouwing binnen het plangebied wordt eventueel 
grotendeels gesloopt. De nieuwe bebouwing heeft een 
groeiprincipe vanuit de infrastructuur, van buiten naar binnen dus. 
De opzet van het plan is om in het hart van het gebied een 
stadspark te laten ontstaan. Een goed stadspark weet stad en 
natuur te laten versmelten. Zo is bij de rozentuin van het 
Museumpark in Rotterdam de synthase van verkeersgeluid en 
windgeruis, synthese van hoogbouw en bomenrijen, 
fonteingeklater en hondengeblaf een goed voorbeeld van wat ik 
me daarbij voorstel. 
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6.2 Maquettes 

Het stedelijk gebied te beschouwen of te ontwerpen als 
bergmassa, steenmassa. Die dan op zijn beurt doorsneden en 
uitgesleten wordt door verkeersstromen, wind, zon. 

Het stedelijk gebied te beschouwen sis bos. Omdat Eindhoven in 
een van oorsprong bosrijk gebied ligt is het mogelijk een goede 
insteek om in het stedenbouwkundig concept de ruimtelijke 
kwaliteiten van een bos een plaats te geven. Wat is dan die 
ruimtelijke kwaliteit van het bos? Een bos bestaat uit bornen. Klinkt 
triviaal, maar dat heeft als consequentie dat op maaiveldniveau 
niet het zwaartepunt ligt van steclelijke activiteit. Vervoer wel, maar 
al het vervoer heeft als doel transport naar boven, waar elk blad 
vecht om het zonlicht. In het donker van het bos is voedsel en 
aanvoer van voedsel, maar echt geleefd wordt er in de 
boomkruinen. 
De boomstammen zijn wet obstakels, maar geen barrieres. 
Verkeersroutes zijn dus meer willekeurig, en zoeken hun weg sis 
stromen. 
Wonen in een boom geeft een zekere intimiteit. Je kunt sis het 
ware de ladder achter je omhoog trekken, en je op die wijze 
ontrekken van het wel en wee van de maatschappij. 

Maquelle 1.1 
Materialen: 

Karton onderplaat, A4 vel 
met opdruk Situatie, grijs 

geschikten:t piepechuim en 
ijzerdraad met green 

omhulael. 

Maqu-1 .2 
Materialen: 

Karton onderplaat, A4 vel 
met opdruk situatie, groen 

omhuld ijzenlraad, 
beadlreven sche1spapier en 

groeneva'f. 
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In deze maquette zijn de uitgangspunten van de maquettes 1.1 en 
1.2 samengebracht en wat meer locatiegevoelig gepositioneerd. Er 
is nu duidefijker sprake van gebouwen. In deze maquette is, met 
andere woorden, een stap gemaakt van de twee analogi~n naar 
concrete bebouwing. 

Het volume van deze maquette heeft de diverse onderdelen in zich 
die in feite eerdere gedachten in een gebouw proberen te vatten. 
In grote lijnen bestaat het uit twee delen: een laagbouw deel en 
een toren. 
Het laagbouwdeel verbindt twee rijrichtingen met elkaar, die hun 
doorgang door het volume vinden boven het maaiveld (verbeeld 
door uitholling). Verder sluit dit model vrij sterk aan bij het 
bosmodel van Maquette 1.2 waar het haar programme 
voomamelijk boven het maaiveld heeft. Voor het ervaren van het 
zonlicht is een uitsparing gemaakt, zoals werd voorgesteld in het 
zonmodel. 
Het hoogbouwdeel functioneert als verdichter van het stedelijk 
programme. Hoge stedelijke intensiteit is een belangrijk ingredient 
van de ingreep die ik met dit gebied voor ogen heb. De vorm die 
deze toren heeft wil proberen de mogelijk negatieve effecten van 
hoogbouw op het windklimaat te minimaliseren. De insnoering 
zorgt ervoor dat de windstromen niet neerslaan op het maaiveld, 
maar op een hoger niveau hun weg naar de lijzijde van het gebouw 
weten te vinden. 

Maquette 1.3 
Materialen: 

Karton onderplaat, A4 vel 
met opdruk situatie, groan 

omhuld~ad. 
beschnM!n schelspapier, 
grijze verf en piepschuim 

Maquette 2.1 
Maleriaal: 

Lichtgroen schuim 
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In deze maquette zijn twee elementen naast elkaar te vinden: 
infrastructuur en ecologie. De infrastructuur betreft vooral de 
inversie van de rijrichtingen door middel van fly-overs. De 
infrastructuur wordt een ervaring, en een bewustwording van 
beweging. De relatie met de rest van het gebied is in deze 
maquette puur het contrast. Het binnengebied is ontwikkeld op 
basis van ecologische principes. Het midden is een park, waar 
ontspannen stadsparksfeer gecr~erd wordt en de relatie van de 
mens tot natuur voelbaar wordt gemaakt door de samenvloeiing 
van geluiden en beelden uit natuur en stad zoals in het rozenpark 
bij Museum Boymans in Rotterdam. De bebouwing heeft op 
maaiveldniveau een openbaar karakter, indachtig de ruimtelijke 
karakteristieken van het bos die ik had verbeeld in maquette 1.2. 
Het bouwvolume erboven is plaatselijk geopend naar het idee van 
het zonmodel, waarrnee zonpenetratie op gevoelige wijze wordt 
bewerkstelligd. De hoogbouw, refereert aan stedelijke verdichting 
en wind. 

Verweving is het leidende woord voor deze maquette. In reactie op 
3.1 wilde ik de verweving tussen het gebied en de infrastructuur 
verbeelden. De vorrnen komen voort uit de weg en gaan er 
vervolgens weer een relatie mee aan, waarbij de intensiteit in het 
midden haar hoogtepunt bereikt. 

Maquette 3.1 
Materialen: 

- grondplaa~ lijm, groen 
omhud ijzerdraad, hout, 

staaldraad, perspex 

~3.2 
Materialen: 

grijskarton onderi,ond, 
houten slDkjes, zijde stof, 

papier, - spuitverf 
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Doorgaand op de verweving, maar dan meer ingezoomd op de 
locatie (1 :1000) en vanuit de infrastructuur, probeer ik hier aan te 
geven dat de verweving plaatsvindt door het voelbaar maken van 
de bewegingen van de verkeersstromen ten opzichte van het 
gebied (maaiveld) en ten opzichte van elkaar, waarbij in (of vanuit) 
de restruimtes de programmatische uitbreiding van het 
Kastelenplein een plaats kan krijgen. 

Maqueb3.3 
Materialen: 

grijakar1Dn ondergrond, 
oouten llol<jes papier, atifter1 
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In het plangebied is de belangrijkste ingreep de verandering van 
de infrastructuur. Door het differenti~ren van de rijstroken in zowel 
doel als hoogte, ontstaat een situatie die een bepaald niveau van 
stedelijkheid vertegenwoordigt, die hoger is die dan van het 
huidige gebied. Duidelijk is dat het programme van het gebied dit 
moet volgen. Uitgangspunt is dat de verwezenlijking letterlijk uit de 
infrastructuur volgt. De vormentaal wordt in hoge mate afgeleid uit 
de curven van de wegen. Verweving is hierin een belangrijk begrip. 
In deze maquette zien we dat de gevel van het gebouw (complex) 
het resuttaat is van de diverse specifieke doorsneden die dwars op 
de infrastructuur gemaakt kunnen worden. Nadrukkelijk is het de 
bedoeling om elk deel volgens dezelfde logica tot stand te laten 
komen. Dit komt om te beginnen de eenheid ten goede, en 
vervolgens ook naar alle waarschijnlijkheid de maakbaarheid. 
Verbijzondering van belangrijke delen kan dan extra aandacht 
gegeven worden. Zowel in de zin van ontwerpen als ervaren. De 
verbijzonderingen cr~ren de indruk van complexiteit. Een strikt 
helder gebouw met een chaotische ingang kan men lezen als een 
chaotisch gebouw, zoals men 30 beelden per seconde kan lezen 
als vloeiende beelden: Film. 
Deze maquette is startpunt van het concreet ontwerpen van een 
gebouw op de locatie. De uitwerking van de uitgangspunten en de 
tactiele consequenties die dit heeft als ze worden doordacht tot op 
het niveau van materialisering en dergelijke, leiden tot een project 
dat kracht heeft. 

Maquelte 3.4 
Materialen: 

grijs kar11ln ondergrond, 
stramienlijnen in balpen, 

infraatruduur van geverfd 
karton (cyaanblauw en 

oranjegeel), achelspapier 
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Deze maquette definieert het stedenbouwkundige uitgangspunt 
van mijn project. Hoofdrol is daarbij weggelegd voor de aanpassing 
van de infrastructuur. Door de inversie van de rijrichtingen (kruising 
door middel van fly-overs) worden belangrijke ontwikkelingen 
ge'initieerd. De wegen worden op een verhoogd niveau gebracht, 
waardoor het maaiveld vrij kornt te liggen. Dit is belangrijk voor 
ecologische continuiteit en tevens ongehinderd gebruik door 
langzaam verkeer. In het gebied bestaat de bebouwing uit 
gebouwcomplexen die als keien in de groene bebossing drijven. 
Deze complexen hebben hun eigen aansluiting op het wegennet. 
De omvang van een gebouwcomplex moet dus van zodanige aard 
zijn dat het een afslag legitimeert. Verder worden alle functies in 
het complex ge'incorporeerd, waarmee de omgeving gevrijwaard 
blijft van parkeerplaatsen en dergelijke. Hetzelfde principe is 
toegepast bij onderstaande tekening, waar een panorama van het 
plangebied te zien is. De bebouwing zoekt hier meer de verweving 
met de infrastructuur. De vorm van de hoogbouw in deze tekening 
grijpt terug op het windklimaat-principe van maquette 2.1. 

Maquette 4.0 
Matanaat 

grondplaat is spaanplaat 
met opdruk van de 

plattegrond, 
omgevingsbebouwing is van 

hout, infraslructuur van 
ijzenlraad, 

bebouwingsvoonll van 
6chtgroen schuim en 

bebosaing van staalwol. 

45 



Formele studie naar de mogelijke gebouwvormen binnen het kader 
van maquette 4. 

~4.1 
Materiaal: 

wit piepachuim; kippengaas 
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Een van de doorsneden uit maquette 3.4 heb ik als basis genomen 
om in te zoomen. Het resultaat is maquette 5.0. In deze maquette 
wordt near de specifieke doorsnede gekeken en bestudeerd hoe 
de relatie ligt tussen de infrastructuur met het programme en de 
omgeving. De volgende overwegingen zijn hierbij van belang: 
De omgeving moet auditief zo veel mogelijk afgesloten zijn van de 
geluidslast van de infrastructuur 
Het programma van het gebouwcomplex moet functioneel 
verweven zijn met de infrastructuur 
Het resultaat laat 3 te onderscheiden ambiances zien. Het 
buitenklimaat, waar rust en ruimte voor natuurlijke elementen 
voorrang krijgt. Het intermediaire klimaat, waarin zich de 
infrastructuur bevindt, speelt een sleutelrol in de verweving van 
buiten en binnen, programme en verkeer en klimaatbeheersing. 
Het binnenklimaat, waar woningen en kantoren comfortabel 
worden ingepast. 

Een van de doorsneden uit het computermodel 6.2 en een studie 
die aangeeft dat de constructie van de infrastructuur los kan zijn 
van de constructie van het programma. Dit om de trillingen die 
worden veroorzaakt door het verkeer niet te laten doordringen in 
het gebouw. 

~5.0 
Materiaal: 

spaw,plaat, klppengaas, 
lichti,ija dun karton, 

donkergrijze verf 

~5.2 
Malenaal: 

Spaanplaat, ins karlon, fijn 
gaas 

~5.3 
Materiaal: 

spaanplaal, wit karton, 
groan acl>Jim 
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De constructie van het programma staat onafhankelijk van de 
constructie van het parkeren om dezelfde reden als van maquette 
5.3. De parkeergarage kan dus wel gekoppeld worden aan de 
infrastructuur. Ook programmatisch is het parkeren de intermediair 
tussen weg en programma. 

Feitelijk is het zo dat ik met dit model even weer naar de schaal 
van maquette 3.4 ben gegaan. Vandaar de nummering 3.5. Basis 
voor dit model is weer de infrastructuur. Dit bestaat uit een vrij 
precies uitgekiend plan voor het autoverkeer en het parkeren. De 
uitsneden voor zontoetreding doen de atria ontstaan en verdelen 
het programma in schijven. 
De busbaan is even veronachtzaamd, vooral omdat in dit model 
het inzichtelijk maken van het parkeren in relatie tot het 
gebouwcomplex prioriteit had. Naar voren komt dat het 
parkeervolume dat ontstaat ter plaatse van de programmatische 
schijven onvoldoende is. Hier ligt dus een probleem. 

Maqu-7.1 
Materiaal: 

hout, metaal, g.-i aclllim, 
tijngaas 

Maqu-3.5 
Materiaal: 

Spaanplaat onderplaat, i,ijs 
karton met cart>onstrepen, 

houlen latjes, g.-i achuim 
~2001 

achel8030102 
swdie~ 
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6.3 Computermodellen 

6.3.1 Zonmodel 

Dit model reageert op de loop van de zon. In principe komt het 
erop neer dat het gebouwvolume op een zodanige wijze wordt 
uitgesneden zodat het zonlicht op bepaalde uren tot diep in het 
volume kan binnendringen. ldealiter zal het zonmodel elke fractie 
van het zonlicht vertegenwoordigen zodat zeer nauwkeurig voor 
het volume de zonpenetratie bepaald kan worden. In het model 
van januari heb ik 4 zonbundels gemaakt, die als volumes van het 
gebouwvolume afgetrokken kunnen worden. Een verdere opdeling 
van het totale zonspectrum zal steeds f~nere afstemming mogelijk 
maken. 

zonmodet 
zonkegets per tijdszone 
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6.3.2 Model 1 

In dit model is een enveloppe gecr~rd vanuit curven dwars op de 
richting van de verkeersstromen. Deze curven zijn gebaseerd op 
het omhoog lopen van de autowegen en hoogtes in het midden 
van het gebied. Het zo ontstane vlak fungeert als 'rooivlak' in de 
derde dimensie (wat idee betreft gelijk aan mijn TX project). Onder 
dit vlak is een moot genomen als gebouwvolume. Dit volume is 
ingekerfd door zonpenetratievolumes volgens het zonmodel, 
waardoor het zonlicht op bepaalde plekken, op bepaalde 
tijdstippen tot diep in het gebouwvolume kunnen doordringen en 
waarmee een diverse plattegrondindeling gegenereerd wordt. 

20 januari 1999 

model12 
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6.3.3 Model 6.1. 

Gemodelleerd in Autocad14 en gerendered in 3DstudioMAX. 
Vanuit de gekozen loop van de infrastructuur zijn de doorsneden 
van de bebouwing afgeleid. Deze afleiding is vrij arbitrair, maar 
volgt bij elke doorsnede globaal dezelfde logica in de opzet ten 
opzichte van de infrastructuur. De hoeken zijn afgerond, het 
maaiveld blijft vrij, de infrastructuur boort zich door de volumes, de 
glasoverkapte ruimtes overbruggen de vormverandering. Wanneer 
je de massa's omkeert met de glasoverkapte ruimtes ontstaan 
weliswaar makkelijker te reinigen glasoppervlakten, maar 
vermindert de beleving van het gebouwcomplex drastisch, doordat 
de binnengevels tegenover identieke binnengevels komen te 
staan, de vervormingen nauwelijks direct beleefd kunnen worden 
(voomamelijk vanuit de lucht) en de binnenvorm van de massa's 
minder bruikbaar is voor de diverse functies. In die zin kan ik dus 
concluderen dat de gekozen opzet goed is. Wei is het beeld op het 
maaiveld wat monotoon doordat elke massa begint op zo'n 6 meter 
boven maaiveld. Verder zijn de hoogtes van de massa's te weinig 
divers en te willekeurig. 
Constructief doet het model weinig uitspraken. lk denk dat de 
massa's zelfdragend moeten zijn analoog aan cellen. En ook de 
infrastructuur moet zijn eigen constructiewijze hebben. 

(januari 2001) 

:~~ ;,L\ 

Pn< ,~;,;~,.~ 

ii@ I , :: 

. ' ... 
~· __, 
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6.3.4 Model 6.2 

Model 6.2 is het vervolg op model 6.1. Dit model heb ik op 20 
maart 2001 gepresenteerd als 'Stand van Zaken'. Ten opzichte van 
6.1 is het qua vorm verder doorontwikkeld en ik heb geprobeerd 
een constructieve opzet aan te geven. Doordat in dit model al in 
sterkere mate sprake is van r~le curven en minder arbitraire 
vormen wint het ten opzichte van het vorige model aan 
beeldingskracht. 
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6.3.5 Model 7 .1 

In week 19 van 2002 heb ik het projectdiagram gemaakt, waarin de 
inhoud van ~et project overzichtelijk wordt weergegeven. De 
uiteindelijke versie laat een logisch verband zien tussen de 
kembegrippen, de informatiebronnen en het iteratieve proces. 
Model 7 .1 is het eerste model op de nieuwgekozen locatie binnen 
het grote plangebied dat ingesloten wordt door de Karel de 
Grotelaan en de Meerveldhovenseweg. De nieuwe plek is op de 
kruising van deze doorgaande wegen (van de snelweg naar het 
centrum van Eindhoven) met het afwateringskanaal en de 
verbindingsring (Kasteellaan/Roffart). 

De logica van deze keuze is eenvoudig. In de eerste plaats biedt 
de infrastructuur haaks op de doorgaande richting meer aanleiding 
voor de segmentale opbouw en daagt de hogere complexiteit van 
de situatie het concept sterker ult. Ten tweede is door de afstand 
tot het bestaande winkelcentrum de relatie daarmee minder 
conflicterend. Eerder is deze relatie spannend te noemen. Als 
derde noem ik de meer nadrukkelijke 'omgekeerde stedenbouw' 
die op deze plek tot stand komt. Zelfs op de schaal van heel Gestel 
(zie afbeelding hieronder; locatie in rood) is te zien dat de nieuwe 
ingreep het bebouwingsplan van de stad inverteert. De open 
ruimte in de bebouwingskaart (veelal de infrastructuur) wordt 
zodanig massief, dat als het ware de bestaande situatie als het 
'open' landschap wordt beschouwd. 
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6.3.5.1 Model71_01 
Dit is de eerste versie van model 7 .1. Veel meer dan het 
onderzoeken van de nieuwe situatie en het uittesten van de 
uitgangspunten is het niet. De 'footprint' van het groene volume 
belichaamt de begrenzing door de situatie van het in te voegen 
complex. Het afwateringskanaal is als aanleiding genomen om 
over de volledige hoogte van het volume een uitsnede te maken, 
waarin nadrukkelijk wordt gezocht naar een groene karakteristiek. 
De splitsing in het smalle gedeelte verbeeldt de splitsing tussen de 
twee infrastructuurbundels die links en rechts langs het bestaande 
sculptuur komen. De uitsnede in het midden van het volume is een 
zonuitsnede ter plaatse van de kruising met de weg haaks op de 
hoofdrichting en is zodoende de vanzelfsprekende plaats voor de 
HOV-halte. De vorm van de uitsneden is in sterke mate arbitrair. 
Zeker de uitsneden die worden gedaan ten behoeve van de 
zontoetreding behoeven een expliciete legitimatie. 

Voor de curven van de HOV-lijn ter plaatse van het complex heb ik 
gekozen voor een radius van 120 meter. Dit is duidelijk korter dan 
de 190 meter van de doorgaande weg voor autoverkeer, maar dat 
is mogelijk door het feit dat de bus moet vertragen en versnellen 
en dus niet op de maximale snelheid door het complex heen rijdt. 
Van dit model heb ik ook een maquette gemaakt. Op vaste hoogte
intervallen heb ik doorsneden gemaakt over het model. De 
lijntekeningen van deze horizontale sneden heb ik met de dikte van 
de hoogte-intervallen uit platen gezaagd. Doel van dit model is 
geweest de intentie van een directe relatie tussen computermodel 
en productie te illustreren. 
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In dit model is de infrastructuur verder ontwikkeld, de basisvorm 
drastisch gewijzigd en de uitsneden verfijnd. 
De doorgaande wegen zijn vrijwel gelijk met die in het vorige 
model. Van deze doorgaande wegen is bij elke richting een afslag 
en de mogelijkheid om snel weer vanuit het complex de weg te 
vervolgen in een van de twee hoofdrichtingen. Deze inteme 
wegen, samen met de doorgaande wegen en de HOV-lijn vormen 
de hoofdstructuur. Wat boven het maaiveld verder nog aan 
autoverkeer plaatsvindt, valt binnen de grerizen van wat ik als 
massa definieer. Met andere woorden: dat maakt deel uit van het 
programma/ het gebouwcomplex. Parkeergarage dus. 
De basisvorm heeft een gewijzigde footprint. Als uitgangspunt is de 
curve van de aangelegde infrastructuur genomen. Verder heb ik in 
het platte vlak aan de uiteinden de maat van de massa bepaald. 
Aan de zijde van het centrum van Eindhoven heb ik de lijnen laten 
samenkomen in het centrum van het daar gelegen kruispunt. Aan 
de zijde van het plangebied heb ik de maat afgeleid van de 
binnenrooilijn van de bestaande bebouwing; te weten: de 
Rabobank en de Moskee. Tussen de lijnen in het platte vlak die zo 
tot stand zijn gekomen, heb ik segmentdelen geplaatst 
(3dimensionale blocks in autocad) en steeds verschaald (in 
eenheden van 300mm) naar de breedte tussen de lijnen. Zo 
ontstaat een vanzelfsprekende relatie tussen de breedte en de 
hoogte. 
Bewust heb ik gekozen voor een segmentale opbouw en niet voor 
een vloeiende vorm. In de eerste plaats ben ik van mening dat 
daardoor de relatie tussen model en maakbaarheid beter is. Verder 
heeft deze segmentale opbouw een 'diepte' die ik architectonisch 
waardeer. Van dichtbij zijn de sprongen tussen de segmenten 
zichtbaar en geven ze het gebouw een ruwheid door spleten en 
rechte lijnen. De tactiliteit hiervan is van een andere orde dan het 
nastreven van het absoluut vloeiende. Het nastreven van het 
absoluut vloeiende heeft volgens mij bij daadwerkelijk bouwen 
altijd ongewenste compromissen tot gevolg. Het ruwe van het 
segmentaal opgebouwde complex past ook beter bij het stedelijke 
klimaat dat ik zoek te initi~ren. Met de diepte waar ik aan het begin 
van sprak bedoel ik dat tegenover de hierboven genoemde 
ervaring van dichtbij het complex zich van veraf wel als vloeiende 
vorm laat lezen. Bij het naderen van het complex zal de vloeiende 
vorm zich steeds meer onthullen als een massa met spleten en 
openingen. Vanuit de auto (die zelf in vloeiende curven beweegt) 
wordt het gebouw van dichtbij niet als continue ervaren, maar door 
de segmenten zal het gebouw een ritmisch karakter hebben. 

opbouw segmenten 
model71 
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Vrijwel alle maten worden gekozen op veelvouden van 0,3 meter. 
De overweging hierbij is vrij eenvoudig: de meeste lndustriele 
bouwproducten hanteren dit. 

Peil=0 ligt 0,3m boven maaiveld 
In het computermodel is het maaiveld overal gelijk; peilpunt is de 
kruising waar de lijnen van het model samenkomen 

HOV-lijn 
Dikte van hov-lijn gekozen op 0,5meter 
HOV _uitsnede is gelijk aan hov-lijn plus vier meter vrije ruimte 
erboven 
Kolommen onder HOV-lijn: diameter 0, 75m, elke 21,6 meter 
De HOV-lijn loopt (vanuit het centrum gedacht) op van Peilniveau 
naar +5, 1m, waardoor het op gelijke hoogte komt met de 
doorgaande wegen en het eerste niveau van de inteme 
wegenstructuur. Tot aan het water ligt de lijn op een grastalud. 

WEGEN 
Dikte van de doorgaande wegen gekozen op 1,0m; bij een breedte 
van 7,0m 
Uitsnede voorziet in 4 meter vrije ruimte erboven. 
De bovenzijde van het wegdek ligt op een hoogte van 5, 1 m richting 
centrum en op een hoogte van 10,2m op het belangrijkste deel in 
de andere richting. 
De kolommen voor deze wegen is een dubbele kolomrij; kolommen 
van 0,80m doorsnede; h.o.h. 5,0m 

WEGEN_INTERN 
Voor vrachtwagens is rekening gehouden met de draai van 
trekker-oplegger combinaties. Basis voor de informatie is het 
experiment met een model-auto. De interne wegen liggen op twee 
niveaus gekoppeld aan de respectievelijke richtingen en hoogtes 
van de doorgaande wegen. 

De kolommen voor deze wegen zijn opgebouwd uit een cirkel 
(radius=0,5m) waarin een gelijkzijdige driehoek is getekend 
waarvan de hoeken zijn afgerond met een radius van 0, 1 m. Voor 
de inteme wegen op niveau +10.2 is de kolom vergroot met een 
factor 1,5. 
Dikte van deze wegen is gekozen op 0,6m bij een breedte van 
3,2m. 

Gevel 
Van het element dat in verschillende verschalingen de hoofdmassa 
vormt, kan de gevel mogelijk schuiner dan toegepast in 
model71_02. In dit model is op het niveau van 1 verdieping het 
schuin zijn van de gevel nauwelijks merkbaar. Over vier meter is 
dat gemeten op het gedeelte tussen halte en afwateringskanaal 
slechts 15 centimeter. De schuine gevel heeft echter vooral tot 
doel een effect te bewerkstelligen dat het lijkt alsof het 
gebouwcomplex op het maaiveld ligt. 

draai_ vrachl_2,5cm.jpg 
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Glasoverkapping 
Over de HOV•halte is een grote glasoverkapping, waardoor het 
een groot atrium wordt. Verkeersgeluid moet grotendeels in de 
parkeergarage worden geabsorbeerd. 

Atrium 
In het lijvige deel van het gebouwcomplex (rondom Moskee) is op 
de hogere verdieping een atrium uitgesneden. Voor kantoren is 
uitgegaan van een diepte van 20 meter en voor woningen van 10 
meter. De woningen geplaatst boven de kantoren geeft dus een 
atrium dat trapsgewijs ver1oopt 

6.3.5.3 Model71_03 

Model 71_03 is een voortzetting van het voorgaande model. lk heb 
geprobeerd iets van constructie in te voegen. De groene omtrek 
van de massa is een klimaatgevel, de intermediair tussen binnen 
en buiten. De vloeren zijn hier vrij willekeurig gekozen, maar de 
horizontale sneden die ik op elke 0,9m van dit model heb gemaakt 
informeren over de mogelijkheden van de massa en bieden de 
basis voor een uitgebreide puzzel van inpassing van het 
program ma. 

Aanpassing Segmenten 
De buitenrand van de segmenten moet gaan functioneren als de 
intermediair tussen binnen en buiten. Daarom is een 'marge' 
ge"introduceerd. De maat van deze marge is variabel afhankelijk 
van de verschaling van het betreffende segment. De verschaling 
van de segmenten varieert van 5, 1 tot en met 24,6 op een 
basisvolume van 1 bij 3 bij 2 (resp. 1,8) meter. De gevel varieert 
daardoor van 0,306 meter tot 2,46 meter. De constructie is veelal 
een combinatie van staal en glas, waarin plaats is voor 
bijvoorbeeld planten. Functioneel dient deze marge als dubbele 
huid. Wat uiterlijk betreft zal het totale volume dus een glanzende 
uitstraling hebben van staal en glas, waarachter planten zichtbaar 
zijn. In het model zijn drie ribben over het segment gemaakt in 
layer VOLUME_dragers. Deze ribben zijn de constructieve dragers 
van de tweede huid. 

Atria 
T egenover de moskee is het vijfde segment verwijderd en 
vervangen door een atrium. Dit om het gebouw leesbaarder te 
maken, een ervaringsmoment voor de binnenkomende 
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automobilisten te introduceren en zonlicht op bepaalde tijden tot 
het plein toe te laten. 

Mod71_03_MRl.dwg 
In deze tekening worden doorsneden gemaakt op analoge wijze 
als ook in de medische wetenschap een MRI-scan wordt 
uitgevoerd. De horizontale sneden laten de doorsneden zien van 
0,5m tot 43,7m elke 0,9m. 
De sneden van het hoofclvolume zijn dus vlakken die 
programmatisch moeten worden ingedeeld. Als ik op een bepaald 
niveau een (deel van een) vlak voor de woonfunctie bestem, dan 
moeten in minimaal de drie daaropvolgende sneden datzelfde vlak 
voor de woonfunctie bestemd (kunnen) worden. 
Het percentage parkeeroppervlak is volgens programma.xls 
ongeveer 36. Wat volume betreft is dit ongeveer 32%, doordat de 
parkeerfunctie een relatief minder grote vloer tot vloer hoogte 
vraagt. Dit is het uitgangspunt geweest in het toekennen van de 
parkeerfunctie aan het volume, waarbij er vanuit is gegaan dat het 
parkeren zich niet in de laatste 3 verdiepingen bevindt, omdat hier 
door zonuitsneden een prachtige gelegenheid bestaat terrassen te 
maken voor bijvoorbeeld woningen. 

6.3.5.4 Mode171 04 

Dit model is de laatste versie die tot stand is gekomen in het kader 
van mijn afstuderen. Hierin zijn de belangrijkste uitgangspunten 
gedefinieerd die duidelijk maken hoe het gebouwcomplex zich 
verder zal ontwikkelen. 
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Vanuit Mod71_03_MRl.dwg is een programma-indeling tot stand 
gekomen. Op grond hiervan zijn ook atriumuitsneden tot stand 
gekomen, die op hun beurt de plaatsing van de liftschachten 
hebben estuurd. 

Op twee plaatsen is een spiraalvormige hellingbaan voor auto's 
geprojecteerd. Voor de parkeergarages is dit het verticale transport 
dat tevens de kortsluiting vormt tussen de twee 
hoofdinfrastructuren. 
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6.3.6 Floor Area Ratio (FAR) 
Het architectenbureau MVRDV heeft onder de titel FARMAX een 
boek gepubliceerd dat als centraal thema stedelijke dichtheid 
heeft. In vele projecten worden nieuwe aanpakken voor stedelijke 
dichtheid gedaan. FAR is de verhouding tussen het vloeroppervlak 
en de tocatie. Voor de situatie van mijn afstudeerproject levert dat 
het vol ende o . 

Hierin is het groene vlak als Area genomen. Toevoeging van het 
model verdubbeld de FAR bijna. Opgemerkt moet worden dat 
oppervlakte voor parkeren niet is meegenomen. Wanneer de 
parkeeroppervlakte van het model wordt meegenomen komt de 
FAR op 0,76. De vergelijking met de eerdere 0,26 gaat dan echter 
mank, omdat daar het parkeren op het gebied plaatsvindt. 
Daarom zou het voor de vergelijking beter zijn wanneer het gebied 
wordt meegenomen in de berekening en de FAR dus altijd groter is 
dan 1, met uitzondering van een onbebouwde situatie waarin 
FAR=1 . Met dit uitgangspunt komt de bestaande situatie op 
FAR=1,18, en de nieuwe situatie op FAR=1,69 
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7 Bouwfysica 

In het iteratieve proces, dat is weergegeven in het projectdiagram, 
vormen de technische aspecten de laatste stap. Deze laatste stap 
brengt elke cyclus een ander technisch aspect aan de orde dat dan 
als start fungeert voor een nieuwe ronde in de logaritme. In het 
kader van het afstudeerproject heb ik me beperkt dit principe met 
enkele bouwfysische aspecten te testen. De voorgaande stappen 
introduceren bouwfysische problemen waar op gereageerd kan 
warden. lmplementatie van oplossingen die uit technische 
informatie naar voren komen, zullen de verschillende aspecten als 
vormgenererende parameters beter in even\Y\cht brengen. 

7.1 Geluid 

7 .1.1 Ultgangspunt 
Het verkeersgeluid moet worden 'ingepakt'. Doel is te komen tot 
een situatie dat het verkeersgeluid in het gebouw wordt 
ingevangen en op die manier niet doordringt tot de kantoor- en 
woonfuncties en de omgeving (waar een parkachtige rust wordt 
nagestreefd). Het indammen van het verkeersgeluid leidt er over 
het algemeen toe dat de automobilist in een tunnel of bak wordt 
geleid, waarvan de belevingswaarde minimaal is. Secundair 
uitgangspunt is het behoud van de belevingswaarde voor de 
automobilist. Deze belevingswaarde heeft in de beslissing voor het 
verhoogd aanleggen van de infrastructuur (als tegenhanger van 
het ondertunnelen) een doorslaggevende rol gespeeld. 

7 .1.2 Probleem 
De verhoogd aangelegde wegen veroorzaken een aanzienlijke 
geluidsoverlast. Dit geluid moet warden 'opgeruimd'. 

7 .1.3 Oplosslng 
In het gebouw zal het geluid voor een groat deel moeten worden 
geabsorbeerd in de parkeergarages. 
Ter plaatse van open ruimtes zal een grate glasoverkapping de 
infrastructuur inkapselen. 
Daar waar een atrium onwenselijk is wordt de weg omhuld door 
een transparante constructie. Eventueel is een groat deel van de 
omhulling translucent, maar alleen om door variatie in de 
transparantie de belevingswaarde van de sequentie te versterken. 

7 .1 .4 Deelproblemen 
Mogelijk overschrijdt de geluidsbelasting in de atria het niveau 
waarbij van spraakverstaanbaarheid sprake is. De doorgaande 
infrastructuur zal dan alsnog individueel ingepakt moeten warden. 
De transparante constructie zal sterk vervuilen door uitlaatgassen 
en stof. Een goed schoonmaaksysteem (vergelijkbaar met een 
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autowasstraat) is noodzakelijk. 
De uitgangen van de omhullingen zullen ook als geluidsuitgang 
functioneren. 
Het kostenaspect van de voorgestane ingreep in de infrastructuur 
dient te warden vergeleken met algehele ondertunneling van de 
infrastructuur. 
Glas is een hard materiaal en absorbeert vrijwel geen geluid. De 
uitgangspunten van mijn project starten dus een lange weg van 
technische oplossingen om de gewenste situatie te bereiken. 
Geluidspatronen zullen nauwkeurig in beeld moeten warden 
gebracht 
De plafonds in de parkeergarages bijvoorbeeld moeten sterk 
geluidsabsorberend zijn en het asfalt zal gekozen warden op basis 
van gefuidsproductie. 
Vanwege de trillingen die het verkeer veroorzaakt moet de 
constructie van de doorgaande wegen onafhankelijk zijn van die 
van het gebouw. 
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7.2 Gevelsysteem 

7 .2.1 Uitgangspunt 
De gevel moet dienen als intennediair tussen het binnenklimaat en 
het buitenklimaat. De maat van het gevelsysteem van de 
segmenten moet zodanig zijn dat het thennisch functioneel is en 
ook marginale programmaonderdelen in zich op kan nemen zoals 
balkons en dergelijke. Duidelijk onderscheid moet worden gemaakt 
tussen de gevels die de huid van de segmenten zijn en de gevels 
die op de snijvlakken zich bevinden. 

7 .2.2 Probleem 
Programmatische functionaliteit, thermische autonomie en 
draagconstructie worden in de buitenmarge van het 
gebouwvolume met elkaar geconfronteerd. 

7 .2.3 Oplossing 
De draagconstructie geeft de maat aan en daarmee schaal en 
ritme. De dubbele huid voorziet in een thermische buffer tussen 
binnen en buiten die niet zozeer technisch intelligent is, maar door 
gebruikers op een intelligente wijze kan worden gebruikt. Seide 
huiden zijn te openen, waarbij de formele grens tussen binnen en 
buiten ligt bij de binnenste huid. Deze verzorgt dus de isolatie. 
In de winter kan de energie van de zon worden ingevangen, 
waardoor minder verwarming nodig is. 
In de zomer moet thermische trek voor ventilatie en koeling 
zorgen. Door de warmte van buiten komt thermische trek tot stand. 
Om oververhitting op de bovenste verdiepingen te voorkomen zal 
voor de spouw per verdieping (of een paar verdiepingen) een 
oplossing voor de ventilatie worden gezocht. 

7.2.4 Deelproblemen 
Mechanische ventilatie blijft noodzakelijk. 
Toepassing van glas voor de buitenhuid ter plaatse van de 
dakconstructie is zonder twijfel problematisch. Zonwering is 
onvermijdelijk, maar dat geldt in mindere mate ook voor de overige 
gevels. 
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7 .3 Daglicht 

7 .3.1 Uitgangspunt 
Vrijwel elk programmaonderdeel heeft in bepaalde mate daglicht 
nodig. Voor het basisvolume dat in het model is tot stand gebracht, 
moet de relatie van de functie ten opzichte van het daglicht 
getoetst worden aan de hand van vuistregels met betrekking tot 
daglichttoetreding. 

7.3.2 Probleem 
Het tot stand gebrachte volume is in veel situaties erg diep en 
daardoor moeilijk te bestemmen voor daglichtafhankelijke functies. 

7.3.3 Oplossing 
Uit het gebouwvolume worden Atriumachtige ruimtes van bovenaf 
uitgesneden. Omdat woningen het minst diep moeten zijn ten 
opzichte het daglicht, worden deze op de hogere verdiepingen 
geprojecteerd. Daaronder bevinden zich de kantoren, een functie 
waarbij daglicht ook een grote rol speelt. De andere functies 
kunnen vrijwei allemaal een groot daglichtvrij gebied hebben. 

7.3.4 Deelproblemen 
De Arbo--wet staat niet toe dat mensen fulltime (38 uur per week) 
werken op een plek waar geen daglicht kan komen. Een deel van 
de oplossingen hiervoor is het werken met deeltijdkrachten of om 
personeel te laten rouleren over de werkplekken. 
De commerciele functies bevinden zich vrijwel volledig op 
maaiveldniveau, waar logischerwijs het laagste daglichtniveau 
heerst. Dit is mogelijk nadelig voor de verkoopbaarheid van de 
producten. Fruit bijvoorbeeld oogt beter bij daglicht. 
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7 .4 Ruimte-index atria 

In mijn model is de relatie met de belemrneringhoek niet 
meegenomen. Daarom is er in het huidige model sprake van een 
onwenselijke situatie. De maten van het diagram zijn feitefijk maten 
die acceptabel zouden zijn voor een situatie waarbij geen 
obstakefs tegenover de gevel aanwezig zijn. Voor de woon- en 
kantoorfuncties aan enkele atria moet waarschijnlijk een andere 
maatverhouding worden gekozen om toch aan een fichtniveau te 
komen dat vofdoende is. Gebruikelijk is een daglichtfactor van 3%. 
De afbeelding rechts geeft de verhouding aan tussen een ruimte
index van het atrium en de hernefcomponent in procenten op het 
midden van de vloer. Voor een bepaalde gevel kan vooraf de 
gewenste hemelcomponent bepaald worden. De grootte van de 
ruimte-index kan daaruit worden afgeleid. 
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van het atrium 
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De berekening van de ruimte-index gaat uit van een orthogonafe 
vorrn van het atrium. In het door mij gemaakte model is niet altijd 
sprake van zo'n vorrn. En op het moment dat het een vrije vorrn 
betreft moet een benadering van de som van fengte en breedte 
worden gegeven. Ook is in het model de hoogte niet overal gelijk, 
dus moet dan de gemiddelde hoogte worden genomen. Toch is het 
wel mogelijk tot een tarnelijk betrouwbare ruimte-index te komen 

AlriLm ruimteindex 
Uit Grote Glasoverkapte 

Ruimten; pagina 28 
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en daarmee tot een goede schatting van de hemelcomponent 
midden op de vloer van het atrium. Om in de omliggende ruimte 
een daglichtfactor van 3% te halen, speelt deze hemelcomponent 
een grote rol. Voor de atria in het project heb ik deze 
hemelcomponent bepaald. Deze evaluatie van de atria geeft 
concrete aanleiding om de maat aan te passen. 
De gestelde criteria gaan als vormgenererende parameters 
functioneren voor de volgende stap in het ontwerpproces, wat 
zonder twijfel de kwaliteit van het project ten goede zou komen. 

~ tJ <:J 0 
atrium01 alrium02 alrium03 alrium04 - - - woonfunctie 
opp.• 193m' opp.• 593m' opp.=24m' opp.= 1042111' 
vot• 1866m' vol. • 9652 m' Yd. • 555m' vol.• 9632 m' 
gem. hoogle • 9,7m gem. hoogle • 16,3m gem. hoogle • 23m gem. hoogle • 9,5m 

~ ~ 
,{j 

□ 
rel.• 4,84mx4-0m rel. • 20mx30m rel. • 4mx8m ref. = 35m x 30m 
lndu•0,44 index• 0,73 index -= 0,10 index= 1,7 
hemolcomp . • 2A% - --- _ _ <5% 

hemek:omp. > 80% 
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8 Verkeer 

Met betrekking tot de verkeerssituatie van de stad doet mijn project 
een voorstel om een dubbele laag in de stad te introduceren. Doel 
hiervan is in de eerste plaats om de verkeersdrukte op het 
maaiveldniveau acceptabel te houden. Op dit moment is het nog 
wet acceptabel. In de nabije toekomst zijn er ontwikkelingen die 
ertoe zullen leiden dat de verkeersdrukte behoorlijk toeneemt. 
Toenemend autogebruik, verdichting van de stad en groeiende 
dienstverlenende sector zal een explosie aan verkeersdrukte 
veroorzaken. 

8.1 Gemotoriseerd 

Met behulp van gemotoriseerde tuigen is de mens in staat zijn 
eigen krachten verre te overstijgen. De snelheden die hierdoor 
met motorvoertuigen binnen het bereik liggen zijn veelal hoog. Dit 
zijn snelheden die feitelijk boven het perceptief vermogen van de 
mens liggen. Om ongelukken te voorkomen zijn duidelijke 
infrastructuur en alom nageleefde regels van levensbelang. In het 
nuvolgende overzicht van motorvoertuigen zijn de extreme 
snelheden aangegeven. In abstracte zin zijn de mogelijke 
snelheden interessanter dan de snelheden zoals die in het huidige 
verkeersbeeld gebruikelijk zijn. Het overzicht beperkt zich hier 
overigens tot de grondgebonden motorvoertuigen. 

8.1.1 Auto 200 km/u 
De auto vertegenwoordigt de absolute top in individueel vervoer. 
Vrijwel iedereen beschikt over een rijbewijs. En iedereen die een 
auto in bezit heeft, kan niet meer zonder. Het genereert een 
vrijheid en mobiliteit die zijn gelijke in de wereldgeschiedenis niet 
kent. Wat echter steeds problematischer wordt, is de 
verkeersdrukte. Uitgangspunt in mijn project is dat we moeten 
proberen het toenemende autogebruik te faciliteren. Uitgaan dus 
van de daadwerkelijke verkeersdrukte die te verwachten is en niet 
van een wenselijke verkeersdrukte. 

8.1.2 Vrachtauto 100 km/u 
Essentieel in het vervoer van goederen. Voor veel stedelijke 
situaties is de vrachtauto te groot van omvang. Toch moeten alle 
plekken in de stad van voorraad kunnen worden voorzien. Omdat 
overladen op kleine bestelauto's veelal te moeizaam is, moet zeker 
in nieuw te ontwikkelen projecten nadrukkelijk de mogelijkheid 
bestaan om met een grote vrachtwagencombinatie de goederen af 
te leveren. De afstand van de laad-los plek tot de bestemming 
wordt in de Arbo-wet voorgeschreven. 
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8.1.3 Touringcar 120 km/u 
Voor vervoer van groepen mensen zijn touringcars op de weg. 
Veelal voor toeristische gelegenheden. Eindhoven ligt op een 
netwerk van Europese buslijnen. Mogelijk wordt in de toekomst 
een perifere locatie bij de snelweg een interessante stopplaats 
voor deze bussen, als altematief voor het centraal station. 
Voorwaarde is dan natuurlijk wel dat die stopplaats goed 
aangesloten is op het openbaar vervoer. 

8.1.4 Camper 120 km/u 
De camper is een mobile home. 

8.1.5 Lijnbus 100 km/u 
Een autobus die op een vast traject rijdt langs haltes waar mensen 
met een geldig vervoersbewijs kunnen meerijden. In het 
openbaarvervoersnet vervullen lijnbussen vaak de functie van het 
dichten van het net, omdat er vrijwel geen speciale infrastructuur 
voor hoeft te worden aangelegd. 

8.1.6 HOV-bus 70 km/u 
Een autobus die over vrije busbanen rijdt met een hoge frequentie. 
Dit is een openbaar vervoersmiddel waarvoor een grote 
hoeveelheid te vervoeren mensen noodzakelijk is. 

8.1. 7 Motorfiets 200 km/u 
Het kleinste vervoermiddel voor het bereiken van de hoogste 
snelheden. Nadelen als de vatbaarheid voor weersinvloeden, 
relatief grote onveiligheid en beperkt laadvermogen zorgen ervoor. 
dat motorfietsen niet op grote schaal worden gebruikt. Toch heeft 
het in een land met grote file en parkeerproblemen ook grote 
voordelen. De meeste gebruikers hebben vooral een motor voor 
het plezier. Hangen in de bocht, snel optrekken en dergelijke. 

8.1.8 Bromfiets 40 km/u 
In Nederland voomamelijk een vervoermiddel voor de 
leeftijdscategorie 16-18 jaar, omdat dat voor die jongeren het enige 
gemotoriseerde voertuig is dat ze mogen besturen. Toch zijn de 
mogelijkheden van de bromfiets of scooter aanzienlijk groter dan 
het bedienen van de tiener. Voor woon-werk verkeer tot 30 
kilometer is het een goed altematief voor de auto met als voordeel 
dat je geen last hebt van files en het parkeren ook in de meeste 
gevallen vlak bij de deur kan. 
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8.2 Niet gemotoriseerd 

Het kwalitatieve verschil met gemotoriseerde voertuigen is dat de 
kracht van de mens maatgevend is voor de snelheid die bereikt 
wordt. 

8.2.1 Voetganger 5 km/u 
Vrijwel alle binnenruimte is het domein van de voetganger. Groot 
voordeel van de voetganger is de directe relatie met de plaats. Een 
voetganger kan, wanneer hij iets van zijn interesse ziet, gewoon 
stoppen en kijken. Veel winkels hebben hier voordeel van en 
winkels waar men niet specifiek naar toe gaat met de auto, zijn 
hiervan zelfs afhankelijk. Voor voetgangersgebieden is het dus 
belangrijk dat het er prettig verblijven is. Opletten op ander verkeer 
doet de voetganger bij voorkeur helemaal niet. 

8.2.2 Fietser 15-25 km/u 
Misschien zou de fiets beter kunnen worden gecategoriseerd als 
HPV (Human Powered Vehicle). Een fiets dus als het hulpmiddel 
dat probeert spierkracht in een maximale snelheid om te zetten. 
Natuurlijk zijn er aspecten die de snelheidsoptimalisatie 
dwarsbomen, maar het aanbod aan modellen fietsen wordt steeds 
groter waardoor voor elke situatie de geeigende fiets kan worden 
uitgekozen. Op dit moment lijkt voor echte snelheidsmaniakken de 
ligfiets de beste keuze, en voor transport zijn de opvolgers van de 
bakfiets weer in beeld. In combinatie met de trein of de auto is een 
vouwfiets vaak een uitkomst. Als grote voordelen van de fiets zijn 
te noemen: de lage onderhoudskosten, milieuvriendelijkheid (stil, 
geen uitstoot, weinig ruimtegebruik), gezondheid 
(lichaamsbeweging). Nadelen zijn er ook: het is vermoeiend 
(zweten), bij regenachtig weer is het oncomfortabel (vuil, nat), en 
de sociale status is laag (zeker buiten Nederland). 

8.2.3 Rolstoel 5-10 km/u 
Gebruikers van de rolstoel zullen veelal rijden, daar waar 
voetgangers lopen. Wat de snelheid betreft geeft dat geen 
problemen, maar voor veel andere situaties vraagt het een dubbel 
verkeerssysteem vanwege onverenigbare wensen. Hellingbanen 
naast trappen. Automatische deuren naast draaideuren. 
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9 Afstudeerproces 

9.1 lnitiatie 

(maart 1998 - juli 1998) 
Deze fase betreft de eerste concrete gedachten over het afstudeeronderwerp met 
als resuttaat in juli het werkplan. In deze fase heb ik informatie ingewonnen over 
de stedenbouwkundige situatie van Eindhoven. Verder ben ik nagegaan waar 
mijn interesses liggen met betrekking tot architectuur en is de afstudeercommissie 
samengesteld. 
Resultaat : Werkplan 

9.2 Afstudeeratelier 

( september 1998 - januari 1999) 
Op initiatief van Jos Bosman is in deze periode een afstudeeratelier aan het werk 
geweest om gezamenlijk te studeren en de individuele afstudeerprojecten te 
stroomlijnen. Alhoewel het gebied en het onderwerp zeer goed toegesneden 
waren op mijn project, is het toch niet echt uit de verf gekomen. Het eindresultaat 
van het afstudeeratelier als geheel heb ik niet meegemaakt, omdat dat viel in de 
periode dat ik in Florence was. 
Resultaat: Locatiewijziging, model-'ontwerp', lnzlcht In morfologische 
sltuatie Eindhoven 

9.3 Florence 

(februari 1999 - juli 1999) 
De wens om in het buitenland te wonen, een Zuid europees land te leren kennen 
en een verandering in mijzelf te forceren gecombineerd met de mogelijkheid van 
een beurs, brachten mij in Florence. Hier heb ik moeten zwoegen met het 
ltaliaans, het welhaast ontbreken van faciliteiten en warm weer. Toch heb ik door 
de situatie van Florence een interessante verdieping van mijn onderwerp weten te 
bewerkstelligen, doordat gei11ustreerd werd dat de problematiek vrij universeel is 
voor de Europese stad. 
Resultaat : Breder perspectlef afstudeerproject 

9.4 Tussencolloquium 

(28 maart 2000) 
De probleemstelling is helder en het verwachte eindresultaat inzichtelijk. Het 
tussencolloquium heeft nog een sterk tekstueel karakter, ondersteund door 
referentiebeelden en schetsmodellen. In die zin is het een samenvoeging van de 
drie voorgaande fasen met een blik vooruit richting eindresultaat. Een 
momentopname. 
Resultaat : presentatle tussenresultaat 
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9.5 Stand van Zaken 

(20 maart 2001) 
Voor een groenlichtvergadering is het project niet voldoende ver ontwikkeld, 
terwijl ik toch een behoefte had aan een moment om naar toe te werken en een 
presentatie te geven die open is. De opkomst viel wat tegen, maar de 
aanwezigheid van de begeleiders was goed. De poging om tot een soort 
eindresultaat te komen gaf aanleiding tot de nodige kritieken die ik ter harte heb 
genomen. 
Resultaat : grondige onvrede met eigen project 

9.6 Stand van Zaken 

(1 mei 2002) 
Vergadering met Jos Bosman, Roel Daru en Ferry Bakker waarin ik inhoudelijk 
het plan duidelijk heb gemaakt en het eindtraject is uitgezet. De afgesproken data 
zijn keihard en verder niet te bei"nvloeden door de loop van het project. 
Resultaat : eind in zicht 

9. 7 Groenlicht 

(4 juni 2002) 
In aanwezigheid van de begeleiders (Jos Bosman, Roel Daru en Ferry Bakker) 
heb ik de resultaten van mijn projectwerk laten zien. Na bespreking kritiekpunten 
en bepalen werkzaamheden voor eindpresentatie werd groenlicht gegeven. 
Resultaat : voorwaardelijke voldoende beoordellng 

9.8 Eindcolloquium 

Presentatie van het eindproduct op 30 juli 2002 
Resultaat : Eindbeoordeling 
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10.3 Relevante internetpagina's 

1. www.tue.nl 
Homepage van de Technische Universiteit Eindhoven 

2. www.archined.nl 
Startpagina voor onder andere architectuurdebat Nederland 

3. www.edah.nl 
lllustratief voor nieuwe vormen van informatiegestuurde dienstverlening 

4. www.robopark.com 
automatische parkeersystemenfabrikant 

5. www.smartarch.nl 
experimenten intelligente architectuur 

6. www.nni.nl 
Nederlands Norm lnstituut 

7. www.bouwbesluit.nl 

10.4 Exposities 

1. Autodentity: de weg in de weg. www.autodentitiy.avbr.nl, mobiele expo 
Academia van Bouwkunst Rotterdam, 2001-2002 

2. Archigram experimentele architectuur 1961-1974, 2002, Rotterdam (voor het 
eerst in Wenen, 1994) 
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11 Samenvatting 

Prototypisch groeimodel Kastelenplein 
De functie van het transferium als aanleiding tot binnenstedelijke intensivering 

·~\~i\!~ 
~ 

• 

Eerste uitgangspunt bij aanvang van het project was de stedelijke ontwikkeling van 
Eindhoven. Door hier studie van te maken is naar voren gekomen welke ingreep 
zinvol zou zijn voor de stad Eindhoven. Tijdens mijn verblijf van een half jaar in 
Florence, waar ik op vergelijkbare wijze de ontwikkeling van de stad heb bekeken, is 
duidelijk geworden dat zich met betrekking tot de verkeerstechnische kant van de 
stad vergelijkbare problemen voordoen. lnfrastructuur en stedelijke verdichting zullen 
samengaan om een antwoord te hebben op de problemen die ontstaan door 
toenemende mobiliteit. Mijn project laat een verweving zien van deze twee. In het 
bijzonder heb ik in de voorstudie aandacht gegeven aan het transferium als knoop -in 
de netwerkstad die over de bestaande stad komt te liggen. 

De wijze waarop die ingreep tot stand is gekomen maakt deel uit van het tweede 
uitgangspunt. In de studieprojecten die ik voorafgaand aan het afstuderen heb 
gemaakt, probeerde ik een ontwerpmethode te ontwikkelen waarbij het gebouw of de 
stedenbouwkundige massa min of meer automatisch voortkomen uit vooraf gekozen 
spelregels. Het is dan de uitdaging om de willekeur van de spelregels te verkleinen, 
zodat de vorm die tot stand komt ook in functioneel opzicht relevant is. Hier komt de 
analogie met de natuur in beeld, omdat daar vormen ontstaan vanuit de informatie 
die in de cellen aanwezig is, de spelregels. Ge'inspireerd door het werk van John 
Frazer (Evolutionary Architecture) en Enrico Coen (The Art of Genes, how organisms 
make themselves) ben ik op zoek gegaan naar de mogelijkheden. 

In de studiemaquettes en -modellen heb ik de verschillende regels aangegeven: de 
ruimtelijke karakteristieken waar het project aan moet voldoen; de functionele relaties 
die ook diagrammatisch zijn vastgelegd; de rol die klimatologische aspecten als wind 
en zon spelen. Hierin bevindt zich informatie die als vormgevende parameter tot de 
uiteindelijk vorm heeft geleid. 
In de verwerking van deze informatie op een natuuranaloge wijze gaan de 
mogelijkheden van informatietechnologie een grote rol spelen. Deze opmerking is 
meer een visionaire uitspraak, dan dat ik met het project dit technische hoogstandje 
gerealiseerd heb. Het project is eerder het startpunt voor een optimalisatieproces. 
Wei hebben de interpretatie van de situatie, de constructie van de infrastructuur, het 
programma en de gebouwvorm de nodige iteraties doorlopen, zoals ik dat 
aangegeven heb in het projectdiagram. Dit projectdiagram visualiseert de 
ontwerpmethode die ik heb gehanteerd door opeenvolgende stappen (situatie
infrastructuur-volume-techniek) cyclisch weer te geven. Deze ontwerpmethode is tot 
op zekere hoogte getest en het huidige resultaat dient als communicatiemiddel voor 
verdere uitwerking. 
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12 Bijlage 

CD-rom "s386730" 

- Afbeeldingen 
- Animaties 
- Diapresentaties 
- Programma.xls 
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