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Ten geleide 

A.N. Naalden, arch. H.B.O. 

Ter gelegenheid van het vierde lustrum van de 
Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit te Eindhoven, is op 5 en 6 oktober 
1987 een internationaal symposium gehouden 
onder de titel 'High Tech: Hogere Technologie?' 

Tijdens dit symposium opende 
prof. ir. N.J. Habraken de lustrumtentoonstelling 
'Naar een hogere technologie?'. Deze expositie 
behandelt de toepassing van hogere technolo
gie in de bouw. 
Aan de hand van een tiental gebouwen word! 
getoond in hoeverre hogere technologie als 
constructiewijze en High Tech als architectuur
vorm worden toegepast. 

In de catalogus plaatst een vijftal docenten van 
de Faculteit Bouwkunde van de Technische 
Universiteit Eindhoven de hogere technologie 
en de High Tech in een wat breder kader. Ver
volgens behandelt ir. G.J.C.F. Vromans de lien 
gebouwen. 

De expostitie laat zien hoe de ruimte kan wor
den ingedeeld. Hoe de tijd kan worden inge
deeld verr<lenken tjjdens de e>;oositie Paul 
Panhuysen en Jol1an Goedhart middels avant
garde-snaarmuziek, met de titel: '2 Machines a 
musique'. Hat muzikale instrumentarium maakt 
deel uit van de tentoonstelling. Hierdoor wordt 
op de expositie voldaan aan de beide voor
waarden van de Chinese keizer, die ooit zei: 
"Geef het volk goede behuizing en goede 
muziek, waardoor de ruimte en de tijd goed 
worden ingedeeld, dan zullen zij gelukkig zijn". 



Voorwoord 

prof.ir. B.W. van der Vlugt 

De Faculteit Bouwkunde te Eindhoven is twintig 
jaar oud. De technische wetenschappen zijn 
!wee eeuwen oud. Tegen het eind van de 18e 
eeuw werd de techniek een wetenschap: in 
1729 werd de Ecole Polytechnique opgericht 
en gingen de natuurwetenschappen de basis 
vormen voor het onderwijs in de techniek. Met 
die koppeling van natuurwetenschap en tech
niek kwam voor de bouwkunde de splitsing in 
technique en beaux arts, in ons land vaak gelijk 
gesteld met bouwkunde en bouwkunst, met 
ingenie·ur en architect. Door het verschil in 
opleiding - de ingenieur ward al gauw civiel 
ingenieur- groeiden beida professies uit el
kaar. Af en toe - maar zelden - waren beida nog 
verenigd in een persoon; af en toe- wat vaker
gal een perfecte samenwerking eenzelfde 
resultaat. Het Nieuwe Bouwen is er een voor
beeld van. 

De Faculteit Bouwkunde is in Eindhoven opge
richt met het doel de 'architect' en de 'inge
nieur' - vooral de constructeur- weer dichter bij 
elkaar te brengen. 
He! blijkt niet zo eenvoudig, maar steeds moei
lijker. Maar het word! steeds harder nodig. 
Want nieuwe materialen, constructievormen, 
productietechnieken en installatietechnieken 
dreigen steeds meer specialismen op te leve
ren en tegelijkertijd word! de bouwopgave door 
de strengere eisen die aan het product - en zijn 
prijs - worden gesteld, steeds complexer. 

Toen he! woord High Tech in de bouw opdook 
werd daarmee even de illusie gewekt dat daar 
misschien een technisch antwoord te vinden 
was op de problemen. Bij nadere beschouwing 
blijkt vooral de Engelse High Tech - architec
tuur niets van doen te hebben met he! begrip 
High Tech zoals we dat uit andere disciplines 
kennen. Het beeld van de gebouwen wekt ai
leen associaties met geavanceerde technie
ken, doordat de techniek meer dan voorheen 
gebruikt word! als middel voor de vormgeving. 
High Tech in de bouw blijkt geen High Tech te 
zijn. Toch is he! nuttig er kennis van te nemen 

want in de High Tech - projecten zijn veel 
nieuwe ideeen verwerkt, is - vooral in de gevels 
- geexperimenteerd en, nog belangrijker. ze zij~ 
tot stand gekomen in een intensieve samen
werking van architect en constructeur. Zowel 
van de ontwerpers als van hun producten vall 
wat te leren, ook al nemen we de High Tech -
architectuur niet over. 

In een aantal projecten op deze tentoonstelling 
is de techniek niet voor de vormgeving gebruikt. 
Daar komen de toegepaste technieken zuiver 
voort uit de bijzondere bouwopgave, construe
lief, klimaattechnisch of uitvoeringstechnisch. 
He! thema van het bouwkundelustrum is ook 
niet 'High Tech - architectuur' maar 'High Tech 
of hogere technologie?'. Het gaat erom hoe we 
de toekomstige, waarschijnlijk vrij technische 
bouwopgaven behandelen met de technieken 
die daarvoor bestaan en ontwikkeld worden 
zonder dat de architectonische kwaliteit in de 
knel komi. 

De High Tech van de genetica Ievert gelukkig 
nog geen supermensen. 'Architect' en 
'ingenieur', met aile specialistische kennis in 
sen persoon zal daarom steeds meer een fictie 
worden. Maar daze combinatie van personen 
zal wei nauwer en vooral synchroner moeten 
samenwerken dan nu in ons land gebruikelijk 
is. Het is te hopen dat de tentoonstelling en het 
symposium Iaten zien dat dat nodig is en kan. 
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Ontwerp voor een wereld 
zonder mensen? • 

Prot.drs. G.A. Bekaert 

~ Sir Thomas More, de fijnzinnige en nuchtere 
~ Engelse staatsman, heeft ooit een utopie be-
3 dacht om van het gezeur van mensen over hun 
~ lot af te komen. Zet ze sam en op een eiland, 
~ een ou-topia, een plaats die geen plaats is en 

geen naam heeft. Ontlast ze van hun vrijheid 
van denken en doen, want dan pas zullen ze in 
de gelegenheid zijn om goed te Ieven en van 
het Ieven te genieten. Geef ze een geed 
geequipeerd huis in een geed geregelde 
stad,maar laat ze oak bijtijds verhuizen v66r ze 
zich aan dit huis kunnen hechten, v66r ze zich 
erin vestigen en beginnen herinneringen te ver
zamelen. Thomas More bedacht in zijn Utopia 
nag vele andere efficiente middelen om de 
mensen middels de bouw van een ideale stad 
en een ideaal huis gelukkig te maken. 

Zijn voorstel om mensen te Iaten ophouden met 
zeuren heeft niet veel uitgehaald. Wat is er 
sinds hij zijn Utopia schreef - zeals aile utopieen 
een op basis van technologische vooruitgang 
gefundeerde archaTsche maatschappij - al niet 
gezeurd over technologie en haar stimulerende 
of remmende rol? Soms denkt men, More in
dachtig: zet aJJe technologen op een ei/and bii 
elkaar en laat ze hun spelletjes onder elkaar 
bedrijven. Dan kunnen de humanisten op een 
ander eiland oak rustig hun gang gaan. Maar 
nag afgezien van het feit dat de technologen te
genwoordig heel gevaarlijke spelletjes spelen 
die niet aileen hun eigen eiland zouden 
bedreigen, wensen geen van beida menssoor
ten deze heilzame afzondering. Ze zijn met el
kaar begaan. De technologen willen koste wat 
het kost de humanisten helpen beter te Ieven, te 
beginnen met beter te bouwen. En omgekeerd 
vinden de humanisten dat de technologen de 
essentiele vreugden van het Ieven niet mogen 
ontberen. 
We blijven daarom temidden van het gezeur zit
ten. Oak de vraag van deze tentoonstelling is 
eruit af te leiden: 'Naar een hogere technologie 
in antwerp en bouw?' Vraagtekenl lk weet niet 
of die vraagvorm ernstig gemeend is. Het vraag
teken lijkt er erg miniscuul achter te staan, ach-

2/ 1 
ter een voorzichtige maar duidelijke program
matische affirmatie. Maar het staat er, en oak al 
is het een vorm van tegemoetkoming, ik ben in
gehuurd om het ernstig op te nemen. 

Er schijnt dus iets te haperen tussen de techno
logie en de bouw. De vraag suggereert dat een 
hogere technologie daar wat aan zou kunnen 
doen. Het is de vraag naar'die vraag die meet 
gesteld worden. Want zo na"iefweg bekeken is 
er geen probleem: hoe hager de technologie, 
hoe beter voor de bouw en voor het antwerp. 
Maar dat is eigenlijk niet de vraag. De vraag 
luidt: hoe komt het dat de bouw ten achter blijft 
bij de snelle vooruitgang van de technologie, 
daar moeten we onder verstaan de technologie 
die van onze tijd de beste aller tijden maakt. Oat 
onze tijd de beste is, neem ik aan, gewoon om
dat het de onze is en we over geen andere kun
nen beschikken. 

Maar dat er iets met die technologische tijd van 
ons aan de hand is, hoeft nauwelijks te worden 
aangestipt. De thema's zijn overbekend: de on
zinnige wapenwedloop (zo belangrijk voor de 
technologische vooruitgang), de dreiging van 
de atoomenergie, de ontreddering van een 
derde en nu oak al een vierde wereld, het pro
bleem van de hanger en de gezondheid in het 
algemeen, de ontwikkeling van de biotechnolo
gie, de verstoring van de ecologie, enzovoort. 
Vanzelfsprekend kunnen tegenover deze deem 
van de technologie grate zegeningen gesteld 
worden, maar wat zijn we ermee geholpen als 
we met al die zegeningen ten grande gaan? 

Technologie is geen onschuldig instrument dat 
aileen maar slecht of geed wordt in de handen 
van wie het gebruikt. Technologie bestaat im
mers niet op zichzelf, ze is altijd in de handen 
van iemand: zeals genetisch materiaal draagt 
ze de code van de samenleving die het heeft 
ontwikkeld. Technologie kan niet losgemaakt 
worden van de markt waarop ze opereert, waar
door ze wordt gestimuleerd en die ze op haar 
beurt zeit stimuleert. We hebben al even op de 



militaire markt gewezen. We zouden ook de we
tenschappelijke markt kunnen aanvoeren. Oat 
de technologie zich zo weinig van de bouw 
heeft aangetrokken, heeft wellicht ook iets met 
die markt te maken. Op de ingewikkeldheid en 
quasi-onoverzichtelijkheid van de technologi
sche markt en macht ga ik niet in. Maar we kun
nen nu onze vraag opnieuw stellen: hoe komt 
het dat de bouw, die toch een enorme investe
ring vertegenwoordigt, het op die technologi
sche markt zo slecht doet en dat de ge'indu
strialiseerde wetenschap er zo weinig succes 
boekt? Waarom is het bijvoorbeeld nog nooit 
gelukt huizen te produceren zoals men auto's, 
of beter nog, vliegtuigen produceert? 

Heb je ooit iemand de vraag horen stellen: 'naar 
een hogere technologie in de muziek?' of: 'in de 
literatuur?' of: 'in de beeldende kunsten?' Alle
maal domeinen die veel met techniek te maken 
hebben, die zelfs als technieken kunnen wor
den beschreven. Men herinnert zich misschien 
dat ook de bouw sinds mensenheugnis onder 
de kunsten werd gerekend. Muziek en architec
tuur hebben altijd een geprivilegieerde relatie 
met elkaar onderhouden, omdat ze beiden 
evenveel met mathesis te maken hadden. 

Hier is het gemakkelijk te opponeren: bouw 
heeft in deze tijd - waarin het onderscheid tus
sen techniek als noodzaak en kunst als luxe vol
komen is - niets meer met kunst te maken. Maar 
dan is meteen het hele probleem van tafel ge
veegd en staan er aileen nog wetten in de weg 
en praktische bezwaren. Het wordt dan, zoals 
ook de Utopisten meenden, een zuiver techno
logisch probleem. En dat is het blijkbaar niet. 
Het zou wei eens kunnen dat technologie in de 
bouw voor een grens staat: de grens tussen uta
pie en werkelijkheid, waar we het bij het begin 
over hadden. 

Het zal niet voor niets zijn dat een filosoof als 
Martin Heidegger techniek, bouw en kunstwerk 

tot de fundamentele thema's van zijn denken 
heeft gemaakt. In zijn bundel Vortrage und 

Aufsatze brengt hij, na in een eerste deel de 
vragen naar de techniek en de overschrijding 
van de metafysiek gesteld te hebben, in een 
tweede deel, na een stuk over het denken, zijn 
fundamentele teksten over 'bouwen, wonen, 
denken' en zijn commentaar bij Holderlins 
' ... Dichterisch wohnet der Mensch' bij elkaar. En 
in dat Iicht is ook te begrijpen dat in Eupalinos, 
de dialoog die Paul Valery aan architectuur 
heeft gewijd, Socrates bekent dat hij, wanneer 
hij voor zijn levenskeuze stand, geaarzeld heeft 
tussen kennen en bouwen. Bij een geheimzin
nig object, dat hij op een wandeling langs het 
strand heeft gevonden, mediteert Socrates: "Le 
hasard, dans mes mains, vint placer !'objet du 
monde le plus ambigu. Et les reflexions infinies 
qu'il me fit faire, pouvaient aussi bien me con
duire a ce philosophe que je fus, qu'a !'artiste 
que je n'ai pas ete. ( ... ) II avait en moi un archi
tecte, que les circostan-ces n'ont pas acheve de 
former". 

Bouwen en denken zijn, hetzelfde en anders, 
twee wijzen om met de wereld om te gaan, om 
een wereld te ontdekken, een wereld te maken. 
Het Is In dit denkende bouwen en bouwende 
denken dat het wezen van de technlek wordt 
geopenbaard, haar zln en haar grens, haar vrij
heid, haar menselijkheid. Een grens tussen 
techniek en bouwen, tussen techniek en kunst, 
is in dit oorspronkelijke stadium niet te trekken. 
Techniek is geen middel tot bouwen, maar de 
wijze van bouwen zelf. De 'techne' sloeg bij de 
Grieken niet aileen op het 'maken', het 
'uitvoeren', maar omvatte het hele domein van 
het voortbrengen, het in het bestaan brengen 
van het niet-bestaande als openbaring van het 
bestaande, de 'poiesis' (waar ons woord van 
poezie van is afgeleid) het menselijke handeler 
dat erop gericht is, zoals Heidegger het uitdrukt, 
het verborgene in de onverborgenheid te 
brengen. 

De vraag die gesteld wordt naar een hogere 
technoiogie in ontwerp en bouw gaat funda
menteel van de veronderstelling uit van die oor· 
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:o spronkelijke eenheid tussen techniek en bouw, 
:::i maar constateert tegelijkertijd de breuk. Ze doet 
:3 dat echter op een gerichte manier door de ach-., 
~ terstand van de bouw tegenover de vooruitstre-
_g vendheid van de techniek te stellen. Hier wor-

den de verhoudingen meteen omgedraaid. De 
keuze blijkt dan, vraagteken of niet, reeds bij 
voorbaat gemaakt. Maar laat ons die keuze tach 
nag even openhouden. De vraag is natuurlijk of 
dit kan, of er inderdaad nag een keuze mogelijk 
is, of we niet reeds met huid en haar aan de 
technologie zijn overgeleverd. De resistentie 
van de bouw tegen de provocatie van de tech
nologie zou erop kunnen wijzen dat er althans 
op dit ambivalente terrain voorlopig nag een 
opening is waarin het denken een kans krijgt. 

We zullen niet teruggaan tot de Griekse cos
mogonieen waarin verhaald wordt hoe de mens 
zich juist door middel van zijn techniek van de 
goden onderscheidt, deze zelfs jaloers maakt 
en hun wraak over zich afroept. Laat ons het 
houden bij de oudste ons bekende paging om 
techniek en bouwen in een omvattende weten
schappelijke synthase te denken, die van 
Vitruvius. Want, ails er hler nag geen sprake 
van een echte tegenstelling tussen technologie 
en bouw, In de wljze waarop de praktijk van het 
bouwen in een intellectuele constructie wordt 
vastgelegd, ligt reeds de kiem van de tegenstel
ling. 
Van de bouw maakt Vitruvius immers een nor
matieve wetenschap. Hij geeft de architectuur 
een geweten en een moraal. Ze kan voortaan 
ter verantwoording worden geroepen. Hij voert 
het onderscheid in tussen goede en slechte ar
chitectuur op andere gronden dan aileen tech
nologische. Het terrein van het bouwen, van ge
vechtstoren tot tempe!, blijft onverdeeld onder 
het begrip van architectuur, maar het pro
methe"ische karakter van de technologie en het 
bouwen word! aan banden gelegd en tot her
kenbare typologieen teruggebracht. Zowel tech
nologie als bouw staan ten dienste van de 
'magnificentia' van het Romeinse imperium, dat 
als de uiteindelijke vorm van de wereld werd 

beschouwd. 

De herinnering aan die magnificentie heeft 
1 Piranesi opgeroepen in zijn Antichita romane 

en Della Magnificenza ed Architettura de 
Romani. Hij doorbreekt het statische harmonia
model van Vitruvius. De normatieve regels zijn 
wat ze zijn. Niet door de theorie, maar door de 
fantastische technologische prestaties van de 
concrete Romeinse bouwkunst laat hij zich 
meeslepen. In zijn etsen laat hij niet aileen het 
resultaat van het bouwwerk zien, maar hij re
construeert oak de wijze waarop het werd ge
realiseerd, het hele bouwproces in al zijn as
pekten en in al zijn fasen. Zijn etsen zijn een 
hulde aan de onbegrensde inventiviteit van de 
bouwende mens. Maar het gaat helaas om een 
inventiviteit die vertoren is gegaan, waarvan 
men aileen nag in ru"ines de sporen kan ontdek
ken. Van een ideale Vitruviaanse vorm kan 
geen sprake zijn. Het bouwen is uitvinden en 
openbaren, is geschiedenis maken. 

In zijn verheerlijking van de Romeinse bouw
kunst is Piranesi meer gotisch dan Vitruviaans. 
Voor een tegenstelling tussen technologie en 
bouw is er in de middeleeuwse architectuur 
geen plaats. De architectuuriconografie uit die 
tijd laat zelden een voltooid gebouw zien, maar 
de voorstellingen van het werken aan een ge
bouw zijn legio. Een van de mooiste is het 
kleine paneel van Jan van Eyck met de voor-

2 stalling van de heilige Barbara en haar loren uit 
het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te 
Antwerpen, een prachtige metafoor voor de 
verhouding_ van architectuur en technologie. Op 
de voorgrond de heilige, in een volkomen rust, 
ingekeerd, monumentaal voor het landschap, 
de inwendigheid van het landschap. De toren 
achter haar, een attribuut van de heilige, is in 
valle bouw, een drukte van komen en gaan, van 
overleggen en uitvoeren. 

Maar uit die onoverzichtelijke mengeling van 
minuscule figuren ontstaat als vanzelf het ma
jestueuze gebouw dat het landschap domineert 

1 Le Antichita romane, 1756, Piranesi 
2 De heilige Barbara, Jan van Eyck, 

ca. 1390- 1440 

1 



3 De toren van Babel, Pieter Breugel, 
1525 / 1530 - 1569 

3 

en betekenis verleent, dat het werk van de 
mens als zinvol laat verschijnen, als een illus
tratie van het scheppingsverhaal dat overge
daan wordt. In het bouwen van een volstrekt 
nutteloos gebouw als een loren wordt een we
reid gegrondvest en bewoonbaar gemaakt, een 

3 toren van Babel van v66r de verwarring. De 
technologie is hier, zoals bij Piranesi, aan geen 
grens onderworpen tenzij de immanente grens 
van haar betrokkenheid bij het grootse project 
van het werk van verheerlijking dat de architec
tuur is. Architectuur is verheerlijking, zegt 
Ludwig Wittgenstein. Het bouwen van een 
kathedraal is de hoogste vorm van technologie 
en de sterkste stimulans voor haar ontwikkeling. 

De funkties zijn nog niet uit elkaar gelegd. De 
'scientia de ingeniis', waarvan in de 12de eeuw 
reeds sprake is, is nog niet verzelfstandigd, 
maar vormt een kwaliteit van de ambachtsman 
die nog met verschillende namen wordt be
dacht: 'ingeniator', 'architector', 'geometricus'. 
De ingeniator of architector is een vakman zoals 
een ander, maar met een specifieke bekwaam
heid. Wanneer men naar een model van een 
breed inzetbare ingenieur zoekt, ligt het hier 
voor het grijpen. 

De breuk, voor zover men van een breuk mag 
spreken, wordt zichtbaar in de 16de eeuw, toen 
More zijn Utopia schreef en zijn vriend Erasmus 
zijn Lof der Zotheid. De lijn tussen de bevoegd
heid van een ingenieur en een architect is ook 
dan nog niet duidelijk getrokken, maar beiden 
hebben zich losgemaakt uit de traditionele 
maatschappelijke structuren. Ze horen niet meer 
bij de gilde, maar stellen zich als intellectuelen 
ten dienste van de nieuwe meesters. 

Technologie en architectuur worden zelfstan
dige grootheden, beantwoordend aan eigen 
wetten, aanvankelijk nog ingebed in een een
zelfde overtuiging van een harmonieuze natuur
gegeven. Zoals Aristoteles het reedsgeleerd 
had, konden de natuur en de architectuur niet 
tot tegengestelde resultaten komen. In het 

tweede boek van zijn Physica schrijft hij: 
"Wanneer een huis een ding zou zijn dat in de 
natuur groeit, zou het op dezelfde wijze ge
maakt worden als de kunst het doet". Die in
bedding was overigens de voorwaarde voor de 
autonome ontwikkeling van de technologie die 
vanaf dit tijdstip heel snel voltrokken zou wor
den. 

In de normatieve wetenschap van de architec
tuur, die uitgaat van een ideale vormelijke 
schoonheid die eens en voor al haar uitdruk
king heeft gevonden in de bouwkunst van de 
antieken en volstrekt onverschillig staat tegen
over welke vooruitgang dan ook, wordt het be
staan van een wereld vastgelegd. Wat er ook 
mage gebeuren, er wordt aan een eenmaal ge
vestigde geschiedenis vastgehouden en daar
door worden een samenleving en een cultuur 
gefundeerd. Binnen dit kader heeft ook de tech
nologie haar behuizing en kan ze haar experi
menten bedrijven. 

De technologie zelf heeft geen wereld. Ze is 
nergens op betrokken. Ze kan niet gedacht 
worden. Ze Is aan zlchzelf overgeleverd 'pour 
aller plus en avant en Ia recherche de Ia na
ture', zoals de titel van het zesde deal van de 
Discours de Ia Methode het formuleert. En zelfs 
die formulering is nog behelpen, want voor de 
experimentele wetenschap en de eruit afge
leide technologie bestaat zelfs de natuur niet 
meer. Het enige wat bestaat is het geestelijke 
subject tegenover het ongrijpbare object van de 
natuur dat in een blind spel wordt afgetast. Er 
zijn aileen nog wetten en krachten die steeds 
dieper doorgrond en beheerst moeten worden. 
Het subject zelf gaat zich verliezen in zijn ge
drevenheid om het geheim van het absolute te 
ontsluieren, waarvan het van te voren de afwe
zigheid heeft bepaald. 

De onverzoenbaarheid van deze keuze tussen 
architectuur en technologie werd op het domeir 
van de bouwkunde voor het eerst gethemati
seerd door de arts Claude Perrault in het com-
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~ mentaar bij zijn nieuwe Franse vertaling van 
~ Vitruvius 'Tien boeken over architectuur', ver
~ schenen op de eerste dag van oktober 1684. 
{l Perrault gal de eenheid van de bouwkunst niet 
g meteen op, maar hij maakte ze wei afhankelijk 
.J::; 

van een dubbel principe, waarvan het ene 
'positief is en het andere 'arbitrair'. Het posi
tieve hoort tot de wetenschap en brengt een on
betwistbare, absolute schoonheid voort. De ar
bitraire schoonheid, die de eigenlijke schoon
heid is, is veranderlijk en op conventie geba
seerd. Perrault probeert neg wei daze arbitraire 
schoonheid door associatie op de absolute 
schoonheid te betrekken, maar haar wisselval
ligheid is uiteindelijk slechts te verklaren vanuit 
de verbeelding die nu eens dit en dan weer wat 
anders uitvindt. 

Het vervolg van het verhaal is bekend. De 
bouwkundige ingenieur, de man van bruggen 
en wegen, de man van de experimentele we
tenschap, krijgt een apart statuut met voor het 
eerst een eigen opleiding. Er ontstaat, onder 
maatschappelijke druk, een steeds grotere 
drang om de door de schuld van Vitruvius ach
tergebleve.r.t .a.rc.l;lited&•&•,r, zaa,ls Laugler .'?et uit
drukt, te verwetenschappelijken. In de Encyclo
pedie gaat de eerste aandacht naar de techno
logie van het bouwen als onderdeel van de 
'mechanische kunsten'. De architectuur word! 
als een masker beschreven. Niet de schoonheid 

4 van de obelisk word! neg geroemd, maar de wij
ze waarop hij word! verplaatst en opgericht. 

Het behoort tot de gemeenplaatsen van de ar
chitectuurgeschiedenis de groeiende tegenstel
ling tussen de bouwkundigen uit de Ecole poly
technique en de architecten uit de Ecole des 
Beaux-Arts in de 19de eeuw in het Iicht te stel
len. Die tegenstelling is een fait - vaak schrome
lijk overdreven omwille van de helderheid van 
het verhaal - maar niet te negeren. Tech is die 
tegenstelling niet het meest opmerkelijk, maar 
het vasthouden aan de samenhang van de twee 
tegengestelden. Docenten van de Ecole poly
technique doceren aan de Ecole des Beaux-

Arts en aan de Ecole polytechnique word! de ar
chitectuur onderwezen door adepten van de 
Beaux-Arts-traditie. Wanneer Eiffel zijn loren 
voor Parijs ontwerpt, doet hij neg altijd een be
roep op een architect. 
Maar het gaat ens niet om die geschiedenis, wei 
om de interne spanning tussen technologie en 
bouw die in deze onderscheiden instituten en 
praktijken tot uiting komt en vooral om de con
stante paging om deze spanning zowel in theo
rie als in praktijk op te lessen. 

Een magistraal moment om althans in theorie 
de eenheid van technologie en bouw opnieuw 
te funderen vormen de geschriften van Violiet
le-Duc. Deze stellen enthousiast een nieuwe 
bouwkunst in het vooruitzicht die niet aileen de 
actuele technologieen toepast en verwerkt, 
maar er zich ook voor haar vorm op inspireert, 
zeals dat destijds het geval was met de bouw 
van de gotische kathedralen en zelfs met die 
van de Griekse tempels. Oat Schinkel de op-

5 bouw van een Griekse tempellaat zien, en niet 
zijn voltooiing, past perfect in deze gedachten
gang. Het verschil tussen de Griekse tempel en 
de gotische l<athedraaf is voor Vioffet-le-Duc 
geen verschil in architectuurbenadering, maar 
wordt verklaard door historische omstandig
heden en vooral door de ontwikkeling van de 
technische mogelijkheden. 

Het is een groats fresco dat Viollet-le-Duc ont
werpt. In de architectuur verschijnt de hele ge
schiedenis van de mensheid en opent zich het 
perspectief van een 'nieuwe geest' en nieuwe 
niet eerder geziene bouwkunst. De technologie 
verschijnt expliciet als de uiteindelijke bevrij
ding van mens en natuur. Oat Viollet-le-Duc om 
deze visie staande te kunnen houden een groat 
abstractievermogen en een fabuleus optimisme 
moest opbrengen, zij slechts terloops opge
merkt. 

Zijn visie heeft aanstekelijk gewerkt. De mo
derne architectuur, die er zich op inspireert, start 
zich met overtuiging in het technologisch avon-

4 Oprichting obelisk, Biblioteca Vaticana 
5 Blick in Griechenlands B/Ute, 1836, Wilhelm 

Ahlborn nach Karl Friedrich Schinkel 

5 



tuur. De machine wordt het paradigma van de 
bouw. 
Viollet-le-Duc had reeds de stijl en de schoon
heid van de locomotief bezongen en die tot 
voorbeeld van de architectuur gesteld. 
Le Corbusier zal zich inspireren op de auto
industria, de toen verst gevorderde tak van de 
industria. Andere voorbeelden van industriele 
en technologische inspiratie kunnen naar be
lieven uitgebreid worden. Denk maar aan 
Gropius en het Bauhaus. 

Maar ook hier, zoals voor de 19de eeuw, is de 
interpretatie vaak te eenduidig en verheelt ze 
het belangrijkste aspekt van dit flirten van de ar
chitectuur met de technologische vooruitgang. 
De architectuur vrijt de technologie op om ze te 
domesticeren, ze in haar vrije val op te vangen 
en ze aan te wenden voor haar eigen doelein
den, het vormgeven van een bewoonbare en 
toegankelijke wereld. De moderne architectuur 
is helemaal niet door de moderne technologie 
te verklaren, ze is er in geen enkel opzicht een 
deductie van. Ze kan aileen begrepen worden 
als een (weilicht hopeloze) acculturatiepoging, 
een poging om de techniek in een 'cultuur' in te 
passen. Het gaat de architectuur niet zozeer om 
de technologie, als wei om haar waarheid, haar 
beeld, zoals Sigfried Giedion heeft geprobeerd 
te demonstreren. De 'machine a habiter' van Le 
Corbusier is in Ieite een 'schitterend spel van 
volumen in het Iicht'. 

Die prachtige dubbelzinnigheid van de mo
derne utopia leeft vandaag de dag voort, ope
ner en meer lucide, in aile streken van het uit
gestrekte architectuurlandschap, van de symbo
lische architectuur tot de High Tech. In de na
drukkelijk formele architectuur van zijn museum 
te Stuttgart strooit Stirling de symbolen van een 
technische cultuur kwistig rond. Maar in de 
zogenoemde High Tech-architectuur gebeurt 
precies hetzelfde. Daze denkt niet technolo
gisch, maar architectonisch. Ze helpt de tech
niek niet hogerop, maar ze geeft ze een herken
baar gezicht. Ze speelt met de techniek en ver-

heerlijkt ze als een positieve waarde. Ze is niet 
minder vormelijk dan de rest, maar in haar vorm 
wil ze techniek als een culturele waarde op een 
onmiskenbare en provocatieve wijze bevesti
gen. Op zich is dit een schraal programma en 
het kan geen verwondering wekken dat het 
meestal nogal primitief en barbaars uitpakt. Fijn· 
zinnigheid moet men er zelden in zoeken. Alles 
is brutaal op het effekt berekend, op het onmid
deilijke en evidente begrijpen. De redundantie 
van de meeste High Tech-architectuur is over
stelpend, zoals het lawaai op de kermis en de 
kleur in een stripverhaal. Maar dat ailes neemt 
niet weg dat High Tech-architectuur optimisme 
straalt. Hoe fictief ook, ze geeft een gevoel van 
vertrouwen in de vreedzame mogelijkheden var 
een de verbeelding tartende technologie. Ze 
stelt een toekomst als het ware aanwezig. Niet 
wat die toekomst inhoudt is aan de orde, maar 
dat men erin gelooft. 

Naar aanleiding van Beaubourg heeft 
Baudriilard een vernietigende analyse gemaakt: 
"Beaubourg, machine a produire de Ia cuHure, 
mais qui produit de Ia masse, et Ia masse, au 
lieu d'absorber Ia culture, absorbe Ia machine". 
De vraag Is wat er na die absorptie van de ma
chine overblljft. In het baste geval de naboot
slng van de ons bekende en vertrouwde ruimte
patronen, van de eeuwige architectuur. Het 
Lloyd's-gebouw in Londen drukt in zijn interieur 
in menig opzicht het schip van een gotische 
kathedraal uit. De kranen op het dak zijn direkt 
gecopieerd op die van het schilderijtje van Van 
Eyck. 
In de terminologie van Heidegger zou men hier 
kunnen spreken van een provocerende tech
niek, in plaats van een producerende. Want 
buiten de na"ieve verbazing over het eigen kun
nen, brengt hij weinig boeiends voort. En het in
teressante dat ontstaat, over de exhibitie van de 
techniek heen, ligt in de ouderwetse ruimte
vorm, waarin de mens niet funktioneert als een 
ondeugdeiijk onderdeel van een machine, maar 
waarin hij de verwondering over het bestaan, 
ook van de techniek, kan beieven en van een 
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1i gebouw tijdeloos kan genieten als van een 
~ goed glas wijn. Ook in haar technologisch 
3 meest geavanceerde vorm blijft architectuur ar
~ chitectuur en is ze op zoek naar een bewoon-
~ bare wereld. Ze wil de mens en zijn technologie 

behuizen. Het vraagteken achter de titel van de 
tentoonstelling moet vet gedrukt worden. 

• De titel is ontleend aan Peter RoseL 

1 Hero's water en vuur machine om de deu
ren van de tempe/ te openen 

2 Thomas Savery patenteerde in 1698 deze 
mijnpomp genaamd de 'Miners Friend' 

1 
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3 The Old Furnace in Goa/brookdale 
4 De Jronbridge 
5 Detailopname van de Jronbridge 
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De industriiile revolutie als 
bakermat van de hedendaagse 
technologie? 

E.Schulte, architekt AvB 

In Ieiding 
Het gebruik van metalen is zo oud als o~ze cul
tuurgeschiedenis. De ontwikkeling ervan als 
zelfstandig construc!lemateriaal is nog zeer 
jong. 

Sommige voorhistorische tijdperken zijn ge
noemd naar metalen: koper, brons en ijzer. De 
toepassing bleef in die tijd echter beperkt tot 
kleine gebruiksvoorwerpen, gereedschappen 
en sierraden. 
In Babylon werd bijvoorbeeld lood toegepast 
voor de bevestiging van ijzeren haken om ste
nen te verankeren. De Romeinen gebruikten 
Ioden buizen voor hun waterleiding. Scharnie
ren en sloten zijn weer latera ijzertoepassingen. 
Koperen dakbedekking stamt uit de Byzantijnse 
periode. Koperen waterkraantjes stammen 
eerst uit de 17e eeuw (Desiree, 1980). 

Voor ons zeer herkenbare werktuigen waarin 
ijzer reeds wordt toegepast, stammen evenwei 
reeds van voor onze jaartelling: de schroefvijzel 
van Archimedes bijvoorbeeld is uit 330 B.C. 
Van dezelfde periode zijn ook apparaten be
kend die met behulp van water en vuur een be
waging veroorzaakten. Een aardig voorbeeld 
daarvan zijn de deuren van de tempel die Hero 
liet bewegen met behulp van een ingenieus ap-

1 paraat. 
Aardig ook omdat we daarmee direkt een brug 
kunnen slaan naar het eind van de 17e eeuw, 
waar opnieuw met water en vuur, maar nu in de 
vorm van stoom, geexperimenteerd werd met 
werktuigen (Strandh, 1979). Zoals Savery's 
steam engine (1698), die gebruikt ward om het 

2 water uit de mijnen te pompen. 

Aile begin is moeilijk. 
Met de tijdmachine in de 17e eeuw aangeland 
worden we geconfronteerd met het primitieve 
produktieproces van ijzer. Eenvoudige veld
oventjes genaamd 'bloomeries' (Buchanan, 
1972) produceren een kneedbare (hete) ijzer
massa die tot ijzer gesmeed wordt. Als brand-

2/2 
stof werd houtskool gebruikt. In 1709 gaat 
Abraham Darby I cokes gebruiken. Hij ziet kans 
om het probleem van de grote zuurstofbehoefte 
op te lossen met wateraangedreven blaasbal
gen (the Old Furnace) in Coalbrookdale 

3 (Fischer, 1980). De eerste toe passing van zijn 
vinding zou de brug over de Severn bij 
Coalbrookdale worden. 
In 1773 deed Thomas Pritchard een voorstel 
aan de ijzerfabrikant John Wilkinson voor de 

4bouw van een brug op die plaats. Hij had kon
takten met de ijzerproducenten in Coalbrook
dale en onder ander met de kleinzoon: 
Abraham Darby Ill. Wellicht door overmoed ge
dreven, nam hij het bouwen van een dergelijke 
brug op zich (Cossons-Trinder, 1979). 
Het eerste ontwerp van oktober 1775 had een 
overspanning van 36,6 m. De kosten warden 
geraamd op £ 3,200.-. Bij een volgend antwerp 
was de overspanning verkleind tot 27,4 m, het 
derde ontwerp gaf een maat te zien van 
30,6 m. Dat pian werd in 1777 definitief. Kort 
daarop overleed de ontwerper. In de zomer van 
1779 warden de vijf bogen geplaatst en in 1781 
werd de brug voor het verkeer geopend. In de 
19e eeuw zijn een aantal smeedijzeren voor
zieningen aangebracht om te voorkomen dat de 
draagkracht van de konstruktie onaanvaard
baar zou afnemen. In 1931 werd de brug voor 
het verkeer gesloten, in 1950 aan de Salop 
County Council overgedragen en tussen 1972 
en 1975 werd de fundering versterkt. In 1980 is 
het ijzerwerk voiiedig schoon gemaakt en op
nieuw behandeld voor een bedrag van 
£ 100,000.-. 
Deze brug is een voorbeeld van het innovatieve 
streven van de ijzerfabrikanten in combinatie 
met het vakmanschap de van hout- en steenbe
werker. Hiervan zijn de sporen duidelijk aflees-

5 baar. Dit beroep en van architekt I ontwerper en 
van civiel ingenieur komen dichter bij elkaar. 
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::o Ontwikkeling bouwproduktletechnleken Techniekontwikkeling civiele sector 
~ Rand 1790 kwamen gietijzeren kolommen en 
3 (raam)kozijnen voor gebouwen in zwang 
~ (Hudson, 1963). In 1792 worden in de gewel
~ ven van de 'Bank of England' te Landen reeds 

gietijzeren balken gebruikt. Hoewel duur, werd 
het - met name voor de bouw van fabrieken -
gebruikt vanwege de betere weerstand tegen 
brand. Het eerste voorbeeld van een skelet 

Van de bruggenbouw overgestapt naar de fa
brieksbouw hebben we nieuwe productietech
nieken vertaald gezien in bouwconstructies. In 
dezelfde periode zien we in andere vakgebie
den verdere ontwikkelingen. Laten we maar 
eens naar de ontwikkelingen van de bruggen
bouw kijken: 

in gietijzer is de 'Flax Spinning Mill' te Pont Cysyllte Aquaduct (Wales, 1795-1805). 
6 Ditherington (Shrewsbury) gebouwd in 1796 Ontwerp van Thomas Telford (1757-1834) 

door Charles Bage. De baksteen gewelven aangepast door William Jessop (1745-1814). 
20verspannen 3.20 m en steunen op een giet- Acht overspanningen van 16,15 m, die op een 
ijzeren ligger, die gedragen wordt door kolom- maximum hoogte van 38,70 m de rivier de Dee 
men met een hart op hart afstand van 2,90 m kruisen. Gietijzeren bakken, samengesteld uit 
(Ackermann, 1984). Op een zijzolder bevindt panelen vormen een aquaduct van 3,60 m 
zich nag steeds de ijzeren dakconstructie met 9 breedte en 307 m lang. 

7 daarop houten dakbeschot. 
In 1940 werd - tot ieders verbazing ontdekt - dat In 1850 werd de Britannia Tubular Bridge, ont-
het gebouw er nag stand. Het was nag tot juli worpen door Robert Stephenson, in gebruik 
1987 in gebruik als mouterij. De oorspronkelijke werd genomen. De brug was toonaangevend 
gietijzeren ramen zijn bij de verbouwing tot voor de ontwikkelingen in de 19e eeuw, met 
mouterij verwijderd en vervangen door veel name de grate nauwkeurigheid die bij de uit-
minder en veel kleinere (houten) ramen. In het- veering aan de dag gelegd werd. De grootste 
zelfde decennium warden volgens hetzelfde overspanning van de twee rechthoekige doos-
prlncipe nag enkele fabrieken gebouwd. De 10 liggers waardoor de trein reed bedroeg 142 m. 
'Twist Mill' te Salford (Manchester) gebouwd In 1848 had Stephenson in Conwy een kleinere 
door Boulton & Watt, die in Ditherington de versie gebouwd met een overspanning van 
kunst hadden afgekeken. Zij hadden daar de 120 m. 
stoommachines geleverd. Door de samenwer-
king met de constructeur George lee ontstond Een soortgelijke overspanning werd door 
in dit gebouw met behulp van stoom een ver- lsambard Kingdom Brunei op andere wijze ge-
warmingssysteem dat gebruik maakte van de realisaerd: de Royal Albert Bridge te Saltash 
holle gietijzeren kolommen (Ackermann,1984). (1859). De grootste overspanning bedroeg hier 
Volgens dezelfde principes warden in de 19e 138 m . Het kostte aileen al drie en een half jaa· 
eeuw nag talloze fabrieken gebouwd. om de fundering voor de middenpijler tot boven 

de waterlijn op te trekken. Het brugdek ligt 60 m 

6 lnterieur voormalige vlasspinnerij, nu 
mouterij te Ditherington, Shrewsbury 

7 Idem, detailopname kap zijzolder Dithe
rington 

8 Constructie in Boathouse No:6 te Ports
mouth 

In 1843 word! in Portsmouth een aanvang ge- boven de fundering. Het is een combinatie van a 
maakt met de bouw van 'Boathouse No:6' op een kokerligger, een boog en een hangbrug 
de wert van de 'Royal Navy'. De constructie, (kart na de opening van de brug overleed 
gietijzeren kolommen en balken voorzien van Brunei). 
smeedijzeren trekstangen, moeten een belas-

8 ling van 40 ton(!) kunnen dragen. In 1864 wordt de Clifton Suspension Bridgete 
Bristol geopend. Een antwerp van I.K.Brunel 
(dat uiteindelijk pas na zijn dood werd uitge
voerd). Een hangbrug met een overspanning 



9 Pont Cysyllte Aquaduct 
10 Doorsnede Jigger Britannia Tubular 

Bridge 
11 Tubular Bridge te Conwy 
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van 214m en een hoogte van 74 m boven de 
waterlijn. De 'ketting' wordt gevormd door een 
dubbele rij smeedijzeren schakels waaraan 
onder het rijdek een balk aan trekstangen op
gehangen is. 

Herkenbare fenomenen 
Het voortschrijden van de techniek was vooral 
duidelijk bij voorbeelden buiten de bouwkunde. 
Daar werden door experimenten en moed van 
de ontwerpers in nauwe samenhang met de 
producenten van het gebruikte materiaal 
nieuwe technische toepassingen ontwikkeld. 
De strijd - over wat het eerste gebouw met een 
volledig skelet van ijzer is, de 'Boat Store' 
(1860) in Sheerness of de chocoladefabriek 

11 'Menier' (1872) - in Noisiel sur Marne gaat nog 
steeds door. De verdere ontwikkeling, waarbij 

vangen en gietstukken werden als koppeling 
12 gebruikt tussen houten onderdeten. 

Een voorbeeld dat overbekend is: de serres van 
Paxton die uiteindelijk tot zijn vermaarde Crys
tal Palace (1851) geleid hebben. In Kew Gar
dens zijn net iets oudere familieleden te bewon
deren: 
- Het 'Palmhouse'. In 1841 zond Richard 

de 'Iron Fronts', de ijzeren gevelpanelen een rol 
speelden, wordt vooral zichtbaar in Amerika 

Turner zijn ontwerp hiervoor naar Decimus 
Burton en in samenwerking bouwen zij het 
Palmhouse tussen 1844 en 1848. Turner 
gebruikte bij zijn constructies patenten uit de 
scheepsbouw. Het gebruik van smeedijzer 
leidde ertoe dat de constructie Iichter van 
gewicht en kleiner van doorsnede kon wor
den. Overigens ward gietijzer in combinatie 
met smeedijzer gebruikt, respectievelijk om 
trek- en drukkrachten op te vangen. 

- Het 'Waterlily House' naar antwerp van 
Turner werd in 1853 geopend. (W. le Baron Jenney). Toch stamt ook deze ont-

wikkeling uit Engeland (Glasgow, Jama'ica 13 - Het 'Temperate House' tenslotte, werd Ius
sen 1860 en 1899 gebouwd. Dit maal is het Street). 

Met deze ingredi~nten schieten in Amerika de 
gebouwen letterlijk uit de grond. De doorbraak 
pas komt pas als de lift in 1853 door Otis van 
doeltreffende beveiligingen wordt voorzien 
(Simmen-Drepper, 1984). 

Bij het bouwen van woningen blijft de toepas
sing van het 'nieuwe' materiaalljzer beperkt tot 
'accesoires' gietijzeren ramen, - al dan niet 
voorzien van bewegende delen -, staten, schar
nieren, ankers en bevestigingsmiddelen. Een 
innovatieve toepassing zouden we de kachels 
kunnen noemen: het open vuur met daarboven 
de (warmwater)ketel word! een fraaie kook- en 
bakplaats met oven en ingebouwde warmwa
tervoorziening. 

Bij de kleinere utilitaire gebouwen is nog een 
ontwikkeling waarneembaar van een compo
siet-produktiewijze: kapconstructies, zoals die 
in principe in hout uitgevoerd werden, kregen 
ijzeren onderdelen. Smeedijzeren stangen 
warden toegevoegd om trekkrachten op te 

ontwerp van Burton. Het is tussen 19n en 
1980 gerestaureerd. In 1985 was het 
Palmhouse aan de beurt. 

Nlet aileen l)zer 
De 19e eeuw eindigde met de hoogstandjes 
van Eiffel 1889 en de eerste grote toepassing 
van staal: de Forth Railway Bridge, ontworpen 
door Sir John Fowler en Benjamin Baker. De 
laatste was verantwoordelijk voor de staalcon
structie (Bracegirdle, 1973). Toen de brug op 
4 maart 1890 geopend werd, was het de groot
ste brug ter we reid. Een waardig besluit van de 
ontwikkeling van ijzer- (en staal-) gebruik. 

Om er nog even op te wijzen dat er inmiddels 
ook andere ontwikkelingen op het gebied van 
nieuwe materialen in gang gezet waren, een 
korte verwijzing naar de ontwikkeling van het 
beton. In 1756 gebruikte John Smeaton bij de 
herbouw van de Eddystone vuurtoren cement. 
Via de bloembakken van Monier (1853), een 
gietbouw toepassing voor een woning in Parijs 



~ (1853) door F. Coignet en het bootje van 
::l Lambot (1854) belanden we bij gewapend-
~ beton-constructies en al dan niet gewapende 
~ betonbouwsystemen voor woningen (Schulte, 
g 1986). Monier verkoopt in 1880 zijn patent voor 
.<: 

een gewapend betonnen balk naar Duitsland 
en Oostenrijk. Hennebique deponeerde in 1892 
zijn eerste patent voor een gewapend betonnen 
skeletconstructie (Daumas, 1968). 
Rond de eeuwwisseling werden diverse beton
bouwsystemen voor woningen (experimenteel) 
toegepast: in 1902 bouwde Grosvenor Atterbury 
met holle prefab betonelementen grote aantal-

141en woningen op Long Island, New York. Deze 
ontwikkelingen stonden aan de basis van de 
Engelse (beton-) woningbouw, die in 1920 
geintroduceerd werd in Nederland door toe
doen van A. Keppler (Keppler, 1920) en uitein
delijk leidden tot Tuindorp Watergraafsmeer 
(Be.tondorp). 
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Over de grenzen van het 
moderne bouwen heen 
High Technology en het architectuur-debat 

ir. G.A.G. van Zeijl 

Het moderne bouwen 
Bij de bouw van een pyramide, een Griekse 
tempel of een koepel voor hat Pantheon is het 
construeren wis en zeker het toepassen van 
een kennis, maar het construeren wordt tevens 
ingezet terwille van een esoterische opvatting 
die de drijfveer vormde voor dit bouwen. Het 
bouwen, zeker waar het monumenten betrof, 
kon aldus niet herleid worden tot een pure 
noodzaak. Terwijl dit bouwen in de Barok er toe 
leidde dat het achter een groats maar dikwijls 
illusoir scherm van decoratie schuilgaat, vindt 
de 19de eeuwse theoreticus Durand redenen 
om deze nutteloze schillen van het bouwwerk te 
lichten om te concluderen dat de klassieke ar
chitectuur naast een doelmatig argument 
slechts een constructief principe bezat. De rest 
was verspilling .... 

Voor Durand was functionaliteit overigens wei 
een breed begrip. Het sloot de gehele cultuur in 
zodat het bouwen niet beperkt was tot een enge 
doelmatigheid zoals wij die kennen als een effi
cient gebruik van de ruimte. Voor Durand vorm
de de 'grande utilite' een uitdrukking van de 
mensheid. Zo was volgens hem de tempe! een 
functionele ruimte waar de verering van de God
heid plaatsvond. De cultuur was evenwel tot 
doelmatigheid teruggebracht en hat gebouw 
was dus geen betekenisdrager, maar hat ge
bouw maakte deal uit van hat culturele reper
toire. Andere dan functionele eigenschappen 
bezat het gebouw dus niet en dat gold ook de 
constructie volgens Durand. Hat kapiteel van 
een kolom kon dan hevig zijn bewerkt, het enlge 
argument was, dat de overspanning werd ge
reduceerd door de conusvorm ervan. Dit is een 
enkel voorbeeld van de reeks reducties die 
Durand uitvoert op de architectuur, die via zijn 
verhandeling (1) wordt beperkt tot 'hat samen
stellen en uitvoeren van openbare en particu
liere gebouwen'. 
In de ontmythologisering van de culturele tradi
tie van het bouwen breekt bij Durand datgene 
door wat het bouwen als nuchtere zaak betreft. 
Ofschoon onder andere Vitruvius, Alberti, 

2/3 
Palladia en vele anderen 'over de bouwkunst' 
hebben geschreven, staan de hoofdstukken 
over de techniek van het bouwen nadrukkelijk 
in relatie met de esthetiek ervan(2). 

Er zijn gedurende de periode van de Verlichting 
meerdere momenten aan te geven, waarop het 
bouwen zich aan toetsing van het rationale ar
gument onderwerpt en zo zijn er meerdere cul
turele verschuivingen in de leidende kunstprin
cipes - naast het principe van modemiteit - aan 
te geven. Zo duidt Peter Knabe (3) op de ver
schuiving in het culturele patroon, waarmee 
sleutelbegrippen als schoonheid, de natuur, 
smaak een rechtvaardiging van de kunst vorm
den. We dienen er ons aldus van bewust te zijn, 
dat de huidige termen als techniek en doelma
tigheid, de mens eveneens op historische be
grenzingen en in het algemeen op de ideologie 
van de Verlichting terugvoeren. Het is de Rede 
die hat project van het Moderne heeft ingezet 
(4). Hat gaat er hier echter niet om deze omsla
gen in hat denken over hat bouwen historisch te 
situeren. Waar hat wei om gaat, is dat daze ver
schuivingen hebben geleid tot een ontmante
ling van hat culturele denken In de architectuur. 
Dit project - dat gebruik maakt van hat axioma 
van een rationaliteit en dat per definitie geen 
plaats biedt aan hat lrrationele verhaal dat de 
wonende mens met zich meevoert - heeft van 
meet af aan geleid tot een crisis tussen de we
tenschap en de cultuur. Hat is een crisis die 
Husser! aan hat begin van deze eeuw heeft ge
formuleerd en die in zijn voetspoor onlangs 
door Perez Gemez op de architectuur ward be
trokken (5). Met het dominant worden van de 
wetenschap is het technisch denken tot leidend 
beginsel geworden. Dit temidden van een alga
mean cultureel kader dat een verwisseling van 
zin en nut heeft doorgemaakt. Voordat de tech
niek zich onder invloed van de inzichten van 
Galile"i, Newton en anderen via de explosieve 
industriele ontwikkeling in de laatste twee eeu
wen als een integraal middel had verzelfstan
digd tot een wetenschap van techniek, de tech
nologie, zijn de eerste paradigma's zoals het 



1J 1i Crystal Palace te Londen en de Eiffeltoren in 
~ ::l Parijs gelegitimeerd geweest via culturele ca-
~ ~ tegorieen. Zo was het eerste eerder een imitatie 
~ ~ van een groots paleis, waarin de inventiviteit 
8 8 van de constructieve eenheid zijn bestaan kon 
~ 1 wettigen, terwijl Eiffel zijn ontwerp niet aileen 

een metafysich karakter gal, maar het tevens 
deed opnemen in een collage, waar onder an
dere de pyramide van Cheops, de koepel van 
St. Paul's en de Notre Dame zijn opgenomen. 
Het argument is hier niet aileen dat 66k de 
Eiffeltoren architectuur is, maar dat hij in zijn 
constructieve prestatie zijn prestige aan de con-

14 structieve visie en durf ontleent om elders aan 
de esthetische regels, die het bouwen eeuwen
lang hadden bepaald, te ontsnappen. 

De architectuur van de machine 
Zo geldt voor Le Corbusier meer in het alge
meen de auto-industria als voorbeeld. De pro-

2 duktie van de Humber in 1907 en de Delage 
3 'Grand Sport' uit 1921 , die respectievelijk met 

de tempe! de Paestum (600-550 BC ) en het 
Pantheon (447-434 BC) worden vergeleken, 
werd door hem gezien als maatstaf van perfec
t(e en van progressie om de architectuur als 
denkmachine te poneren. Met de ogen van Le 
Corbusier en met die welke hij tracht te openen 
- 'Les yeux qui ne voient pas' - wordt het bou
wen, zo lijkt hat, verder ontdaan van haar cultu
rele lading, die inmiddels in de 19de eeuw niet 
meer te torsen bleak, waar de architectuur als 
stijl bijna uitsluitend tot een moreel vraagstuk 
was gemaakt. De ingenieurs, zoals ze onder 
andere in de Polytechnische school van Durand 
warden opgeleid, hadden zich inmiddels ge
reed gemaakt om de naakte constructie met de 
waarheid van hat wetenschappelijk bewijs te 
Iaten samenvallen. 

Met de aanvang van de 20ste eeuw zien we 
dan ook dat de neo-stijlen waren overwonnen 61 
dat deze samenvielen met een pleidooi voor 
een helder gebruik van de techniek zoals in het 
geval van Viollet Le Due en Berlage. Zo kunnen 
met terugwerkende kracht de gotiek en de neo-

gotiek als een voorstadium beschouwd worden 
van de High Tech, immers het tonen van een ra
tionele constructie is overeenkomstig. In onze 
eeuw is het overigens de techniek, die de mo
gelijkheid heeft aangereikt om sociaal-culturele 
veranderingen te doen voltrekken. Terwijl aan
vankelijk de techniek gelijke tred hield met de 
algemene archnectonische cultuur, heeft de 
techniek van het construeren en uitvoeren zich 
meer en meer verzelfstandigd om tenslotte in 
technologie uit te monden. 
Het overheidsbeleid heeft er tenslotte in gere
sulteerd dat deze technologie in dienst werd 
gesteld van een normatief en gereguleerd ont
werpproces. Het ontwerp en de techniek dic
teerden elkaar, maar conditioneerden tenslotte 
het gehele woonklimaat. De research buiten de 
bouwplaats heeft haar beslag gekregen in de 
'High Technology'. De metafoor van de 
'machine' had zich langs Le Corbusier ontwik
keld als een realiteit: de bouwproduktie. Na zijn 
periode van de witte villa-concepten zien we 
Le Corbusier een overtuigende aansluiting 
zoeken bij de industriele massaproduktie (6). 
Heinrich Klotz wijst er echter met nadruk op dat 
deze techniek tevens geworteld was in het Rus
sisch Constructivisme dat zich als een politieke 
en artistieke avantgarde cultuur tijdens de Rus
siche Revolutie ontwikkelde (7). Hoe dan ook, 
het was Siegfried Giedion die in 1959 de radi
cale voortzetting van het moderne bouwen 
opeiste in de dramatische titel van zijn boek: 
'Mechanisation takes command'. Vanaf de jaren 
'50 lijkt de weg vrij voor een eenduidiger ont
wikkeling. 

Gesteund door een gigantische uitbouw van het 
industrieel potentieel, zowel op het niveau van 
de produktie van constructiemateriaal als op het 
niveau van de hulpwetenschappen zoals de 
werktuigbouwkunde en de elektronica zijn het 
de ingenieurs die er tenslotte in zijn geslaagd 
om te midden van de diverse culturele stro
mingen na het modernisme - zoals ze door 
Charles Jencks (8) vanwege hun pluriformiteit 
worden bejubeld - om een technologie te ont-

1 Constant Desire Despradelle, 

1 

Leuchtfeuer des Fortschritts, Verge/eich vo 
grossen Monumenten der Welt, 1900 
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2,3 Vergelijking van de Humber, 1907, en de 
Delage 'Grand-Sport' 1921 met de 
tempels te Paestrum, 600-550 BC en het 
Panthenon 447-434 BC. 

4 'Ephemeral Splendors'. 
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wikkelen die naast de produktie van indrukwek
kende civiele kunstwerken zoals boorplatforms 
en deltawerken, ruimtevaartstations, het bou
wen als bedrijfstak ging exploreren van hun pro
dukten af te zetten. 

High architecture: 'Ephemeral splendors' 
"Beautifully sculpted structures and joints to 
invest mechanistic forms with a seductive sen
suality and sense of vitalism" (P. Buchanan) (9) 

De pure witte doos is het summum van het mo
derne bouwen. Vooral in het werk van Mies van 
der Rohe zien we de techniek als een eigen 
vorm van estetiek naar voren komen, die vooral 
in zijn hoekoplossingen eerder de term High 
Classicism dan High Technology verdient. Ook 
voor wat zich nu als High Tech aandient geld! 
niet altijd, dat de meest geavanceerde techniek 
inderdaad adequaat wordt toegepast. Vaak gaat 
het meer om een symbolisatie ervan. Er word! 
teruggegrepen naar architectonische conven
ties en omdat de logica van de constructie nog 
al eens overeenstemt met de estetiek van het 
klassieke bouwen. Aldus kan dit zelfs als een te
rugval worden getypeerd. 

Ofschoon de High Tech dus een voortzettlng wil 
zijn van het Moderne Bouwen doet de spectacu
laire manier waarop hat zich aandient, vermoe
den dat een beroep op vitaliteit en sensualiteit 
zijn oorsprong vindt in het Classicisme. En zou
den we niet eenmaal daar aangeland, dit als 
toetssteen kunnen gebruiken? 
Cultureel gesproken is de 'High Tech', zoals 
men dit wervend en wervelend typeert als zijnde 
een statement dat zich ten opzichte van Low 
Tech profileert, op een lijn te zien met de theorie 
van het 'Sublieme', die het eindpunt vormt van 
het 18 eeuwse Classicisme en dat zich recent 
aandient als High Classicism. 

Het is ondanks aile retoriek, die de logische ar
gumenten van het construeren omgeeft immers 
de drang tot perfectie en de overstijging van het 
construeren zelf, die de High Tech als het pro-

. 
duct van het geniale naar voren brengt. ~ 

Deze hemelbestormende mentaliteit, waarmee • 
de techniek zijn vleugels uitslaat is niets anders 
dan een poging om met de sublieme vondst en 
de uitwerking ervan verbazing af te dwingen om 
met haar schitterende product de ogen te ver
blinden. 

In aanmerking genomen dat de High Tech als 
onderdeel van de afschrijvings- tactieken niet 
op het oog heeft blijvende, maar vooral snel 
veranderende of te slopen produkten te maken, 
kan deze vorm van High Tech eveneens wor
den aangeduid met een Classicistische notie: 

4 'Ephemeral Splendors' zoals Rykwert in zijn 
boek 'The First Moderns' (10) deze behandelt. 

Rykwert beschrijft de 'artificiele ruTne' zoals on
der meer de zogenaamde 'macchina', een ge
bouw dat speciaal voor feesten werden ge
bouwd en dat als vuurwerk zijn 'kortstondig' be
staan in 'schittering' omzette. Deze gebouwen 
waren onder andere vanwege hun korte Jevens
duur- dit in vergelijking met gebouwen die in 
Rome in een slepende procedure werden opge
houden - van een briljante architectuur. Aldus 
hadden daze 'Macchine' een theoretische tunc
tie, ofschoon ze warden opgeofferd aan het 
feast was het juist hat vuur, dat kennelijk een uit
daging vormde om een sublieme architectoni
sche realiteit te realiseren, al was dit maar kort
stondig. De oogverblindende kwaliteit leek in 
verhouding te moeten staan met die van de ver
zengende kracht van hat vuur. De magie van 
het vuur hing samen met een culturele nood
zaak, die van hat fee st. De vraag rijst hier of de 
vaak oogverblindende wellust, waarmee de 
High Tech met zijn kortstondige produkten om
spring! niet tot zelfverblinding leidt, waar gebou
wen zich !outer met hun eigen techniciteit affir
meren en waar aldus de rationaliteit omslaat in 
een irrationele pronk. 

De esthetische sublimering die in deze projec
ten plaats vindt, dwingt respect af, maar is tezelf
dertijd uitdrukking van repressiviteit, daar ze 
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taculaire bekendheid ontlenen aan het bespe
len van nag een ander klassiek beginsel: het 
'magnifieke'. Wat hierbij opvalt is eerder het 
weinig kritisch gebruik van een architectonische 
taal. Noch elegantie noch het kritisch hanteren 
van de dialectiek tussen nut en schoonheid 
komt erbij te pas. 

5 We moeten bij architecten als Coop 
Him:nelblau, Richter & GernGross, Frank Gehry 
en Pe~er Wilson terecht om te proeven dat en
kelen &rin slagen om de uitwisseling tussen 
'fictum en factum'. zeals deze bij Piranesi te 
berde wordt gebracht. te realiseren. En als het 
om de interpretatie van het klassieke thema de 
ruine gaat, meet de Zentral Sparkasse in 
Wenen 1979 van Gunther Domenig vermeld 
worden, die op het 19de eeuwse oeuvre van 
Otto Wagner reageert. 

Het werk van de Weense groep Haus ROcker 
kan hat baste vergeleken worden met de 
'macchine'-projecten die Rykwert bespreekt. 
Hun werk is uitsluitend commentaar op de 
eigengereide uitstraling van hat modernisme. 
Zij drijven met beeldend gebruik van het materi
aal en de techniek de moderniteit over hun 
grenzen en het eflect is een mengeling van ar
chaTsme en futurisme. Dat wil zeggen dat de 
historiciteit van het moderne zelf 'im Frage' komt 
en architectuur als een poetisch bouwkundige 
act naar voren treedt. Het zijn constellaties van 
een hoge graad van "imperfectie". De logica 
wordt weerlegd met een hogere orde van het 
construeren, die ondanks alles binnen de 
'chaos' is gelegen: de sublieme willekeur. 
Rykwert behandelt dit thema in het geval van 
Piranesi's 'Magnificen- za' waarin de dubbelzin
nige kwaliteit van de architectuur op ironische 
wijze wordt uitgedaagd en waar Piranesi reeds 

in de 18de eeuw de blijvende crisis van het ar
chitectonisch denken als een kritisch instrument 
introduceerde. Welnu, de betrekkelijkheid van 
de 18de eeuwse 'macchi- ne' staat niet in ver
houding met de ernst en de strikte logica van de 
recente 'smart buildings'. 

Alhoewel ze de discussie zeker beTnvloeden, Iii
ken deze gebouwen ongeschikt om een plaats 
in te nemen in het cultureel discours. Omge
keerd wensen High Tech-gebouwen een deal
name aan dit discours over het algemeen zelf 
niet. Dit discours wordt ofwel zelf arrogant 
geacht vanwege een zelfverheerlijking van de 
culturele esthetiek die volgens Tzonis met 
'narcisme en escapisme' zou samengaan (11 ). 
High Tech is nu eenmaal de stijl van het con
strueren en lijkt zo iedere culturele kwestie als 
een non-problem te beschouwen zeals Durand 
reeds deed. Men heeft immers de handen val 
aan de concrete problemen van het bouwwerk 
zelf, problemen die meestal op het nivo van de 
uitvoering liggen. Het betreft nota bene niet de 
toepassing aileen, het gaat om een uiterst gea
vanceerde techniek die aile aandacht voor zich
zelf en voor zijn calculaties opeist. En aange
zien dit alles ver staat van een beschouwelijke 
interpretatie is er meer dan ooit sprake van een 
uitgesproken specialisme, waarin vaak min of 
meer toevallig gespeculeerd wordt op culturele 
items. 

Charles Jencks heeft dit uiteengezet binnen het 
geheel aan stromingen. Zo heeft hij de eendui
digheid van de term High Tech gedifferentieerd 
in 'industrial design, engineering, streamline, 
large structure, mega structure, techbuilt, 
design by computer-lightpen, telechirie, informa
tion-rich'. Deze differentiatie is in zijn schema's 
uiteraard meer verbonden met andere architec
tonische diflerentiaties, waarmee in een derge
lijke structuralistische taxonomie de wat patho
logische tegenstelling tussen techniek en cul
tuur uit ens blikveld verdwijnt als een wellicht te 
moralistische 19de eeuwse categorie. 

5 Medienturm, Hamburgprojekt 1985, 
architect Coop Himmelblau 



De grenzen van het moderne 
Het moderne zou keer op keer zijn grenzen 
trachten te verleggen door de geschiedenis te 
overwinnen, maar hiermee zou het volgens 
Buchanan gaan om een 'deeply alienating pro
ject'. 

Indian we het moderne bouwen zouden ontwik
kelen als een integraal 'future system' zoals Jan 
Kaplicky op ruimtevaartlocaties deed, kan dan 
niet op een ogenblik dit construeren van een 
nieuwe wereld ongewild het diepe verlangen in 
de mens losmaken naar een transcendente 
werkelijkheid? Hat onderscheid tussen de fatale 
fascinatie en de vervulling van het verlangen 
zou echter wegvallen op het moment dat de 
mythe van de High Technology het meest radi
caal wordt. Baudrilliard heeft aldus dit kritiek
loos bespelen van het verlangen uiteen gezet in 
wat hij noemt de 'ontradingsmachine', die hij 
herkent in het Centre Pompidou. De mythe van 
de kunst vall in het niet bij mythe van het bouw
werk. Het vertolkt binnen de mechanismen van 
de massacultuur de 'gewillige' mens, die in het 
ondergaan van onze consumptiecultuur het ui
terste moment van verleidelijkheid uitspeelt, niet 
door het gericht Iokken zelf, maar door te zin
spelen op een mateloze overgave aan hat ver
langen van het 'lch' zelf. Eenmaal opgenomen 
in daze valse droom, spoelt de kunstmachine 
de laatste resten van tegenspraak weg. 

Het beantwoorden van dergelijke dilemma's in 
de architectuur ligt in het doorbreken van haar 
homogeniteit. Dit heeft als gevolg dat het mo
derne gebouw in zijn meest perfecte techniek 
niet tot taak krijgt de realiteit of het verlangen 
naar de utopia rechtstreeks zelf af te beelden 
door !outer zijn eigen geavanceerdheid te to
nan, maar voorwaarden te scheppen waarin het 
verlangen naar architectuur door de mens zelf 
kan worden vervuld. Waar het moderne vanuit 
haar aanvankelijke expressie om de wereld te 
verbeteren in een zelfgenoegzaam systeem 
verviel, is haar enige redding thans om dit sys
teem te deconstrueren en opnieuw doorzichtig 

te worden en aldus communicatief. High Tech
no-logy wordt aldus verknoopt met het essen
tiele moment van het moderne: de transparan
tie. Het is een transparantie, waarin een 
'Lebenswelt' kan bestaan zoals Husser! dit 
noemde.Terwijl het Post Modernisms over het 
algemeen als escapisme wordt afgedaan zou 
dit volgens Buchanan wei eens juist voor de 
High Tech kunnen gelden. "High Technology is 
nothing less than modern architects' most ex
treme attempt to transcend history to escape 
from culture and all its irrational rituals." 
TerWijl de steden vol staan met 2e-rangs pro
ducten die projectontwikkelaars doen realise
ran, en er buiten in sectoren als de olie
raffinaderij, de chemie, de scheeps- en vlieg
tuigbouw, de ruimtevaart en de kernenergie 
nauwelijks bouwkundige constructeurs worden 
gevraagd, staat het bouwen z6 onder invloed 
van ontwikkelingen, die daar plaats vinden dat 
er bij de bouwkundig ingenieurs nog aHijd de 
overtuiging Jeeft, dat de traditie van het bouwen 
moet worden doorbroken. Zo acht men het nog 
altijd onvoorstelbaar dat de woning niet zoals 
de auto kan worden geproduceerd, zoals inge
nieurs als Prouve met succes hebben gereafi
seerd. 

En zo is de hoop, dat de voorspellingen die pro
jecten ais die van Kenzo Tange in hat Osaka 
paviljoen in 1970 toonde met zijn collage van 
megastructuur, play-in capsules en robotten die 
Peter Cook eerder in zijn Montreal Tower in 
1964 aankondigde, nog altijd niet de grond in
gesiagen, integendeel. Maar de refiectie op de 
wereld van de cultuur vertrekt in de High Tech 
nu eenmaal niet vanuit een existentiele vraag 
naar het bestaan, maar ze is er vooral op gericht 
om dit bestaan te doen transformeren naar een 
utopia van een zichzelf innoverend systeem.Het . 
is de uitvinding en daarmee een optimistische 
en tegelijkertijd naieve levensvisie, die de High 
Tech als drijfveer heeft. Er is slechts een weg 
heen en zeker is er geen terug. 

Refiectie en uitvinding blijken dan ook tegen-
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1i strijdige begrippen. Het feit echter, dat gebou
~ wen, zoals de Hong Kong Bank, zich met een 
3 bepaalde traditie associeren, houdt dan ook 
~ een uiterst compromis in. Maar het is Ievens bin
g nen de constellatie van de traditie - hoe mo-
.c 

dern deze ook mag zijn - dat vernieuwing zicht-
baar wordt. Men heeft aldus de bestaande cul
tuur nodig om zich uiteen te zetten, wil men niet 
tot een 2e-rangs positie vervallen. Zo dient dus 
de High Tech als een innovatief systeem te wor
den voorgesteld om binnen de marktmechanis
men als richtinggevend te worden geponeerd. 
Als zodanig kan de High Tech als de affichering 
van haar eigen bestaandsredenen worden ge
zien; de eventuele culturele esthetiek wordt op 
de koop toegenomen ofschoon Peter Cook 
reeds in 1964 vaststelde 'The message of the 
early sixties was that anything was buildable: it 
was merely a question of style'. wordt deze stijl 
in het produkt zelf gezocht. 
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1 De tent van Schlumberger van Grimshaw 
te Cambridge 

~ Hogere Technologie: Boeing produktie, 
hal te Everett, U.S.A. 

De onderlegger voor 
High Technology: 
provocatie of productie 

ir. J. Westra 

lnleiding 
De wondere wereld van de High Tech provo· 
ceert. De beelden roepen associaties op die, 
voor de een duiden op technologische hoog
standjes, voor de ander te maken hebben met 
mechanica-fetisjisme. In tegenstelling tot meer 
bedeesde of bedaarde bouwwerken worden 
exemplaren uit de technische-architectuur-hoek 
met argusogen bekeken en gewogen met be
trekking tot onvolkomenheden. De beschouwer 
projekteert een verheven ideaalbeeld op he! 
produkt, dat dan al snel door de mand dreigt te 
vallen. Het is spijtig dat dit op zich zelf gezonde 
verschijnsel niet in zwang geraakt is bij 'gewone 
bouwwerken'. He! zoeken naar onvolkomen
heden is immers een bij voorbaat gegarandeerd 
succes. Vooral produkten met enkelvoudige 
constructieve schema's en een onverbloemde 
ruimtelijke ontwikkeling als gevolg van een straf 
thema blijken kwetsbaar tegenover creaties 
waaraan en waarin geen leidraad vall te ont
dekken. 

Signatuur 
Het kleurrijke beeld van slaven en kabels van 
High Tech-gebouwen heeft een hoge attentie
waarde, door menigeen ge"interpreteerd als 
identiteitsverhogend voor de onderneming. 
Men kent evenwel de verzameling bedrijven en 
de ontwerpers, maar de identiteit of naambe
kendheid in relatie tot het bouwwerk is minder 
groot dan men verondersteld. lnmos is blauw 
en van Rogers, Renault is gael en van Foster. 

1 Schlumberger is de tent en van Grimshaw, IBM 
is transparant en van Piano. Het beeld blijft, de 
kenmerken der onderneming vervagen. Een 
kwartetspel met ondernemingen, beelden, ar
chitecten en kleuren. Aan het front van een auto 
herken je he! merk, aan een gebouw her-ken je 
hoogstens de signatuur van he! ontwerpteam. 
Je kunt natuurlijk een speculatief verhaal 
ophangen over de relatie van de lenten en ka
bels van Schlumberger en het werkterrein van 
het bedrijf: de ontwikkeling van hoogwaardige 
technieken voor de winning van natuurlijke 
energiedragers en je kunt een poging doen de 

2/4 
lijn van Renault terug te vinden in het gele spin
rag van de overspanningsconstructie te 
Swindon, loch kan de conclusie dan niet anders 
zijn dan dat de behuizing recht doet aan de ak
tiviteit, maar dat vele oplossingen als zodanig te 
kwalificeren zouden zijn geweest. Dat de vraag 
naar identiteit of liever naar identificatie de laat
ste tijd nadrukkelijk naar voren komi, is gelet op 
de diversiteit in architectonische uitingen ver
klaarbaar. lmmers een bedrijf dat zich hult in 
een post-moderne jas bestempelt zich daarmee 
tot een trendgevoelige, modieuze firma en wan
near door kabels, gelijk bretels, de High Tech
break wordt opgehouden, dan word! de onder
naming geassocieerd met chips en computers. 

Techniek 
De bepalende factoren bij de verwerving en de 
totstandkoming van de fantastische bouwwer
ken lijken intrige en toeval te zijn. We kunnen 
wellicht High Tech beter schrijven als Hi! Tech: 
de techniek verwelkomend als vriendelijke me
destrijder tegen het geijkte van de gangbare 
oplossing. Vertaald Ievert dat 'hallo techniek' 
op, zodat we voortaan bij produkten met een 
hoog gehalte aan technische straling van een 

2 'hallotechnische oplossing' kunnen spreken. 

High Tech is niet industrieel, het zijn de emotio
nele beelden die suggesties wekken welke ver
wijzen naar afkomst -de engineering, de pro
fessional -, naar image - trefzeker, geen over
bodigheden, fit-for-purpose -, maar vooral naar 
de antipool - antibaksteen, antiplakwerk, anti
banaal -. Hoe belandt een ontwerper in de 
ideale positie, die bestaat uit een geinteres
seerde opdrachtgever en voldoende ruimte om 
te mogen experimenteren? De techniek als mid
del, niet als doer, is het bekende, maar nage
noeg onbereikbare credo. 

Een produktietechniek is in abstracto de doelbe
wuste handeling die tot een ondubbelzinnige 
verandering van vorm, plaats en hoedanigheid 
van werkstukken leidt met behulp van gereed
schap, werktuig of machine. De receptuur 



1i waarop een bouwkundig ontwerper zich 
~ orienteert bestaat voor een groot gedeelte uit 
~ materiaal dat in vorm, plaats en hoedanigheid 
~ voorgeprogrammeerd is: de techniek dicteert de 
_g bouwwijze. Vertrouwd raken met vormende, 

vervormende, verspanende en samenstellende 
categorieen, de haalbaarheid van een produktie 
kunnen inschatten zijn basisvoorwaarden om 
behalve uitvoeringstechnisch ook produktie
technisch te kunnen reageren. De vergroting 
van het technisch inzicht betekent overigens 
niet dat daarmee het architectonische stempel 
bij voorbaat vastligt. Piano werkt nauw samen 
met het produktiebedrijf en poogt de techniek te 
begrijpen en uit te buiten. Foster ontwikkelt 
nieuwe produkten en toepassingen samen met 
de mensen op de werkvloer. 
Daar ligt naar mijn mening ook een van de we
zenlijke verschillen tussen designers en archi
tecten, tussen vormgevers en -makers en tussen 
High Tech en No Tech. Techniekbetrokken ont
werpers en constructeurs die steeds opnieuw 
publiek en professionelen imponeren met ge
durfde produkten, zullen zelden toegeven te be
horen tot de 'categorie' van de High Tech. 

3 Voorfase en bouwfase 
Het kenmerk van de ambachtelijke produktie
wijze is dat de afstemming tussen vorm, plaats 
en hoedanigheid van materiaal op de bouw
plaats per projekt word! geregeld, omdat het 
gros van de toegeleverde materialen afkomstig 
is uit eenduidige en niet te be"invloeden produk
tiewijzen. De industriele bouwwijze daarente
gen word! gekenmerkt door een neurotische 

niek bij de High Tech schromelijk word! over
schat en dat tegelijkertijd de kracht van de 
gangbare anachronistische bouwwijzen word! 
onderschat. lmmers de architekten die het 
hoogste percentage hooggei"ndustrialiseerde 
produkten toepassen, zijn de ambachtelijke ar
chitekten. De gangbare bouwwijzen in iedere 
context worden gekenmerkt door he! toepassen 
van die materialen die geeigend zijn. Aan het 
eind van de grate rivieren kunnen bakstenen en 
pannen uitermate effectief worden geprodu
ceerd en daar waar je door de bomen het bos 
niet meer kunt zien is houtbouw op zijn plaats. 
De hi-tecker bedient zich niet van materiaal dat 
voor het oprapen ligt. Anders zou de ware High 
Tech te aanschouwen zijn in aluminium in 
Suriname, in staal in Pennsylvania en in kunst
stof in Limburg. 

High Technology 
De aanhangers van de HT-stroming pogen 
mijns inziens: 

1. de structuur en de constructie te ontwapenen, 
te expliciteren; 

2. enkelvoudige concepten zonder omweg te 
vertalen; 

3. feestelijk, opgetuigd, vrolijk, gedistingeerd, 
opvallend te zijn; 

4. het produkt als totaa/opgave te zien, inclusief 
infra, meubel, etc.; 

5. zich soms op emotionele wijze ontworstelen 
aan de greep van de traditie; 

6. de techniek te demonstreren. 

dwang de bouwtijd op de bouwplaats tot nul te 4 De stra.ming vindt haar wortels in een recent 
reduceren. Juist op de bouwplaats wordt de ge- verleden en kan worden beschouwd als een se-
oliede machine voorgetoverd, het ambachtelijk cundaire inductie uit de zestiger jaren. 
werk tijdens de voorfase word! zo gemaskeerd. High Technology is een elegant antwoord op 
De balans tussen de techniek op de bouwplaats een in subjectieve maatstaven geoptimali-
en de techniek in de voorfase Ievert als quotient seerde probleemstelling. Loodsen, kathedra-
een informatieve factor op. Wanneer de gebrui- len, expositieruimten lenen zich vanwege hun 
kelijke emotionele benadering van bouwwijzen eenduidig gebruik, weinig gecompliceerde in-
plaats zou maken voor een rationale op de pro- frastructuur en principiele repeteerbaarheid 
duktie- of constructietechniek gerichte beoorde- voor een concept dat ogenschijnlijk aan de de-
ling, dan zal blijken dat het gehalte aan tech- finitie voldoet. Woonhuizen, winkels, schouw-

3 Bouwfase: vorm, plaats en hoedanigheid 
op de ambachtelijke bouwp/aats 

4 Metal tents: strand-, berg- en bos-onder
komen voor tijdelijk personeel; 
Jan Westra, ABT 

3 



5 Renault Distribution Centre spiegelt zich 
in de Mercedes-behuizing: stra/end 

6 Tuidraden zouden de prestatie kunnen 
verhogen: beweging! Jan Westra, instand 
house, A/mere 

burgan verschijnen nauwelijks op de HT-Iijst. In 
die opgaven sneeuwt een principe snel onder 
door de pluriforme structuur van het gebruik. 

1WI!f!i1.L,f1~~~~~j~~~5 Het verleden vergeten en de verworvenheden 
van de tegenwoordige technologie uitbuiten, dat 
lijkt het credo van de moderne archineers. Het 
produkt zou toegankelijk moeten worden voor 
nieuwe materialen en technieken, alsof het zou 
moeten concurreren op de markt. De nijverheid 
dient in het bouwwerk weerspiegeld te worden. 
Buswindows, smooth skin, structural glazing, 
ribbels, uitgeholde liggers, etc. De argumenten 
daarvoor zijn evenwel niet duidelijk. Vergelijk 
prijs en prestaties van een baksteenwand met 
een aluminium tegenhanger en tien tegen een 
dat de baksteen win!. Gebouwen zijn ondanks 
verwoede pogingen van ontwerpers nog steeds 
geen auto's, vliegtuigen of ruimteveren. Natuur
lijk kun je aluminium gebouwen maken die on
gelofelijk Iicht zijn, die keus is er voor ontwer
pers van gebouwen; bij ontwerpers van vliegtui
gen ligt dat anders. Vliegtuigen van baksteen 
vliegen namelijk niet. 

Naar mijn mening zullen steeds meer ontwer
pers binnen industriele gesloten produkties de 
bouwprodukten beTnvloeden. De techniek
georienteerde ontwerper kan in enkele gevallen 
de weg aangeven en wordt daarvoor zelfs be
taald (Lioyds en HS-bank}, in de meeste geval
len volgt hij gedwee de sporen van de industria. 
Slimme, intelligente gebouwen zullen pas dan 
veelvuldiger voorkomen wanneer het voort
brengsel van de produktie geen gebouw meer 
wordt genoemd. Echter de samenleving kan ai
leen onder grate druk die revolutie aan. 

6 
Een tweede argument waarom hoogwaardige 
en slimme gebouwen slechts sporadisch zullen 
voorkomen ligt in de aard en het aantal soorten. 
Zolang wij er prijs op stellen dat bouwaktivitei

Graadmeters 
lndien we pogen een graadmeter voor techno
logie aan te leggen om uit te kunnen maken of 
een produkt een 'HT- keurmerk' verdient, zou 
het volgende kunnen meespelen: 

1. de prestaties van het produkt zijn wezenlijk 
verbeterd; 

2. er is sprake van een eenheid in concept, pro
duktie en gebruik (de bekende integratie); 

3. toepassing van techniek is volwassen; 
4. hat is experimenteel op onderdelen en facet-

ten; 
5. hat blljkt ontwikkelend voor het toekomslig 

produkt. 

ten en gebouwen plaatsgebonden, streekeigen, 6 Prestatles 
cultuurspiegelend en verbeeldend zijn, gaat De prestaties van hat (ge)bouwprodukt zijn we-
iedere vergelijking met de industriele produktie zenlijk verbeterd, een van de essentials kriteria 
mank. lndustriele produkten kennan een zaer die de ontwikkeling van het produkt als type 
lange voorbereidingstijd voordat ze de mark! kenmerken. In tegenstelling tot massaproduk-
bereiken. Kostbare onderzoeks- en ontwikke- ten lijken gebouwen eerder verweven met het 
lingsprogramma's gaan er aan vooraf. Ont- actuele cultuurbeeld en een dwalende architec-
werpers werken in teamverband binnen geslo- tuur opvatting, dan dat door vervolmaking 
ten produktiesystemen en organisaties voor de steeds opnieuw de prestatie als resultants van 
markt, dat wil zeggen voor onbekenden. Het inspanning en gebruikswaarde wordt opge-
succes begint met de verkoopcijfers. Architec- voerd. Toch lijken institutionele opdrachtgevers 
ten voelen niet de hete adem van de markt- in het Iicht van het gebruik, beheer en on-
vraag in hun nek. In Ieite zijn ze vrij beschermd derhoud in toenemende mate invloed uit te 
bezig: een opdrachtgever met een opdracht en oefenen op de intrinsieke waarden van het pro-
een honorarium, een gewillige aanbodszijde dukt. Hoewel een groat aantal ontwerpers 
(aannemers, toeleveranciers), een geaccep- daarin juist de argumentatie vindt voor de mo-
teerde bouwtechniek en een erkende status. tivatie van vorm, materiaal en techniek, onder-
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1 ~ scheiden HT-ontwerpers zich door de pro-
; ;:; bleemstelling tot opgave te verhelderen en niet 
; ~ tot direkte aanleiding voor de oplossing te de-
: ~ graderen. Veel HT-gebouwen zijn niet meer 
· g dan gematerialiseerde strategieen. Het schema 
• .<::: 

verheven tot logo, tot bouwwerk. De prestaties 
zijn verspreid over aile categorieen die tot de 
disciplines van de bouwkunde behoren. Ora
gen. scheiden en voorzien, zoals dat tegen
woordig wordt betiteld. Concreter: de prestatie 
blijft gedurende een overeengekomen termijn 
constant, onafhankelijk van - binnen vastge
stelde marges - optredende mutaties. Oat wil 
zeggen in strategische termen: de principiele 
scheiding tussen bestemde en onbestemde be
standdelen. Het produkt voegt zich naar het ge
bruik. In tegenstelling tot het authentieke 
indstriele produkt dat juist geprogrammeerd is 
op de te leveren prestatie, geldt'voor HT
bouwwerken dat aanpassing en verandering 
voor het geheel alswel voor onderdelen type
rend zijn. Bijvoorbeeld: opdrachtgever Lloyds 
of London is onzeker over het aantal perso
neelsleden dat op langere termijn werkzaam zal 
z1jh op liet lioot'oKam'oor. ~ll'armeer dt:i autamar,;
sering doorzet daalt het personeelsbestand en 
dient de outillage geschikt te zijn voor appara
tuur; stokt de automatisering en blijft de markt 
stabiel dan kan hat personeelsbestand uit
groeien tot het dubbele. Het onderkomen zou 
op voorkomende ontwikkelingen moeten kun
nen anticiperen. Het is juist deze platvloerse 
complexileit die de vergelijking met de perfor
mance specifications van industriele produkten 
onmogelijk maakt. Een koelkast geschikt voor 
vier tot tien personen, te verbouwen tot afwas
machine en als residu bruikbaar als archiefkast: 
hoe zouden de voortbrengselen van de indu
striele produktie er uit zien en vervaardigd wor
den indien de te leveren prestaties gedikteerd 
zouden kunnen worden door sadistische op
drachtgevers? 

7 Eenheid 

Er is sprake van eenheid. Concept, produktie, 
gebruik en beheer zijn ge'integreerd tot een ge-

heel. De invloed vanuit de gerichte stromen is 
minimaal hetgeen wil zeggen dat het produkt 
als voorwerp autonoom word! ontwikkeld en ge
produceerd. Daar waar de gangbare bouw tel
kenmale stuit op de ondoordringbare program
mering en produktietoelevering, blijkt de High 
Technology dankzij 'direct touch' onmiddellijk 
het verband tussen concept, produktie en ge
bruik te willen en te kunnen leggen. Het open 
en vrije markt spel dat de traditionele bouwop
gave kenmerkt, beperkt juist de strategische vrij
heid van handelen. De traditionele aanbodzij
de immers, vertegenwoordigd door bouwbedrijf 
en toeleverende industria kan de HT-opgave 
niet aan. Die aanbodzijde wordt in HT
produkten geselecteerd op potentiele prestatie 
en niet op het beschikbare assortiment midde
len en technieken. Selected choice dus, een 
specifieke melange per opgave. Piano zoekt de 
juiste techniek ten behoeve van het schaalele
ment dat is toegepast in het De Menill museum 
(Houston) in Engeland, Foster gaat te rade bij 
de vliegtuigindustrie voor Iichte, doch sterke 
stressed skin-constructies. De HT-ontwerper 
schuimt de wereld atop zoek naar he! ideale; 
de conventionele ontwerper aanvaardt hat 
compromis dat door het aanbod word! afge
dwongen. 

8Techniek 
In HT-gebouwen zou de gebruikelijke tegen
stelling tussen het potentiele nivo van de tech
niek en de toepassing van de techniek geeli
mineerd zijn. Een volwassen, eigentijds ge
bruik van de mogelijkheden, stelt men zich 
daarbij voor. Schamper immers wijst men op 
de onmachtige bouwplaatstechnieken en stelt 
er hoogge'industrialiseerde produktiewijzen te
genover. Tevens zouden vroegere authentieke 
exemplaren van hogere bouwkunde een beter 
gebalanceerde verhouding tussen de actuele 
produktiemiddelen en het produkt als afgeleide 
vertonen. Crystal Palace, Maison de Verre en 
de Bibliotheque Nationale bijvoorbeeld demon
streren een eendrachtig samenspel tussen 
techniek en concept. Waar in de gangbare 

7 Woondoos: het principe a/s /eidraad, com
promisloos, drieeenheid; van Benthem 
Crouwel, A/mere 

8 De aangepaste techniek: ge/ijk een 
scheepswerf; Hong Kong & Shanghai Bank, 
Foster 

8 



g De provocatie van de opgave: observatie
post zeldzame dieren; Wim Berkers, TUE. 

9 

bouwwerken de compositie immer in samen
hang met de beschikbare middelen word! vol
bracht, kan daar een direkte relatie met de ver
vaardigingswijzen een ontsnapping naar het 
hogere, de actualiteit van de techniek, bete
kenen. De vergelijking tussen High Technology 
gebouwen en historische exemplaren werpt 
een interessant Iicht op de status van de tech
nologie. Vroeger werd een ontluikende tech
niek of een nieuw produkt als experiment in het 
bouwprodukt verwerkt. De afmetingen van 
bouwmaterialen en -produkten warden op maxi
male haalbaarheid getest. Zelfs de machines 
warden ontwikkeld voor ongebruikelijke onder
delen en montagewijzen. De voorfase van de 
bouwwijze leek op een ambachtelijk laborato
rium, waarvan de resultaten op een eenvoudige 
wijze gemonteerd konden worden. Wie kent 
niet de aandoenlijke beelden van glaszetkarret
jes in de bouwprenten van het Crystal Palace? 
Of de glazen bouwstenen in de gavels van het 
Maison de Verre die nauwelijks eerder waren 
toegepast. Het mechaniek van de uitzetramen; 
stoomaangedreven in he! Palace, handbediend 
in het Maison. De metalen transparantie van 
Labrouste in de Bibliotheque waarin he! rooster 
als uitvloeisel van wat mogelijk was recht doet 
aan hat concept. Geen stempels of logo's. Die 
onstaan pas wanneer de techniek geen beper
kingen meer kent voor de bouwopgave en de 
keus de helderheid van de beslissing vertroe
belt. De pioniers van de toegepaste technolo
gie waren ontwerpers met een onvergelijkbaar 
gevoel voor de extremiteiten van de opgave. 
Bouwtijd, bouwplaats, bouwtechniek 
be'invloeden het nonconformisme. Maar zoals 
op vale terreinen worden ook hier pioniers door 
volksstammen gevolgd, met als resullaat dat in 
veel gevallen de opgave wordt verarmd tot 
replica of afgeleide. 

9 Het experiment 
In de toepassing van hogere techniek schuilt het 
experiment. Het experiment waarin de opgave 
wordt uitgedaagd. Vernieuwende, innovatieve 
produkten komen pas tot stand na experimente-

ren of door !outer toeval. Het aardige van ge
bouwen is dat per definitie het experiment tot re
sultaat is verheven. Gebouwen zijn prototypen 
en derhalve experimenteel. HT-gebouwen ook. 
Echter, een opvallend verschil met produkten uit 
gangbare bouwwijzen is dat HT-gebouwen op 
onderdelen van te voren worden beproefd en 
getest. Het experiment ligt dan ook niet in de 
toevallige samensmelting van bouwprodukten 
en -materialen, maar in het objektief optimalise
ren van de prestaties door onderzoek, proefop
stellingen, proefproduktie en realisatie. De 
sanitaire en utilitaire units bij zowel Lloyds als 
de Hongkong Shanghai Bank zijn op die wijze 
tot stand gekomen. Het glas in de gavel van 
Lloyds, de geextrudeerde traptreden, de deuren 
die de vluchtwegen beschermen, de klimaatre
geling per individuele werkplek, beplating en 
bekleding als systeem, etc., het zijn de voor
beelden die horen bij de stalling dat juist van
wage het feit dat de High Technology haar pro
dukten niet van de vrije mark! betrekt ze zal 
moeten experimenteren. Het leidt tot de para
dox dat HT-gebouwen juist vanwege het experi
ment minder proefondervindelijk zijn dan gang
bare bouwwerken. Indian hat experiment een 
succes is word! hat resultaat als standaard afge
drukt in een catalogus voor de bouwwereld. De 
vloerbedekking die Stirling toepaste in Stuttgart 
is door Foster samen met Pirelll voor IBM ont
wikkeld. Zo zijn er tal van produkten die na ge
bleken marktwaarde door de producenten op 
de commerciele markt worden ingevoerd, na
dat ontwerpers van buiten het bedrijf het pro
dukt hebben ontwikkeld en verwerkt. Voor een 
experiment is naast kennis en inzicht vooral lef 
nodig. Lef om tot de tanden gewapend de strijd 
met de autoriteit aan te gaan: bouwtoezicht, 
brandweer, nutsbedrijven, komo en kema. Zij 
allen nemen een gedegen en vooral behou
dend standpunt in en zullen zeker in Nederland 
weinig hinder van de splintergroepering lefgo
zers hebben. Op de lokale markt is hun argu
ment immers te zwak en op de internationale 
mark! lijkt het fenomeen van de technische 
architectuur alweer op zijn retour. Stuiptrek-
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1'i kingen kunnen niet als experiment beschouwd 
;:; worden. Mijn verwachting is dat het experiment 
~ in de hogere bouwkunst uit het zicht zal verdwij
~ nen, om plaats te maken voor de introverte ver
~ volmaking van het onderdeel. Voor het blote 

oog niet waarneembaar, voor het geoefende 
oog een erkenning dat echte hoogwaardige 
techniek niet voor het oprapen ligt. 

100ntwikkelde invloed 
Een van de meest beduidende kwaliteiten van 
High Technology vormt de leidraad bij de ont
wikkeling van de bouwwijze en haar produkt. 
Ontwikkelend voor de toekomst. Eenmaal de 
ogen geopend volgen velen. De geschiedenis 
van de bouwkunst leert dat binnen de oevers 
van de stroming de ontwikkeling wordt gevolgd 
en doorgezet. De invloed van de zondags
bouwers is evenwel nihil. De gewone bouw 
plukt de vruchten van de ontwikkelingen in het 
toeleverende veld, maar past de leest niet aan. 
In onze tijd leidt dat tot schizofrene situaties. De 
chipsproducent woont onder riet of pannen, de 
schooljutfrouw onder tuidraden en golfplaat. 
Scheidin9 der geesten, scheiding der kampen. 
Of zoals Cedric Price zegt: "It is a state of mind, 
not of technology". De gangbare bouwindustrie 
kan de High Technology niet als referentie han
teren. Zij is onaantastbaar in materiaalgebruik, 
vorm, maar vooral in organisatie. Een ontwik
keling kun je niet bestellen,een HT produkt kun 
je niet aannemen of begroten. Je koopt het in, 
na zorgvuldige studie van de potentia en moge
lijkheden. Vijftig Japanners in de kelder bij 
Foster's buro om een prototype voor de sani
taire unit van de Hongkong-Shanghai Bank in 
elkaar te sleutelen, Piano samenwerkend met 
een ouderwetse gietijzer verwerkende produ
cent in Engeland voor het De Menill museum te 
Houston, Benthem en Crouwel naar glasfabri
kanten; steeds zoekend naar nieuwe mogelijk
heden en toepassingen binnen bestaande tech
nieken. De kracht van de ontwikkeling is op het 
moment van realisatie moeilijk te meten. Accep
tatie heeft niet aileen te maken met steekhou
dende argumenten. Niemand heeft bezwaar te-

gen ABS (remsysteem) in de auto, maar ABS 
(kunststof) in het bouwprodukt word! argwanend 
bekeken. De zelfplakkende plint met inge
bouwd LCD-klokje zal beter in de markt liggen 
dan een generate ontwikkeling naar verbeterde 
bouwwijzen. De onmacht van aile betrokkenen 
het gebouwprodukt tot volwassenheid te breng
en, ligt verankerd in het uitroeibare fenomeen 
'gebouw': in de betekenis van 'het telkens of 
voortdurend bouwen' of 'hetgeen gebouwd is'. 
Het geeft de versteende of verstilde status quo 
aan van de aktiviteit. Zou het niet zo zijn dat de 
overgang van 'gewoon' naar 'hoger' te maken 
heeft met die ontwikkeling die er toe bijdraagt 
dat het gebouw niet meer gebouw genoemd 
word!? Zoals nu door menigeen de term 
'wagen' wordt gebruikt in plaats van auto om de 
meerwaarde aan te duiden terwijl het refereert 
aan diens voorloper. Als we over vijftig jaar 
over een 'gebouw' spreken bedoelen we dat 
wellicht even symbolisch. Welke ontwikkeling
en zouden daaraan dan hebben bijgedragen? 

Epiloog 
Het gebouwprodukt is een bijzonder produkt. 
Het wordt behalve als een uiting van de tijd te
vens beschouwd als een demonstratie van 
macht over middelen en materiaal. Vroeger 
vormden bouwwerken een ware afspiegeling 
van de verworVenheden op maatschappelijk, 
economisch en wetenschappelijk terrain. Sinds 
het midden van de vorige eeuw is de positie 
van bouwwerken als graadmeter van het bestel 
danig verzwakt door de vlucht van de indus
triele produktie en wat daarmee samen hang!. 
Oat moment - de plotselinge stroomversnelling 
in andere takken van nijverheid tijdens de ne
gentiende eeuw - is de periode waar naar door 
velen wordt gewezen wanneer de zogenaamde 
achterstand van de bouw moet worden ver
klaard. Nu de bouw het fenomeen High Tech
nology heeft geadopteerd en vandaar uit we
derom een gelegenheid zich aandient haar te 
bekritiseren, lijkt het zinvol te pleiten voor de er
kenning van de unieke positie waarin de bouw 
en de bouwwijzen zich bevinden. lngebed in 

10 De provocatie van de opgave: refugee 
~helter on ambassies; Rene van Zuuk, TUE 



de samenleving is de bouw een spreekwoorde
lijk bent en folkloristisch spektakel dat zich haar 
produkt niet laat ontnemen. De verwijzing naar 
een hoge, hogere of zelfs hoogwaardige tech
nologie is in die zin dan ook een fictie, omdat de 
afstand tussen gebouwprodukt en industrieel/ 
wetenschappelijk produkt exponentieel vergroot 
wordt met het verstrijken van de tijd. De ge
schiedenis heeft geleerd dat het concept starker 
is dan de technologie. Technologie is een 
tijdsopname, een fragment dat vervliegt; het 
concept daarentegen is tijdloos en kan in elke 
tijd begrepen worden. 
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'lndustriele technieken versus 
bouwen': een scheve parallel! 

M :(l ir. A. van der Ploeg 

: ~ lnleiding 
~ ::l We Ieven in een tijd waarin we regelmatig wor
N 3 den verrast door nieuwe resultaten van techno-
"" ~ ~ logische ontwikkelingen. Soms zijn dit verras-
~ g singen waar we niet erg gelukkig mee zijn, g .r:: 
.r:. maar in overgrote meerderheid zijn de resulta-
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ten als positief te waarderen. Ontwikkelingen in 
transportvoorzieningen (auto's, vliegtuigen, 
treinen), in de medische sector (operatietech-
nieken, bewakingsapparatuur), in de electroni
ca (video apparatuur, computers, lazers) zijn 
voorbeelden waar onze samenleving mee ge
diend is. Veel van de resultaten ervan hebben 
een plaats gekregen in ons dagelijks bestaan 
doordat ze dank zij een lage kostprijs toegan
kelijk zijn voor een breed koperspubliek. 

De producten waar we het dan over hebben 
worden vervaardigd volgens industriele pro
ductiemethodes. Er is een starke wisselwerking 
tussen de ontwikkelingen binnen het gebied 
van de industriele productiemethodes en de 
productontwikkelingen. lmmers: om het resul
taat van een nieuwe ontwikkeling, een nieuw 
product, verantwoord op de markt te kunnen 
brengen meet dit product voldoende betrouw
baar zijn, er aantrekkelijk uilzien en voor een 
redelijke prijs aan te bieden zijn. Oil is aileen te 
bereiken wanneer de fabricagemethode uiterst 
zorgvuldig en met veal inventiviteit is uilgedacht 
met volledige gebruikmaking van mechanisa
tie- en automatiseringsmogelijkheden. 

De bedoeling van dit verhaal is een parallel te 
schetsen tussen wat 'industriele vervaardi
gingstechnieken' genoemd kunnen worden en 
wat vandaag de stand is van de vervaardi
gingstechnieken van 'bouwproducten' (waarbij 
de lezer gevraagd word! voorshands even ge
noegen te nemen met de aanduiding 'bouw
product' voor het resultaat van wat de geza
menlijke inspanning van ontwerpende en uit
voerende bouwnijverheid als eindproduct aan 
bouwprojecten oplevert). lk realiseer me dat het 
bouwproduct geen industrieel product is, dat de 
bouw zelden serie-fabricage kent en de bouw-

2/5 
nijverheid niet gestructureerd is om een sind
product als geheel binnen de verantwoordelijk
heid van een onderneming tot stand te Iaten ko
men zeals dit bij industriele ondernemingen wei 
het geval is. Dus met het risico dat de parallel 
scheef gaat lopen waag ik me loch maar aan 
een paging. 

lndustriele technieken 
Bij een moderne industriele onderneming is de 
vervaardigingstechniek van een product een 
schakel in de totale keten van activiteiten van 
de ontwikkeling van een product tot het op de 
markt brengen van een verkoopbaar marktarti
kel. Het begin van deze keten ligt bij de 
researchafdelingen: daar worden de onder
zoeken gedaan op het gebied van materialen, 
fysica en chemie, maar ook op het gebied van 
economische, maatschappelijke en culturele 
ontwikkelingen. De research leidt enerzijds tot 
het vinden van mogelijkheden voor verbetering 
van bestaande producten, anderzijds tot het 
vinden van mogelijkheden om geheel nieuwe 

1 produc-ten te maken. De straalmotor in de 
vliegtuigindustrie, de compact disc in de elec
tronische industria, de kernspinresonantie in de 
medische wereld zijn voorbeelden van volko
men nieuwe producten die het resultaat zijn van 
ge"integreerde research binnen industriele on
dernemingen. 

Na het bereiken van het research-resultaat dat 
niet verder reikt dan het op laboratoriumschaal 
maken van prototypes, is de volgende schakel 
het ontwikkelen van fabricagemethoden, afge
stemd op de verwachte productie-omvang. Bin
nan een industriele onderneming als Philips 

2 neemt dit een heel belangrijke plaats in. De 
productiemethode bepaalt uiteindelijk de kwali
teit en de prijs van het eindproduct in zeer be
langrijke mate. De verantwoordelijkheid voor de 
productiemethoden berust meestal bij de 
'bedrijfsmechanisatie-afdeling'. 

1 Ontwikkelingscyclus van industrieel pro
duct 

2 Uitgaven voor 'research and developmen 
als percentage van de omzet van N. V. 
Philips 
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Mechanisatie van intern transport in video
recorderfabriek van Philips in Wenen 
Premid is een identificatie- en communi
catiesysteem gebaseerd op de microgolf
techniek. Bij fabricageprocessen kunnen 
detailspecificaties van elk product in het 
geheugen worden geprogrammeerd. In 
sterk geautomatiseerde bedrijven zoals 
automobielfabrieken kan op die manier 
met individuele eisen van de klant reke
ning worden gehouden 

Een modern productieproces richt zich specifiek 
op de volgende aspecten: 
- modulaire opbouw van het product, hetgeen 

wil zeggen dat ernaar wordt gestreefd het 
eindproduct samen te stellen uit module 
waarvoor geeigende fabricagetechnieken 
kunnen worden ontwikkeld; 
minimale arbeidsinhoud, dus maximale me
chanisatie en automatisering omdat arbeid 
duur is en handmatige bewerkingen geen 

3 constants kwaliteit waarborgen; 
ingebouwde kwaliteitscontrole, bij voorkeur 
per fabricage-stap zodat de goede werking 

4 van aile onderdelen is verzekerd; 
goede logistiek, om voorraden aan grand
stollen, half- en eindfabricaten te minimali
seren. 

Nadal een productielijn is opgezet, blijven de 
bedrijfsleiding en bedrijfsmechanisatie-afdeling 
voortdurend bezig, de productiemethoden te 
verbeteren, de output per machine te vergroten, 
de voorraden te verkleinen en oorzaken van de
fecten in hat eindproduct te ondervangen. 

Hat resultaat van de inspanningen is dat voort
durend gewerkt word! aan productverbetering, 
verhoging van de productiviteit en verlaging van 
de kostprijs. 

Een derde lase in de keten van activiteiten is de 
marktbenadering. Wat daarbij vall te constateren 
is dat een industriele onderneming niet afwacht 
wat de markt vraagt, maar op de vraag antici
peert. Hiervoor is het noodzakelijk dat een goed 
inzicht bestaat in de marktmogelijkheden: wat is 
de latente behoefte van hat koperspubliek en 
welke economische mogelijkheden zijn er voor 
de afzet van een nieuw product. Daarbij moet 
worden ingespeeld op de prioriteitskeuze van 
de koper, die immers met zijn beperkte middelen 
een keuze moet doen uit een veelheid van aan
bod van producten waarvan verondersteld wordt 
dat daze tot zijn welzijn kunnen bijdragen. Dit is 
dus de strijd om het aandeel van de bestedings
mogelijkheden van het publiek, waarbij vaak 

factoren een rol spelen die weinig rationeel zijn. 
Naast performance van een product zijn de 
vormgeving en de wijze van promoten van groat 
belang voor het al of niet geaccepteerd worden 
van een product. Bovendien is het een sterk 
wisselend beeld, afhankelijk van mode, maats
chappelijk gedrag, sociaal klimaat. 

Als slotopmerking ten aanzien van industriele 
technieken nog het volgende. Aileen de be
heersing van de totale keten van activiteiten 
blijkt bij industriele producten tot een goed re
sultaat te leiden. De grate industriele onderne
mingen beschikken dan ook allen over grate 
researchafdelingen, over starke bedrijfsmecha
nisatie en logistiek-groepen en over eigen afde
lingen voor vormgeving en marketing. 
En dan nu de parallel naar de bouw? 

Vervaardigingstechnieken voor het 
bouwprodukt 
Na het voorgaande kan dit een kort verhaal 
worden. En aangezien mijn lezerspubliek wei 
voornamelijk mensen uit de bouw zal betreflen, 
beperk lk me tot enkele hoofdaspecten om de 
verschillen met industriele vervaardigingstech
nieken te illustreren. In de keten van activiteiten 
uit hat voorgaande deal van mijn betoog vol
gende, vallen de volgende verschillen op. 

- Noch de ontwerpende, noch de uitvoerende 
bouwnijverheid plegen een bijzondere in
inspanning op hat gebied van de research. 

- Hoewel uitstekende faciliteiten ter beschik
king staan bij TNO en bij de universiteiten, 
worden deze slechts matig door hat 
bedrijfsleven ingeschakeld en benut. 

- Aan verbetering van werkmethoden (meer 
mechanisatie, productiviteitsverbetering en 
vermindering van de arbeidsinhoud) wordt 
weinig stelseimatig gewerkt. Automatisering 
doet slechts uiterst schoorvoetend z'n intree. 
Ontwikkeling van modules waarvoor geei
gende productiemethoden zouden kunnen 
worden opgezet is nog niet geprobeerd in 
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de bouw. 
De marktverkenning en -analyse gebeurt 
uiterst gebrekkig, anticiperen op latente 
marktbehoeften is iets waar nauwelijks aan 
te denken valt. 
De totstandkoming van hat bouwproduct ge
schiedt zowel qua ontwerp als qua vervaar
diging volledig gefragmenteerd en op basis 
van historisch bepaalde ondernemings- en 
ambachtsvormen. 

En het resultaat van de (scheve) 

1 parallel: 
De kostprijs van het bouwproduct is sinds 1950 
bijna tweemaal zo sterk gestegen als de kosten 
van levensonderhoud, als economisch goed is 
het bouwproduct nauwelijks te exploiteren, de 
productvernieuwing staat op een heel laag pitje, 
het kwaliteitsimago is laag, de bedrijfsresultaten 
van de ondernemingen die in de bouw bezig 
zijn, zijn marginaal tot slecht tot catastrofaal. 

Naar een hogere technologie? 
De moraal van dit verhaal is niet om te zeggen 
a'.n' i:M' Ol:n:Jw·· Zli:t'r a\:rs maar averr moat l'ndustri· 
aliseren. Voor een bedrijfstak met een structuur 
en omvang als hier in hat geding is, past het 
begrip 'even' al helemaal niet: een supertanker 
kan geen haakse bocht maken. Wat een moraal 
zou kunnen zijn is dat als over een hogere tech
nologie gedacht wordt in de bouw, dit niet een 
vlag op een schijnlading zou moeten zijn, maar 
dat over de uitgangspunten, de basis voor een 
technologie-ontwikkeling in de bouw nagedacht 
zou kunnen worden; daarbij zou het toch zinvol 
kunnen zijn, een parallel met industriele tech
nieken te trekken. 

Resultaten zijn een zaak van langere termijn, 
maar begonnen zou kunnen worden met: 

bundeling van researchactiviteiten door ont
werpende en uitvoerende bouwnijverheid
gezamenlijk; 
ontwikkeling van industriele productielijnen 

5 voor functionele bouwmodules, die op vari
abele wijze toegepast kunnen worden in 

bouwprojecten; 
integratie van ontwerp, uitvoering en mar-

6 keting van daarvoor in aanmerking ko-
mende delen van de bouwproductie. 

Zo kan misschien geleidelijk de scheve parallel 
tot een doelbewuste ontwikkelingslijn evolue
renl 

5 Functionee/ bouwmoduul 
6 Bouwproduct als 'package-deal' 

6 
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De expositie: 
tien voorbeeldgebouwen 

3 
Sainsbury Centre for the Visual Arts 
lnmos Microprocessor Factory 
WaX - gebouw Philips 
HongKong & Shanghai Bank 
Lloyd's of London 
Beurs - W.T.C. - gebouw 
Renault Distribution Centre 
Thialf IJsstadion 
Tropische Oerwoudhal Burgers' Bush 
Schlumberger Research Centre 

Jr. G.J.C.F. Vromans 
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Sainsbury Centre 
for the VIsual Arts 

(1974-1978) 

13/1 

Opdrachtgever Sir Robert Sainsbury 

Architect 
Constructeur 
Adviseurs 
(incompleet) 

Uitvoering 

Bouwkosten 

and the University of East Englia 
Foster Associates 

Anthony Hunt Associates 
Gordon Graham 

(architectural Advisor) 
Hanscomb Partnership 

(Quantity Surveyors) 
Tony Pritchard 

(Ciaddings) 
Bevis Construction Ltd 

& R.G. Carter Ltd 
(hoofdaannemers) 

£6.5 Million 
(= f 22.2 miljoen, index 1987) 

Brute oppervlakte 
Prljs per m2 

oorspronkelijk £ 3.4 Million 
6.186 m2 
f 3.589,-
4.612 m2 
f 4.814,-

Netto oppervlakte 
Prijs per m2 
Bijzonderheden 97 ton aluminium en 

260 ton staal verwerkt 

1 Kopgeve/ aan de zijde van de ke/deringang 



2 Kop- en /angsgevel 
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Sainsbury Centre 
for the Visu al A rt s 
(1974-1978) 

1. Beschrijving 

Het Sainsbury Centre for the Visual Arts op het 
terrein van de University of East Anglia te Nor
wich huisvest naast een expositieruimte voor de 
vaste Sainsbury kunstcollectie een ruimte voor 
bijzondere exposities, een kunstacademie, stu
dieruimten en een restaurant. He! gebouw kent 
een vrije ruimte van 122,4x29x7,3 meter. Deze 
word! overspannen door 37 stalen, ruimtelijke 
vakwerkspanten. De draagconstructie is ge
plaatst tussen de buitenbekleding en een bin
nenwand I plafond waardoor er een 2,40 meter 
brede (c.q. hoge) zone gecreeerd word! binnen 
de omhullende constructie. Binnen deze zone 
bevinden zich de mechanische en technische 
installaties, toiletten, doka's, werkkasten, enz .. 

1 lnterieur expositieruimte 

2 Expositieruimte ter plaatse van de kopget 
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3 Plattegrond en doorsnede: 

1 Expositieruimte 
2 Kunstacademie 
3 Studieruimte 
4 Restaurant 
5 Keuken 
6 lnstallaties 
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Sainsbury Centre 
for the Visual Arts 
(1974-1978) 

2. De draagconstructie 

Twee identieke prismatische vakwerkkolommen 
en een prismatische vakwerkligger vormen een 
standaardportaal. Zevenendertig van deze 
portalen achier elkaar geplaatst creeren een Ji
neair gebouw van 133 meter lang en 35 meter 
breed. Binnen het volume van deze portaalcon· 
structie zijn !wee onafhankelijke insteekverdie
pingen geplaatst. 

De portaalconstructie is gefundeerd op een drie 
meter brede betonrand die is aangebracht in de 
lengterichting van het gebouw. Deze fundering 
1i> 1:J10iill'l;g1'151;ro' ITI\5"~ d6' ~a•'M' graoo~1\a-e•• 

waardoor de prismatische vakwerkkolommen 
ingeklemd konden worden. De kolommen, die 
dezelfde dimensies hebben als de Jiggers 
(driehoekige staafwerken met een hoogte van 
2,5 meter) werken als oplegconsole, waarbij de 
opleggingen zo zijn uitgevoerd dat vervormin
gen (door wind-belasting en temperatuurwisse
lingen) ongehinderd kunnen plaatsvinden. In 
de richting loodrecht op de portaaloverspan
ning word! de stabiliteit verkregen door diago
naalverbanden (aan ieder uiteinde van het ge
bouw) in boven- en ondervlak van de Jiggers, 
en in binnen- en buitenvlak van de kolommen. 

De insteekverdiepingen zijn samengesteld uit 
een stalen draagconstructie met betonnen 
vloerelementen, en zijn onafhankelijk van de 
hoofdco nst ructie. 

1 Detail oplegging ter plaatse van stabiliteits
verband 

1 
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Sainsbury Centre 
for the Visual Arts 
(1974-1978) 

3. De klimaatbeheersing 

Het Sainsbury Centre is geheel voorzien van 
airconditioning. Aile installaties zijn samenge
bracht in de constn.:ctiezone, tussen de buiten
huid en de binnenafwerking. Dit gebied is verti
caal verdeeld in vier zones. De onderste bevat 
de toiletten, warmwatertanks, bergruimten en 
doka's. De tweede zone bevat de distributielei
dingen. In de derde zone zijn de 43 installatie
ruimten geplaatst. Deze zijn geprefabriceerd en 
in containervorm in de constructie aangebracht. 
De vierde zone bevat de afzuiginstallaties. 

Koud en warm water word! naar de installatie
ruimte gevoerd, waar de Iucht in de gewenste 
condities gebracht wordt. Dan word! daze ge
transporteerd en langs de lange zijde op vier 
meter boven vloerniveau ingeblazen. De Iucht 
wordt door het plafond afgezogen door afzuig
ventilatoren die langs de lange zijde van het ge
bouw staan opgesteld. Een deel van de Iucht 
wordt naar buiten afgevoerd; een ander deel 
word! naar de installatieruimten getransporteerd 
voor hergebruik. 

1 Aan- en afvoer Iucht voo; de airconditioning 2 Zone tussen plafond en dakhuid 

, 

2 



1..._ - -

,... 
..; 
.>< 

" iii 
:2 
0 
0 

.r::. 

Sainsbury Centre 
for the Visual Arts 
(1974-1978) 

3. De klimaatbeheersing 

Het Sainsbury Centre is geheel voorzien van 
airconditioning. Aile installaties zijn samenge
bracht in de constn.:ctiezone, tussen de buiten
huid en de binnenafwerking. Dit gebied is verti
caal verdeeld in vier zones. De onderste bevat 
de toiletten, warmwatertanks, bergruimten en 
doka's. De tweede zone bevat de distributielei
dingen. In de derde zone zijn de 43 installatie
ruimten geplaatst. Deze zijn geprefabriceerd en 
in containervorm in de constructie aangebracht. 
De vierde zone bevat de afzuiginstallaties. 

Koud en warm water word! naar de installatie
ruimte gevoerd, waar de Iucht in de gewenste 
condities gebracht wordt. Dan word! daze ge
transporteerd en langs de lange zijde op vier 
meter boven vloerniveau ingeblazen. De Iucht 
wordt door het plafond afgezogen door afzuig
ventilatoren die langs de lange zijde van het ge
bouw staan opgesteld. Een deel van de Iucht 
wordt naar buiten afgevoerd; een ander deel 
word! naar de installatieruimten getransporteerd 
voor hergebruik. 

1 Aan- en afvoer Iucht voo; de airconditioning 2 Zone tussen plafond en dakhuid 

, 

2 



"' "- .< 
.< :0 
:0 ... ... ..; 
..; 

.X 

.X ::> 
::> o; 
iii :E 
"C 0 
0 0 
0 ..<: 

..<: 

Sainsbury Centre 
for the Visual Arts 
(1974-1978) 

4. De bouwmethode 

De kelderverdieping, fundering en begane 
grondvloer zijn uitgevoerd in gewapend baton 
dat in he! werk gestort is. De bouw van de 
draagconstructie en he! aanbrengen van de 
gavel- en dakpanelen is een montage van ge
prefabriceerde onderdelen. Nadal de begane 
grondvloer is aangebracht, is er een vlakke 
plaat gecreeerd waarop de draagstructuur 

Bouwvolgorde: 

1 Aanbrengen fundering, kelderverdieping en 
begane grondvloer 

II I -
word! aangebracht. Eerst worden de vakwerk- 1 
kolommen gesteld, daarna worden de vakwerk
liggers op de kolommen opgelegd. Tegen de 
vakwerkliggers en -kolommen word! een alu
minium sub-frame [afmetin_gen frame 
1800x1200 mm) vastgebout. Over he! raster 
van hat subframe word! dan een neopreen 
dichtingsprofiel aangebracht. Dit profiel word! in 
situ samengesteld tot een geheel met de afme
tingen van hat gehele gebouw. Na aanbrenging 
van hat neopreen-netwerk worden de gavel- en 
dakpanelen aan he! aluminium subframe vast
gebout (zes bouten per paneel). 

De kopgevels zijn samengesteld uit panelen 
van gehard glas die direct de afstand van de 
begane grondvloer tot de onderzijde van de 
draagconstructie overspannen. Aan de binnen
zijde is om de 2400 mm een glazen verstij
vingsrib aangebracht. De glaspanelen zijn on
darling verbonden met siliconenkit. Aan boven 
en onderzijde worden de panelen met speciaal 
gefabriceerde staalprofie-len aan de draagcon
structie en de begane grondvloer bevestigd. 

2 Stellen vakwerkkolommen 

6 Montage pane/en 

2 

6 
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5. De detaillering 

1 Aanzicht gevelpanelen 2 Hoekaansluiting wand-dak 

3 Aanzicht plafondconstructie en verlichtir 

1 3 
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lnmos Microprocessor Factory 
(1979-1982) 

13/2 

Opdrachtgever 
Architect 
Constructeur 
Adviseurs 
(incompleet) 
Uitvoering 

Bouwkosten 

Brute oppervlakte 
Prijs per m2 

lnmos Ltd 
Richard Rogers + Partners 

Anthony Hunt Associates 
Hanscomb Partnership 

(Quantity Surveyors) 
Laing Managment 

Contracting Ltd 
(hoofdaannemer) 

£8.9 Million 
(= J 30.3 miljoen) 

8.900 m2 
J 3.404,-

Bro·~a opr:;er~·lakte clean-rooms 
en laboratorlum 4.293 m2 

J 7.058.
onbekend 

Prijs per m2 
Netto oppervlakte 

1 Kopgevel 

1 
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lnmos Microprocessor Factory 
(1979-1982) 

1. Beschrijving 

Het gebouw van lnmos Ltd. in Gwent huisvest 
naast kantoorruimte een fabrieksruimte voor de 
productie van micro-chips. In essentie bestaat 
het gebouw uit een centrale lineaire as met aan 
iedere zijde daarvan een rechthoekige vleugel 
(36 x 106 meter) van een bouwlaag. De as 
(7 ,2m breed en 106m lang) fungeert als interne 
straat die plaats biedt aan wachtruimten, zit
plaatsen en ontmoetingsplekken. Aan de ene 
zijde van de straat zijn de kantoren, de labora· 
toriumruimten, de machinekamer en het restau
rant gesitueerd, terwijl de 'stofvrije' productie
ruimten zich aan de andere zi]ae bevino'en. De 

productieruimte is klimatologisch afgeschermd 
van de straat door een strook met kleedkamers. 

1 'StoMije' productieruimte 3 Centrale as interieur 

2 Serviceruimte 

1 

2 



lnmos Microprocessor Factory 
(1979-1982) 

1. Beschrijving 

Het gebouw van lnmos Ltd. in Gwent huisvest 
naast kantoorruimte een fabrieksruimte voor de 
productie van micro-chips. In essentie bestaat 
het gebouw uit een centrale lineaire as met aan 
iedere zijde daarvan een rechthoekige vleugel 
(36 x 106 meter) van een bouwlaag. De as 
(7 ,2m breed en 106m lang) fungeert als interne 
straat die plaats biedt aan wachtruimten, zit
plaatsen en ontmoetingsplekken. Aan de ene 
zijde van de straat zijn de kantoren, de labora· 
toriumruimten, de machinekamer en het restau
rant gesitueerd, terwijl de 'stofvrije' productie
ruimten zich aan de andere zi]ae bevino'en. De 

productieruimte is klimatologisch afgeschermd 
van de straat door een strook met kleedkamers. 

1 'StoMije' productieruimte 3 Centrale as interieur 

2 Serviceruimte 

1 

2 



~ ~ . ...; :;: :0 .. ... 
<' ..; 

""' ::> 
Cii 
:2 
0 
0 

.t:: 

Jnmos Microprocessor Factory 
(1979-1982) 

2. De draagconstructie 

Als uitgangspunt voor de draagconstructie is 
gekozen voor een opzet waarbij een kolomvrije 
werkruimte verkregen wordt. Om de installaties 
aan de buitenzijde van het gebouw te kunnen 
plaatsen en de hoeveelheid leidingwerk te 
minimaliseren was het nodig een centrale 
ruggegraat te creeeren. Vanwege de afmetin· 
gen en gewichten van de installaties is deze 
ruggegraat uitgevoerd als het constructieve 
element dat de zwaarste lasten op moet nemen. 
Er is sprake van een centrale constructie met 
aan beide zijden daarvan een tuiconstructie. De 
constructie is opgebouwd uit staten kokerpro
fielen die met lasverbindingen zijn samenge
voegd tot vakwerkliggers en -kolommen. De 
koppelingen zijn uitgevoerd als penverbindin
gen, hetgeen een snellere montage mogelijk 
maakt. 

De ruggegraat is opgebouwd uit vakwerkkolom
men (15 meter hoog, h.o.h. 4,80 meter breed en 
13,20 meter lang), met op de twee bovenste 
"verdiepingen" diagonaalverbanden, en op de 
onderste verdieping vakwerkliggers (portaal
constructie) die tesamen een stijf geheel vor
men. Op de tweede verdieping zijn in de lengte
richting van de ruggegraat vakwerkliggers 
aangebracht voor de stabiliteit, daze doen ook 
dienst als ondersteuning van de installatiecon
tainers. 

De vleugels worden overspannen door 38 me· 
ter lange vakwerkliggers die scharnierend aan 
de kolommen van de centrale portaalconstruc-

tie zijn bevestigd, en die telkens op eenderde 
van de overspanning worden afgetuid. Aan het 
uiteinde worden de vakwerkliggers gestabili
seerd door middel van twee drukstaven en twee 
trekstaven. Tussen de vakwerkliggers (primaire 
liggers) worden secundaire vakwerkliggers 
aangebracht (h.o.h. 6,0 meter), waaraan de ter· 
tiaire liggers worden gehangen. De tertiaire lig· 
gars dragen de geprofileerde staten dakplaten. 

1 lsometrie construstieve elementen 

1 

1 Tower laiUco c:alumn: 15·1 x 0·6 m: 13·2 mc:enlros 
2 Tower bracing: 4·8x 4·8 m 
3 Toworc.ross·bclam:4·8x0·8m 
4 Upper spina lon;cron: 6· 3 x 0·65 m 
5 Uppcrlongoron bracing: )6 dla. rod 
6 Upper longoron honger.l6 dla rod 
J Upper longoron l lo.down: 36 dlarod 
I Lower spine longoron: 12·6x 0 ·6 m 
9 Spine roof suucturo: lODx 50rhs 

10 ~loin hingor croSS·IIos: 50 dlarod 
11 Main lnboau1 hangars: SO dl;~rod 
12 Main OIJiboard hangers: 50dla rod 
1:1 Prlm;uyuuss: 38·4x 1·5x0·6m: 13·2'mcenltos 
14 S.condarytruss: 12·6x 1·5m: 6mc:enlros 
15 lateral strut: .e2 dill rod 
10 Suspendod root structure: 120 x 60ths 
1J Corrugated stool decKing: Promo 110: span G·O m 
11 Ea•osblpod:4·0xl·6m 
19 Eoves Uo-down: 36dla rod 
20 PowM·IIOill~d coneroto Slab: 200 mm 
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lnmos Microprocessor Factory 
(1979-1982) 

3. De klimaatbeheersing 

Het gebouw is geheel voorzien van aircondi
tioning. De toevoer voor het systeem komt van 
een koudwatercircuit en een warmwatercircuit 
die verbonden zijn met de luchtbehandelings
units. Daze units zijn extern geplaatst in twee 
verdiepingen boven de centrale as van het ge
bouw. 

In de clean-room is een omlaaggerichte verti
cals luchtstroom aanwezig waardoor deeltjes 
die in die ruimte worden gegenereerd direct 
worden afgevoerd. Daze ruimte is van de an
(}e.re .~1imten gescneiden door een overgangs
zone direct naast de centrale as. De geconditio
neerde Iucht word! door externe leidingen naar 
de servicezone getransporteerd en vermengd 
met een dee! van de afgezogen Iucht, op de 
juiste temperatuur gebracht en in de clean-room 
ingeblazen. De methode van inblazen en afzui
gen is afwijkend van de traditionele "boven
onder" benadering. Doordat de Iucht wordt in
geblazen en afgezogen van de zijkant kan de 
ruimte boven het plafond leidingvrij blijven (met 
uitzondering van de sprinklerinstallatie). De ser
vice-ruimte en de productieruimte grijpen vin
gervormig in elkaar. Vanuit de service-ruimte 
word! de Iucht door filters direct boven de werk
plek in de productie-ruimte ingeblazen en op 
vloerniveau afgezogen. 

1 lnstallatiecontainers en extern aangebrachfi 
leidingen 
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4. De bouwmethode 

Het antwerp van de draagconstructie is geba
seerd op een eenvoudige fabricage en monta
ge. De draagconstructie is als een afzonderlijk 
element geprefabriceerd, naar de bouwplaats 
vervoerd en gemonteerd (aile koppelingen zijn 
penverbindingen). Nadat de fundering was 
aangebracht is gestart met de montage van de 
centrale as. De vloeren worden pas in een later 
stadium aangebracht omdat dit anders vertra
ging van het bouwproces zou betekenen. De 
werkzaamheden op de bouwplaats volgen el
kaar op met een overlap. Als de eerste drie 
velden van de hoofdconstructie zijn aange
bracht wordt reeds gestart met de dakconstruc
tie, gevolgd door de installaties, vloeren en ge
velbekleding. 

Bij montage van de centrale as wordt gestart 
met het stellen van de kolommen. Op verdie
pingniveau zijn vakwerkliggers tussen daze 
kolommen in aangebracht waardoor een por
taalconstructie ontstaat. Op de bovengelegen 
verdiepingen wordt de koppeling tot stand ge
bracht met behulp van diagonalen. Na montage 
van twee bokken (waardoor stabiliteit in beide 
richtingen is verkregen) wordt eveneens begon
nen met de montage van de vakwerkliggers. 
Deze worden aan een zijde met pennen aan de 
vakwerkkolommen bevestigd, aan de andere 
zijde opgelegd op twee drukstaven en gestabili
seerd met twee trekstaven en telkens op een
derde van de overspanning met tuidraden van
af de top van de bok afgetuid. Na montage van 
de vakwerkliggers worden tussen deze Jiggers 

de secundaire Jiggers aangebracht, met daar
onder de tertiaire Jiggers die de dakbeplating 
dragen. 

Bouwvolgorde: 

1. Aanbrengen fundering 
2. Montage centrale as 
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WaX- gebouw Philips 
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Philips Architecten
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(installaties) 

Moeskops 
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(hoofdaannemer) 
I 84 miljoen 

22.000 m2 

Prl)s per m2 clean-room 
Netto oppervlakte 
clean-rooms 

18.000 m2 
I 4.666,-

4.000 m2 
I 21.ooo,-Pri)s per m2 clean-room 

Bijzonderheden de bijgebouwen 
meegerekend, dan kost in 
een chips-fabriek een m2 

clean-room I 28.000,-

1 Clean-room 
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WaX- gebouw Philips 
(1984-1985) 

1. Beschrijving 

Het WAX-gebouw op het terrain van het Natuur
kundig Laboratorium van Philips in Eindhoven 
huisvest een onderzoeks- en ontwikkelingscen
trum voor IC-technologie. De fabricage van 
chips is zaer gevoelig voor invloeden van 
buitenaf. Een van de voornaamste eisen is het 
streven naar volledige stofbeheersing: stofarme 
ruimten en gespecialiseerde kleding blijken 
onontbeerlijk. 

Het gebouw heeft een symmetrische structuur. 
Dit houdt in dat aan beide zijden van het ge
~·w a'{] e.'k ,rnivea1..• .deze.l,fde funcnes zj)n on
dergebracht. De eerste verdieplng vormt het 
hart van het gebouw. Hier bevinden zich de pro
ductieruimten, de personals ruimten en de ma
teriaalruimten. Omdat voor het productieproces 
hoge eisen gesteld worden aan de ruimtecondi
ties (zeals vochtigheid, temperatuur, stofklasse), 
is een routing aangebracht waardoor het bin
nentreden in de diverse ruimten aileen onder 
bepaalde voorwaarden mogelijk is. Zo is er 
slechts een toegang tot daze verdieping. Vanuit 
daze toegang moeten diverse kieedsiuizen 
worden doorlopen voordat men de proces- en 
serviceruimten kan betreden. De stofklasse van 
de diverse ruimten is zodanig bepaald dat de 
weg naar de superclean-rooms, waar de hoog
ste klasse hearst, steeds schoner wordt. Er zijn 
afwisselend proces- en serviceruimten gesitu
eerd; de procesruimten zijn vanuit een midden
gang bereikbaar, de serviceruimten vanuit de 
servicegang (die om de procesvioer ioopt). Ais 
buffer tussen gevel en stofarme ruimten is een 

controlegang gesitueerd, waarin zich onder
maar de verticals schachten voor de retourlucht 
bevinden. Boven de eerste verdieping bevinden 
zich nog twee bouwlagen voor de opstelling 
van de diverse installaties, terwijl onder de 
eerste verdieping een bouwlaag voor de retour
kanaien, gascylinders, chemicalienopslag, iei
dingen en kabelsystemen is aangebracht. 

1 Middengang op niveau 4 

2 Middengang op niveau 1 

2 
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WaX- gebouw Philips 
(1984-1985) 

2. De draagconstructie 

De hoofddraagstructuur van het gebouw bestaat 
uit schachten aan weerszijden van het gebouw, 
kolommen in de middenzone en stalen spanten 
tussen deze verticals elementen. Deze spanten, 
die een hoogte hebben van± 5 meter en een 
lengte van ± 24 meter dragen de twee bovenste 
bouwlagen, waarvan de ene op de spanten is 
aangebracht en de andere eronder. In verband 
met de trillingsgevoeligheid van enkele onder
deien van het produktieproces is het noodzaak 
om trillingsbronnen voldoende te isoleren. Men 
heeft voor de procesvloeren dan ook twee onaf
l'rdTnl.~lljR'I9' cr.sroo'i'v"<Jo~o~'doies o'i'1-B! INJ,~ ,re.\atjef 

grote massa en slijfheid gemaakt, die als tafels 
tussen de hoofddraagconstruclie staan. De stijf
heid in horizontals richting is verkregen door hat 
aanbrengen van betonnen schijven onder de 
vloer. Om de grote hoeveelheid retourlucht af te 
voeren is de totals vloer geperforeerd met galen 
van 30 em in diameter op onderlinge afstand 
van 60 em. Zowel de procesvloeren als de 
hoofddraagconstructie zijn gefundeerd op 
palen. 

1 Loskoppeling procesvloer 

I 
"!"'iR=*---
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WaX- gebouw Philips 
(1 984-1 985) 

3. De klimaatbeheersing 

Een clean-room is een ruimte waarin een ge
classificeerde turbulent-arme verdringingslucht
stroom hearst. Dit betekent dat in de ruimte een 
verticale l~.:chtstroom met een snelheid van 
± 0,45 m/s aanwezig meet zijn. Deze lucht
stroom wordt toegevoerd via filters in het pla
fondsysteem en afgevoerd via de geperforeerde 
vloer. De luchtsnelheid is nodig om naar boven 
gerichte stromen (bijvoorbeeld als gevolg van 
een warmtebron) teniet te doen. Deeltjes die in 
de ruimte worden gegenereerd, worden via de 
turbulent-arme verdringingsstroom afgevoerd, 
oo-aa.tJ.)i de e~,e.'ltue.le verspreidin9 in de ruimte 
wordt beperkt. Blj dit project bedragen de 
standaardafmetingen van een clean-room 
16,2 x 4,2 x 3,0 meter, zodat per ruimte ± 
110.000 kubieke meter Iucht per uur meet 
worden gecirculeerd, hetgeen neerkomt op een 
ventilatievoud van 540 maal per uur. 

De luchttechnische installaties bestaan uit 
circulatie-, suppletie- en afzuigsystemen. Per 
ruimte is er een circulatiesysteem, opgebouwd 
uit twee luchtbehandelingsunits die elk 50% 
van de gevraagde capaciteit leveren, een toe
voerkanaal waarop de filters in het plafond zijn 
aangesloten en een retourkanaal dat de ver
binding vormttussen de retourzijde van de 
ruimte en de zuigzijde van de units. De opde
ling in tweemaal 50% js gekozen om onder
houd van de units mogelijk te maken terwijl een 
minimale verdringingsstroom in stand blijlt. Het 
suppletie-systeem verzorgt per ruimte de toe
veer van buitenlucht, waarbij niet aileen de 

hoeveelheid afgezogen Iucht word! gecompen
seerd, maar ook de vooraf bepaalde overdruk in 
de ruimte word! geregeld. 

De buitenlucht word! aangezogen op 5 meter 
boven het maaiveld en via twee schachten naar 
de centrale voorbehandeling gevoerd. De 
suppletie-units, die per ruimte zijn opgesteld, 
zijn middels kanalen hieraan gekoppeld. Via de 
suppletie-unils word! de buitenlucht toegevoegd 
aan het circulatie-systeem van de ruimte. Daar
bij worden tevens temperatuur en vochtigheid 
geregeld. Voor de opstelling van daze installa
ties -zijn, gezien de omvang, twee bouwlagen 
nodig: Mn voor de circulatie-units en een voor 
de suppletie-units, afzuigventilatoren en elektro
technische systemen. 

1 Principe /uchtcirculatie 

2 Plattegrond procesruimten en serviceruirot! 
1 Procesruimten 
2 Serviceruimten 
3 Servicegang 
4 Middengang 

1 

2 
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WaX- gebouw Philips 
(1984-1985) 

4. De bouwmethode 

De hoofddraagstructuur van het gebouw is een 
combinatie van een betonconstructie en een 
staaiconstructie. Nadal de fundering gereed 
was werden eerst de leidingschachten en de 
koiommen in de middenzone aangebracht. 
Deze zijn uitgevoerd in gewapend beton (in het 
werk gestor!), waarbij de bekisting traditioneei is 
opgebouwd. De kolommen in de middenzone 
zijn aan de bovenzijde aan elkaar gekoppeid, 
waardoor een oplegjuk verkregen wordt. Op dit 
juk en aan de leidingschachten is de staal
constructie bevestigd. Deze bestaat uit vakwerk
.l'gg<Hs me~ daarop stalen vloer!iggers en dak
opbouw, terwijl ook aan de onderzijde van de 
vakwerkllggers stalen vloerliggers zijn beves
tigd (montagebouw). Op daze vloerliggers is 
een betonvioer aangebracht die is opgebouwd 
uit breedplaat vloerelementen met een laag 
baton. Gelijktijdig met het aanbrengen van de 
schachten en middenkolommen is met de ver
vaardiging van de productievloeren begonnen. 
De kolommen tar ondersteuning van daze vloer 
en de productievloer zijn uitgevoerd in gewa
pend beton (in hat werk gestor!), waarbij gebruik 
gemaakt is van een systeembekisting. Op de 
geperforeerde vloer is een verhoogde systeem
vloer gemonteerd. Het plafond van de produc
tieruimte is aan de bovenliggende staal
constructie gehangen. De gevel is opgebouwd 
uit geprefabriceerde betonelementen die op 
een staalconstructie zijn opgelegd 
(montagebouw). 

Bouwvolgorde: 

1 Aanbrengen fundering 

1 

2 Aanbrengen betonschachten, middenkoJor 
men en constructie procesvloeren 

2 
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Opdrachtgever 

Architect 
Constructeur 
Adviseurs 
(incomp/eet) 

Uitvoering 

Bouwkosten 
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(Quantity Surveyors) 
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Joint Venture 
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70.398 m2 Netto oppervlakte 

Prljs per m2 
Bljzonderheden 

I 23.438,-
gewicht van het gebruikte 

staal, aluminium en beton 
tezamen: 92.500 ton 

1 Zuidgevel 

•••• .... " ... 
" uu 

I - ~-11 • I ' i 
II • ' . I I 
" . II II • I 
II : I i 
" 

1 



Hoofdkantoo r 
HongKong & Shanghai Bank 
( 1979 - 1986 ) 

i3/4 

Opdrachtgever 

Architect 
Constructeur 
Adviseurs 
(incomp/eet) 

Uitvoering 

Bouwkosten 

HongKong & Shanghai 
Bank 

Foster Associates 
Ove Arup and Partners 

J. Roger Preston and Partners 
(i nstallaties) 

Levett and Salley 
(Quantity Surveyors) 
John LokI Wimpey 

Joint Venture 
(hoofdaannemer) 

£500 Million 

Bruto oppervlakte 
Prljs per m2 

(= J 1.65 miljard) 
99.171 m2 
I 16.638,-
70.398 m2 Netto oppervlakte 

Prljs per m2 
Bljzonderheden 

I 23.438,-
gewicht van het gebruikte 

staal, aluminium en beton 
tezamen: 92.500 ton 

1 Zuidgevel 

•••• .... " ... 
" uu 

I - ~-11 • I ' i 
II • ' . I I 
" . II II • I 
II : I i 
" 

1 



Hoofdkantoor 
HongKong & Shanghai Bank 
(1979-1986) 

1. Beschrijving 

Het nieuwe hoofdkantoor van de Hongkong & 
Shanghai bank in Hongkong tell 46 verdiepin
gen bovengronds, met daaronder neg eens 4 
kelderlagen. Op straatniveau loopt een wandel
route voor het publiek via de 'plaza' onder de 
bank door. Vanaf de plaza wordt via twee rol
trappen de Banking Hall op de eerste verdie
ping bereikt. Deze is voorzien van een vijftig 
meter hoge atriumruimte. Het plafond van het 
atrium ligt ter hoogte van de dertiende verdie
ping en is gemaakt van spiegels. Zonlicht dat 
aan de zuidzijde wordt opgevangen door een 
$.!.1'i\s. .. ~·, ~r.z.ie! de spiege.is in het atrium 

van Iicht, dat door het atrium en de glazen vloer 
van de eerste verdieping naar beneden word! 
gekaatst tot op de plaza. Op vijf niveau's van het 
gebouw zijn hoofdverdiepingen aangebracht 
met een dubbele verdiepingshoogte. Ter 
plaatse van daze hoofdverdiepingen zijn In de 
cost-west richting tussen de masten diagonaal
verbindingen aangebracht, waardoor de super
structuur van het gebouw verticaal wordt inge
deeld in vijf zones. Vanaf niveau twaalf stoppen 
de passagiersliften uitsluitend op de hoofdver
diepingen. Daar zijn de centrale balies te vin
den, van waaruit men met roltrappen de overige 
verdiepingen bereikt. De hoofdverdiepingen be
vatten ruimten met algemene functies, zeals de 
recepties, conferentieruimten, restaurants. Ze 
leiden eveneens tot de buitenterrassen die ge
bruikt worden als recreatieruimten en in geval 
van brand als vluchtterrassen. De layout van de 
kantoorvloeren is in wezen voor aile vloeren ge
lijk. ledere kantoorvloer word! gedomineerd 

door een grate open ruimte (kantoortuin) inci~ 
denteel aangevuld met kantoorcellen. Aan de 
west en oostzijde bevinden zich de liften, ser
vice modules, af- en toevoerleidingen en vlucht
trappen. 

• 
1 Zuid-west aanzicht 

2 'Banking Hall' 

1 

2 
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Hoofdkantoor 
HongKong & Shanghai Bank 
(1979-1986) 

2. De draagconstructie 

De draagconstructie is gebaseerd op een recht
hoekig grondplan van 54 x 70 meter. Op dit 
grondplan zijn twee rijen van vier stalen masten 
geplaatst. ledere mast is opgebouwd uit vier 
ronde kokerprofielen die per verdieping met 
rechthoekige kokerliggers aan elkaar bevestigd 
zijn en zo een vierendeelligger vormen. De acht 
masten zijn in horizontale richting gesteund op 
de bovenste kelderverdieping, maar zijn verder 
structureel onafhankelijk van de keldervloeren. 
Elk van de vier kolommen van een mast is ge
fundeerd op een gewapend betonnen schacht 
dl"e o\'i' de ,r.t:Nsg.r.t:md is aangeb.racht (schacht
diameter 2,5 a 3,5 m met een verzwaarde kop 
met een doorsnede van 4,1 m). De wanddikte en 
de diameter van de ronde kokerprofielen van de 
masten varieren naar gelang de hoogte. Aan de 
basis heeft elk kokerprofiel een doorsnede van 
1400 mm met een wanddikte van 100 mm; in de 
top een diameter van 800 mm met een wand
dikte van 40 mm. 

Op vijf verschillende niveaus zijn hangjukken 
aangebracht waardoor de constructie word! op
gedeeld in vijf zones. Deze hangjukken zijn op
gebouwd uit rechthoekige kokerprofielen die 
onderling en aan de masten bevestigd zijn met 
metalen pennen (scharnierende verbinding). De 
horizontaal aangebrachte profielen doen Ievens 
dienst als primaire vloerliggers. De primaire 
vloerliggers van de onderliggende vloeren 
worden aan een zijde aan de stalen masten be
vestigd en aan de andere zijde met behulp van 
stalen kokerprofielen (in diameter aflopend van 

400 tot 200 mm) aan de hangjukken opgehan
gen. Tussen deze primaire liggers worden de 
vloerliggers aangebracht, met daarop de gewa
pend betonvloer. De stabiliteit in de richting 
loodrecht op de hangjukken wordt verkregen 
door kruisverbanden van dubbele verdiepings
hoogte tussen de masten, telkens op het niveau 
van de hangjukken. Op niveau 5 tot en met 8 is 
eveneens een kruisverband aangebracht bij het 
atrium in verband met het grote aantal verdie
pingen dat aan de onderste hangjukken hangt. 
De verbanden zijn omwille van de ruimtelijke 
beleving uitsluitend aangebracht in het binnen
vlak van de masten (asymmetrisch) hetgeen ex
centrische krachtwerkingen tot gevolg heeft. 

1 Mast draagconstructie 

2 Stabiliteitsverband 

2 
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Hoofdkantoor 
HongKong & Shanghai Bank 
(1979-1986) 

3. De klimaatbeheersing 

De Hongkong & Shanghai bank is volledig 
voorzien van airconditioning. In de kelders zijn 
de pomp- en koelinstallaties opgesteld. Door 
een 350 meter lange tunnel wordt zeewater als 
koelmedium voor de airconditioning aange
voerd. Het zeewater wordt naar de servicemo
dules gepompt. Daarvan staan er vier op iedere 
verdieping genankeerd door leidingschachten. 
In deze ruimten wordt de Iucht behandeld om 
vervolgens gedistribueerd te worden. 

De ruimte tussen betonvloer en verhoogde 
systeemvloer wordt gebruikt voor horizontaal 
leidingverloop. In de mlddenzone wordt de ge
conditioneerde Iucht door vloerroosters 
(maxlmaal een per vloerelement van 1200 x 
1200 mm) lngeblazen; bij de gavel zijn lijnroos
ters aangebracht waardoor de invloed van het 
buitenklimaat word! genivelleerd. De Iucht word! 
afgezogen door de verlichtingsarmaturen, door 
roosters aan de bovenzijde van de kolommen 
van de masten en door vloerroosters. De ge
bruikte Iucht word! afgevoerd naar de service· 
modules waar 85 % voor hergebruik geschikt 
word! gemaakt. 

1 Principe luchtcirculatie kantoorruimten 

2 Plattegrond installaties en voorzieningen 

.· . . . . . 
•• 
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3 Service modules en /eidingschachten 
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Hoofdkantoor 
HongKong & Shanghai Bank 
(1979-1986) 

4. De bouwmethode 

Het project is opgedeeld in een aantal afzonder
lijke bouwpakketten (bijvoorbeeld staalconstruc
tie, bekleding, plafonds, service-modules). Deze 
bouwpakketten zijn geprefabriceerd en worden 
op de bouwplaats gemonteerd. 

Het gebouw is in zones opgetrokken. Als aile 
vloeren en hangjukken van de draagconstructie 
binnen een zone zijn aangebracht, wordt de 
zone vrijgegeven voor de andere disciplines. 

De masten van de staalconstructie zijn aange
voerd lrr vierelementen varr 3,90 m hoog, die 
zijn opgebouwd uit een kolomdeel waaraan 
twee halve liggers zijn verbonden. De elemen
ten zijn op hun plaats gesteld en eerst tijdelijk 
met bouten aan elkaar bevestigd, en daarna 
pas met lasverbindingen. Binnen een zone is de 
staalconstructie van de vloeren direct na het 
aanbrengen van de masten gemonteerd; er is 
niet gewacht tot de hangjukken zijn aange
bracht. Dit houdt in dat de trekstangen op druk 
worden be last en dat de onderste vloer tijdelijk 
ondersteund moet worden tot de hangjukken 
zijn aangebracht. Nadat de hangjukken waren 
aangebracht is de tijdelijke ondersteuning 
weggehaald, waardoor de vloeren vrij kwamen 
te hangen. Na het verwijderen van de tijdelijke 
ondersteuning zijn de vloeren gestort. Na het 
aanbrengen van de trekstaven aan de uiteinden 
van de buitenste hangjukken zijn de vloer
elementen en trappen aangebracht, en de ge
prefabriceerde service-modules gestapeld. 
Tegen de modules zijn de geprefabriceerde lei-

Bouwvo/gorde: 

1 Aanbrengen fundering en begane grondvloer 2 Montage masten en vloerconstructie 
niveau 3 - 11 

dingschachten - reeds voorzien van leidingen -
bevestigd. 
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5. De detaillering 
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Lloyd's of London 
(1977-1986) 

1. Beschrijving 

Het Lloyds-gebouw in Landen bestaat uit een 
rechthoekig bouwblok (44 x 65 meter, met in het 
midden een atrium (11 x 32 meter) over de 
valle hoogte van het gebouw) dat aan de bui
tenzijde omringd is door zes satelliettorens. Het 
rechthoekige bouwblok huisvest voornamelijk 
kantoren en de beursruimte voor verzekeringen 
('the Room'). 'The Room' bevindt zich primair 
op het laagste werkniveau (2,5 meter boven 
straatniveau), heeft een dubbele verdiepings
hoog1e en staat via roltrappen in open verbin
ding met de eerste en tweede verdieping. Daar
boven wordt het atrium van de kantoorruimten 
afgeschermd door glazen pulen. Het souster
rainnlveau is grotendeels opengelaten als door
gangsgebied en heeft publieke functies (bar, 
restaurant, bibliotheek, e.d.). De satelliettorens 
verzorgen het verticale transport voor mensen 
en leidingen en bevatten voorzieningen zeals 
toiletten, werkkasten, installatieruimten. Het ge
bouw is opvallend flexibel in te delen: door con
centratie van liften, trappen, toiletten en leidin
gen in de satelliettorens en door een draagcon
structie waarbij de vloeren door externe kolom
men worden gedragen heeft men binnen de 
gevels een ruimte verkregen die vrij in te delen 
is (op maatraster). 

..... 
1 Aanzicht satelliettorens 2 Overkapping atrium 
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Lloyd's of London 
(1977-1986) 

2. De draagconstructie 

De draagconstructie van het Lloyds-gebouw 
kan worden opgesplitst in de constructie van het 
kantoorgebouw en die van de satelliettorens. 

De draagconstructie van het kantoorgebouw is 
een portaalconstructie. Deze is samengesteld 
uit betonkolommen (d = 1050 mm) voorzien van 
geprefabriceerde betonconsoles, met daarop 
voorgespannen hoofdliggers (U-Iiggers). Tus
sen deze U-liggers in zijn rasterbalken (550 x 
300 mm) aangebracht die de vloer dragen. In 
de hoekvelden zijn de rasterbalken voorge· 
spannen om de doorbuigingen te beperken 
(lioofdliggers ontbreken in de hoekvelden). De 
vloerliggers zijn losgekoppeld van de vloer, het
geen als nadelig gevolg heeft dat de eflectieve 
liggerhoogte wordt beperkt. Voordeel van daze 
constructiewijze is echter de grate vrijheid om 
leidingen door te voeren. De vloer bestaat uit 
staalplaat (opgelegd op geprefabriceerde 
betonkolomstukken) voorzien van akoestisch 
materiaal met daarop een gestorte betonlaag. 

De stabiliteit wordt verkregen door schijfwerking 
van de vloer en zes verticale stabiliteisverban
den bij de aansluiting van de sateliiettorens. 
Ieder stabiliteitsverband is opgebouwd uit twee 
kolommen met daartussen diagonalen. Omdat 
de verbinding tussen satelliettorens en kantoor
vloer deze verbanden moet kruisen zijn de dia
gonalen zo stank mogelijk uitgevoerd. Daarom 
bestaan zij uit dikwandige metalen kokerprofie
len die bekleed zijn met beton. De verbindingen 
zijn uitgevoerd als boutverbindingen. Na menta-

ge worden de knooppunten aangestort waar
door een bescherming tegen korrosie en brand 
wordt verkregen. 

De sateiliettorens zijn samengesteld uit gepre
fabriceerde betonelementen. De koppelingen 
zijn uitgevoerd als boutverbindingen. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid om snel te bouwen: 
men hoeft niet te wachten tot de verbindingen 
voldoende sterkte hebben opgebouwd. Na 
montage worden de knooppunten aangestort 
waardoor een bescherming tegen corrosie en 
brand wordt verkreQen. De stabiliteit wordt ver
kregen door een combinatie van een verticaal 
diagonaalverband (of van de liftschacht van de 
brandlift) en de vloer van de lobby (voorportaal 
bij trappen, liften en toiletten). Op iedere ver
dieping werkt deze vtoer als horizontale schijf 
tussen het stabiliteitsverband (of de liftschacht) 
en het kantoorgebouw. 

1 Plattegrond draagconstructie 

2 Extern geplaatste draagconstructie 
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Lloyd's of London 
(1977-1986) 

3. De klimaatbeheersing . 
Het Lloyds-gebouw is voorzien van airconditio
ning. De installatieruimten zijn op de satelliet
torens aangebracht. De geconditioneerde Iucht 
wordt vanuit de satelliettoren via externe lei
dingkokers getransporteerd en in de ruimte Ius
sen betonvloer en verhoogde vloer geblazen. 
Hier wordt deze Iucht vermengd met Iucht die uit 
de kantoorruimte is gezogen. Dit mengsel wordt 
door roosters in de vloer in de ruimte geblazen. 
De Iucht wordt afgezogen door de verlichtings
armaturen en door de ruimte tussen buiten- en 
binnenbeglazing geleid (nivellering van de in
vloed van het buitenklimaat). Tenslotte wordt de 
Iucht afgevoerd naar de installatieruimte. Op de 
niveaus waar zich de beursruimten bevinden 
wordt de extra ventilatie - die benodigd is door 
het intensieve gebruik - mogelijk gemaakt door
dat de Iucht wordt afgevoerd door het atrium. Bij 
de buitengevel zijn nog extra luchtbehande
lings-units geplaatst om de directe invloed van 
het buitenklimaat te nivelleren. 

1 Principe luchtcirculatie kantoorruimte 

2 Plattegrond leidingen 3 Principe luchtcirculatie geheel 
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Lloyd's of L ondo n 
(1977-1986) 

4. De bouwmethode 

Het kantoorgebouw is uitgevoerd als een beton
constructie die in het werk is gestort en waarbij 
gebruik is gemaakt van geprefabriceerde on
derdelen. De kolommen zijn in situ gestort. De 
verbindingen tussen de kolommen en geprefa
briceerde consoles voor de hoofdliggers wor
den verkregen door de consoles vol te storten. 
Op deze consoles worden de geprefabriceerde 
jukken geplaatst die aan de hoofdliggers wor
den vastgestort. De hoofdliggers zijn uitgevoerd 
als voorgespannen betonliggers (waarbij de 
vereiste spanning in het voorspanstaal na ver
lratdkig ~·a,'i' .'ret bet<m met viizels wordt aange
bracht). Tussen de hoofdliggers is een balkan
raster aangebracht (in situ gestort, raster 
1800x1800 mm). Op de krulspunten van dit ras
ter is telkens een prefab kolomstuk ingestort dat 
dienst doet als drager voor de vloerbekisting. 
De vloer is opgebouwd uit staalplaat, aan de 
onderzijde voorzien van akoestisch materiaal, 
met daarop een gestorte betonlaag. 

De vertikale stabiliteitsverbanden bestaan uit 
diagonalen die telkens tussen twee kolommen 
zijn aangebracht. De diagonalen (prefab, meta
len kokerprofiel omkleed met betonmortel) zijn 
aan de consoles gebout, waarna de knooppunt
en worden afgewerkt door ze aan te storten. 

Bouwvo/gorde: 

1 Aanbrengen fundering + rasterbalk begane 
grondvloer 

teerd, waarna de installatie-unit wordt aange
bracht, voordat men kan beginnen met de 
draagconstructie van de volgende verdieping. 
Na montage worden de knooppunten aange
stort, waardoor een monoliet geheel ontstaat. 

De opbouw van de satelliettorens wordt uitge- 1 
voerd als montagebouw. De draagconstructie 
van de satelliettoren is samengesteld uit prefab 
betonelementen, die aan elkaar worden gebout. 
De constructie word! per verdieping gemon-

2 Aanbrengen begane grondvloer, rastelfba, 
ken 1 e verdieping en montage draagcam
structie satelliettoren tot 1e verdieping 
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ll o y d ' s o f L o ndon 
(1977-1986) 

5. De detaillering 

Zonering vloer. 

ledere vloer van het kantoorgebouw is een sa
menstel van een aantal horizontale zones, die 
ieder hun specifieke functie hebben. 
zone 1 bevat het balkenraster. 
zone 2 is een installatiezone. Deze bevat ver

lichting, luchtafvoer, branddetectors en 
sprinklers. 

zone 3 bevat het metalen paneel dat dienst doet 
als verloren bekisting en als drager van 
het akoestisch absorbtiemateriaal en dat 
tevens een rastergewijs bevestigingssys
fee m voor de instarraties be vat. 

zone 4 bevat de betonvloer die dienst doet als 
brandwerende laag en als ondersteu
ning van de computervloer. 

zone 5 is een installatiezone die luchttoevoer, 
warmtepompen, elektrische installaties 
en telecommunicatie bevat. 

zone 6 bevat de systeemvloer, opgebouwd uit 
modulaire panelen die voorzien zijn van 
luchttoevoerroosters en aansluitpunten 
voor elektra en communicatiesysteem. 

=~ :l ~~ij-~~~~l 1..'---~ ~; 
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'"""*""""""" Second••v ...... ,cu 
dtflnb.ltton d•' l"buhon 

1 Aanzicht satelliettoren 
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2 Plattegrond satelliettoren 

3 Liftkooi (extern gesitueerd) 
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Beurs- W.T.C.-gebouw 
(1983-1987) 

1. Beschrijving 

Het beurscomplex in Rotterdam biedt plaats aan 
een beurshal, vergaderruimten, manifestatie
ruimten, kantoren, winkels en restaurants. 
Gezien de centrale ligging en de aanwezigheid 
van allerlei belangrijke organisaties bleef de 
vraag naar kantoorruimte aanhouden. 

De uitbreiding van het beurscomplex kan ver
deeld worden in drie elementen. Allereerst de 
drie parkeerlagen die onder het bestaande ge
bouw zijn aangebracht. Ten tweede de centrale 
kern en de 8 kolommen die zich in de bestaan· 
oe oeursi'Tal' oevlna'en. Ten a'era'e Is a'aarop, 
boven het dak van de beurs, de basis gelegd 
voor de eigenlijke uitbreiding met 20 kantoor
lagen. Daze basis gaat als archiefruimte dienst 
doen. De eerste 18 verdiepingen dienen als 
verhuurbare kantoorruimten, terwijl de 19e en 
20ste verdieping ter beschikking van het World 
Trade Centre zijn. 

De kantoortoren heeft een lensvormige platte
grand, die opgesplitst kan worden in een 
centrale kern (met daarin het verticaal transport 
van personen en de installaties, toiletten, 
pantry's, werkkasten, e.d.) met daaromheen 
gegroepeerd de kantoorruimten. 

1 Kantoorruimte a an de kop van het gebouw 2 Kantoorruimte 

3 Gebogen gang 

2 
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Beurs- W.T.C.-gebouw 
(1983-1987) 

2. De draagconstructie 

De draagconstructie van het beursgebouw kan 
worden opgedeeld in drie delen: de onder
bouw, de tafetconstructie en de bovenbouw (de 
kantoortoren). 

De onderbouw bestaat uit drie parkeerlagen 
onder de beurshal. Deze is opgebouwd als een 
soort caisson-constructie, een basisptaat van 
1200 mm dik die versterkt is met wanden 
(d=600 mm) op deze vtoerptaat. De ptaatsing 
van de nieuwe constructie-elementen houdt 
geen enket verband met het reeds aanwezige 
maatraster. Afi'a oud'a l<:oi'ommart stortdert op de 
verkeerde plaats en moesten verwijderd wor
den hetgeen weer inhield dat ook de hoofd
batken niet meer bruikbaar waren. Omdat de 
vloer zonder onderbreking in gebruik moest 
blijven, is besloten tot handhaving van vloeren 
en kinderbatken en het vervangen van de 
hoofdbalken door een systeem van staten 
kokerbatken. Ter weerszijden van een hoofd
batk zijn staten kokerprofielen aangebracht, op
gehangen aan staten dwarsbalken die tussen 
de kinderbalken over de nieuwe steunpunten 
!open. Hierdoor is de constructiehoogte 
± 500 mm kteiner dan in de oorspronkelijke 
situatie. De hoofdbatken zijn in het eindstadium 
dan ook 500 mm afgezaagd. Omdat de nieuwe 
steunpunten aan zettingen onderhevig zijn, 
waardoor de beursvtoer in het ongunstigste 
gevat ptaatselijk ± 90 mm zou kunnen zakken, 
zijn de staten liggers opgetegd op vijzets waar
door deze zettingen gecorrigeerd kunnen wor
den door periodiek te vijzeten. 

De tafelconstructie is zo uitgevoerd dat de 
bovenbouw daarin kan worden ingeklemd. De 
tafetconstructie bestaat uit drie hoofdelementen: 
de betonnen kern tussen ketder en overgangs
constructie, de betonkotommen tussen ketder 
en overgangsconstructie (in de beurshat) en de 
betonnen overgangsconstructie. De kolommen 
die in de beurshal staan, bestaan uit een staten 
buitenbuis (diameter = 1500 mm) met daarin 
een staten binnenbuis (diameter = 1000 mm). 
De ruimte tussen deze buizen is opgevuld met 
beton. De overgangsconstructie is als het ware 
een 'furtdering' in de Iucht, die de lasten uit de 
dragende gavel moet overbrengen naar de 8 
randkolommen en het windmoment moet ver
delen over een breder draagvlak. 

De bovenbouw is samengesteld uit een 
centrale kern met daaromheen een pendelcon
structie. De centrale kern verzorgt de stabiliteit 
van de hoogbouw, terwijl de kotommen van de 
pendelconstructie voor de verticale krachten
overdracht zorg dragen. De horizontale belas
tingen worden door de vloeren direct overge
bracht naar de kern. Als gevelkolommen zijn 
staten kokerprofielen toegepast die koud op 
elkaar zijn gestapeld. De vloerplaten (TT-platen) 
worden opgelegd op nokken die aan de kolom
men zijn bevestigd, terwijl aan de kernzijde de 
ribben van de platen zijn opgetegd in staten 
schoenen. Ter koppeling van vloeren, gevelko
lommen en kern worden de TT-platen voorzien 
van een gewapende druklaag van SOmm. 

1 Kern hoogbouw 

2 Pendelvloeren 
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2. De draagconstructie 

De draagconstructie van het beursgebouw kan 
worden opgedeeld in drie delen: de onder
bouw, de tafetconstructie en de bovenbouw (de 
kantoortoren). 

De onderbouw bestaat uit drie parkeerlagen 
onder de beurshal. Deze is opgebouwd als een 
soort caisson-constructie, een basisptaat van 
1200 mm dik die versterkt is met wanden 
(d=600 mm) op deze vtoerptaat. De ptaatsing 
van de nieuwe constructie-elementen houdt 
geen enket verband met het reeds aanwezige 
maatraster. Afi'a oud'a l<:oi'ommart stortdert op de 
verkeerde plaats en moesten verwijderd wor
den hetgeen weer inhield dat ook de hoofd
batken niet meer bruikbaar waren. Omdat de 
vloer zonder onderbreking in gebruik moest 
blijven, is besloten tot handhaving van vloeren 
en kinderbatken en het vervangen van de 
hoofdbalken door een systeem van staten 
kokerbatken. Ter weerszijden van een hoofd
batk zijn staten kokerprofielen aangebracht, op
gehangen aan staten dwarsbalken die tussen 
de kinderbalken over de nieuwe steunpunten 
!open. Hierdoor is de constructiehoogte 
± 500 mm kteiner dan in de oorspronkelijke 
situatie. De hoofdbatken zijn in het eindstadium 
dan ook 500 mm afgezaagd. Omdat de nieuwe 
steunpunten aan zettingen onderhevig zijn, 
waardoor de beursvtoer in het ongunstigste 
gevat ptaatselijk ± 90 mm zou kunnen zakken, 
zijn de staten liggers opgetegd op vijzets waar
door deze zettingen gecorrigeerd kunnen wor
den door periodiek te vijzeten. 

De tafelconstructie is zo uitgevoerd dat de 
bovenbouw daarin kan worden ingeklemd. De 
tafetconstructie bestaat uit drie hoofdelementen: 
de betonnen kern tussen ketder en overgangs
constructie, de betonkotommen tussen ketder 
en overgangsconstructie (in de beurshat) en de 
betonnen overgangsconstructie. De kolommen 
die in de beurshal staan, bestaan uit een staten 
buitenbuis (diameter = 1500 mm) met daarin 
een staten binnenbuis (diameter = 1000 mm). 
De ruimte tussen deze buizen is opgevuld met 
beton. De overgangsconstructie is als het ware 
een 'furtdering' in de Iucht, die de lasten uit de 
dragende gavel moet overbrengen naar de 8 
randkolommen en het windmoment moet ver
delen over een breder draagvlak. 

De bovenbouw is samengesteld uit een 
centrale kern met daaromheen een pendelcon
structie. De centrale kern verzorgt de stabiliteit 
van de hoogbouw, terwijl de kotommen van de 
pendelconstructie voor de verticale krachten
overdracht zorg dragen. De horizontale belas
tingen worden door de vloeren direct overge
bracht naar de kern. Als gevelkolommen zijn 
staten kokerprofielen toegepast die koud op 
elkaar zijn gestapeld. De vloerplaten (TT-platen) 
worden opgelegd op nokken die aan de kolom
men zijn bevestigd, terwijl aan de kernzijde de 
ribben van de platen zijn opgetegd in staten 
schoenen. Ter koppeling van vloeren, gevelko
lommen en kern worden de TT-platen voorzien 
van een gewapende druklaag van SOmm. 

1 Kern hoogbouw 

2 Pendelvloeren 



Beurs- W.T.C.-gebouw 
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3. De klimaatbeheersing 

De kantoortoren van het beursgebouw is voor
zien van airconditioning. De ruimte tussen de 
betonvloer en het verlaagde plafond wordt 
gebruikt voor horizontaal leidingverloop. De 
geconditioneerde Iucht wordt via de centrale 
leidingschacht aangevoerd. De hoofdleidingen 
zijn gesitueerd in de ruimte boven het verlaagde 
plafond in de gang. Daarvandaan zijn er telkens 
aftakkingen die naar de diverse ruimten gaan 
waar de Iucht via lijnroosters in het plafond 
wordt ingeblazen. De Iucht wordt bij de buiten
gevel afgezogen door twee spleten in de bin
nenbeglazing (op een hoogte van 500 en 900 
mm boven de afwerkvloer) en door de ruimte 
tussen binnen- en buitenbeglazing geleid 
(nivellering van de invloed van hat buiten
klimaat). Daarna wordt de Iucht weer terug
gevoerd naar de luchtbehandelings-installatie. 

--

1 Leidingverloop in kop van kantoortoren 
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4. De bouwmethode 

Bij de onderbouw is sprake van een vervanging 
I aanpassing van de oude constructie, hetgeen 
specifieke eisen stelt aan ondersteuningscon
structies en doorvoeren. In de parkeergarages 
is gebruik gemaakt van traditionele stortmetho
den, terwijl de vernieuwing van de draagcon
structie van de beursvloer in montagebouw is 
uitgevoerd. De aanpassing van de oude con
structie {doorvoeren en verlaging constructie
hoogte) is uitgevoerd met op afstand bestuurde 
diamantzagen en -boren. 

De kolommen van de tafelconstructie en de 
kern {tussen kelder en overgangsconstructle) 
zijn uitgevoerd in gewapend baton. Bij de 
kolommen zijn stalen kokers als bekisting 
gebruikt, terwijl bij de kern de bekisting traditio
neal is opgebouwd. De overgangsconstructie is 
eveneens in gewapend baton uitgevoerd waar
bij als vloerbekisting breedplaatvloeren zijn ge
bruikt terwijl de wanden tradilioneel zijn bekist. 
In verband met de beperkte hoogte tussen gla
zen dak en onderzijde constructie is gekozen 
voor de toepassing van in te storten spanten, 
waarbij de spanten dienen als wapening {in 
samenwerking met wapeningsstaal). Aan een 
stelsel van spanten is de bekisting met hulpcon
structies opgehangen. 

De kern van de hoogbouw is binnen een tijds
bestek van vier weken opgetrokken met behulp 
van een glijbekisting ('natte bouwmethode') ter
wijl de pendelconstructie in montagebouw is 
uitgevoerd. De montage van de pendelcon-

structie is een stapeling van prefabelementen. 
Elke bouwlaag is opgebouwd uit stalen kolom
men in de gevel, stalen schoenen aan de be
tonnen kern en voorgespannen TT-platen (deze 
zijn ter plaatse van de gevel uitgevoerd als een 
balk om de vrije ruimte tussen twee kolommen 
te overbruggen). De kolommen worden 'koud' 
op elkaar gestapeld, waarbij er nauwelijks stel
ruimte aanwezig is. Deze detaillering en mon
tage-methode stelt hoge eisen aan de pre
fabricage van de kolommen en de maatvoering 
tijdens montage. Door toepassing van de uitzet
methode MOUS is het mogelijk om iedere 
kolom op iedere verdieping opnieuw op de 
'juiste' plaats te stellen. Nadat de kolommen 
zijn gesteld en de TT-platen op de kolommen 
zijn gemonteerd vindt er nog een controle 
plaats op de horizontaalstand van de kolomkop. 
Indian nodig vindt dan correctie plaats door de 
verticaalstand van de kolom te veranderen 
{door met schroefstempels de last van de TT
platen gedeeltelijk op te nemen en vervolgens 
de kolom te buigen). 

Bouwvo/gorde: 

1 Bestaande situatie 
2 Aanpassing fundering en ke/derverdiepingen 
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5. De detaillering 

"I ---¥---------

---=-

1 ill 
1 

' 1 

~ 

..... 
2 

cd 

0 

Vertica/e doorsneden gevel: 
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i3/7 

Opdrachtgever 
Architect 
Constructeur 
Adviseurs 
(incompleet) 
Uitvoering 

Bouwkosten 

Bruto oppervlakte 
Prijs per m2 
Netto oppervlakte 
Bifzonderlreden 

Renault UK Ltd 
Foster Associates 

Ove Arup and Partners 
Davis Belfield & Everest 

(Quantity Surveyors) 
Bovis Construction Ltd 

(hoofdaannemer) 
£8.5 Million 

(=I 28.9 miljoen) 
23.656 m2 

I 1.221,
niet van toepassing 

r .640 ton staat verwerkt 
11 .500 liler vert verwerkt 

1 Gevel ter plaatse van inspringingen 
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Renault Distribution Centre 
(1980-1983) 

1. Beschrijving 

Het Renault-gebouw is gebaseerd op een maat
raster met velden van 24 x 24 meter. Op de 
hoekpunten van he! raster staan 16m hoge 
kokerkolommen die door het dak 'heenprikken' 
en die (door gebruik van tuikabels) de dakcon
structie dragen. Het overgrote deel van het ge
bouw, 9 x 4 velden, doe! dienst als magazijn. Dit 
is een ruimte die is uitgevoerd met gesloten 
gevels en waar daglicht uitsluitend via het dak 
kan toetreden. Aan de zuidzijde bevinden zich 
de ruimten met een opener karakter. Hier zijn 
de gevels in glas uitgevoerd. Eerst een bouw
daal' dat uit dn·a va(dan bastaat mat daan·n de 
kantoren, het opleidingscentrum en het restau
rant. Dan een bouwdeel van twee vaiden dat de 
showroom herbergt met daarvoor een veld dat 
als luifel dienst doe!. 

1 Detail gevelaanzicht 2 lnterieur showroom 

3 lnterieur magazijn na inrichting 

1 

3 
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Renault Distribution Centre 
( 1980-1983) 

2. De draagconstructie 

De draagconstructie heeft als uitgangspunt een 
mast waaraan in acht richtingen Jiggers gemon
teerd zijn. Deze worden vanaf de top van de 
mast afgetuid. Daardoor houden de belastingen 
aan beide zijden van de mast elkaar in even
wicht. In principe zijn de masten onafhankelijke 
structuren, en de gehele draagstructuur is ont
wikkeld als een portaalconstructie in twee rich
tingen. De masten zijn 16 meter lang en zijn 
aangebracht op het raster van 24 x 24 meter. De 
dakliggers zijn aangebracht op een hoogte van 
8 meter. De draagconstructie is een samenstei
IYng van korommen, (iggers en tui-kabe(s. De rig
gers worden scharnierend aan de kolommen 
bevestigd, de kolommen en Jiggers worden ver
sterkt en verstijfd door tuikabels. Om vervormin
gen door windbelasting te beperken, is in de tui
kabels die de kolommen moeten verstevigen 
een voorspanning aangebracht. Hierdoor ont
staat een momentvaste verbinding tussen de 
kolom en de Jigger en wordt de koJom starker en 
stijver. De trekspanning in de kabeJs die de Jig
gers aftuien wordt geactiveerd door de verticaJe 
beJasting op de dakliggers. De draagconstructie 
is gefundeerd op poeren uit gewapend beton. 

1 Extern gesitueerde kolommen 

1 
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3. De klimaatbeheersing 

De luchtbehandeling van het Renault-gebouw 
is opgedeeld in drie onafhankelijke delen. Het 
kantoorgedeelte is voorzien van airconditioning. 
Bij het magazijngedeelte vindt verwarming 
plaats door he! inblazen van warme Iucht. De 
warmte wordt door warmwaterleidingen ge
transporteerd van de boilers naar de convector
kasten, waar de Iucht word! opgewarmd en een 
geforceerde luchtstroom word! gecreeerd. Per 
veld van 24 x 24 meter is onder het dak in het 
midden van het veld een convectorkast aange
bracht. Keeling vindt plaats door natuurlijke 
ventilatie. Bij het restaurant en de showroom is 
van hetzelfde verwarmlngssysteem gebrulk ge
maakt, aileen zijn de convectorkasten bij de 
gavel geplaatst en is er een grater aantal aan
gebracht, waardoor de uitblaassnelheid lager 
kan zijn (in verband met de beperking van 
g e lu idsove rlast). 

1 Principe luchtcirculatie convectorkast 
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2 Convectorkast in restaurant 
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2 Convectorkast in restaurant 
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Renault Distribution Centre 
(1980-1983) 

4. De bouwmethode 

De constructie van het Renault-gebouw is ge
fundeerd op in het werk gestorte gewapend
betonpoeren. Op de bouwplaats worden eerst 
de kolommen samengesteld (kokerprofiel met 
op halve hoogte vier liggerdelen, die met tui
draden aan de kop en de voet van de kolom 
worden afgespannen) en daarna gesteld. De 
hoofdliggers - die zijn aangebracht op een ras
ter van 24 x 24 meter, en op de diagonalen van 
het raster - worden op de grond samengesteld 
en voorzien van trekstaven. Daarna worden zij 
op hoogte gehesen en met een penverbinding 
aan de kolommen gemonteerd. Tenslotte wor
den zij vanaf de top van de kolom afgetuid. De 
tuidraden worden telkens met penverbindingen 
aan de kolommen en liggers verbonden. Tus
sen de hoofdliggers worden de secundaire lig
gers aangebracht met daarop een stalen dak
beplating. In verband met de hoge eisen aan de 
vlakheid van het vloeroppervlak (er staan staien 
stellingen in het magazijn, die met hoge nauw
keurigheid moesten worden geplaatst) wordt de 
betonvloer pas na dichting van het dakviak 
aangebracht. De gevelbekleding is speciaal 
voor dit project ontwikkeid. Op een onderlinge 
afstand van 4 meter zijn stijlen aangebracht die 
van vloer tot dak spannen. Tegen deze stijlen 
zijn de gevelpanelen geschroefd. 

L. 

• 

Bouwvolgorde: 

1 Aanbrengen fundering 
2 Stellen kolommen 
3 Aanbrengen Jiggers, dakbeplating en dakbe. 

dekking 
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Renault Distribution Centre 
(1980-1983} 

5. De detaillering 

"TI"''Ur preued metal edge trim 

ul1t1on 75 mm 'Roc:twool' ins 

Vapour blmer 

10o-9auoe gatvanded P' 

Profiled me,..l ctecbng 
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EyoloUod 'teardrop' pa lch bondDd 10 tlo••blo 
fa•c•o 
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t mullion, ••capt 

Movement Joint allowt 
mova lndependonUy o 
po•pendkular to plano ol external wall 

Slaln1oss·slool 'onston lng aprlnv 

Self·dtlillap li~eings ---
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152 x 90 mm RSA lm\ 
ol mullions 

mgtops 
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~ q lOS :IC 152 mm RSJ purlln 

254 K 102 mm RSJ edge beam 

- ... _,fi__ .f'n 
- = r-cr::rr 
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u ~ 
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-
I Neoprene edge gasket, 

'f . .-i.~ 
silicone glued to ASA 
end cladding panaf 

:--·· .. 
~f' ,, ·: 
:£;.~.· 

...... 
.. 

:;~; 
·-.. · .. · .. Cledding p11nel; twO skins of profiled silver .. ·. PVI2 coated steel. bonded bY polyurethane .. .,. :~- foam core 

1 

2 Horizontale doorsnede aans/uiting pane/e. 4 
aan gevelstijlen 

3 Verticale doorsnede aansluiting 
paneel-paneel 

pi"'MNIIglu..:l--....... 
m , ... ... -

2 

3 

polyurett-.ne core 

I -=-
J 

\...) v 

" \. 

30S mm • 1&5a-. 
ver1lul cladding .. 

r- 'Bu•ldtlx' ST +Till 
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13 / 8 

Opdrachtgever 

Architect 
Constructeur 

Adviseurs 
(incompleet) 
Uitvoering 

Bouwkosten 
Bruto oppervlakte 
Priis per m2 
Netto oppervlakte 
Bijzonderheden 

Sport- en Recreatie
centrum Thialf BV 

Van der Zee en Ybema BV 
lngenieursbureau 

Oranjewoud BV 
ABT, Adviesbureau 

voor Bouwtechniek BV 
Hollandse Beton 
Maatschappij BV 
(hoofdaannemer) 

J2o miljoen 
20.000 m2 

/1000,
niet van toepassing 

800 ton staal verwerkt 

1 lnterieur ijsha/, 400 meter baan 



11'1 

"' N 
:D 

"' I M 

Thialf ljsstadlon 
(1984-1986) 

13 / 8 

Opdrachtgever 

Architect 
Constructeur 

Adviseurs 
(incompleet) 
Uitvoering 

Bouwkosten 
Bruto oppervlakte 
Priis per m2 
Netto oppervlakte 
Bijzonderheden 

Sport- en Recreatie
centrum Thialf BV 

Van der Zee en Ybema BV 
lngenieursbureau 

Oranjewoud BV 
ABT, Adviesbureau 

voor Bouwtechniek BV 
Hollandse Beton 
Maatschappij BV 
(hoofdaannemer) 

J2o miljoen 
20.000 m2 

/1000,
niet van toepassing 

800 ton staal verwerkt 

1 lnterieur ijsha/, 400 meter baan 



.... 
' "' < ..; 
~:0 

"' ' ,.; 
' "' ::> 

;;; 
. "'0 

0 
0 
..r: 

Thlalf IJsstadlan 
(1984-1986) 

1. Beschrijving 

Om de 400-meter baan van het ijsstadion Thialf 
weersangevaelig te maken is het stadian in Ieite 
vanaf de grand apnieuw apgebauwd. Aileen de 
ijsvlaer met de koelbuizen en een deel van het 
machinepark is behauden. Het stadian dat van
uit de buitenzijde van het gebauw in een keer 
averspannen wartit, biedt plaats aan ruim 
16000 taeschauwers. Op de begane grand van 
het complex zijn kleedruimten, een sport
medisch centrum, scheidsrechtersruimten, een 
snackbar, installatieruimten en tailetgraepen 
gesitueerd, terwijl ap de verdieping twee restau
rarn's, ti'1'P-rocrms, oars em tecl'lnle~rulmten vaar 
radio- en televlsleverslaggevlng zijn gesitueerd. 
Deze ruimten bevinden zich aile in hat over
gangsgebied tussen de bestaande ljs-hockey
hal en de nieuwe overkapping van de 400 
meterbaan. 

.. 

J. 

1 Tribune bij 400 meter baan 
2 

3 

" 

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

Ta 
~---

·-
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Thlalf IJsstadlon 
{1984-1986) 

2. De draagconstructie 

De plattegrond van de ijsbaan word! gevormd 
door een recht middendeel met aan de korte 
zi)den een halfcirkelvormige deel. De overkap
ping heeft een vorm die identiek is aan die van 
de ijsbaan. De ruimte word! overspannen met 
lineaire vakwerkvormige constructie-elementen. 
Het overspanningssysteem is opgebouwd uit 
schijfvormige elementen, uitkragende elemen
ten bij de randen en lensvormige inhangliggers. 
De schijfvormige elementen zijn uitgevoerd in 
gewapend beton en zij zorgen voor de over
brenging van de krachten van het overspan
ningssysteem naar de funderingspalen en voor 
de ondersteunlng van de tribune-elementen. De 
uitkragende elementen bij de randen staan 
loodrecht op de as van de baan. Daze aleman
ten zijn opgebouwd uit op druk en trek belaste 
staven. De uitkraging is 12 meter en de hart op 
hart afstand in hat rechte middendeel is 7,20 
meter. Op de uitkragende elementen zijn lens
vormige inhangliggers (met een overspanning 
van 66 meter) opgelegd. Bij de halfcirkelvor
mige delen zijn halve inhangliggers toegepast. 
Door de introductie van een vakwerkligger in 
het midden van de inhangliggers van het rechte 
middendeel - middenligger- worden de 
elementen samengevoegd tot een grote ruimte
lijke constructie. Deze middenligger verdeelt de 
krachten en momenten die door de halve vak· 
werken in de beide middelpunten van de halve 
cirkels worden uitgeoefend nagenoeg gelijkma
tig over de Jiggers van het rechte middendeel. 

Horizontale krachten ten gevolge van wind-

belasting worden opgenomen door de beton
kolommen, die ingeklemd zijn in de betonschij
ven. 

1 Lensvormige inhangliggers 

1 
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Thlalf I Jssta d ion 
(1984-19 8 6) 

3. De klimaatbeheersing 

Bij het Thialf-stadion is de klimaatbeheersing 
geregeld door een luchtverwarmingsinstallatie. 
Deze installatie is gecompartimenteerd in vier 
units, die ieder hun eigen deel van de hal voor 
rekening nemen. ledere luchtbehandelingsunit 
is voorzien van een systeem waarmee warmte, 
luchtvochtigheid en zuurstofgehalte van het 
compartiment worden gecontroleerd en bijge
steld als dat nodig is. De units zijn aangebracht 
in de vorm van containers en deze zijn op het 
dak gesitueerd. De behandelde Iucht wordt via 
een geluiddemper en luchtkanalen naar de 
inf>faasroosters getransporteerd. De inblaas
roosters zijn zo gesitueerd dat de Iucht naar de 
tribunes toe wordt geblazen. In hat midden van 
de hal is een lucht-afzuigingskanaal aange
bracht met de nodige afzuigroosters, waarop 
per sectie dakafzuigventilatoren op he! dak 
staan opgesteld. Naast de centrale afzuiging 
word! er eveneens aan de achterzijde van de 
tribune Iucht afgezogen om mistvorming op de 
ijsvloer door de hoge luchtvochtigheid op de 
tribune te voorkomen. Naast daze voorzienin
gen zijn er direct naast de ijsvloer extra 
afzuigingsroosters aangebracht om de giftige 
koolmonoxydedampen - die vrijkomen als de 
hal gebruikt wordt voor ijsspeedway - direct at te 
voeren. 

1 Luchtbehandelingskanalen 2 

3 
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Thlalf IJsstadion 
(1984-1986) 

4. De bouwmethode 

Bij de aanvang van het werk was het antwerp 
afgerond, zodat met het begin van het beton
werk ook de prefabricage van de staalconstruc· 

. tie kon starten. Als tribunevloer zijn voorgespan
nen helle kanaalplaten toegepast, waarbij de 
zijkanten van de platen middels een aanpas
sing aan de machine in de fabriek vlak zijn op
geleverd. De op de schijven staande kolommen 
zijn, evenals de schijven, in situ gestor!. Toen 
de betonwerken klaar waren is gestart met de 
montage van de staalconstructie. Hiertoe wer-
den allereerst de losse onderdelen van de uit-
kragende randelementen samengebout tot een 
geheel en daarna een voor een in het werk ge-
steld. De oplegpunten voor de lensliggers 
moesten hierbij op een hoogte worden 
afgemonteerd. Vervolgens is In twee fasen de 
middenligger op twee tijdelijke ondersteunings-
torens gesteld met een overhoogte (die later 

ze afgewisseld met een Iicht- of toegangskozijn. 
Ook de dakdekker began al op deze dakvlak
ken toen boven de 400m baan en het midden
terrain de halve lensliggers nog werden aange
bracht. Zodra de montage van de lensliggers 
halfweg gevorderd was, werden de stalen dak
platen aangebracht. Na aanbrengen van de 
dakconstructie zijn de tijdelijke ondersteunings
torens verwijderd. 

door hat eigen gewicht weer verdwijnt). Daarna IJ 
werden drie maal !wee met behulp van windver-
banden samengestelde halve lensliggers 
(eenmaal in hat verlengde van de middenligger 
en tweemaal loodrecht daarop) ingehangen, 
waarbij naast de fixering van de maatvoering in 
aile richtingen ook meteen stabiliteit in het 
hoofddak ontstaat. Vervolgens werd telkens een 
halve lensligger gemonteerd. lnmiddels was 
men na het afstellen van de uitkragende rand-
constructie begonnen de wandplaten en de 
dakplaten te monteren. De wandplaten - opge- B 
bouwd uit een geisoleerde binnendoos en een 
dakwandprofiel aan de buitenzijde - zijn aan de l..---....=>-----
staalconstructie bevestigd. Per stramien worden 

Bouwvo/gorde: 

1 Aanbrengen fundering I 
2 Storten betonconstructie tribune + koto,J 

en plaatsen tribune-elementen 

/1 Ill 
1 

2 
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Opdrachtgever Burgers' Zoo BV 
Architect Buro Wiegerinck Architekten BV 
Constructeur ABT, Adviesbureau 

Adviseurs 
(incomp/eet) 

Uitvoering 

Bouwkosten 

voor Bouwtechniek BV 
Bouw's Staalbouw 

Stichting V.O. M. 
(conservering staalconstructies) 

BAM de Kinkelder BV 
(hoofdaannemer) 

I 12 miljoen 

Bruto oppervlakte 
Prijs perm2 

13.500 m2 
I 888,-

niet van toepassing 
390 ton staal verwerkt 

texlon luchtkussen
dakelementen 

Netto oppervfal<te 
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1 /nterieur (in aanbouw) 

~ 
'\: 

~--

~ 
" ' '" 

...... - '\ 
~-" 



..... 
a> 
..; 

, :0 

' "' c ..; 

Tropische Oerwoudhal 
Burgers' Bush 
(1986-1988) 

13 / 9 

Opdrachtgever Burgers' Zoo BV 
Architect Buro Wiegerinck Architekten BV 
Constructeur ABT, Adviesbureau 

Adviseurs 
(incomp/eet) 

Uitvoering 

Bouwkosten 

voor Bouwtechniek BV 
Bouw's Staalbouw 

Stichting V.O. M. 
(conservering staalconstructies) 

BAM de Kinkelder BV 
(hoofdaannemer) 

I 12 miljoen 

Bruto oppervlakte 
Prijs perm2 

13.500 m2 
I 888,-

niet van toepassing 
390 ton staal verwerkt 

texlon luchtkussen
dakelementen 

Netto oppervfal<te 
Bljzonderheden 

1 /nterieur (in aanbouw) 

~ 
'\: 

~--

~ 
" ' '" 

...... - '\ 
~-" 



Tropische Oerwoudhal 
Burgers' Bush 
(1986-1988) 

1. Beschrljving. 

Het tropisch oerwoudcomplex van Burgers Die· 
renpark in Arnhem wordt gekenmerkt door een 
sterk gevarieerde intensieve begroeiing en een 
sterk geaccidenteerd terrain op een oppervlakte 
van 90 x 150 meter. Tussenondersteuningen 
zijn ongewenst omdat ze belemmerend werken 
voor de tuinindeling (en -aanleg) en de sfeer 
van de tropische oerwoudtuin aantasten. Het 
project bestaat dan ook uit een kolomvrije over
kapping met een oppervlak van 90 x 150 meter, 
met een lichtdoorlatende dakhuid. Aan de rand 
van deze centrale ruimte zijn een restaurant, 
een terras, de toegangsslulzen en de installatie· 
ruimten aangebracht. In de jaren na de open
stalling zullen rond de centrale hal nleuwe bou
weenheden worden aangeschoven, waarin 
warmtebehoevende dieren kunnen worden on
dergebracht. 

1 Dakconstructie 
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Tropische Oerwoudhal 
Burgers' Bush 
(1986-1988) 

2. De draagconstructie. 

De hoofddraagconstructie bestaat uit vakwerk
liggers (h. o. h. 9 meter) met een totale lengte 
van 90 meter, onderverdeeld in drie vakwerklig
gers, waarvan de middelste een overspanning 
van 36 meter hebben en de aansluitende 
liggers een overspanning van 27 meter. Het 
middelste deel van de overspanning word! aan 
de einden opgehangen via stalen slaven aan 
pylonen; de aansluitende gedeelten worden 
aan een einde opgelegd op het middelste 
gedeelte en aan een einde opgelegd op een 
betonconstructie {via schotelveren.). De pylonen 
worden elk door middel van twee trekstaven 
naar funderingsblokken afgetuid. Aan elk van 
de beida langszljden van het tropisch oerwoud 
zijn vier pylonen aangebracht. Elke pyloon 
neemt vier vakwerkllggers voor zijn rekening. in 
de langsrichting van de hal zijn bij de ophang
punten aan de bovenzijde van de vakwerklig
gers twee ruimteiijke liggers aangebracht, die 
beiastingspreidend zijn (zij dragen niet direct bij 
aan de krachtenwerking van de hoofddraag
constructie). Vanwege het geringe gewicht van 
zowel de dakhuid ais van de draagconstructie 
zijn aan de bovenzijde van de ruimtelijke iangs
iiggers in dwarsrichting spandraden aange
bracht (die aan de pyioonfundering worden 
verankerd) om opwaardse windbelasting te 
kunnen opnemen. Tussen de onderranden van 
de vakwerkliggers is een balkenrooster aange
bracht dat de oppervlakte in viakken van 3 x 6 
meter verdeelt, overeenkomend met de afme
tingen van de iuchtkussenelementen waaruit de 
dakhuid is samengesteld. 

De stabiliteit word! in dwarsrichting door de vak
werkliggers en de afgespannen pylonen ver
zorgd. In de langsrichting word! de stabiliteit 
verkregen door twee maai twee tuidraden die 
aansluiten op de ruimtelijke langsiiggers en die 
aan funderingsblokken worden verankerd. 

Over de gehele omtrek van de hal is een beton
constructie aangebracht bestaande uit kolom
men (h.o.h. 9 meter), die in boorgaten, gevuld 
met schuimbeton in de bodem zijn ingeklemd. 
Op de kolommen zijn langsbalken opgelegd. 
Ter verkrijging van een voldoende iangsstabili
teit in de portalen zijn plaatselijk schijven van 
gewapend beton aangebracht. 

1 Detail draagconstructie 

1 

2 

h 
l 
3 
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Tropische Oerwoudhal 
Burgers' Bush 
(1986-1988) 

3. De klimaatbeheersing 

In de oerwoudhal van Burgers Bush wordt een 
tropisch klimaat gecreeerd, hetgeen speciale 
eisen steh aan de temperatuur en de luchtvoch
tigheid. 

De verwarming is ondergebracht in vier prefab 
garageboxen. Deze vrijstaande units zijn aan 
de buitenzijde van de hal gesitueerd en zijn op 
relatief eenvoudige wijze te verwijderen, met het 
oog op een toekomstige koppeling tussen de 
verwarming en de afvalverwerking. Bij de units 
zijn luchtheaters geplaatst, die de Iucht die ge
transporteerd wordt door leidingkokers verwar
men. Daarna wordt de Iucht aan de lange zljden 
van de hal in de ruimte geblazen. In hat midden 
van de hal zljn vier ventilatoren aangebracht om 
de bewegingen van de luchtstroom te stimule
ren. Afzuiging van de Iucht vindt plaats aan de 
lange zijden van de hal. De koeling vindt plaats 
door natuurlijke ventilatie. Daartoe zijn in het 
dak 15 luiken aangebracht die 'om en om' naar 
het noorden en naar hat zuiden opengezet kun
nen worden. 

Doordat er in de hal enorme waterpartijen zijn 
aangebracht hoefden er geen extra inrichtingen 
aangebracht te worden voor de gewenste hoge 
luchtvochtigheid. 
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Troplsche Oerwoudhal 
Burgers' Bush 
(1986-1988) 

4. De bouwmethode 

De hoofddraagstructuur van het gebouw is een 
staalconstructie die is opgelegd op een beton
constructie. 

De betonconstructie is opgebouwd uit geprefa
briceerde kolommen en liggers. Na het aan
brengen van boorgaten, gevuld met schuim
beton, laat men de kolom in het schuimbeton 
zakken en stelt men deze op hoogte. Na ver
harding is de kolom in de fundering ingeklemd. 
Op de kolommen zijn de langsbalken opgelegd. 
De verbinding wordt verkregen door het aan
storten van de knooppunten. 

De opbouw van de staalconstructie geschiedt In 
vier fasen. Voor de oplegging van de staalcon
structie zijn op de betonconstructie schotelve
ren aangebracht. De middelste vakwerkliggers 
zijn op tijdelijke ondersteuningspunten opge
legd, waarna zij onderling aan elkaar gekop
peld worden. De aansluitende liggers zijn met 
een penverbinding aan de middenligger gekop
peld en aan een zijde op de schotelveren opge
legd. Na montage van vier hoogdliggers is een 
pylonenpaar gesteld. De trekstaven zijn met 
penverbindingen aan de funderingsblokken, de 
pyloonkop en de ophangpunten van de hoofd
liggers bevestigd. Het balkenrooster ter onder
steuning van de luchtkussens is met boutver
bindingen tussen de onderranden van de vak
werkliggers aangebracht. 

Voor het aanbrengen van de luchtkussen
elementen is gebruik gemaakt van een manta-

gewagen die over de roosterbalken kan rijden. 
De luchtkussenelementen warden geplaatst en 
aan de roosterbalken vastgeschroefd met zelf
tappende schroeven, en daarna aangesloten 
op een lucht-toevoer en -afvoer. 

~~-

1 Aanbrengen fundering en betonconstruclie 
2 P/aatsen vakwerkliggers 

1 

? 
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5. De detaillering 

1 Aans/uiting /uchtkussenelement op staa/con

structie 

onderrand spant 

dakligger 

2 Aans/uiting tuistaaf aan fundering 
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Opdrachtgever 

Architect 
Constructeur 

Adviseurs 
(incompleet) 
Uitvoering 

Bouwkosten 

Brlllo oppe.rvlalde 
Prljs per m2 
Netto oppervlakte 
Bljzonderheden 

Schlumberger 
Cambridge Research Ltd 

Michael Hopkins Ltd 
Ove Arup and Partners 

White & Turner 
(Quantity Surveyors) 

Bovis Construction Ltd 
(hoofdaannemer) 

£4 Million 
(=I 13.6 miljoen) 

5.644 m2 
I 2.409.

onbekend 

toepassing PFTE (teflon) 
glasfiber gecoat membraan 

als dakhuid 

1 Oostgevel 
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Schlumberger Research Centre 
(1 983 - 1985) 

1. Beschrijving 

Het Schlumberger Research Centre in Cam
bridge is een gebouw waar onderzoek wordt 
verricht op het gebied van grondmechanica en 
boortechnieken. Het gebouw is op te splitsen in 
twee delen. Centraal bevinden zich de testruim
te, de wintertuin en het restaurant, terwijl aan 
beide flanken hiervan een strook van een 
bouwlaag is gesitueerd. In deze stroken zijn de 
laboratoria en kantoorruimten gevestigd. De 
kantoorruimten zijn gesitueerd langs de buiten
zijde van het gebouw, terwijl de laboratoria 
direct tangs de centrale ruimte gesitueerd zijn 
6\'i' li'i' .~61\:i\',\s> Sl'a.i'l'i' l'i'M't (}e;:e l'tlli'l'ltlg. 

1 Testruimte 
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S c hlumberger Rese a rch Centre 
(1 98 3-1 985 ) 

2. De draagconstructie 

De draagconstructie bestaat uit twee delen die 
structureel onafhankelijk zijn: het centrale deel 
dat afgedekt wordt door een afgespannen mem
braanconstructie en, aan beide zijden daarvan, 
de kantoor- en laboratoriumruimten. 

Het centrale deel is opgebouwd uit drie velden 
(19,2 x 24,0 meter) met aan hun lange zijde tel
kens een 2,4 meter brede structurale zone. In 
zijn geheel ontstaat er zo een kolomvrije ruimte 
van 67,2 x 24,0 meter. De constructie is gefun
deerd op palen, waarbij een aantal palen over 
liun geliel'e rengte van wapemng zijn voorz1en 
omdat zij ook op trek kunnen worden belast. 
Hat dak Is een met Teflon gecoat glasfiber
membraan dat is afgespannen aan een extern 
aangebrachte staten framewerk. De frames zijn 
2,40 meter breed en zijn aangebracht op een 
onderlinge afstand van 19,2 meter. Zij zijn sa
mengesteld uit een prismatische vakwerkligger 
(1,5 meter hoog, overspanning 24,0 meter) die 
is opgelegd op vakwerkkolommen; dit zijn sa" 
menstellingen van kokerprofielen en staalplaten 
voorzien van perforaties (een visueel Iichte con
structie). De vakwerkkolommen zijn in de fun
daring ingeklemd en verzorgen de stabiliteit in 
de richting loodrecht op hun overspanning. In 
de andere richting wordt de stabiliteit verzorgd 
door het aftuien van de constructie. De prismati
sche vakwerkligger vormt een deal van de stijve 
omranding van het membraan, dat hieraan be
vestigd wordt met een klemconstructie. De 
frames worden loodrecht op hun overspanning 
met elkaar verbonden met prismatische vak-

werkliggers, die eveneens dienst doen als stijve 
omranding van het membraan. Het membraan 
is opgespannen aan een hangconstructie die 
bevestigd is aan de top van de masten (ronde 
kokerprofielen) die op de vakwerkkolommen 
zijn aangebracht. Deze masten zijn afgetuid met 
behulp van massieve slaven (diameter 50mm). 

De constructie van de kantoor- en laboratorium
ruimten is opgebouwd uit kolommen (koker
profiel), vloerliggers (IPE-profielen) en daklig
gers (vakwerkliggers van kokerprofielen) die 
scharnierend aan elkaar verbonden zijn. De 
stabiliteit wordt verkregen door diagonaalver
banden. De draagconstructie is in zijn geheel 
aan de buitenzijde van de gavel- en dakcon
structie aangebracht. 

1 Verankering tuistaven 

2 Staalconstructie ten behoeve van 
afspanning membraan 
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Schlumberger Research Centre 
(1983-1985) 

3. De klimaatbeheersing 

Voor de luchtbehandeling van het 
Schlumberger Research Centre wordt gebruik 
gemaakt van verschillende systemen. 

Testruimte, wintertuin en restaurant vormen 
meer een overkapte buitenruimte dan een ge
bouw. De membraanconstructie geeft bescher
ming tegen zon, wind en water maar de isolatie
capaciteit is nihil. Bij koud weer wordt de ruimte 
verwarmd door warmteverlies vanuit de omrin
gende laboratoriumruimten, plaatselijk aange
vuld met luchtconvectoren (aangesloten op een 
wannwat'arsysterarrr)'. e,y wa:rm wo-er wardt de 
ruimte gekoeld door natuurlijke ventilatie. 

Bij de kantoren vindt verwarming plaats door 
warme Iucht in te blazen langs de buitengevel 
(luchtconvectoren aangesloten op een warmwa
tersysteem); koeling vindt plaats door middel 
van natuurlijke ventilatie. 

De laboratoria zijn voorzien van airconditioning. 
Ieder laboratorium heeft zijn eigen airconditio
ning-unit. Daze is geplaatst onder het laborato
rium, waarbij de verse Iucht wordt aangezogen 
door de ruimte onder de kantoorruimten. 
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4. De bouwmethode 

De constructie van het Schlumberger Research 
Centre is gefundeerd op betonpalen. Hierop 
zijn de funderingsbalken, de poeren en de 
'kelderverdieping' aangebracht. 

Bouwvotgorde: 

1 Aanbrengen fundering 2 Montage kantoor- en laboratorium
ruimten 

De kantoor- en laboratoriumruimten zijn uitge- II htAJri ~ i ~ [ m1 
voerd als een prefab staalconstructie die op de 
bouwplaats gemonteerd wordt. De elementen 
van de draagconstructie - kolommen en portaal
figgers - zijn met pennen aan elkaar verbonden. 
De vloerliggers zijn tussen de portaalliggers in 1 2 
gemonteerd; de dakliggers zijn onder de por-
taalliggers aangebracht. Op de liggers zijn 
sraai'pl'at'en aangeflrachr die dTenen ars drager 
voor de vloerbeplating en dakbeplating. Als 
vloerbeplating zijn sandwich-panelen aange-
bracht (spaanplaat, 60 mm. PS-schuim, spaan-
plaat). 

Bij het centrale deal is gestart met het stellen 
van de kolommen. Hierop zijn de prismatische 
vakwerkliggers aangebracht. Loodrecht op de 
richling van de zo ontstane frames zijn koppe
lingen aangebracht met prismatische vakwerk
liggers. Op deze wijze is een stijve omranding 
gecreeerd waar het membraan aan bevestigd 
kon worden. Nadal de stijve omranding is 
aangebracht zijn de stalen masten gemonteerd. 
Deze zijn scharnierend aan de vakwerkkolom
men gemonteerd en afgetuid met massieve 
stalen slaven. Na montage van de tuiconstruclie 
is het membraan bevestigd en afgespannen. 
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5. De detaillering 

1 prlsmatlsche vakwerkllgger 
2 randllgger t .b.v. afspannen membraan 
3 beglazlngszona 
4 dakconstructlezona 
5 kolom hoofddraagconstructle 
6 kolom kantoorrulmten 

1 Lany::;a':'ur::;flt::ae conscruc;ue £ uwarsaoorsneae construct1e 

1 2 
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people? 

Geert Bekaert 

The demand for higher technology in design 
and building is not an innocent one, based as it 
is in the assumption that engineering is the 
superior and that the two first-named must be 
looked on as backward areas. The opposition 
between technology and building has been 
reduced to that of a technological problem and 
then solved. In that assumption there is, in fact, 
no longer a problem, so that all that remains is 
just to welcome the constantly growing 
"technification· of building. The real problem is 
not of a technical nature, but is one that requires 
explanation of the fact that building keeps 
resisting the encroaching provocation of 
technology. Design and building must not be 
looked upon by engineering as an unreclaimed 
terrain, but as a world of present-day social 
structures along whose paths it has to make its 
way. 

the cradle of present-day 
technology? 

Ed Schulte 

Present-day (building)technology is largely the 
outcome of the process of development of the 
use of iron and steel as building materials. The 
use of metals is as old as the history of our 
civilization. In building, however, its application 
starts no sooner than the Industrial Revolution. 
Early developments in the use of iron can be 
recognized in the 18th century. In fact, they are 
the main source of the changes in the technical 
and social field. At first we see them in engine 
building (steam engines) then in civil engi
neering (aquaducts, bridges) finally leading to 
the building sector e.g. the Flax Spinning Mill 
(1796) at Ditherington, the Boathouse No.6 
(1843) Portsmouth and the Crystal Palace 
(1851) London. 
Current developments undeniably point back! 

modern building 

Gerard van Zeijl 

High Tech-architecture is to be regarded as the 
result of one-sided sensualization of the idealis
tic architecture of the machine, the myth of 
modernity. 
The coexistence of its formal organization with 
the idiom of classicistic architecture results in a 
fall back into a 19th-century polemic between 
the architect and the engineer. Only few now 
succeed in generating some poetic engineering 
momentum while retaining sufficient creativity to 
break through the limits of benumbed 
modernism. 



people? 

Geert Bekaert 

The demand for higher technology in design 
and building is not an innocent one, based as it 
is in the assumption that engineering is the 
superior and that the two first-named must be 
looked on as backward areas. The opposition 
between technology and building has been 
reduced to that of a technological problem and 
then solved. In that assumption there is, in fact, 
no longer a problem, so that all that remains is 
just to welcome the constantly growing 
"technification· of building. The real problem is 
not of a technical nature, but is one that requires 
explanation of the fact that building keeps 
resisting the encroaching provocation of 
technology. Design and building must not be 
looked upon by engineering as an unreclaimed 
terrain, but as a world of present-day social 
structures along whose paths it has to make its 
way. 

the cradle of present-day 
technology? 

Ed Schulte 

Present-day (building)technology is largely the 
outcome of the process of development of the 
use of iron and steel as building materials. The 
use of metals is as old as the history of our 
civilization. In building, however, its application 
starts no sooner than the Industrial Revolution. 
Early developments in the use of iron can be 
recognized in the 18th century. In fact, they are 
the main source of the changes in the technical 
and social field. At first we see them in engine 
building (steam engines) then in civil engi
neering (aquaducts, bridges) finally leading to 
the building sector e.g. the Flax Spinning Mill 
(1796) at Ditherington, the Boathouse No.6 
(1843) Portsmouth and the Crystal Palace 
(1851) London. 
Current developments undeniably point back! 

modern building 

Gerard van Zeijl 

High Tech-architecture is to be regarded as the 
result of one-sided sensualization of the idealis
tic architecture of the machine, the myth of 
modernity. 
The coexistence of its formal organization with 
the idiom of classicistic architecture results in a 
fall back into a 19th-century polemic between 
the architect and the engineer. Only few now 
succeed in generating some poetic engineering 
momentum while retaining sufficient creativity to 
break through the limits of benumbed 
modernism. 



Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
to Antwerpen 
Kunsthistorisches Museum to Wenen 
Nederlands lnstituut te Rome 
Bibliatheque Natianale to Parijs 
Bildarchiv Preussischer Kulturbesitz. 
te Berlijn 
Wobouw B.V. te Wolvega 
Heiwo B.V. te Wolvega 
Royal Huisman Shipyard te Vollenhove 
Fokker Special Products B.V. te 
Hoogeveen 
Philips Gloeilampenfabrieken te 
Eindhoven 
Foster Associates te Landen 
Michael Hopkins & Pa"ners te Landen 
Arup Parmers te Landen 
Anthony Hunt Associates te London 
Octatub<! B.V. te Del" 
Groosman Partners B.V. te Rotterdam 
Wie-gerinck B.V. Sura te Arnhem 
Architectenburo Van dar Zee en Ytema 
B.V. te Harlingan 
Ph:::ps A. I. B. to Eindhoven 
AST Adviesburo voor Bou'Htechniek B.V. te 
Ve'p 
Uoyd·s te Landen 
6:.:~ers Dierenpark te Arnhem 
Ra.:C~evend Bureau ir. Buisman B.V. te 
N:e·.··•er'l(erX ad Yssel 
He:-:.s Bru:ns ta Heerenveen 
Fas Keu:ekamp te Del:-\ 
:=1)-:""g Ca=-nera te Eindhoven 
l:":e:~·or re Einahoven 
He: A:-a! ·:::~:;:J:s te Eindhoven 


	Voorblad
	Inhoud
	1. Ten geleide
	2. Van historische representanten tot toegepaste High Tech
	3. De expositie: tien voorbeeldgebouwen

