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A design that fixes beforehand all functions and the 
structure to house them, is absurd. It would fail to plug 
into the new life rhythm of the new metropolis. This calls 
for other designs and new ways of making them, but 
also for new relations between design and scheme…. 
Such designs embrace the time factor as the constituent 
element in urban analysis and urban planning.  
 
Bernard Tschumi, architect. 
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Voorwoord 
 
De hedendaagse trend binnen de bouwkunde is het duurzaam bouwen. Dat wil zeggen materialen gebruiken 
die energie zuinig zijn, weinig onderhoud behoeven en een lange levensduur hebben. Toch is er een aantal 
mensen, dat vragen heeft bij deze trend. Vooral omdat er andere trend gaande is. De functionele levensduur 
van gebouwen neemt af, dus waarom heb je duurzame materialen nodig. Prof. ir. Jouke Post was één van de 
eerste die hier als reactie een experimenteel project startten: Project XX. Door de gedachtegang om gebouwen 
te ontwikkelen waarvan de materialen dezelfde levensduur hebben als de functionele levensduur van een 
gebouw, werd onze interesse gewekt.  
 
Project XX is een individuele functie. Wij vroegen ons af: is het ook mogelijk om vanuit dezelfde gedachtegang 
een gebouw te ontwikkelen waarin meerdere functies zijn geïntegreerd? Vanuit dit punt zijn we begonnen met 
de afstudeeropdracht: het complex gebouw. 
 
Onder begeleiding van de heren Jouke Post, John Swagten, Maarten Willems en Faas Moonen hebben we 
onze gedachtegang kunnen omzetten in tastbare resultaten. Hierbij willen we ze dan ook bedanken voor hun 
hulp en kritische blik. Daarnaast willen we onze ouders, Kitty en Tom bedanken voor de steun vanuit huis. 
 
Joost Assmann en Kevin Bender 
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Samenvatting Functieonderzoek  
 
In de 5de nota ruimtelijke ordening staat wat in Nederland moet gaan gebeuren in de periode 2000-2010. 
Samenvattend gaat de 5de nota over: maak ruimte en deel ruimte. Het komt neer dat bestaande steden verder 
worden verdicht en ruimte wordt gelaten voor natuur en ontspanning. Er kan op verschillende manieren 
gekeken worden naar de invulling van de compacte stad. Binnen de invulling en het creëren van een compacte 
stad past het ontwikkelen van een complex gebouw.  
 
Het complex gebouw is een integratie van verschillende functies in een gebouw. De verschillende functies 
hebben een verschillende functionele levensduur. Dit feit heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van het 
complex gebouw. Problemen die naar boven komen, zijn onder meer de configuraties van de functies, 
bouwfysische, constructieve en bouwtechnische problemen. 
 
Voor de configuratie van de verschillende functies zijn er verschillende mogelijkheden. Stapeling, 
nevenschikking, combinatie en vervlechting zijn de mogelijkheden die de vorm van het complex gebouw 
kunnen bepalen. Elk systeem heeft zijn voor en nadelen. De uiteindelijke keuze is afhankelijk van de eisen, die 
gesteld worden aan het functioneren van het gebouw. Elke functie krijgt een individuele entree. Door dit 
gegeven blijft voor elke functie zijn eigen individualiteit gehandhaafd. Mede door de eigen entree wordt 
voorkomen dat er een drager/inbouw principe ontstaat. Voordat naar de definitieve vorm en samenstelling van 
het complex gebouw kan worden gekeken, kaderen we het onderzoek in door een locatie te kiezen.  
 
Gekozen is voor het gebied waar nu het beursgebouw staat. Het beursgebouw gaat in de toekomst verhuizen 
naar een locatie aan de rand van Eindhoven. Met een locatie is het makkelijker om een invulling te geven aan 
de te kiezen functies. De keuze voor Eindhoven is geen toeval. Eindhoven kent dezelfde problemen als de 
grote steden in de Randstad. Eindhoven wil uitbreiden maar kan het niet buiten zijn grenzen. Dus de stad moet 
volgens de visie van de 5de nota verdichten. Het complex gebouw is een goeie invulling voor de problematiek 
voor Eindhoven. 
 
De stedenbouw dient als onderlegger voor het verdere ontwerp. Voor de toekomstige stedenbouwkundige visie 
wordt er gebruik gemaakt van een ontwerp van de studenten stedenbouw, die een nieuwe visie hadden voor 
het gebied rond de Fellenoord. In de visie wordt de Fellenoord opgedeeld in twee rijstroken. Een verdiepte 
strook voor snel verkeer en een strook voor bestemmingsverkeer. Hierdoor wordt het gebied rond het complex 
gebouw een entree voor bezoekers met auto en trein. Het complex gebouw als centraal punt in Eindhoven. Een 
atrium voor de stad die een trendzettende functie heeft in de stad. De vraag is dan welke functies er moeten 
komen. De verschillende invloeden vanuit Eindhoven kunnen een start geven aan het complex gebouw. Philips 
(techniek), technische Universiteit (kennis) en Design Academy (kunst) kunnen elkaar versterken op één 
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locatie. Die samenvoeging leidt tot de volgende functies: ontmoetingscentrum, VR-centrum, kunstuitleen, 
restaurant, apart-hotel, ateliers/werkruimte, fietsenstalling en een parkeergarage. Via referentieprojecten en 
instanties zijn alle levensduren bepaald. Deze variëren van 10 tot 40 jaar, waarbij de parkeergarage een 
blijvende plint is. Een basis die er altijd is, waarop het complex gebouw zich kan vormen. 
 
Hoe gaat het gebouw er nu uitzien en hoe mag het gebouw in de toekomst gaan groeien? Om hierop antwoord 
te kunnen geven en structuur te geven aan eventuele toekomstige ontwikkelingen, zijn er spelregels. 
De spelregels vormen de envelop en de leidraad voor het complex gebouw. 
 
Kortom het complex gebouw is een gebouw dat behoefte creëert door bepaalde trends te zetten in plaats van te 
volgen. Functies, die de basis vormen van het complex gebouw. Iedere functie heeft een eigen entree. 
Met dit gegeven kan een link worden gelegd naar de bouwtechniek. 
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Samenvatting Materiaalonderzoek  
 
Sinds de jaren negentig is de overheid bezig met een strikter milieubeleid, dat betrekking heeft op afval- en 
energiebeperking. Als reactie op dit beleid, kwam de bouwsector met het duurzaam bouwen. Met het duurzaam 
bouwen probeert men de afvalstroom en energiegebruik te verminderen. 
 
Met duurzaam bouwen richt men zich vooral op het gebruik van materialen, die een lange levensduur hebben. 
Nu sluit dit niet aan op de hedendaagse trend van het korter worden van de levensduur van gebruiksfuncties. 
Een duidelijk voorbeeld is de kantorenmarkt, waarvan de levensduur snel afneemt. Als reactie op het duurzaam 
bouwen en inspelend op de trend van het korter worden van de levensduur van gebruiksfuncties, gaan we 
kijken of het mogelijk is om een gebouw te maken dat voldoet aan de eis technische levensduur materiaal = 
functionele levensduur. Om aan deze eis te voldoen is het belangrijk zich te verdiepen in de bouwmaterialen. 
 
Het gaat om hoe materialen zich gedragen na het beëindigen van de functionele levensduur. Als eerste is het 
van belang om te bepalen wat de gemiddelde levensduur is van verschillende bouwmaterialen. Aan de hand 
van een uitgave van de Stichting Bouwresearch is een lijst samengesteld met bouwmaterialen die beoordeeld 
zijn op hun gemiddelde levensduur. 
 
Nu is het niet mogelijk een gebouw te maken waarvan alle materialen exact dezelfde technische levensduur 
hebben als de functionele levensduur. Daarom is er een aanvulling op de materiaallijst, die het gedrag van het 
materiaal beoordeelt, voordat zijn technische levensduur is beëindigd. 
 
Er is onderzoek gedaan naar verschillende materiaalscenario’s. De scenario’s geven de mogelijkheid de 
materialen te beoordelen op hun toekomstige invloed op afvalvorming. Uit 4 behandelde scenario’s zijn twee 
scenario’s naar voren gekomen die de samenstelling van de eindlijst bepalen  
 
Scenario 1: na beëindiging levensduur gaan de materialen retour natuur. 
Scenario 2: na beëindiging levensduur worden de materialen gerecycled. 
 
Scenario 2 roept ook een aantal vragen op. Welke materialen zijn wel geschikt om te recyclen en welke niet? 
Om hier antwoord op te kunnen geven is het onderzoek van Hans Löfflad gebruikt. Een Duitse promovendus 
die een proefschrift heeft geschreven over de recyclebaarheid van materialen. Uit dit onderzoek zijn drie 
categorieën naar voren gekomen die het mogelijk maken een materiaal te beoordelen. 
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Als materialen in categorie 1 of 2 vallen dan kunnen de materialen gerecycled worden. Valt het materiaal in 
categorie 3, dan zijn er invloeden van synthetische materialen, waardoor het materiaal niet gerecycled kan 
worden. 
 
Met het onderzoek naar materialen is een materiaallijst ontwikkeld, die gebruikt kan worden voor het 
materialiseren van gebouwen die een bepaalde functionele levensduur hebben. 
 
Met de lijst kan men een ontwerp detailleren volgens een aantal vaste stappen. Als eerste worden gekeken of 
er materialen zijn die dezelfde levensduur hebben als de functie. Zo niet, dan kan men materialen selecteren uit 
scenario 1 of 2. Zodra materialen gebruikt worden uit scenario 2 dan moet men zoveel mogelijk materialen 
kiezen die vallen in categorie 1 en 2.  
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Samenvatting het ontwerp 
 
In hoofdlijnen is het verslag “het ontwerp”, de uitwerking van het functieonderzoek en materiaalonderzoek. De 
resultaten komen samen in het uiteindelijke ontwerp. Het studieontwerp is de test of we een antwoord kunnen 
vinden op de probleemstelling. In het verslag komen eerst de uitwerking van het concept en de vertaling naar 
de verschillende functies aan bod. In het tweede deel komt de uitwerking van de concepten naar materiaal en 
detail aan bod. 
 
Het complex gebouw heeft een bepaalde invloed op de bezoekers. Het gebouw ligt centraal tussen de 
verschillende aanvoerroutes van mensen. In de buurt zijn de NS, de Fellenoord voor het autoverkeer en een 
fiets/voetpad vanuit Woensel naar het centrum. Daarnaast  is het een trekpleister voor bezoekers, door de 
aanwezigheid van trendzettende functies. De verrijking vindt plaats op artistiek en wetenschappelijk niveau. 
 
Als men het complex gebouw betreedt komt men op een plein, dat gevormd is door de verschillende functies. 
Hier vindt een interactie plaats tussen de bezoekers, werknemers en passanten. Ze ervaren een vervlechting 
van functies. Simpele blokken die in elkaar verweven zijn waardoor er een dynamiek ontstaat.  Het 
materiaalgebruik geeft een extra impuls aan de dynamiek. De variatie in materialen laat de bezoekers ervaren 
dat het complex bestaat uit een vervlechting van individuele functies. Maar het materiaal geeft ook een extra 
dimensie aan de dynamiek. Door de vergankelijkheid van de materialen, beseffen bezoekers dat de functies 
maar tijdelijk zijn. 
 
Alle functies binnen het complex gebouw moeten autonoom kunnen functioneren. Als een functie verdwijnt, dan 
moeten de andere nog blijven werken. Met dit gegeven is aan de hand van referentie projecten en de 
Bauentwurfslehre van Neufert, een programma van eisen geschreven voor 7 functies. In het gebouw is een 
Parkeerkelder aanwezig. Deze dient als plint voor het complex gebouw. Boven op de plint staan een 
fietsenstalling, apart hotel, ateliers en werkruimten, restaurant, kunstuitleen, ontmoetingscentrum en VR-
centrum. Per functie is een architectonisch concept bepaald. Op het concept zijn de stedenbouw, het 
materiaalgebruik en de levensduur van invloed op het uiteindelijke resultaat. Het uiteindelijke resultaat wordt 
zichtbaar gemaakt in het detail. 
 
Voor het materialiseren is het van belang dat materialen geselecteerd worden die een levensduur hebben die 
overeenkomt met de functionele levensduur. Hiervoor is gebruik gemaakt van de materiaallijst uit het materiaal 
onderzoek. Nu is het niet mogelijk om voor 100% materialen te gebruiken die voldoen aan de levensduur eis. 
Om dit toch zoveel mogelijk te benaderen is extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van het detail. Door 
op een bepaalde manier te detailleren is het mogelijk om de levensduur van materialen te beïnvloeden en dus 
aan te passen aan de na te streven levensduur.  
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Met de uitwerking tot in detail ontstaat een complex gebouw, dat we kunnen gebruiken om de probleemstelling 
te toetsen. De belangrijkste conclusies zijn: 
 Materialiseren van functies op levensduur is bijna niet mogelijk. De lijst bouwmaterialen is ontoereikend.  
 We hebben te maken met een nieuwe soort architectuur. De invloed van levensduur op het ontwerp, 

betekent dat anders gekeken wordt naar materialen en de functie. 
 Doordat iedere functie een eigen deur (individualiteit) heeft kan het complex gebouw ook in de toekomst 

blijven functioneren. 
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1. Inleiding  
 
Het maatschappelijk probleem van de verdichtingsproblematiek, is de basis van onze afstudeeropdracht. 
Nederland heeft nog maar weinig ruimte om te bouwen. Bestaande steden, vooral in de Randstad, moeten 
volgens de 5de nota ruimtelijke ordening uitbreiden binnen de bestaande stadsgrenzen. Daarbij wordt vooral 
gekeken naar het integreren van functies binnen een gebouw. Maar naast de ruimteproblematiek, is ook het 
milieu binnen de bouw wat om aandacht vraagt. Op dit probleem wordt al door de bouw gereageerd, door zich 
te richten op duurzaam bouwen.  Toch is dit volgens sommigen niet de oplossing. 
 
Prof. Ir. J. Post heeft zijn twijfels bij het duurzaam bouwen. De grootste kanttekening is: waarom gebruiken we 
duurzame materialen voor gebouwen, die helemaal niet zolang meegaan? Vooral bij kantoren is goed 
waarneembaar dat de functionele levensduur korter wordt, terwijl de technische levensduur van materialen 
toeneemt. Om te testen of het anders kan, is een experiment gedaan door dhr J. Post. Het project XX is een 
kantoorgebouw, waar men met de doelstelling is gestart dat de technische levensduur van de materialen gelijk 
is aan de functionele levensduur (meer is terug te vinden in verslag 1 het referentieonderzoek).  
 
Nu willen wij kijken of we deze denkwijzen kunnen samenvoegen. We willen dus met de resultaten van project 
XX kijken of het mogelijk is om meerdere functies te combineren in een gebouw, waarbij de technische 
levensduur gelijk is aan de functionele levensduur. Het complex gebouw! 
 
Tijdens de onderzoeksfase is onderzoek gedaan naar welke functies er in een gebouw kunnen worden 
gecombineerd. Om de omvang van het onderzoek enigszins te beperken, hebben we dit geprobeerd in te 
kaderen door een bijpassende locatie te zoeken. De locatie is Eindhoven geworden en dit alles is behandeld in 
het functieonderzoek en is na te lezen in verslag 2. Naast het functieonderzoek is er ook een materialen 
onderzoek gedaan. Hierin is er gekeken naar een ander relevant deel van het onderzoek. Materialen vormen 
een belangrijk onderdeel van het onderzoek. Daarom is er gekeken wat de technische levensduur is van de 
meest voorkomende bouwmaterialen en wat de gevolgen zijn voor het milieu. Dit alles is terug te vinden in 
verslag 3; het materiaal onderzoek. 
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De resultaten van de verschillende onderzoeken komen samen in het uiteindelijke ontwerp. Het ontwerp is een 
uitwerking van de resultaten en heeft als doel het toetsen van de probleemstelling. In het ontwerpverslag wordt 
stapsgewijs uitleg gegeven hoe het complexgebouw wordt gevormd. In het eerste deel wordt per functie het 
architectonische concept verklaard. In het tweede deel wordt uitgelegd welke materialen per functie worden 
toegepast en hoe dit in de detaillering naar voren komt. 
 
Het geheel komt samen in het complex gebouw, waar er naar de totale werking van het complex wordt 
gekeken. Het uiteindelijke resultaat dient als basis voor de uiteindelijke conclusies, waarmee met dit verslag het 
totale onderzoek en daarmee de afstudeerfase wordt afgesloten. 
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2. Uitgangspunten architectuur 
 

2.1 Impuls voor de bezoeker 
 
Waarom komen mensen naar het complex gebouw? Bij de formulering van de functies voor het complex 
gebouw werd als uitgangspunt, trendsettende functies genomen. Mensen willen er naar toe omdat in hun 
behoefte wordt voorzien. Voor het initiële ontwerp, de verrijking op artistiek en wetenschappelijk vlak en de 
toekomst moeten uitwijzen wat voor een vraag er kan komen.  
Op stedenbouwkundig niveau komen mensen langs het complex gebouw omdat de auto, of de fiets gestald 
staat, of ze maken gebruik van de doorgaande route langs het gebouw dat Woensel met het centrum verbindt. 
De ligging van het gebouw, zijn schaal en massa laten het gebouw tegen de achtergrond van Eindhoven naar 
voren komen. Mensen zullen zich altijd bewust zijn van de aanwezigheid van het complex gebouw en diens 
verandering in de tijd. In feite is het zo, dat als het complex gebouw verandert, de stad ook zal veranderen. Het 
is immers een trendsettend gebouw. 
Het complex gebouw zal een plek van relativering worden. Is het wel strikt noodzakelijk om een gebouw tot in 
de eeuwigheid te laten glanzen? We bevinden ons nu in algemene zin op het grensvlak waarbij een keuze moet 
worden gemaakt tussen wanneer een gebouw gesloopt moet worden of wanneer het gebouw gerestaureerd of 
gerenoveerd wordt. Het gebouw moet een emotionele en/of architectonische meerwaarde hebben om het te 
restaureren of renoveren c.q. “te vereeuwigen” Zonde van de gebouwen die gesloopt worden. Deze gebouwen 
functioneren voor een bepaalde periode, maar het gebouw heeft geen emotionele waarde of is architectonisch 
gezien het niet waard. De plattegronden kloppen niet meer of de uitstraling was het niet meer waard om het te 
restaureren.  
Bij het complex gebouw worden functies neergezet, waarvan de architectuur wel kan kloppen. Het krijgt een 
architectonische waarde voor de tijd dat de functie onderdeel uitmaakt van het complex gebouw. De plattegrond 
klopt en de uitstraling of identiteit is zodanig dat de discussie van restauratie, renovatie of herbestemming 
tegenover sloop helemaal niet gevoerd hoeft te worden. De architectuur is nooit achterhaald en is derhalve 
altijd bij de tijd.  
 
Mensen die dit soort overpeinzingen kunnen maken, bezoeken het complex gebouw en zullen dit gaan zien als 
een statement, zolang het maar in hun behoeften voorziet. 

 
Altijd bij de tijd 
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2.2 De beleving van het atrium 
 
Het atrium, gevormd door de omliggende functies, wordt altijd via een passage of onderdoorgang bereikt. 
Vanuit het centrum van Eindhoven via de Piazza moet onder het spoor door ook nog een hoogteverschil 
overwonnen worden. Via de Lardinoisstraat kan men via een onderdoorgang het atrium betreden. Bij deze 
onderdoorgang kan meteen de fiets gestald worden om te voet verder te gaan.  
Vanuit Woensel wordt eerst de Fellenoord over gestoken via een brug en een oversteekplaats om dan ook via 
de Lardinoisstraat en de onderdoorgang het atrium te voet te betreden.  
Vanuit het stationsgebied moet eerst de Vestdijktunnel overgestoken worden via een brug. Bij de 
onderdoorgang onder de kunstuitleen kan het atrium te voet betreden worden.  
Met de auto wordt het complex gebouw bereikt via de parkeergarage onder het gebouw. Deze parkeergarage 
wordt ontsloten via de Lardinoisstraat die te bereiken is via de bestemmingsverkeerroute van de Fellenoord. De 
route op het huidige niveau van de Fellenoord. Via deze route kunnen bezoekers van Eindhoven de auto kwijt 
en kunnen ze via een toegang in het hart van het atrium het complex gebouw bezoeken.  
Het complex gebouw wordt dus een bestemming waar mensen naar toe gaan. Via de bruggen en 
onderdoorgangen wordt men als het ware voorbereidt op wat komen gaat. De buitengevels laten geen twijfel 
bestaan over wat er in het atrium te zien is. Een soort grensvlak tussen de stad en het atrium van het complex 
gebouw. Van buiten moet dus kunnen worden gezien wat vanuit het atrium betreden kan worden. De identiteit 
van de functies moet dit aangeven. De plint onderscheidt het gebouw van de drie spoortorens en maakt een 
onderdeel uit van de betreding. Het atrium wordt te voet betreden zodat bezoekers de tijd krijgen het complex 
gebouw te ervaren en te overpeinzen.  
In het atrium aangekomen ervaart men dat deze gevormd wordt door de omringende functies. De 
onderdoorgangen, verspringingen van functies en het feit dat het dak een onderdeel uit maakt van de betreding 
van de functie, geven dit aan. Met trappen worden de daken onderdeel van het atrium.  

2.3 De beleving van tijd 
 
Hoe wordt nu de factor tijd beleefd in het atrium? In het initiële ontwerp zijn functies geplaatst met verschillende 
levensduren. De vergankelijkheid wordt na verloop van tijd zichtbaar bij alle functies. Er verdwijnt een functie en 
er komt weer een nieuwe bij. Onderling is het verschil in levensduur ten opzichte van de nieuwe functies ook 
weer zichtbaar. De bezoeker ervaart welke functie erbij is gekomen en welke in de toekomst weer gaat 
verdwijnen om plaats te maken voor nieuwe functies. Ook al zijn er in de toekomst alleen dezelfde functies, de 
volgorde van verdwijnen en vervangen blijft altijd zichtbaar. Het perpetuem van een veranderende stad.  
Als dit perpetuem zich bewijst, zullen mensen altijd blijven komen omdat in een behoefte wordt voorzien, 
afhankelijk van toekomstige veranderingen.  

 
Manhattan 

     
Bestemming complex gebouw 
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2.4 De beleving van vorm 
 
In elkaar vervlochten rechthoeken bepalen de vorm van het complex gebouw. Ze overlappen elkaar en ze 
verspringen ten opzichte van elkaar. De blokkendoos voor gevorderden. Het grit bepaalt de beperking in vorm 
en geeft de orthogonale positionering van de blokken. Het feit dat de blokken ten opzichte van elkaar 
verspringen, suggereert de dynamiek. Alsof de blokken niet netjes boven elkaar geplaatst zijn, omdat in de 
gedachte die tijdelijkheid mee speelt.  
Vanuit het atrium is de diepte van de functies niet te bepalen. Deze diepte, bepaald door de optimale 
plattegrond, is alleen te ervaren in het blok die de functie huisvest. Dit gegeven verhoogt de dynamiek en die 
spanning die het atrium teweegbrengt.  

2.5 De beleving van materiaal en identiteit 
 
Van buiten kan men zien welke functie het blok, dat deel uit maakt van het complex gebouw, huisvest. Na 
betreding van deze functie wordt het vermoeden, dat men buiten had, bevestigd. Niet alleen een billboard aan 
de gevel geeft aan wat voor een functie door diezelfde gevel is omsloten, maar ook door tijd, typering en 
karakter. 
 
Tijd: 
Functies die sterker aan verandering in tijd onderhevig zijn, meer in de tijd laten veranderen. Deze verandering 
in tijd komt tot uitdrukking in de vergankelijkheid van het materiaal. Het verschil in levensduren van de functies 
moet duidelijk te zien zijn. 
 
Typering: 
Het materiaal moet een typering voor de functie zijn. De gevel moet kunnen worden gelezen, waaruit de 
betekenis van de functie zichtbaar wordt. Het VR-centrum in staal, glas en karton. Dit karton versterkt de 
technologie en maakt zich aldus ondergeschikt aan de virtual reality en multi-media.  
Traditie en vakmanschap, of vakmanschap in hout, voor de ateliers en werkruimten. Het gebruik van het 
materiaal, indeling, schaal en ritme van de gevel kunnen als middel worden gebruikt om de typering of 
betekenis te versterken.  
 

 
Tijd 
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Karakter: 
Functies die in het complex gebouw worden geplaatst krijgen een karakter. Een introvert karakter met kleine 
raamopeningen of diep verzonken ramen. Een extravert karakter met grote raamopeningen of ramen die uit de 
gevellijn steken. Men kan dan zien wat er zich binnen afspeelt. Een apart-hotel waar mensen zich terug trekken 
heeft een introvert karakter. Een publiekstrekker zoals het VR- centrum is extravert. Het karakter kan ook 
gebruikt worden om een concept of functie te versterken. De kunstuitleen krijgt een gesloten gevel om de 
collectie te beschermen.  
 
De gevel krijgt de functie de intermediair te zijn tussen de stad en de functie. Met het materialiseren en de 
detaillering van de gevel wordt de identiteit van de functie zichtbaar. Niet een uitgesproken vorm, maar met 
vergankelijkheid en typering van het materiaal en het karakter van de functie wordt de identiteit zichtbaar. De 
individualiteit van de functies komt naar voren in het programma van eisen en het feit dat ze allen een eigen 
entree hebben.  
De vrijheid in vormgeving is er nog steeds omdat niet gekozen is voor hergebruik van materialen op basis van 
standaardisering en maatvoering. Volgens de scenario’s van het XX project is gekozen voor het retourneren 
naar de natuur en recycling. Deze scenario’s zijn herschreven en vormen de onderlegger voor de 
materiaalkeuze en diens vrijheid. Geen modulemaatvoering of standaardmaten voor gevelbeplating of 
constructiedelen.  

2.6 Het formele en het informele 
 
Bij een traditioneel bouwblok is de buitenzijde de formele zijde van het gebouw. Gesloten gevels waarbij het 
gebouw zich afzondert van de stad. De introverte zijde. De binnenzijde van het bouwblok is de informele zijde 
met open gevels naar de bezoekers toe. Aan deze informele zijde kan een identiteit afgelezen worden. De 
entrees kunnen aan de formele als ook aan de informele zijde gesitueerd worden. 
 
Bij het complex gebouw moet de formele en de informele zijde opnieuw gedefinieerd worden. De buitenzijde 
van het dynamische bouwblok is nog steeds de formele zijde waar de identiteit al zichtbaar wordt. Tijd en 
typering zijn al zichtbaar en afhankelijk van de functie wordt de gevel open of gesloten. De formele zijde kan 
dus ook extravert zijn. De binnenzijde van het dynamische bouwblok is nog steeds de informele zijde waar ook 
de identiteit waar te nemen is. Tijd, typering en karakter kenmerken de gevel. Het enige verschil met de formele 
zijde is dat aan de informele zijde de entrees geplaatst worden en dat eventueel het verkeer in de functie direct 
achter de gevel geplaatst wordt. De dynamiek wordt hierdoor verhoogd en het atrium-concept wordt versterkt. 
 

 
Traditionele bouwblokken op het Ceramique- 
terrein; Maastricht. 

 
De gevel als intermediar tussen stad en 
functie. 
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2.7 De interface en de transitie. 
 
De interface is een scheiding van ruimten. Het kan binnen van buiten scheiden. De interface is dan de gevel. 
Het kan ook een scheiding in een gebouw zijn. Deze interfaces of grensvlakken kunnen een overgang van de 
ene ruimte naar de andere, versterken of vervagen. In het eerst geval is het grensvlak dicht en is men van het 
ene moment op het andere in een totaal andere ruimte. De ruimten hoeven geen relatie met elkaar te hebben. 
Met een deur kan het grensvlak doorbroken worden. In het andere geval is het grensvlak transparant of 
translucent en vervaagt deze als het ware. De ruimten kunnen een relatie tot elkaar hebben zonder de 
noodzaak dat de functies hetzelfde zijn.  
Het gegeven van de interfaces kan vervreemdend of verhelderend werken. Bij een open grensvlak is het niet 
altijd duidelijk waar men zich bevindt. Een open grensvlak dat een scheiding vormt tussen binnen en buiten 
geeft wel duidelijkheid. Bij een dicht grensvlak bestaat er geen twijfel en worden ruimten duidelijk van elkaar 
gescheiden.  
De interface is in feite een grensvlak tussen twee bestemmingen. Men betreedt een ruimte waar men moet zijn. 
De mate van openheid geeft de relaties weer van de bestemmingen of de ruimten onderling. 
 
De transitie maakt een verweving van ruimten mogelijk. Het is het tegenovergestelde van een interface en 
beschrijft een gang of allee, die ruimten met elkaar verbindt. Ruimte en transitie vormen een doorgaande 
beweging en kunnen mensen leiden zonder dat de ruimten echte bestemmingen worden.  
 
De interface en transitie zijn een vorm van montage. De volgorde van ruimten die een bezoeker van een 
gebouw doorloopt, kan ontworpen worden en geeft een beeld en een gevoel van het gebouw. De schaal en 
maat van de ruimten en transities en de mate van openheid van de interfaces geven het een betekenis of 
lading. Een lange smalle gang als transitie geeft de ruimten die het verbindt, een symbolische meerwaarde. 
Een brede hoge gang wordt zelf een ruimte en geeft de ruimten die hierdoor verbonden worden een 
ondergeschikte betekenis. Bij een interface wordt een deel uit de beweging gehaald. Anders als bij een 
transitie, is de interface abrupt. De mate van abruptheid wordt dan weer bepaald door de openheid van het 
grensvlak die de interface maakt. 
 

 
Open interface 

 
Dichte interface 

 
Een smalle en een brde transitie 



Complex gebouw Ontwerp  augustus 2003 

Joost Assmann & Kevin Bender    P21 
 

3. Programma van Eisen. 
 
Alle functies moeten autonoom kunnen functioneren. Als een functie in de toekomst verdwijnt, moeten de 
andere nog blijven “werken”. Aan de hand van referentieprojecten, Bauentwurfslehre van Neufert en 
beargumentering, zoals lichttoetreding en situering op de locatie, wordt de ideale maat voor de afzonderlijke 
functies bepaald. Met deze ideale blokken wordt de configuratie van het complex gebouw bepaald. 

4. Ontwerpproces. 

4.1 Parkeerkelder. 
 
De parkeergarage voor auto’s beslaat het gehele perceel binnen het spoor, de Fellenoord, de weg naar het 
18/9 plein en de weg achter de spoortorens.  
 

 Per parkeerplaats 12,5 m²; 
 Bij een tweebaansweg 6 m breed; 
 Bij een eenbaansweg 3 m breed. 

4.2 Fietsenstalling. 

4.2.1 P.v.E. 
 
De fietsenstalling wordt gereserveerd voor mensen die in het complex gebouw moeten zijn. De fietsenstalling 
kan als volume deel gaan uitmaken van het complex gebouw. Dit volgt uit het ontwerpproces. 
 
1. Plaatsingsruimte voor fietsen: 

 
 Per fiets 1,3 m²; 
 Per fiets 1,6 m bij 0,7 m; 

1000 fietsen inclusief verkeersruimte  1500 m² 
 
2. Ruimte voor toezichthouder      10 m²+ 
           1510 m² 
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4.2.2 Concept & beleving 
 
De fiets als heilige koe. Het gemak van de fiets in het centrum van een stad moet gewaardeerd worden en als 
zodanig moet de fiets een plaats krijgen om gestald te worden. Een fietsenstalling die als een functie in het 
complex gebouw verweven wordt. Het belang van de fietsenstalling wordt hiermee benadrukt, zeker in 
Eindhoven, waar het stallen van een fiets geen sinecure is.  
De plint kan via een helling met de fiets betreden worden. Bezoekers van het complex gebouw kunnen onder 
de ateliers en werkplaatsen door en via een ingang de fietsenstalling in. Met de fiets in de hand kan men op 
een van de verdiepingen de fiets in een rek plaatsen. Via een hellingbaan kunnen deze verdiepingen betreden 
worden. Ook op het dak kan de fiets gestald worden.  
Het gebouw is in zijn geheel open en wordt als zodanig niet door gevels afgesloten. De constructie is vanuit de 
gevel teruggeplaatst. De persoon die de fiets stalde, ziet vanuit het atrium van het complex gebouw zijn fiets 
boven de plint zweven. Fietswielen steken uit de gevel om het belang en de verering van de fiets kracht bij te 
zetten.  
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4.3 Apart- hotel. 
 

4.3.1 P.v.E. 
 
Volledig ingerichte tweekamer appartementen waar mensen van buiten de stad voor een langere periode kan 
verblijven. Voor een kortere periode worden eenkamer hotelkamers geplaatst. Het apart-hotel krijgt een eigen 
restaurant met keuken, waar alle maaltijden genuttigd kunnen worden. (geschatte aantal maaltijden op 50) Het 
apart- hotel functioneert dan ook als het restaurant van het complex gebouw na 10 jaar al verdwijnt.  
 
12 Appartementen: 
 
1. Woonkamer  36 m² 
2. Slaapkamer  16 m² 
3. Keuken  4 m² 
4. Badkamer  4 m² +   

60 m²  720 m²  
 
16 Hotelkamers: 
 
5. Woon/ slaapkamer 25 m² 
6. Badkamer  5 m² + 

30 m²  480 m² 
  
Overige ruimten: 
 
7. Foyer  100 m² 
8. Technische ruimte  50 m² 
9. Keuken   100 m² 
10. Restaurant 170 m² 
11. Support: 5 x 25 =  125 m²+ 

545 m² + 
1745 m² 

Verkeersruimte 10 %    175 m² + 
 

1920 m² 
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4.3.2 Concept & Beleving 
 
Het apart-hotel moet een plek worden waar gasten van buiten de stad voor korte en lange tijd zich terug kunnen 
trekken van de stad en drukte. Het moet voor de gasten hun eigen stek worden. Het gebouw is daarom in 
zichzelf teruggetrokken door een dichte gevel, waarvan het uiterlijk gedirigeerd wordt door het materiaalgebruik. 
Lange stroken gefelst blank aluminium en lange smalle banen glas waar daglicht door naar binnen valt.  
Het apart-hotel wordt betreden vanaf het dak van het VR-centrum. In deze foyer kan men in checken, de sleutel 
en de post opvragen. Vanuit de foyer kan men naar beneden. Op het niveau van de plint ligt het restaurant. 
Vanuit de foyer kunnen ook de appartementen en hotelkamers bereikt worden. Via een smalle lange gang, met 
een vide, kunnen de appartementen en hotelkamers bereikt worden. In die lange gang neemt men in feite 
afscheid van de stad en, zodra men de deur van de kamers opent, trekt men zich terug. De gang dient als een 
transitieruimte. Vanuit de gang kan men de ontmoetingsruimte waarnemen. Door de integratie van de gevel van 
de ontmoetingsruimte in de gevel van het apart-hotel, heeft men nog vaag contact met de ruimte waar men 
hard gewerkt heeft. Om het werk te ontvluchten moet men door de deur naar het appartement of hotelkamer. 
De gevel tussen de gang en kamers dient als dichte interface  tussen de transitieruimte en de kamers. 
De appartementen en hotelkamers geven een ruimtelijk gevoel. Geen wanden en deuren en dus lange 
zichtlijnen. Het is in feite een ruimte met een vast meubel, iets uit het midden bij de appartementen en langs 
een muur bij de hotelkamers. Dit meubel bevat een toilet, ligbad en wastafel. Voor het appartement ook nog 
een koelkast en kooktoestel.   
Smalle ramen maken daglichttoetreding mogelijk en geven de ruimten zijn kwaliteit. Een dichte muur langs de 
gang en veel daglicht via de gevel. Bij de appartementen en de hotelkamers is het mogelijk een tuindeur te 
openen met een Frans balkon. Deze smalle ramen liggen in een diepe negge, die het introverte karakter van de 
ruimten en functies benadrukt, en het geeft de bezoeker zicht op de gevel die zich om de negge vouwt. De 
vergankelijkheid van het gefelsde aluminium is goed waar te nemen.  
 
Het apart- hotel blijft 25 jaar bestaan. Het aluminium zal wit uit gaan slaan. De corrosie zal een beeld geven van 
de degradatie van het materiaal en de tijdelijkheid van de functie. De tijdelijkheid wordt zoveel mogelijk 
benadrukt door de gebruikte materialen.  
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4.4 Ateliers en werkruimten voor beginnende ondernemingen. 
 

4.4.1 P.v.E. 
 
De ratio en het gevoel worden in een gebouw verenigd. Ateliers voor kunstenaars, die hun werk via de 
kunstuitleen bekend kunnen maken, en werkruimten voor beginnende ondernemers in de techniek, die hun 
producten in het ontmoetingscentrum kunnen presenteren. Kunstenaars en technici kunnen samenkomen in 
gezamenlijke pantry’s of pauzeruimten. 
 
 
1. Kantoortuin/ Ateliers     600 m² 
2. Gezamenlijke pantry/ pauzeruimte    50 m²  
3. Entree functie      20 m²  
4. Toiletten       25 m² 
5. Techniek       10 m² + 
        705 m² 
 
Verkeersruimte 10 %      70 m²+ 
           775 m² 
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4.4.2 Concept & beleving  
 
In de ateliers en werkruimten voor beginnende ondernemingen, worden de krachten gebundeld. Het gevoel en 
de ratio komen in dit gebouw samen. Kunst en techniek kunnen worden verenigd. Edison was de uitvinder van 
de gloeilamp; Holthuis en Soll LeWitt zijn mensen die hier als kunstenaars mee verder zijn gegaan. Deze 
bundeling komt in de gevel naar voren als een laminaat van hout dat bijeen wordt gehouden door stalen 
banden. In de constructie wordt dit ook zichtbaar. Een 200 jaar oude techniek om hout mechanisch te 
lamineren als letterlijke en figuurlijke bundeling van krachten. 
Het gebouw wordt bereikt via het dak van het VR-centrum. Met een trap naar de ingang wordt het verschil in 
hoogte beslecht. Men “betreedt” het gebouw. De trap wordt als een transitie element gebruikt om een 
“gezamenlijke” werkplek te ontsluiten. De bezoeker komt binnen en bevindt zich in een kolomvrije verdieping, 
hoge ruimte met vrij indeelbare werkplekken en een open pauzeruimte. Via vides in bovengelegen verdiepingen 
is de openheid van het gebouw te overzien. Een open plek waar kunstenaars en beginnende techneuten hun 
gang kunnen gaan en waar interactie kan plaatsvinden. Dus geen indeling van kantoorruimten waar men zich 
toch gaat afzonderen. Om de horizontale openheid op de verdiepingen ook in verticale zin te krijgen, komt er 
langs de zijkant van de vides een steektrap om de andere verdiepingen te bereiken. De trap wordt een duidelijk 
zichtbaar element dat de verticale openheid benadrukt.  
Op de 1ste verdieping aangekomen (ook te bereiken met een lift), valt de horizontale openheid weer op. Men 
kan nu via de vides ook naar boven en naar beneden kijken. Aan de gevelzijde is langs de vide nog een 
loopgang gemaakt, bedoeld om het werk even te laten rusten of opnieuw inspiratie op te doen. Op de 2de 
verdieping krijgt men dezelfde ervaring als op de 1ste verdieping. Voor alle verdiepingen geldt een 
verdiepingshoogte van 4 meter. Dit benadrukt het ruimtegevoel. 
 
De gevel en de constructie wordt uitgevoerd in meranti. Dit hout, dat onbehandeld 20 jaar mee kan, wordt voor 
de constructieve delen mechanisch gelamineerd en wordt gebruikt voor de gevel om de bundeling te 
benadrukken. De vergankelijkheid toont zich in het grijs worden van het hout.  
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4.5 Restaurant. 
 

4.5.1 P.v.E. 
 
Een ruim opgezet restaurant waar mensen na hun bezoek aan het ontmoetingscentrum, het VR-centrum of de 
kunstuitleen kunnen gaan eten. Een loungegedeelte waar de collectie van de kunstuitleen in een catalogus of 
via multi-media bekeken kan worden.  
Per tafel wordt 16 m² aangenomen. Aan deze tafel kunnen 6 personen zitten en de loopruimte is hierbij 
inbegrepen. Het wordt een restaurant voor 100 personen.  
 
1. Eetgedeelte        300 m² 
2. Keukenblokken       40 m² 
3. Entree garderobe       40 m² 
4. Afwasruimte       12 m² 
5. Toiletten:1 dames, 1 heren      8   m² + 

400 m² 
 
20 % verkeersruimte       100 m² + 
            500 m² 
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4.5.2 Concept & beleving 
 
Bij binnenkomst van het restaurant wordt een open kolomvrije ruimte zichtbaar waarin. De bezoeker betreedt 
een eerlijk gebouw waar de bereiding van de gerechten te zien is en waar de constructie en details zichtbaar 
zijn. Deze eerlijkheid als concept voor het restaurant komt naar voren uit het feit dat bij deze functie de 
vergankelijkheid het beste te zien zal zijn. Het restaurant blijft 10 jaar op het dak van het ontmoetingscentrum. 
Een glazen doorzichtige binnenafwerking doorloopt in de beglazing waardoor de Fellenoord en het 
stationsgebied te overzien is. Een grote plafondhoogte geeft de ruimtelijkheid en versterkt de eerlijkheid doordat 
de constructie hieronderdoor loopt. In dezelfde richting als de constructie kan het dak geopend worden. Bij 
goed weer kunnen bezoekers in feite buiten eten en kunnen zij letterlijk de openheid van het gebouw ervaren.  
  
De inrichting van het restaurant loopt in dezelfde richting als de hoofddragers van de dakconstructie en is als 
een soort langwerpige sculpturen ontworpen. In deze sculpturen zijn de keukens, toiletten, afwasgedeelte en 
garderobe opgenomen. De ruimte is hiermee niet opgedeeld maar wordt gevormd door deze sculpturen, waarin 
ook de eettafels zijn opgenomen die precies tussen de constructie, en dus onder de te openen daken, staan. 
  
Het restaurant gaat, zoals gezegd, 10 jaar mee. Onbehandeld vurenhout dat overal in het zicht komt, wordt als 
hout skeletbouw in elkaar gezet. Het verschil tussen het hout, dat aan de weersinvloeden wordt bloot gesteld en 
het hout dat binnen gebruikt wordt, zal goed zichtbaar worden. De dragende schijven zijn buiten en binnen 
zichtbaar. Het verschil in verweren uit zich in de verschillen in kleur van de dragende schijven. De bezoeker zal 
zich hiervan bewust worden. De passant ziet alleen de vergankelijkheid van het vurenhout buiten.  
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4.6 Kunstuitleen. 
 

4.6.1 P.v.E. 
 
De kunstuitleen wordt een plaats waar kunst tastbaar wordt met een landelijke dekking. Deze landelijke dekking 
wordt gezocht omdat nu ook het Van Abbe museum een groter publiek aantrekt. De ligging van de locatie 
maakt het mogelijk de auto, trein en fiets te nemen om kunst te ontdekken. De bezoeker kan eerst de steeds 
veranderende expositie bekijken. Het gebouw leidt de bezoeker langs de verschillende kunstwerken. Via 
smallere transitiegebieden wordt de bezoeker rondgeleid en langs alle ruimten geleid met de kunst van 
verschillende artiesten, schilderkunst en de sculpturen. Daarna kan de gehele collectie bestudeerd worden in 
de catalogushoek. Via de ontvangst of uitgave goederen kan het gekozen kunstwerk mee naar huis genomen 
worden.  
Een belangrijke technische eis is dat er geen direct inval van zonlicht plaats vindt. Natuurlijk licht kan alleen 
indirect binnen vallen als een diffuus natuurlijke lichtbron. 
  
1. Entree en garderobe      60 m² 
2. Ontvangst en uitgave goederen     30 m² 
3. Cataloguscorner incl. keuken     60 m² 
4. Toiletten: 4 dames, 2 heren met 2 urinoirs en 1 inv. toilet  30 m² 
5. Opslag schilderijen en sculpturen     200 m² 
6. Expositie schilderijen (200 in aantal), incl. transitieruimte  900 m² 
7. Expositie sculpturen (40 in aantal), incl. transitieruimte  450 m² 
8. Technische ruimte       20 m²+  
         1750 m² 
 
10 % verkeersruimte        175 m² + 
            1925 m² 
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4.6.2 Concept & beleving 
 
In een kunstuitleen wordt kunst tastbaar. Het kan naar huis meegenomen worden voor de duur van een 
leenperiode. De bezoeker moet de kans krijgen zich te oriënteren in de beschikbare schilderijen en beelden. 
Het kan ook zijn dat de bezoeker al een werk heeft uitgezocht en er rechtstreeks naar toe gaat om het te 
bekijken. Het gebouw krijgt een korte en een lange route.  
De kunstuitleen krijgt een steenachtige gevel, die als het ware rond het gebouw zit als een beschermende schil. 
Stalen korven gevuld met zwart graniet beschermen de in het gebouw aanwezige kunst en hebben daarnaast 
ook nog een beschermende functie voor de tweede transparante gevel. Diffuus licht komt naar binnen en 
directe weersinvloeden worden geweerd. Naast een beschermende functie van de gevel maken de eenvoudige 
vorm van het gebouw en het sobere uiterlijk van de gevel, het gebouw ondergeschikt aan de kunst. 
 
De kunstuitleen wordt betreden vanaf het niveau van de plint. Hier binnengekomen, wordt de lift naar de 4de 
verdieping genomen. De route volgt nu een pad terug naar de begane grond. Op de 3de en 4de verdieping zijn 
schilderijen te bezichtigen en op de 2de verdieping zijn de beelden te bezichtigen. Het pad of de rondgang door 
het gebouw wordt bepaald door een wand die over de vloer slingert. De wand bepaald de transities en de 
ruimten waar het werk tentoongesteld wordt. De transitie van de ene ruimte naar de andere wordt bewust smal 
en hoog gehouden, zodat de bezoeker voorbereid wordt op de volgende ruimte met werk van een andere 
kunstenaar. In deze ruimte aangekomen komt de schaalvergelijking met een huiskamer naar boven. Het werk 
kan dan beoordeeld worden in de context van het eigen huis. Een schilderij of beeld heeft dan dezelfde impact 
als het thuis aan de muur wordt gehangen.  
Als de bezoeker de hele verdieping doorlopen heeft komt een hellingbaan tevoorschijn, waarmee de rondgang 
naar de volgende verdieping kan worden doorgezet. Een hellingbaan versterkt deze rondgang, omdat men zich 
bewuster is van de omgeving en de waarneming geleidelijker gaat dan bijvoorbeeld bij een trap.  
Op de begane grond aangekomen kan bij een balie het schilderij wat gekozen is meegenomen worden naar 
huis. De korte route die in het gebouw is opgenomen, komt ook bij de afhaalbalie uit. Op de eerste verdieping is 
een cataloguscorner ontworpen waar een werk uitgekozen kan worden, die direct op de betreffende verdieping 
opgehaald kan worden. De lift wordt hier gebruikt om naar de betreffende verdieping te gaan en is hierbij niet 
het begin van een totale oriënterende rondgang. 
De wand die zich door het gebouw slingert, is in feite de reling die kan worden vastgehouden om het gebouw 
rond te gaan. Door de meerwaarde van deze wand worden de andere functies uit het programma er als het 
ware als blokken tegenaan gezet.  
 
De kunstuitleen gaat 15 jaar mee. De vergankelijkheid komt naar voren door de roestvorming van de korven, 
gevuld met zwart graniet. De schil krijgt dus een symboliek van bescherming voor een periode van 15 jaar.  
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4.7 Ontmoetingscentrum. 
 

4.7.1 P.v.E. 
 
De Design Academy, de Philips High Tech Campus en de Technische Universiteit Eindhoven komen samen in 
dit gebouw. Technologie en design worden uitgewisseld in dit centrum, waar in de auditoria lezingen kunnen 
worden gegeven en waar in conferentiezalen en leslokalen kennis wordt uitgewisseld.  
Wanneer het gebouw maximaal belast is, worden de faciliteiten gedeeld en wordt er met een planning gewerkt. 
De routing en de lay-out van de functie moeten helder zijn en bij voorkeur horizontaal worden uitgelegd.  
 
  1. Foyer        400 m² 
  2. Garderobe        35 m² 
  3. Toiletten: 8 dames, 6 heren met 4 urinoirs en 2 inv. toiletten 70 m² 
  4. 2 conferentiezalen      300 m² 
  5. 2 auditoria voor 180 en 350 personen    500 m² 
  6. Bergingen voor de auditoria     150 m² 
  7. 4 leslokalen voor 30 personen     250 m² 
  8. Exporuimte voor ontwikkelingen of voor afstudeerders  200 m² 
  9. Eetgedeelte voor 200 personen     600 m² 
10. Keuken voor 200 lunchmaaltijden    150  m² 
11. Bibliotheek        150 m² + 
12. Technische ruimte       80 m² + 

2885 m² 
 

10 % verkeersruimte       290 m² + 
3175 m²   
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4.7.2 Concept & beleving 
 
De Philips HighTech Campus, de Design Academy en de Technische Universiteit komen samen. Met een 
plaats waar deze instellingen kunnen samenwerken moeten ruimten worden gecreëerd voor het ongedwongen 
gesprek en moeten ruimten worden gecreëerd voor brainstorming, waar nieuwe ideeën het levenslicht zien. De 
ruimten waar gebrainstormd wordt, worden ruimten zonder natuurlijk licht, alsof de bezoeker zich op zijn 
zolderkamer terug trekt, om aan een uitvinding te werken. De ongedwongen sfeer wordt gevormd in ruimten, 
die wel natuurlijk licht krijgen, en zo open mogelijk zijn, met glas en de afwezigheid van kolommen in de 
ruimten.  
Het ontmoetingscentrum wordt betreden vanaf het dak van het VR-centrum. De foyer waar men binnen komt, 
wordt gevormd door de glazen gevels en de dichte ruimten rondom. Het glas van de gevel maakt een open 
interface, zodat er een duidelijke relatie bestaat met de omgeving. Een uitnodigend gebaar. Vanuit de foyer kan 
men zich oriënteren voor de rest van het gebouw. De bezoeker kan er de jas weghangen en kan een kop koffie 
drinken. Een klein en een groot auditorium kunnen worden bereikt via de foyer. De interface is dicht en 
steenachtig in Travertin gedacht, zodat dit een duidelijke bestemming en een plaats wordt, waar men zich 
terugtrekt. 
Via een trap wordt een exporuimte boven het kleine auditorium ontsloten. Deze trap wordt een onderdeel van 
een pad, dat bewandeld kan worden om alle ruimten te ontsluiten. Door een trap naar beneden te nemen, 
worden de leslokalen, bibliotheek en de conferentieruimten ontsloten. Op de begane grond, komt men in een 
ruimte die ook gevormd wordt door de beglazing en de rondom gelegen auditoria. De schuine plafonds zijn ook 
bepaald door de vorm van de auditoria.  
Het ontmoetingscentrum is een verweving van open en gesloten ruimten die elkaar vormen. De open ruimten 
zijn de contravorm van de gesloten ruimten. De interface is duidelijk en abrupt. Het glas scheidt binnen van 
buiten en het travertin grensvlak scheidt het terugtrekken van het bijeenkomen in de foyer, expo en 
eetgedeelte. In feite is er geen sprake van transitie. De loop van de bezoeker wordt bepaald door de ruimten 
waarin men zich bevindt.   
 

 
Vorm en contravorm 
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4.8 VR-centrum. 
 

4.8.1 P.v.E. 
 
In het virtual reality centrum worden de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality en multi 
media getoond. Het zou dus voor Philips een soort testlab kunnen zijn, waar de nieuwste ontwikkelingen door 
de bezoekers kunnen worden uitgeprobeerd. Het maakt in die zin een deel uit van het ontmoetingscentrum.  
 
1. Exporuimte        1200 m² 
2. Toiletten: 3 dames, 4 heren met 3 urinoirs en 1 inv. toiletten 30 m² 
3. Catering        70 m² + 

1300 m² 
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4.8.2 Concept & beleving 
 
Het VR-centrum zal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van multimedia en virtual reality gaan tonen. De 
bezoeker moet het gevoel krijgen, dat men ook als kind had op de kermis. De opwinding van welke attractie het 
eerste bezocht wordt, moet ook dezelfde opwinding worden in het VR-centrum. In een sfeer van karton, glas en 
doek komen de multimedia en virtual reality (MM en VR) beter uit de verf. Het gebouw maakt zich wat betreft 
materialiseren ondergeschikt aan hetgeen er getoond wordt.  
Het VR-centrum wordt betreden vanaf het niveau van het plein. Voorbij de schuifpui komt de bezoeker in een 
grote ruimte waarin kartonnen kolommen de maat en schaal aangeven. Tussen de kartonnen kolommen 
staande MM en het VR opgesteld. In alle opwinding van het VR-centrum moet de bezoeker enig houvast 
hebben. Daarvoor zorgt het grit van de kartonnen kolommen. In een restaurant kan de bezoeker even uitrusten. 
Zowel het restaurant en de toiletten zijn aan de korte zijde van het gebouw geplaatst. De verhoudingen van de 
hal worden hierdoor niet aangetast. Beiden vormen geen belemmering voor het toetreden van daglicht.  
De puien aan de voorzijde kunnen helemaal opengeschoven worden. Via de puien komt het daglicht naar 
binnen en de doeken boven de puien laten diffuus daglicht toe. Van buiten maakt het VR-centrum een 
uitnodigend gebaar. De interface is door het glas open en de interface kan weggeschoven worden. 
De openheid van het gebouw moet de opwinding als van een kermis bevorderen. 
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5. Globaal materialiseren en detailleren 
 

5.1  Inleiding 
In het eerste deel van het ontwerpverslag is verteld hoe het complex gebouw moet functioneren. Het geheel, 
het complex gebouw, is opgebouwd uit verschillende functies. Zoals vermeld hebben de functies hun eigen 
identiteit en moeten ze individueel kunnen functioneren. Toch zijn de functies onderling gerelateerd. Samen 
vormen ze het complex gebouw. Het belangrijkste kenmerk van het complex gebouw is dat de verschillende 
functies zo zijn gematerialiseerd, dat ze voldoen aan de eis: technische levensduur = functionele levensduur. 
 
In het onderstaande deel worden de verschillende functies weer behandeld, alleen nu wordt niet gekeken naar 
vormgeving en functioneren maar hoe de vormgeving en het concept globaal worden vertaald in materialen en 
detail. Een belangrijk onderdeel bij het materialiseren is de vraag: welke materialen kunnen er worden 
toegepast om aan de eis te kunnen voldoen. De vergankelijkheid van materialen en de degradatie van een 
functie is dermate opvallend, dat het een van de belangrijkste kenmerken is van het complex gebouw. 
 
Bij de hedendaagse architectuur is de keuze van materialen belangrijk. Met het materiaal kan men het concept 
versterken. Toch is er verschil met de materiaalkeuze voor een functie van het complex gebouw. Bij een functie 
van het complex gebouw draait het om de materialen. Het concept staat of valt bij de materiaalkeuze. Om een 
handvat te creëren voor het materialiseren van een functie zijn er een aantal stappen vastgelegd, die ervoor 
moeten zorgen dat  men zo zuiver mogelijk aan de eis kan voldoen.  
 
Het stappenplan bestaat uit vier punten (zie ook materiaalonderzoek). 

1. Als eerste worden materialen gekozen die voldoen aan de levensduur-eis. Daarbij is het van belang om 
te kijken of materialen buiten of binnen worden toegepast.  

2. Na stap 1 wordt er gekeken naar materialen die staan in afvalscenario’s. Eerst komen de materialen in 
scenario 1 aanbod. 

3. Als er onvoldoende materialen zijn in scenario 1, dan kan men kiezen uit de materialen van scenario 2. 
Categorie 1 en 2 hebben hierbij de voorkeur. 

4. Als laatste komen de materialen uit categorie 3 aanbod. 
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In het onderstaande deel wordt er per functie een uitwerking gegeven. Er worden 7 functies besproken, 
waarvan er vier globaal zijn uitgewerkt. De functies: fietsenstalling, ateliers/werkruimte, VR-centrum en apart-
hotel worden globaal behandeld aan de hand van een aantal details. Hieruit is op te maken hoe het concept 
wordt uitgewerkt tot een schetsdetail en welke materialen er zijn toegepast. Daarna, in hoofdstuk 6, komen de 
drie overige functies aan bod, die tot aan detail zijn uitgewerkt. 
 

5.2 Plint 
 

5.2.1 Inleiding 
De parkeergarage is een stedenbouwkundig gegeven. De parkeergarage is de plint en de fundering van het 
complex gebouw. De plint is het draagvlak van het complex gebouw en is opgebouwd uit een draagstructuur 
van kolommen en balken. Het is als het waar een paalfundering voor het complex gebouw. Het dak van de 
plint, de vloer van het complex gebouw, ligt 1 meter boven het maaiveld. Men kan de vloer van het complex 
gebouw betreden via trappen die rondom de plint liggen. 
 

5.2.2 Plint opbouw 
De kolommen en balken vormen het draaggrit van het complex gebouw. Het grit is opgebouwd uit een raster 
van 6 bij 6 meter. De afmetingen van het grit zijn gebaseerd aan de hand van twee factoren.  
De eerste is: een grit van 6 meter geeft voldoende ruimte voor twee parkeerplaatsen tussen de dragende 
kolommen.  
De tweede is: een overspanning van 6 meter, is door de meeste materialen zowel technisch als economisch te 
overspannen. Bij een overspanning kleiner dan 6 meter, wordt het economisch onrendabel om stalen 
overspanningen te construeren. Bij overspanningen veel groter dan 6 meter wordt de keuze beton 
onrendabeler.  
 
Nu het stramien bekend is, komt de belangrijkste vraag naar boven. Welk materiaal wordt er gebruikt voor de 
parkeergarage c.q plint? De plint heeft een eeuwig karakter en het complex gebouw is een wisseling van 
tijdelijke functies die zich onbeperkt kan doorzetten. Hierdoor is de plint een permanente fundering voor het 
complex gebouw. Kijkend naar de toepasbare materialen, is de meest voor de handliggende keuze beton.  
Beton heeft een levensduur van 75 jaar, in feite dus voor onbepaalde tijd. De totale constructie van de 
parkeergarage c.q plint wordt van beton gemaakt.  
 

 
Detail1: balkafmeting 500x600mm 

 
Detail2: plaatverdeling op een rasten van 6 
bij 6mtr. Afmeting platen is 3 bij 3mtr. 
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5.2.3 Balken  
De balken van de parkeergarage moeten de constructie dragen van het complex gebouw. Dit gegeven bepaalt 
de afmeting van de dragende balken. De balk heeft een afmeting gekregen van 500mm bij 600mm. Voor een 
normale krachtenafdracht zijn de balken overgedimensioneerd. De balken hebben een breedte gekregen van 
500mm omdat er gekozen is voor een concept dat elke functie een individuele constructie heeft. Op het punt 
waar twee verschillende functies samenkomen moet een balk ruimte bieden voor twee constructies. We 
reserveren hiervoor een ruimte van 200mm voor een individuele constructie. In totaal is er 400mm 
constructieruimte. Daarnaast moet er een ruimte zijn voor een gevel. Op het stramien waar twee functies 
samenkomen hoeft er maar 1 gevel geplaatst te worden. Dit is de gevel van de functie met de langste 
levensduur. De andere functie gebruikt de gevel van de aangrenzende functie. Voor de gevel is er een ruimte 
van 100mm. Totaal komt dit op een balkbreedte van 500mm (detail 1). 
 

5.2.4 Platen 
Een tweede regel bij het ontwerp van de plint komt voort uit het feit dat de functies van het complex gebouw op 
de plint worden bevoorraad via de parkeergarage. Aan de kant van de Vestdijktunnelweg is er een ruimte voor 
vrachtwagens om te kunnen laden en lossen. Het laden en lossen gebeurt onder het maaiveld. Functies die 
erom vragen, moeten hun goederen via de garage op het niveau van de plint kunnen krijgen. Dit kan aan de 
hand van een goederenlift. Om deze te kunnen plaatsen moeten er gaten door de betonnen vloer van de plint 
gemaakt worden. Deze gaten zijn permanent terwijl de functies maar een tijdelijk karakter hebben. Om dit 
makkelijker te kunnen maken is de vloer opgebouwd uit betonplaten van ongeveer 3 bij 3 meter. Deze kunnen 
verwijderd worden om ruimte te creëren voor een goederenlift (detai2/3). 
 

5.2.5 Afwateringsgoot 
Het probleem van losse platen is het afvoeren van regenwater. Regenwater dat door de vloer in de garage 
komt, kan voor lakschade zorgen aan de auto’s in de parkeergarage. Het water moet dus via de vloer van de 
plint worden afgevoerd. Als oplossing is er gekozen voor betonnen balken met geïntegreerde goot (detail4). De 
goot heeft een afschot van 1cm/m¹ en loost het water in een grindbak die evenwijdig aan de lange zijde van de 
plint loopt (detail5). 
De goot heeft een breedte van 100mm. De maat is gevaarlijk voor voetgangers, daarom worden de goten 
afdekt met roosters. De roosters kunnen verwijderd worden om eventuele verstoppingen te verhelpen. De goten 
zijn alleen geïntegreerd in de balken die op stramien 2 t/m 24 lopen. Om te voorkomen dat water de 
parkeergarage inloopt, via de naden van de platen die niet aan een goot grenzen, zijn de naden gevuld met een 
elastische kit. Deze kan worden losgesneden als er een plaat moet worden verwijderd. 
 

 
Detail4: goot geïntegreerd in balk. Platen 
liggen op de balk met een klein overstek. 
Hierdoor wordt voorkomen dat er water in 
de garage komt 

Detail3: tussen de balken worden de 
platen ondersteund door stalen liggers. De 
naden worden gedicht met een flexibele 
kit. 
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 5.2.6 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
13 Vloer op 

grondslag 
Bodemafsluiting Grind 75  

16 Fundering Onderslagbalk Beton 75  
17 Paalfundering Palen Beton 75  
21 Buitenwanden Gevelmateriaal Beton 75  
22 Binnenwanden Massief niet dragend Beton 75  
23 vloeren Vloerpanelen Beton 75 2 
24 Trappen Binnentrap Beton 75  

Buitentrap Beton 75  
27 Daken Dragende balken Staal 75  

Afsluitende laag beton 75  
28 Constructie Constructie beton 75  
32 Wandopeningen, 

bi. 
Kozijnen staal 75  
Ramen staal 75  
Deuren Massief hout  50  
Beglazing Enkel glas 75  

Tabel1: info materiaalonderzoek complex gebouw  
 
 

 
Detail5: aan de lange zijde van de plint 
zitten grindbakken die het water van de 
plint afvoeren naar het riool 
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5.3 Fietsenstalling, levensduur 20 jaar 
 

5.3.1 Inleiding 
Het complex gebouw wordt bezocht door mensen van buiten en binnen Eindhoven. Mensen van buiten komen 
met het openbaarvervoer of de auto. De auto kan geplaatst worden in de parkeergarage. Bezoekers die uit 
Eindhoven komen, kunnen ook de bus of de fiets pakken. Om ruimte te bieden aan de fiets is er in het ontwerp 
een fietsenstalling opgenomen. De fietsenstalling is een buitenruimte en is er alleen voor het stallen van fietsen. 
De materialen die gebruikt worden voor de detaillering zijn onderhevig aan weer en wind en dus ook aan 
factoren die de levensduur beïnvloeden.  
 

5.3.2 Constructie 
Voor het materialiseren van de constructie is er gekozen voor staal. De staalconstructie heeft een link met het 
stalenframe van een fiets. Maar staal kan men zo dimensioneren, dat deze voldoende constructiesterkte heeft 
voor een periode van 20 jaar. In de periode van 20 jaar is het staal aan regen, vocht en zuurstof onderhevig. Dit 
samen zorgt ervoor dat het staal gaat roesten en langzaam in constructieve sterkte afneemt. Het gebruikmaken 
van deze eigenschap sluit goed aan bij het idee om materialen te gebruiken die even lang meegaan als de 
functionele gebruiksduur. Een ander voordeel van staal is dat deze makkelijk demontabel te detailleren is. 
Demontabel detailleren is essentieel, omdat zo materialen met verschillende levensduur gescheiden kunnen 
worden. De materialen die op zijn, gaan naar de afvalberg en de overige materialen gaan retour natuur of 
worden gerecycled. 
 

5.3.3 Vloeropbouw 
Met het verder detailleren van de fietsenstalling is er gekozen voor het integreren van verschillende functies in 
een bouwdeel. Door het integreren van verschillende functies kan door slim detailleren voorkomen worden dat 
bepaalde materialen gebruikt worden. 
 
De vloerconstructie is gemaakt van een geprofileerde staalplaat. Deze heeft dezelfde eigenschappen als de 
draagconstructie. Voor de vloerafwerking is er gekozen voor grind en gravel. Het grind wordt toegepast als een 
onderlaag en wordt los geplaatst op de geprofileerde staalplaat. Het grove grind heeft de functie van een 
drainagelaag. Over het grind wordt een laag gravel gelegd. Door de fijnere structuur ontstaat er een 
compactere laag die beter te belopen is. Na het eindigen van de levensduur kan het grind makkelijk gescheiden 
worden van de staalplaatvloer. Het grind kan terug naar de natuur en het staal is afval. 

 
De constructie is opgebouwd uit stalen 
(terugliggende) kolommen, liggers en 
schoren 

 
Grind en gravel vormen de vloerafwerking.  
Regenwater kan door het grind, via de 
stalenvloer worden afgevoerd. 
Het hekwerk en fietsenrek zijn 
geïntegreerd waardoor de wielen een 
onderdeel gaan vormen van de gevel. 
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Een ander voordeel van grind is dat het makkelijk water doorlaat. Het regenwater wordt dan opgevangen door 
de geprofileerde staalplaten die het verder afvoeren naar verticale regenafvoeren. Hierdoor bespaart men 
materialen, doordat bepaalde bouwelementen meerdere functies op zich nemen. 
 

5.3.4 Gevelopbouw 
De fietsenstalling is een open gebouwtje, waar de fiets een prominente rol speelt. Om de fiets onderdeel te 
laten zijn van de fietsenstalling is er gekozen voor een geïntegreerde fietsenstalling en balustrade ineen. Door 
het integreren is er minder materiaal nodig en ontstaat er het effect dat de fietsbanden door de gevel naar 
buitensteken en waarneembaar zijn van buiten de fietsenstalling. 

5.3.5 Bewakershokje 
In de fietsenstalling zelf staat wel een klimaatscheidende functie. Het hokje voor de bewaker van de 
fietsenstalling. De constructie is gemaakt van hout. Dit is licht en het heeft een beperkte levensduur.  
Als gevelafwerking is er gekozen voor thermisch verzinkte staalplaten. Deze hebben een levensduur van 20 
jaar. Deze is gelijk aan de functionele levensduur en past binnen het architectonische uiterlijk van de 
fietsenstalling. Voor isolatie is er ook gekozen voor een nieuw materiaal. De meest bekende isolatiematerialen 
hebben een langere levensduur dan 20 jaar.  Daarnaast zijn de materialen niet recyclebaar. Cocolok heeft in 
redelijke omstandigheden, ook een langere levensduur dan 20 jaar, maar het is biologisch afbreekbaar en zorgt 
dus niet voor afval. 
 
Naast het slim detailleren is ook het ontwerp van invloed op de keuze van materialen. Door het huisje van de 
bewaker in de fietsenstalling te plaatsen, in plaats van ernaast, is de directe invloed van regen en wind een stuk 
minder. Daardoor hebben houten kozijnen minder te lijden. Hierdoor kan men vuren- of grenenhouten kozijnen 
nemen die normaal 12 jaar meegaan, in plaats van meranti kozijnen met een levensduur van 20 jaar. 
 

 
de fiets als onderdeel van de 
fietsenstalling 
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5.3.6 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint complex 

gebouw 
Beton 75  

21 Buitenwand Stijl en regelwerk Hout 20  
21k Isolatie Wandisolatie Cocolok  1 
23 vloeren Dragende liggers staal 20  

vloer staal 20  
Massa grind 75 retour 

24 Trappen Hellingbaan Staal 20  
Hellingbaan 
afwerking 

Grind 75 retour 

27 Daken Dragende liggers staal 20  
vloer staal 20  
Massa grind 75 retour 

27k  Isolatie Dakisolatie Cocolok  1 
28 Constructie kolommen buiten Staal, onbehandeld 30 2 

Liggers, buiten Staal, onbehandeld 30 2 
31 Wandopeningen Kozijnen Vuren of grenenhout 12  
  Ramen Vuren of grenenhout 12  
  Deuren Massief multiplex 20  
34 Balustrades Hekwerk/ fietsenrek Staal, onbehandeld 20  
41 Wandafwerking, 

bu 
Gevelbeplating Staal, thermisch verzinkt 20  

47 Dakafwerking Dakbedekking Staal 20   
Tabel2:  info materiaalonderzoek complex gebouw 
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5.4 Ateliers en Werkruimten, levensduur 20 jaar 
 

5.4.1 Inleiding 
De ateliers/werkruimten is een bundeling van kennis, wetenschap en kunst. Deze bundeling moet naar voren 
komen door de vormgeving van het ontwerp. Het ateliers/werkruimten is letterlijk een bundeling van lagen die 
bijeen worden gehouden door stalen ringen. Het gebouw staat op poten om zo een doorgang te creëren naar 
het plein. Door het optillen van het gebouw ontstaat er een vervlechting met de fietsenstalling en apart-hotel. 
Deze vervlechting is representatief voor een aantal regels voor de ontwikkeling van het complex gebouw. De 
eerste regel, het gebruik maken van de gevelzone door de functie met de langste levensduur, is behandeld bij 
de vormgeving van de plint. De tweede regel komt bij de ateliers en werkruimte naar voren.  
 
Naast een verticale overlap kunnen functies ook een horizontale overlap hebben. Deze overlap komt voor bij 
het apart-hotel en ateliers/werkruimte en fietsenstalling en ateliers/werkruimten. Bij een horizontale overlap 
kruisen de vloer van de ateliers/werkruimten de daken van de andere functies. Er kan dan gekozen worden dat 
het dak van een functie de vloer is van een andere. Alleen hemelwaterafvoer is een probleem. Als boven elkaar 
liggende functies dezelfde afmetingen hebben, is de afvoer van regenwater geen probleem, maar als de 
bovenliggende functie kleiner is dan ontstaan er problemen met afdichting en waterkering.  Daarom is er 
gekozen voor individuele constructies. Het apart-hotel heeft zijn eigen dak en wordt niet gebruikt als vloerfunctie 
voor de ateliers/werkruimten. 
 

5.4.2 Hoofddraagconstructie 
De hoofddraagconstructie is opgebouwd uit liggers en ringen van mechanisch “gelamineerde” houten liggers. 
De houten gelamineerde liggers hebben een langere levensduur dan 20jaar. Het nadeel van gelamineerde 
liggers is dat ze na gebruik niet gerecycled kunnen worden doordat de houten delen zijn verlijmd. Lijm is een 
synthetische stof waardoor de ligger in categorie drie komt van de recycling scenario. Om dit te voorkomen 
hebben we gekozen voor het mechanisch construeren van houten liggers. Het principe van deuvels en stalen 
ringen werd al 200 jaar geleden toegepast. De deuvels voorkomen dat de houten delen onderling kunnen 
verschuiven. De stalen ringen houden de delen bij elkaar. Door dit principe is een mechanische “gelamineerde” 
ligger gecreëerd, die na beëindiging van de functionele levensduur uit elkaar kan worden gehaald om te worden 
gerecycled (detail1). 
 
De houten ringen, die een onderdeel vormen van het dragende deel van de constructie, hebben een breedte 
van 500mm. Dit is 300mm teveel. Uit regel één, die vermeld staat bij het ontwerp van de plint komt naar voren 

 
detail1: de hoofddraagconstructie is 
opgebouwd uit mechanische gelamineerde 
kolommen, liggers en ringen. 

 
200 jaar oude techniek voor mechanisch 
gelamineerde liggers 
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dat er 200mm beschikbaar is voor de constructie. Daarom zijn de kolommen, die de ringen dragen, verkleind 
naar 200mm en zijn ze dieper gemaakt om voldoende oppervlak te hebben om alle krachten te kunnen 
verwerken.  
 

5.4.3 Binnenconstructie 
De binnenconstructie is opgebouwd uit houten kolommen, liggers en afwerking. Inwendig gebruikt hout heeft 
een levensduur van 75 jaar. Maar om een duidelijk onderscheid te maken met bijvoorbeeld het apart-hotel, die 
een staalconstructie heeft, is er gekozen voor een houten constructie. 
 
Ook hier is alles demontabel gemonteerd. De vloer is opgebouwd uit verschillende houten onderdelen. Een 
houten vloer, verzwaard met zand. Het zand zorgt ervoor dat de vloer voldoende massa heeft, om contactgeluid 
te dempen. Na beëindiging van de functionele levensduur wordt het zand teruggegeven aan de natuur en het 
hout wordt gerecycled.  Het hout binnen wordt niet aan de elementen blootgesteld (detail3). Dit in tegenstelling 
tot de houten materialen buiten. 
 

5.4.4 Gevelopbouw 
De gevel is afgewerkt met houtplaatmateriaal en houten kozijnen. De gevel wordt blootgesteld aan wind en 
regen. Het wordt aangetast en zal op den duur verweren en uiteindelijk rotten. Om het geheel mooi te laten 
verweren is er een houten lamellen scherm voor de gevel geplaatst. De lamellen zijn van meranti gemaakt en 
hebben een levensduur van 20 jaar. Door de lamellen hoeft er geen zonwering te worden geplaatst. Geen 
kunststof of synthetische doeken, die niet gerecycled kunnen worden.  Een ander voordeel van de lamellen is 
dat er geen directe regeninslag is op de houten kozijnen. Hierdoor kunnen de meranti kozijnen met een 
levensduur van 16 jaar vervangen worden door vuren kozijnen.  
Normaal gaan vurenhouten kozijnen 12 jaar mee, maar omdat er geen directe regeninvloeden zijn, kunnen ze 
langer mee. 
 
Kortom de hoofddraagconstructie is van hout en staal. De binnenconstructie, vloeren en gevel zijn van hout. Zo 
ook het dak, alleen de afwerking is anders. In een standaardsituatie zou een dak worden voorzien van een 
bitumen of kunststof dakbedekking. Het nadeel van bitumen of kunststof zijn de invloeden van synthetische 
materialen en dus de mogelijkheid om het te kunnen recyclen. Een goed alternatief is aluminium. Geanodiseerd 
aluminium heeft een levensduur van 20 jaar. Het kan door middel van felsen, mechanisch worden bevestigd. 
Na 20 jaar is het aluminium op en kan het gescheiden worden van de houten onderconstructie. 
 

 
Detai2:l van de stalenring die de 
binnendoos draagt en zijn krachten 
afdraagt naar de mechanische 
gelamineerde liggers. 

detail3: opbouw binnendoos: Houten 
kolommen en liggers vormen de 
constructie. De vloer is opgebouwd uit 
houten balken, zand en houten delen, 
 
De gevel wordt beschermd door meranti 
lamellen. 
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5.4.5 Materialisatietabel 
 
SfB Element Component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint complex 

gebouw 
Beton 75 2 

21 Buitenwanden Gevelelementen Houtskelet, vurenhout 20  
21k Buitenwanden Gevelisolatie Cocolok  1 
22 Binnenwanden Systeemwanden Houtskelet 25 2 
23 vloeren Dragende liggers Hout 75 2 

Balken Hout 75 2 
Multiplex Hout 75 3 
Massa Zand 75 retour 
Afsluitende laag PE folie 50 3 

24 Trappen Binnen trap Hout 75 2 
Trapafwerking Hout 15 2 
Buiten trap Staal thermische verzinkt 20  

27 Daken Beschot Houten schroten 75 1 
Multiplex Hout 50 3 
Massa Zand 75 retour 
Afsluitende laag PE folie 50 3 

27k Daken Dakisolatie Cocolok  1 
28 Constructie kolommen buiten Hout, meranti   
  Draagringen Staal, thermisch verzinkt 30 2 
  Liggers Hout, mechanisch gelam.  1 
  Constructie binnen Hout 75 1 
31 Wandopeningen, 

bu 
Kozijnen Hout, vuren 10*  
Ramen Hout, vuren 12*  
Deuren  Hout, meranti 16*  
Beglazing Glas, dubbel 25 3 

32 Wandopeningen, 
bi 

Kozijnen Vurenhout, niet verduurz. 
onbehandeld 

75 1 

Ramen Vurenhout, niet verduurz. 
onbehandeld 

75 1 

Deuren Holle board, onbehandeld 25 1 
Beglazing Enkel glas 75 2 
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34 Balustrades Hekwerk, bi Vuren hout, onbehandeld 75 1 
Leuning,bi Vuren hout, onbehandeld 75 1 
Hekwerk, bu Staal, onbehandeld 20  

41 Wandafwerking, 
bu 

Gevelbeplating Vurenhout, verduurzaamd 12  1 

42 Wandafwerking, 
bi 

Regelwerk Hout 50 2 
Wandafwerking Hout, vuren 75 1 

43 Vloerafwerking Parket Kopshout, onbehandeld 20  
47 Dakafwerking Stroken Aluminium, geanodiseerd 20  
Tabel3: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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5.5 VR-centrum, levensduur 20 jaar 
 

5.5.1 Inleiding 
Als er aan VR en technologie gedacht wordt, dan komt het verre oosten naar voren, met name Japan. 
Japan is een land van traditie en technologie. Traditie en technologie vormen de basis voor het materialiseren 
van het VR-centrum. 
 
Het VR-centrum heeft een levensduur van 20 jaar. Een constructief materiaal met een overeenkomstige 
levensduur is karton. Het materiaal past dus goed binnen het concept van het complex gebouw. Daarnaast 
heeft karton een link met de fragiele constructies die in de traditionele Japanse bouwkunde werden gebruikt. 
Karton, bamboe en papier zijn kenmerkende materialen. Het karton versterkt dus de relatie met Japan en de 
technologie. Er ontstaat een contrast tussen hightech technologie en traditioneel bouwmateriaal, waardoor de 
technologie er meer kan uitspringen. 
 

5.5.2 Hoofddraagconstructie 
De hoofddraagconstructie is opgebouwd uit een dakconstructie van karton, die gedragen wordt door kartonnen 
kolommen. Karton is het sterkst als krachten evenwijdig op het materiaal aangrijpen. Het grote probleem dat 
hierbij ontstaat is het uitknikken van het materiaal. Dit kan worden ondervangen door het materiaal voor te 
knikken/golven. Door het voorknikken of golven grijpen vlakken elkaar onder een andere hoek aan. Hierdoor 
bieden ze steun aan elkaar. Het gevolg is dat karton minder knikgevoelig wordt. 
 
Het is dus belangrijk dat bij het construeren van een kartonnen constructie, knik voorkomen wordt. Bij de 
dakconstructie is er gekozen voor kartonnen stroken, die evenwijdig aan elkaar lopen. Deze stroken worden 
aan elkaar gekoppeld, waardoor er gelijkbenige driehoeken ontstaan. In totaal ontstaat er een stijf dakvlak, dat 
de krachten kan afdragen naar de kolommen. 
 
De kolommen hebben dezelfde vorm als het dakvlak, een gelijkbenige driehoek. De kolommen hebben drie 
gelijke zijde van 600mm. Met een lengte van 6meter, is ook hier knik het grootste gevaar. Hierdoor zijn er in de 
kolommen schijven geplaatst die het uitknikken van de kolom voorkomt. De koppeling tussen de kolommen en 
het dakvlak en tussen de kolommen en de vloer komt tot stand door stalen verbindingstukken.  
 

 
Het kartonnen dak wordt gedragen 
door kartonnen kolommen. Deze 
hebben dezelfde vorm als het dak. 
Door middel van stalen 
verbindingselementen worden de 
kolommen met het dak verbonden. 
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5.5.3 Dakopbouw 
Een probleem van karton is vocht en water. Als karton nat wordt dan verliest het zijn draagkracht. Problemen 
kunnen ontstaan bij het dak. Condensatie van vocht in de dakconstructie moet worden voorkomen. Normaal 
zou er een dampremmende folie worden toegepast. Het nadeel van folie is dat het niet gerecycled kan worden. 
Daarom wordt er een geprofileerde staalplaat toegepast. Staal is dampdicht zodat er geen vocht in de 
constructie kan komen. Daarnaast kan er bij een eventuele lekkage water worden opgevangen door de stalen 
platen. In de verdere opbouw van het dak zit drukvaste isolatie, zoals Polystyreen, omdat het dak een 
onderdeel vormt van het plein. Op de isolatie liggen opnieuw geprofileerde staalplaten. Deze hebben een 
waterkerende functie en vervangen bijvoorbeeld het niet recyclebare bitumen. Op de waterkerende laag komt 
grof grind, waardoor het regenwater makkelijk afgevoerd kan worden. Eventueel kan er op het grind een 
tegelvloer worden gelegd als pleinafwerking.  
 
Het doel van de VR-centrum is het opstellen van de technologie aan de bezoekers van het complex gebouw. 
Om dit te stimuleren is de gevel gemaakt uit enorme puien die open kunnen. Die houten puien kunnen 
achterelkaar schuiven zodat er een open karakter gecreëerd wordt. De puien zijn van meranti met daarin 
dubbelglas. Achter het dubbelglas is wit katoen gespannen die referereert naar de papieren wanden in 
traditionele Japanse huizen. Het doek heeft meteen de functie van zonnescherm en kan na het beëindigen van 
de levensduur worden gerecycled. In het interieur wordt de trend van katoenen wanden doorgezet. De 
scheidingswanden zijn opgebouwd uit een vurenhouten frame met daar tussen witkatoenen doek gespannen. 
 
 

 
Het dak van het VR is opgebouwd uit 
kartonnenplaten die een raster vormen 
van gelijkbenige driehoeken. 

Op de kartonnen constructie liggen 
geprofileerde stalen dakplaten. Deze zijn 
water en dampdicht. Hierdoor kan het 
karton niet nat worden. 
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5.5.4 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint complex 

gebouw 
Beton 75 2 

21 Buitenwanden gevelpuien Hout, meranti 16  
  Puivulling Dubbel glas met katoen 25 1 
22 Binnenwanden kozijn Hout, vuren 75 1 

Kozijnvulling Katoen 20  
23 vloeren Dragende liggers beton 75 1 

Afsluitende laag betonplaten 75 1 
27 Daken Beschot Geprofileerd staalplaat 20  

Massa grind  Retour 
Afsluitende laag Geprofileerde staalplaat 20  

27k Daken Dakisolatie Drukvast polystyreen 75 3 
28 constructie Dakconstructie Karton 20  

Kolommen Karton 20  
Verbindingsstukken Staal 75 1 

31 Wandopeningen, 
bu 

Kozijnen Hout, meranti 16  
Ramen Hout, meranti 16  
vluchtdeuren  Hout, meranti 16  
Beglazing Dubbelglas met katoen 25 3 

32 Wandopeningen, 
bi 

Kozijnen Hout, vuren, onbehandeld 75 1 
Ramen Hout, vuren, onbehandeld 75 1 
Deuren Holle board, onbehandeld 25 2 
Beglazing Enkelglas 75 1 

47 Dakafwerking Betegeling Steen 75 1 
Tabel4: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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5.6 Apart-hotel, levensduur 25 jaar 
 

5.6.1 Inleiding 
Kennis zit er in Eindhoven, maar kan ook van buiten komen. De bezoekers van het complex gebouw moeten 
kunnen overnachten of moeten zelfs voor een bepaalde periode kunnen blijven wonen. Daarom is er een apart-
hotel. Een combinatie van hotelkamers en appartementen in een gebouw. Het apart-hotel heeft een levensduur 
van 25jaar.  
 
Het apart-hotel staat op de rand van de plint. Het grenst aan het ontmoetingscentrum en is verweven met de 
ateliers/werkruimten. Het apart-hotel heeft een constructie van staal. Er is gekozen voor staal om een 
overspanning van 8 meter te kunnen maken zonder teveel verdiepingshoogte te verliezen. Daarnaast 
onderscheidt een staalconstructie zich van de houten constructie van de ateliers/werkruimten. Staal geeft een 
duurzamere indruk dan hout. Het is visueel makkelijker te achterhalen dat het apart-hotel een langere 
levensduur heeft dan de ateliers/werkruimten. 
 

5.6.2 Hoofddraagconstructie 
De constructie bestaat uit stalen kokers, die als kolommen dienen. Op de kolommen rusten stalen liggers van 
geprofileerd staal. Het voordeel van geprofileerd staal is dat men de vloerconstructie daarmee kan integreren. 
De vloer is opgebouwd uit houten balken die tussen de stalen liggers liggen. De onderkant is afgewerkt met 
hout zodat men de ruimte tussen de houten balken kan opvullen met zand. Het zand geeft de vloer massa, 
zodat deze meer weerstand biedt tegen geluid. Na beëindiging van de levensduur kan het zand makkelijk 
gescheiden worden van het hout, zodat het aan de natuur terug gegeven kan worden (detail1). 
 
 

detail1:De hoofddraagconstructie is 
opgebouwd uit stalen kolommen en 
liggers. Tussen de  constructie zijn houten 
vloeren en wanden opgenomen. 
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5.6.3 Gevelopbouw 
Om de constructie komt een gesloten gevel. Het apart-hotel is als het ware omwikkeld met aluminium stroken. 
Aluminium heeft een levensduur van 25 jaar. Dit komt overeen met het doel van het complex gebouw. De 
stroken aluminium zijn aan elkaar gefelst in doorlopende banen van onder naar boven. Deze banen zijn 
doorgetrokken over het dak. Het aluminium is dus in feite zowel gevel als dakbekleding. Achter de aluminium 
gevelbekleding is een houten constructie met cocolok isolatie. Aan de binnenzijde is de gevel afgewerkt met 
gipsplaten. De verticale banen aluminium worden afgewisseld met smalle stroken dubbelglas, die voor daglicht 
toetreding zorgen in de achterliggende ruimtes. De raamkozijnen zijn van geanodiseerd aluminium. Door een 
stellat aan de binnenkant van de gevel te bevestigen, liggen de kozijnen diep in de gevel, waardoor het mogelijk 
is om de aluminium gevelbekleding ook vanuit de hotelkamer te zien corroderen. De invloed van tijd is dus 
zowel buiten als binnen te ervaren (detail2). 
 
Doordat het lijkt dat het gebouw is omwikkeld met aluminiumstroken is de dakgoot in de onderliggende 
constructie geïntegreerd. Het water dat op het dak komt kan door het geperforeerde aluminium in de verholen 
goot komen. 
 
 
 
 

5.6.4 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint complex 

gebouw 
Beton 75 2 

21 Buitenwanden afwerkingconstructie hout 25  
21k Buitenwanden Gevelisolatie Cocolok  1 
22 Binnenwanden Massief niet dragend gasbeton 60 2 
23 vloeren Dragende liggers Staal 75 2 

Balken Hout 75 2 
Multiplex Hout 75 3 
Massa Zand 75 retour 
Afsluitende laag PE folie 50 3 

24 Trappen Binnen trap Hout 75 2 
Trapafwerking Hout 15 2 

detail2:Als gevelbekleding is er aluminium 
toegepast. Het aluminium heeft een 
levensduur van 25 jaar en corrodeert 
langzaam.  
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27 Daken Beschot Houten schroten 75 1 
gootbekleding Aluminium 25  
Multiplex Hout 50 3 
Massa Zand 75 retour 
Afsluitende laag PE folie 50 3 

27k Daken Dakisolatie Cocolok  1 
28 Constructie Constructie binnen Staal onbehandeld 75 2 
31 Wandopeningen, 

bu 
Kozijnen Aluminium geanodiseerd 25  
Ramen Aluminium geanodiseerd 25  
Deuren  Aluminium geanodiseerd 35 2 
Beglazing Glas, dubbel 25  

32 Wandopeningen, 
bi 

Kozijnen Vurenhout, niet verduurz. 
onbehandeld 

75 1 

Ramen Vurenhout, niet verduurz. 
onbehandeld 

75 1 

Deuren Holle board, onbehandeld 25  
Beglazing Enkel glas 75 2 

34 Balustrades Hekwerk, bi Vuren hout, onbehandeld 75 1 
Leuning,bi Vuren hout, onbehandeld 75 1 
Hekwerk, bu Staal, onbehandeld 20 2 

41 Wandafwerking, 
bu 

Gevelbeplating Aluminium 25   

42 Wandafwerking, 
bi 

Regelwerk Hout 50 2 
Wandafwerking Natuurgips 25  

43 Vloerafwerking Parket Massief stroken, 
onbehandeld 

25  

47 Dakafwerking Stroken Aluminium 25  
Tabel5: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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6. Uitgebreid materialiseren en detailleren 
 

6.1 Inleiding 
In hoofdstuk 5 zijn er globaal een aantal functies van het complex gebouw besproken. Doormiddel van dat stuk 
kan men een indruk krijgen van hoe de concepten zijn uitgewerkt en wat voor materialen er zijn gebruikt. Een 
uitgebreide uitwerking van alle functies was niet mogelijk door de omvang van het complex gebouw. Daarom is 
er gekozen voor een uitgebreide uitwerking van drie functies die representatief zijn voor het complex gebouw. 
Problemen van onderlinge aansluitingen, materiaalgebruik, constructies en uiterlijk komen naar voren in de drie 
functies. De uitgewerkte functies zijn het restaurant, kunstuitleen en het ontmoetingscentrum. De drie functies 
hebben ieder een verschillende functionele levensduur, deze loopt van 10 jaar tot 40 jaar. Door de verschillen in 
de functionele levensduur, is er een duidelijk onderscheid tussen de toe te passen materialen en detaillering.  

6.2 Restaurant, levensduur 10 jaar 
 

6.2.1 Inleiding 
Het restaurant heeft de kortste levensduur van alle functies binnen het complex gebouw. De tijdelijkheid is een 
kenmerk van het restaurant en is in het eerder behandelde concept beschreven. Kenmerken als tijdelijkheid, 
openheid zullen door de detaillering en het materiaalgebruik naar voren komen.  
 

6.2.2 constructie 
In de envelop met spelregels voor het complex gebouw staat dat elke functie zich individueel moet gedragen 
ten opzichte van de andere. Dat betekent voor het restaurant en ontmoetingscentrum dat de constructie van het 
ontmoetingcentrum geen rekening hoeft te houden met het gewicht van het restaurant. Met dit gegeven is er 
een basis gecreëerd voor de uitwerking van de constructie en materiaalkeuze.  
 
Twee dingen zijn belangrijk. Een lichte draagconstructie, verspreidt over een zo groot mogelijk oppervlak. Dus 
geen restaurant van meerdere lagen. In het concept wordt er gesproken over een eerlijk gebouw, dat kolomvrij 
is en waar elk detail zichtbaar is. Om dit te kunnen verwezenlijken, is er gekozen voor een houten spant-
constructie. De spanten staan om de drie meter en vormen de contouren van het restaurant.  
 

 

 
onbehandeld Western Red Ceder 
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De spanten worden mechanisch gelamineerd. Dit principe is al besproken bij de ateliers/werkruimten. Er is 
gekozen voor onbehandeld western red cederhout. In onbehandelde toestand heeft de constructie een 
levensduur van rond de 10 jaar. Het voordeel van western red ceder is zijn eigenschap dat het onbehandeld 
kan worden toegepast en langzaam verweerd. Nu de constructie staat kan er gekeken worden naar de 
gevelopbouw. 
 

6.2.3 gevel 
Tussen de spanten ontstaan vlakken die dezelfde afmetingen hebben. Binnen de gedachtegang van lichte 
constructies is het dus makkelijk om gebruik te maken van geprefabriceerde houtskeletbouw elementen. Het 
element is opgebouwd uit een vurenhouten frame (onbehandeld). Het frame heeft een dubbele functie. Het 
dienst als constructie voor de gevelafwerking en als kozijn voor de ramen. Zo kan er zonder teveel 
materiaalgebruik een compleet element geprefabriceerd worden (detail 1). 
 
Het nadeel van een restaurant is de enorme vochtproductie van gasten en het koken. Een bouwfysisch 
probleem, dat dan ontstaat bij houtskeletbouw, is inwendige condensatie. Normaal wordt er een 
dampremmende folie toegepast die de condensatie voorkomt. Het nadeel van een folie is dat het synthetische 
stoffen bevat, waardoor het niet gerecycled kan worden. Daarom is er gezocht naar een andere oplossing.  
 
In het concept wordt er gesproken over eerlijkheid en openheid. De constructie is zichtbaar en de 
vergankelijkheid van het gebouw wordt getoond. Daarom wordt de openheid doorgezet door enkelglas als 
binnenblad te gebruiken. Door het enkelglas kan men de isolatie in de gevel zien. Daarnaast is glas dampdicht, 
er hoeft dus geen dampremmende folie te worden gebruikt. 
 
Als gevelafwerking worden er vurenhouten platen gebruikt. Deze zijn onbehandeld en hebben normaal een 
levensduur van 6 jaar. Om de invloed van regen te beperken is de gevel onder een lichte helling gezet. Door de 
helling wordt de contacttijd van water verkort en wordt er voorkomen dat er plekjes ontstaan waar water kan 
blijven liggen. Niet alleen de gevel heeft problemen met vocht ook de vloer van het restaurant heeft last van 
water. 
 

6.2.4 vloer 
De vloer van het restaurant staat op het dak van het ontmoetingscentrum (detail2). Tijdens een regenbui staat 
er water op het dak. Om de vloer van het restaurant licht te houden is deze ook van hout gemaakt. 
Om te voorkomen dat water in de vurenhouten balken trekt zijn deze opgetild door latten van gemodificeerd 
vurenhout. Door het hout te modificeren worden de cellen afgesloten en krijgt het de eigenschappen van 
hardhout. Door het op tillen van de vloer van de het restaurant kan het water op het dak van het 

 
detail 2: ontmoeting vloer/dak 

 
detail1: gevelelement 

 
onbehandeld Vurenhout 
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ontmoetingscentrum vrij naar de hwa’s stromen. Daarnaast kan er geen water in de zachte vurenhouten balken 
trekken, waardoor de balken minder snel gaan rotten. 
 

6.2.5 dak 
Het laatste onderdeel van het restaurant is het dak. Het dak heeft dezelfde opbouw als de gevel. Alleen zijn er 
twee uitzonderingen. Het dak kan open waardoor mensen de ervaring hebben dat ze buiten eten. Doordat het 
dak open kan heeft dit consequenties voor het ontwerp. Door de dakpanelen een overlap te geven kunnen ze 
waterdicht op elkaar aansluiten. Het water loopt trapsgewijs naar het onderste paneel. Spuwers met een 
douchekop door de gevel, zorgen voor de afvoer van het regenwater. Normaal gesproken moet een hwa een 
pijp zijn, die is aangesloten op het riool. Maar omdat het dak van het restaurant op 19 meter hoogte zit en is 
omgeven door een ander dak, worden er geen hwa’s toegepast maar spuwers met douchekop. We zorgen 
ervoor dat het water omgezet wordt in regen en zijn weg kan vervolgen naar de aarde.  
 
Voor de dakafwerking is er niet gekozen voor bitumen dakbedekking. Een materiaal dat de levensduur van 10 
jaar benaderd is blank aluminium. Het nadeel is dat aluminium niet goed toe te passen is op de dakelementen. 
Zink daarentegen wel. Zink gaat 30 jaar mee, maar het kan wel gerecycled worden.  

6.2.6 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Ontmoetingscentrum Beton 40 nvt 

Onderslagbalk Gemodificeerd vurenhout 20 2 
21 Buitenwand Gevelbeplating Onbehandeld vurenhout 6  

Stijl en regelwerk Onbehandeld vurenhout 10  
Binnenblad afwerking Enkelglas 75 1 
Beglazingsprofielen Rubber 20 3 
Glaslatten Vuren 75 1 

21k Isolatie Wandisolatie Cocolok ?? Bio. afbr. 
22 Binnenwand Stijl en regelwerk vurenhout 25 1 

Wandbeplating hout 25 1 
23 vloeren Afwerking buiten Behandeld multiplex 10  

balklaag Onbehandeld vurenhout ?? 2 
Isolatie cocolok ?? Bio. Afbr. 
Akoestische scheiding Natuurrubber 20 1 
Afwerking bi. Houten delen (vuren) 75 1 

 
detail3: overlap dakelementen 

 
detail4: gootdetail 
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24 Trappen Constructie (steigerconstructie) Staal ??  
Treden Hout (behandeld) 10  

27 Daken Dakbeschot Ongesch. houten delen 75 1 
Balklaag Onbehandeld vurenhout 75 1 
Isolatie Cocolok ?? Bio. Afbr. 
Afwerking binnen Enkelglas 75 1 
Glaslatten Onbehandeld vurenhout 75 1 
Tochtkering Rubbere profielen 20 3 
Boeiboord Onbehandeld vurenhout 16 1 
Geleidingsprofiel Verzinkt staal 30 2 

27k  Isolatie Dakisolatie Cocolok  1 
28 Constructie Liggers Western red ceder 10  

kolommen Western red ceder 10  
bevestigingsringen Staal verzinkt 10  

31 Wandopeningen Kozijnen Onbehandeld vurenhout 10  
beglazing Dubbelglas (zonwerend) 15 3 
Beglazingsprofielen Rubber 20 3 

32 Wandopeningen Kozijnen Zie binnenwanden   
Deuraanslag Onbehandeld staal 75 1 
Deuren Holle board 25 1 
aanslagprofielen Rubber profiel 30 3 

41 Wandafwerking Gevelbeplating Onbehandeld vurenhout 6  
42 Wandafw. bi Plaatmateriaal Hout 25 1 
43 Vloerafwerking Parket Kopshout 20 2 
47 Dakafwerking Platen Zink 30 2 
Tabel 6: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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6.3 Kunstuitleen, levensduur 15 jaar 
 

6.3.1 inleiding 
De kunstuitleen is een op zichzelfstaand gebouw. Het heeft een levensduur van 15 jaar. De kunstuitleen is 
gevouwen om het VR-centrum. Het is een voorbeeld van vervlechting van verschillende functies, maar het 
brengt ook consequenties mee voor de verdere uitwerking. Uit de envelop blijkt dat elke functie individueel 
benaderd moet worden. Een functie zoals VR-centrum is dus niet verantwoordelijk voor de krachtafdracht van 
de kunstuitleen. De constructies staan dus op zichzelf.  
 

6.3.2 constructie 
De kunstuitleen is op te delen in drie stukken: de gevel van steen, de dragende constructie en de inwendige 
doos (de binnenruimte). De vorm van het gebouw heeft de grootste consequenties voor de constructie. Het 
gebouw heeft een overstek van 30 meter. Dit moet worden opvangen in een basis van 12 meter, die zijn 
krachten afdraagt aan de plint. Zulke overstekken zijn eigenlijk alleen maar te maken in staal. De keuze voor 
het materiaal is dan ook vrij makkelijk te bepalen. Nu is er nog wel de keuze of de constructie binnen of buiten 
wordt toegepast. Normaal zit de constructie binnen. Maar om een volledige thermische scheiding te hebben 
met de binnenruimte is de constructie uitwendig. We hebben te maken met een kunstuitleen en kunstwerken, 
die bepaalde eisen stellen aan de bouwfysica. Vocht en koudebruggen zijn dus niet gewenst. Daarnaast geeft 
een uitwendige constructie een extra dimensie aan het concept. Het staal zal gaan roesten en dat zal van 
binnenuit waarneembaar zijn. De tijdfactor, de tijdelijkheid van het gebouw wordt zo naar voren gebracht. Het is 
mogelijk om het staal te dimensioneren, zodat het na 15 jaar nog net zal voldoen aan de sterkte eisen. In de 
constructie wordt een doos geplaatst die de binnenruimte zal vormen. 
 

6.3.3 binnendoos 
De binnendoos is opgebouwd uit houten kolommen en liggers. De kolommen zijn van massief hout, maar de 
liggers moeten mechanisch worden gelamineerd. Om het gewicht van de binnendoos zo laag mogelijk te 
houden zijn de vloeren en dak van hout gemaakt. De levensduur is hier minder van belang, omdat veel 
materialen in een binnenklimaat een levensduur hebben die veel langer is dan 15 jaar. Het voordeel van een 
houten vloer is dat deze makkelijk te demonteren is. Na 15 jaar kunnen de onderdelen worden verwijderd. Een 
voorbeeld is zand, dat als massa dient voor de vloer. Na 15 jaar kan het zand terug naar de natuur (scenario1). 
Een vloer die extra aandacht verdient, is de beganegrond vloer (detail2). De plint, waar de kunstuitleen op rust, 
heeft een geïntegreerde waterafvoer. Hierdoor stroomt er dus water door de kunstuitleen. Door de strenge 

 

 
detail1: gevel, constructie en binnendoos 

 
detail2: begane grondvloer 
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bouwfysische eisen, is het niet gewenst dat er extra vocht in het gebouw kan komen. Daarom wordt niet de plint 
als beganegrond vloer gebruikt, maar wordt een extra houten beganegrond vloer geplaatst. De vurenhouten 
balken van de vloer kunnen niet meteen op het beton gelegd worden. Vocht kan dan in het vurenhout trekken, 
waardoor de vloer geen levensduur van 15 jaar zou hebben. Om te voorkomen dat vocht kan optrekken, wordt 
de houten balklaag opgetild door een gemodificeerd vurenhouten latten. Door het modificeren van het hout 
wordt de celstructuur gesloten en kan er bijna geen water/vocht worden opgenomen. 
De gevel van de binnendoos wordt gevormd door grote puien van onbehandeld vurenhout en dubbelglas. De 
gevel van de kunstuitleen is opgetrokken uit brokken grijs graniet in stalen korven.  
 

6.3.4 gevel 
De gevel vormt het uiterlijk van de kunstuitleen. De gevel bestaat uit staalkorven met graniet. De keuze voor  
staal en steen heeft een aantal redenen. De eerste is dat na 15 jaar de gevel gedemonteerd kan worden. De 
granietbrokken kunnen dan terug naar de natuur, terwijl het staal aan het einde is van zijn levensduur. 
Daarnaast heeft een stenen gevel een aantal bouwfysische voordelen. Ten eerste kan er geen direct zonlicht in 
het interieur komen. Direct zonlicht wordt niet gewenst bij het tentoonstellen van kunstwerken. Daarnaast werkt 
het steen als warmtebuffer, waardoor de temperatuur binnen veel constanter blijft en dus makkelijker te 
beheersen is. 
Naast de bouwfysische voordelen beschermt de gevel de staalconstructie ook. Doordat er geen direct zonlicht 
is zal de thermische werking van de constructie beperkt zijn. Daarnaast zal de stenen gevel de achterliggende 
kozijnen beschermen tegen regen en wind. Hierdoor is het mogelijk om onbehandelde vurenhouten kozijnen te 
gebruiken. Normaal heeft onbehandeld vurenhout een levensduur van 10 jaar. Maar door de bescherming 
zullen ze langer meegaan (detail3). Toch is er een deel wat niet door een stenen gevel wordt beschermd en dat 
is het dak. 
 

6.3.5 dak 
Het dak van de kunstuitleen is gemaakt van vurenhouten balken, verzwaard met zand en geïsoleerd met 
Cocolok. Cocolok is een biologisch afbreekbaar materiaal. Als dakbedekking wordt er gebruik gemaakt van 
blank aluminium. Blank aluminium heeft een levensduur van 16 jaar en gaat dus vrijwel even lang mee als de 
kunstuitleen (detail4).  
 
Als er naar het totaal wordt gekeken, dan zijn er maar weinig materialen toegepast die niet voldoen aan de 
levensduur eis of aan de scenario’s. Het staal, aluminium gaan gemiddeld 15 jaar mee. Het hout kan worden 
gerecycled. Alleen de afdichtingrubbers, akoestische scheiding en beglazingsprofielen vallen in categorie 3 van 
scenario 2 en zullen afval zijn, als de functionele levensduur van de kunstuitleen is beëindigd. 

 
detail3: vurenhouten kozijn achter een stenen 
gevel 

 
detail4: dakdetail 

 
stenen gevel 
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6.3.6 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint Beton 75 nvt 
21 Buitenwand Stellatten Onbehandeld vurenhout 10  

Pui Onbehandeld vurenhout 10  
Beglazingsprofielen Rubber 20 3 
Glaslatten Vuren 75 1 
puivulling Dubbelglas 25 3 
Afwerklatten Onbehandeld vurenhout 75 1 

22 Binnenwand Wandisolatie Cocolok ?? Bio. afbr. 
Stijl en regelwerk Vuren out 25 1 
Wandbeplating karton 20 1 

23 vloeren balklaag Onbehandeld vurenhout 75 1 
Isolatie cocolok 75 Bio. Afbr. 
Akoestische scheiding Natuurrubber 20 1 
Vloermassa Zand 75 retour 
Afwerking bi. Houten delen (vuren) 75 1 

24 hellingbaan Balklaag Onbehandeld vurenhout 75 1 
Isolatie Cocolok 75 Bio. Afbr. 
Akoestische onderbr. Natuurrubber 20 1 
Vloermassa Zand 75 Retour 
Afwerking bi. Houten delen (onbeh.) 75 1 

 Trappen Trapboom Thermisch verz. Staal 20 2 
traptreden Staalroosterwerk (verz) 50 2 

27 Daken Dakbeschot Ongesch. houten delen 75 1 
Balklaag Onbehandeld vuren 75 1 
Isolatie Cocolok ?? Bio. Afbr. 
Scheidingslaag Multiplex 75 3 
Vloermassa Zand 75 Retour 
Dakafwerking Vurenhouten platen 20 1 

28 Constructie Vakwerken Onbehandeld staal 15  
Gevelkolommen Onbehandeld staal 15  
Bi. Constr. Kolommen Onbehandeld hout 75 1 
Bi. Constr. Liggers Onbehandeld vurenhout 75 1 
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31 Wandopeningen Kozijnen Onbehandeld vurenhout 10  
beglazing Dubbelglas (zonwerend) 15 3 
Beglazingsprofielen Rubber 20 3 
Lekdorpel aluminium 25 2 

32 Wandopeningen Kozijnen Zie binnenwanden   
Deuraanslag Onbehandeld staal 75 1 
Deuren Holle board 25 1 
aanslagprofielen Rubber profiel 30 3 

34 balustrade Hekwerk glas 75 2 
reling Onbehandeld vurenhout 75 1 

41 Wandafwerking Korven wapeningsstaal 15 2 
gevelvulling graniet 75 retour 
Bevestigingsmateriaal Onbehandeld staal 15 2 

42 Wandafw. bi Plaatmateriaal Karton 20 1 
43 Vloerafwerking Parket Kopshout 20 2 
47 Dakafwerking Platen Blank aluminium 16 2 
Tabel7: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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6.4  Materialisatie Ontmoetingscentrum, levensduur 40 jaar 
 

6.4.1 inleiding 
De laatste functie van het complex gebouw is het ontmoetingcentrum. Het ontmoetingscentrum heeft een 
functionele levensduur van 40 jaar. Dat is de langste van alle functies binnen het complexgebouw. Het 
ontmoetingscentrum heeft meer een functionele levensduur, die overeenkomt met gebouwen die op de 
traditionele manier gebouwd worden. Dat betekent ook dat dit naar voren kan komen bij de materiaalselectie. 
 

6.4.2 Constructie 
Naast de functie met de langste functionele levensduur, is het ook de functie met de grootste inhoud. Het 
gebouw heeft een flinke constructie nodig, waarbij de binnenruimte kolomvrij is. Als we gaan kijken naar de 
beschikbare materialen blijkt dat alle materialen, die binnen worden toegepast, een levensduur hebben van 75 
jaar. Het gaat er dus meer om wat voor indruk het materiaal achterlaat. Bij de andere functies is de 
vergankelijkheid en dus de tijdelijkheid van een functie, een kenmerk dat zichtbaar moet zijn in de uitwerking. 
Vergankelijke materialen geven de mogelijkheid om tijd te kunnen uitdrukken. Het gaat er dus om hoe we het 
ontmoetingscentrum kunnen laten contrasteren met de andere functies. Als we kijken naar het materiaal beton, 
dan geeft dat een solide en permanente indruk. Beton is duurzaam. Daarom is er gekozen om de constructie in 
beton uit te voeren.  
 
De constructie is opgebouwd uit betonnen kolommen en wanden, die gekoppeld zijn door middel van betonnen 
balken. De constructie staat aan de lange zijde van de gevel. Hierdoor ontstaat er een vrije overspanning van 
30 meter. Dit is alleen te overspannen met dubbele T-liggers. Het geheel vormt een betonnen doos, waarvan 
de wanden van de conferentiezalen als stabiliteitselementen fungeren. 
 

6.4.3 conferentiezalen 
Bij het ontmoetingscentrum wordt de open ruimte gevormd door de gesloten ruimte. In het totale blok bevinden 
zich gesloten vormen. De conferentiezalen, vergaderzalen etc.. Deze blokken worden gemaakt van beton, om 
de geslotenheid te benadrukken en te profiteren van de massa van beton. De massa van beton heeft een 
gunstige invloed op het dempen van geluid.  
 
De twee conferentiezalen vormen een prominent deel van de gevel. De twee gesloten vlakken staan in contrast 
met de glazen gevelbekleding. Om de blokken te onderscheiden van de andere massa’s, worden ze bekleed 

 

 
detail1: dak, dubbele T-ligger liggend op een 
betonbalk 
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met travertin (detail2). Travertin is een natuursteen die de solide vorm benadrukt. Maar door de poriën in 
travertin is het vergankelijk. Zure regen tast het travertin aan. Travertin heeft een levensduur van gemiddeld 40 
jaar en laat dus ook de vergankelijkheid zien van het ontmoetingscentrum. Door het materiaal door te zetten 
naar binnen wordt de tijdelijkheid versterkt. Bezoekers kunnen het travertin binnen vergelijken met buiten. Ze 
kunnen dan duidelijk waarnemen dat het travertin buiten wordt aangetast. 
 

6.4.4 vloer 
Een belangrijk verschil tussen het ontmoetingscentrum en bijvoorbeeld de kunstuitleen, is de beganegrond 
vloer. Bij de kunstuitleen is er sprake van water dat onder het gebouw doorloopt. Dit is niet het geval bij het 
ontmoetingscentrum (detail3). Omdat het ontmoetingscentrum een groot deel van de korte zijde van de plint 
beslaat, stroomt er tijdens een regenbui geen water door de goten. Hierdoor hoeft er geen extra vloer geplaatst 
te worden. De plint, de betonnen platen vormen de ondergrond voor de vloerafwerking. Het is afhankelijk van 
de situatie hoe een gebouw gedetailleerd wordt.  
 

 
detail2: gevelelementen 

 
detail3: vloeropbouw beganegrond 
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6.4.5 Materialisatietabel 
 
SfB Element component Materiaal levensduur Scenario 
16 Fundering Plint Beton 75 nvt 
21 Buitenwand Gevelelementen  Prefab beton 75 2 

Gevelkolommen  Prefab beton 75 2 
21k Wandisolatie Isolatie Geëxpandeerd kurk 75 2 
22 Binnenwand Constructief Prefab beton 75 2 

Niet dragend Prefab beton 60 2 
23 vloeren Vloerplaten Prefab beton 75 2 

Vloer auditoria Prefab beton 75 2 
24 trappen Trapconstructie Staal 75 2 

Traptreden Hout 40 2 
Trapafwerking Hout 40 2 

27 Daken Constructief Dubbele T-liggers 75 2 
27k dakisolatie Isolatie PS 75 2 
28 Constructie Liggers Prefab beton 75 2 

kolommen Prefab beton 75 2 
Vloeren Prefab beton 75 2 
wanden Prefab beton 75 2 

31 Wandopeningen Kozijnen vent Geanodiseerd alu. 40  
Kozijnen entree Geanodiseerd alu. 40  
Ramen vent. Geanodiseerd alu. 40  

32 Wandopeningen Kozijnen Staal 75 2 
Deuren Massief hout 50 3 
Aanslag profielen Rubbere profielen 30 3 
Schuifwand Staal 75 2 
Panelen grenen 50 1 
geluidsisolatie Cocolok 75 1 

34 balustrade Hekwerk staal 75 2 
Afwerking Onbehandeld vurenhout 50 1 

41 Wandafwerking Gevelelementen Travertin 40 40 
Gevelelementen beton 75 75 
Voegen betonelement Specie 75 75 
Gevelel. Houders Staal 30 2 
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  Beglazing Dubbele glas 25 3 
Constructie str.glazing Staal 75 2 
Kierdichting Elastische kit 20 3 
Koudebrug onderbr. Rubberprofielen 30 3 
Zonweringssysteem Staal 75 2 
Zonweringsdoek  Katoen 20  

42 Wandafw. bi Wandelelementen Travertin 75 1 
Wandelementhouders Staal 75 2 
Akoestische beplating Grenenhout 75 1 
Stijl en regelwerk Vurenhout 75 1 
Geluidsisolatie  Cocolok 75 Bio afbr. 

43 Vloerafwerking Parket Plyboo bamboparket 50 1 
Onderlaag Kurk  40 1 

45 plafondafwerking Plafondelement Travertin 75 1 
Geluidsreflectie Beton 75 2 
Akoestische beplating Grenen 75 1 
Stijl en regelwerk Vurenhout 75 1 
Geluidsisolatie Cocolok 75 Bio afbr. 
Plafonddragers  Staal  75 2 

47 Dakafwerking Dakrand Geanodiseerd aluminium 40  
Zetwerk Staal verzinkt 75 2 
Isolatie Geëxpandeerd kurk 75 2 
Klossen  Vurenhout  75 1 

Tabel8: info materiaalonderzoek complex gebouw 
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7. Complex gebouw 
 

7.1 inleiding 
Alle functies zijn nu afzonderlijk behandeld. Het concept, programma, materialisering en detaillering zijn 
behandeld. De afzonderlijke gebouwen vormen samen het complex. Het complex heeft een uiterlijk gekregen 
en zal in de loop van de jaren veranderen. Hoe verandert dit nu eigenlijk en is er nog steeds sprake van een 
dynamisch geheel? Zal het complex gebouw ook in de toekomst blijven functioneren en wat is de rol nu 
eigenlijk van de ontwerpregels en de plint die eigenlijk de basis vormen voor het complex gebouw? 

7.2 Betreden van functies en gedeelde gevelzone 
De fietsenstalling, kunstuitleen en het VR-centrum worden betreden vanaf het niveau van de plint. Het dak van 
het VR-centrum geeft de gelaagdheid van het atrium aan. Via dat dak kunnen het apart-hotel, ateliers/ 
werkruimten het ontmoetingscentrum en het restaurant betreden worden. 
Vóór het restaurant, dat op het dak van het ontmoetingscentrum staat, moet een trap met een levensduur van 
10 jaar geplaatst worden. Na 10 jaar verdwijnt het restaurant en verdwijnen dus ook de bouwlift en de trappen. 
Er is hier voor een bouwlift gekozen vanwege het tijdelijke karakter en vanwege het feit dat deze lift geen liftput 
heeft en hij aan het restaurant gehangen kan worden. 
Van het VR-centrum is de functionele levensduur op 20 jaar bepaald en moet er dus een verticaal stijgpunt voor 
20 jaar worden geplaatst om het dak als extra laag van het atrium te laten fungeren zodat de andere functies 
betreden kunnen worden. Na 20 jaar verdwijnen het VR-centrum en de ateliers/ werkruimten en is de 
kunstuitleen al 5 jaar verdwenen. Vanuit het concept van het ontmoetingscentrum, waarbij men zich bij 
binnenkomst goed moet kunnen oriënteren, is het noodzakelijk dat de entree op de tweede verdieping 
gehandhaafd blijft. Het verticale stijgpunt is dan alleen nog nodig voor het ontmoetingscentrum en als er geen 
nieuwe functie bij komt, moet dit verticale stijgpunt verplaatst worden. Een entree op plintniveau is uitgesloten, 
maar wel geïntegreerd om voor de duur van het verplaatsen van het verticale stijgpunt, het centrum toch te 
kunnen betreden. Voor het apart-hotel komt een nieuwe entree op plintniveau. 
Bij de functies die de gevelzones met elkaar delen, komt de gevel van de functie met de langste levensduur vrij 
te liggen en wordt pas vanaf dat moment aan de weersinvloeden blootgesteld. De gevels zijn daar dus nog 
“nieuw”, omdat ze beschermt zijn geweest door de nevenstaande functies. Het verschil in levensduur wordt 
hiermee op complex gebouw-niveau benadrukt en komt de dynamiek nog eens naar voren. Men kan dus vanuit 
het atrium waarnemen waar voorheen een functie stond en hoe lang een bepaalde functie er al staat. De factor 
tijd is goed waar te nemen. Als na 25 jaar het apart-hotel verdwijnt komt de gevel van het ontmoetingscentrum 
aan die zijde vrij. Het travertin en beton zijn daar nog in nieuwe staat terwijl die materialen bij de andere gevels 
over die periode al verweerd zijn.  

 
Beginsituatie 
 

 
Na 10 jaar: restaurant verdwijnt 

 
Na 20 jaar: kunstuitleen, VR, ateliers en 
fietsenstalling verdwenen. 
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7.3 De plint 
Het laden en lossen voor het complex gebouw wordt in het stedenbouwkundige plan uitgevoerd langs de 
Vestdijktunnel via de kelder van de plint. Door een doorgaande uitvalsweg langs de Vestdijktunnel te ontwerpen 
is het huidige probleem van laden en lossen bij het beursgebouw opgelost en wordt het laden en lossen 
uitgevoerd langs een weg voor bestemmingsverkeer. Via de kelder kunnen de goederen naar een lift worden 
gereden. Bij het ontmoetingscentrum is het ontwerp voorzien van een goederenlift. Daarvoor wordt uit de plint 
een betonplaat gelicht, waardoor de goederenlift de kelder kan bereiken. Als het ontmoetingscentrum na 40 jaar 
verdwijnt, verdwijnt ook de goederenlift en kan er een betonplaat in de opening worden gelegd. De plint is dan 
weer intact.  
 
Voor het ontwerp van een functie maakt het niet uit waar een leidingdoorvoer naar de kelder wordt gepland. 
Onder de plint kan worden aangetakt op verzamelleidingen, die dan weer verbonden zijn met de gemeentelijke 
leidingen en rioleringen. De verzamelleidingen geven dus een ontwerpvrijheid. Als een functie verdwijnt kan 
een nieuwe betonplaat worden gelegd, zodat er geen gaten voor de doorvoeren meer achter blijven. 
 
Het restaurant, staat op het ontmoetingscentrum. Het grootste probleem dat hierbij ontstaat is de aanvoer en 
afvoer van leidingen voor water, elektra, hemelwaterafvoer en fecaliën. De individualiteit van de functies wordt 
ook voor de installaties doorgezet. Alle leidingen van het restaurant worden langs de gevel van het 
ontmoetingscentrum geleid en maakt het restaurant geen gebruik van een eventuele leidingschacht van het 
ontmoetingscentrum. Nu kunnen ook de leidingen van het restaurant worden aangetakt aan een 
verzamelleiding. 

7.4 Het functioneren 
Alle functies zijn als individuele gebouwen ontworpen en kunnen als zodanig verder functioneren. Ze zijn niet 
afhankelijk van elkaar en delen ook geen gezamenlijke entree behalve de algemene entree via de plint of via de 
parkeergarage. Nieuwe functies die er in de toekomst bij komen worden op dezelfde manier ontwikkeld met 
dezelfde ontwerpregels als kader, zodat de individualiteit en de identiteit van de functie zichtbaar blijven. Het 
complex gebouw als geheel blijft dan ook functioneren, inspringend of vooruitlopend op de behoeften van de 
stad Eindhoven. 
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7.5 Een nieuwe architectuur 
Het is tot nu toe altijd zo geweest dat gebouwen worden ontworpen voor een periode van 50 jaar en dat deze 
gebouwen voor die levensduur onderhouden worden, gerenoveerd worden of een andere bestemming krijgen. 
De feitelijke veroudering van het gebouw is niet af te lezen en is alleen te zien aan een architectuur die 
kenmerkend is voor een bepaalde periode uit het verleden. Het is dan terecht dat het gebouw gerenoveerd 
wordt als die architectuur een meerwaarde biedt. Het ligt aan de plattegrond en het stramien of het gebouw een 
andere bestemming kan krijgen.  
 
Bij het complex gebouw, en meer in het algemeen bij het ontwerpen van gebouwen waarvan de functionele 
levensduur gelijk wordt gesteld aan de technische levensduur, kan men bewust de veroudering laten zien. 
Anders dan bij gebouwen waar western red cedar wordt toegepast, vanwege het uiterlijk na een bepaalde tijd, 
kan hier nu bewust mee ontworpen worden. Door nu goed met de detaillering en het materialiseren om te gaan, 
kan de veroudering “geconditioneerd” plaats vinden. Specifieker voor het complex gebouw is nu de dynamiek 
van de constante verandering van de configuratie in tijd goed waarneembaar. 
 
De samenleving is deze architectuur nog niet gewend en het is daarom de vraag of de mens dit accepteert als 
zijn of haar dagelijkse omgeving. Met het ontwerponderzoek van het complex gebouw hebben we gekeken tot 
hoever we kunnen gaan. 
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7.6 gevelbeelden complex gebouw 

 
gevel Vestdijktunnel 
 

 
gevel Lardinoisstraat 
 

 
gevel fellenoord 
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perspectief Lardinoisstraat 
 

 
perspectief Vestdijktunnel 
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8. Conclusie 
In de vier verslagen is het totale onderzoek naar het complex gebouw vastgelegd. De motivatie door de 
hedendaagse ontwikkeling op het gebied van milieu en architectuur hebben de aanzet gegeven tot het 
ontwikkelen van het multifunctioneel gebouw, waarvan de functies gematerialiseerd zijn aan de hand van de 
eis: technische levensduur materiaal is functionele levensduur. 
 
Het totale onderzoek is heel grootschalig. Allerlei elementen kwamen naar voren en de ene verandering had 
gevolgen voor heel veel andere dingen. Tijdens het onderzoek was er veel belangstelling. Zij kwamen met 
allerlei vragen, waar we niet altijd antwoord op konden geven. Dit geeft aan hoe complex het complex gebouw 
is. Om het onderzoek te beperken en de opdracht in te kaderen is al snel een locatie gezocht. Het gevolg is dat 
de resultaten meer tastbaar zijn. Maar het nadeel is dat een aantal conclusies meer specifiek zijn voor het 
complex gebouw op de locatie Eindhoven, dan dat het algemene conclusies zijn.  
 
Doordat de conclusies soms een aantal verschillende raakvlakken hebben, zijn ze opgedeeld in drie 
onderdelen. De eerste reeks conclusies hebben betrekking op de materialisatie van functies. De tweede reeks 
heeft betrekking op algemene conclusies bij het ontwerpen van een complex gebouw. De laatste reeks 
conclusies heeft betrekking op het ontwerp van het complex gebouw in Eindhoven. Het geheel wordt afgesloten 
met een aantal vragen die tijdens het onderzoek open zijn blijven staan. 
 
Conclusies met betrekking tot materialisatie: 
 De belangrijkste conclusie uit het materialiseren van functies op levensduur is, dat het bijna niet mogelijk 

is. De lijst bouwmaterialen is ontoereikend. De meeste materialen zijn gericht op duurzaamheid. Dit valt 
bijvoorbeeld op bij de constructiematerialen. Deze hebben allemaal, in een binnensituatie, een 
levensduur van 75 jaar. 

 
 Uit het bovenstaande volgt de tweede conclusie. Het is alleen mogelijk om functies goed te 

materialiseren als er naast de levensduur-eis een tweede selectiemogelijkheid is. De afvalscenario’s die 
we introduceerden, hebben dezelfde intentie als de levensduurselectie, namelijk het voorkomen dat 
duurzame materialen op de afvalberg komen. Daarom is het een goede aanvulling voor de selectielijst. 

 
 Uit conclusie twee, volgt conclusie drie. Het is mogelijk om functies te materialiseren met de 

materiaallijst tot een levensduur van 30 jaar. Bij een levensduur van 30 jaar en hoger is er alleen nog 
keuze uit duurzame materialen. Men valt dus terug op het duurzaam bouwen.  

 
 Om het makkelijker te maken om materialen te gebruiken die voldoen aan de levensduur, moet de 

bestaande lijst verder uitgebreid worden. Aan de lijst zijn al een aantal nieuwe materialen toegepast. 
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Een voorbeeld is Cocolok, dat is een isolatiemateriaal van cocosvezel en latex. Het is biologisch 
afbreekbaar en heeft waarschijnlijk in vochtige omstandigheden een kortere levensduur dan bestaande 
isolatiematerialen. Een ander voorbeeld is Treeplast. Treeplas is een houtpulp die, door middel van 
extrusie, in allerlei vormen gemaakt kan worden. Een voorbeeld is binnenkozijnen. Als het kozijn op is 
kan het worden opgelost in water en houtpulp blijft over. Het zijn echter relatief nieuwe materialen en 
hoe ze functioneren in een bouwkundige situatie is nog moeilijk in te schatten. 

 
 Het toepassen van onbehandelde materialen geeft een extra mogelijkheid om materialen toe te passen 

die voldoen aan de levensduur. Alleen een aantal onbehandelde materialen zullen hierdoor zichtbaar 
verweren en verouderen. Het is alleen de vraag of dit geaccepteerd wordt. In feite is het complex 
gebouw een onderdeel van een nieuwe architectuur. Daarnaast is de kennis over onbehandelde 
materialen beperkt, waardoor de levensduur nog moeilijk te voorspellen is.  

 
Conclusies met betrekking tot het ontwerp complex gebouw: 
 De belangrijkste conclusie is dat we te maken hebben met een nieuwe soort architectuur. De invloed 

van levensduur op het ontwerp, betekend dat er anders gekeken wordt naar materialen en de functie. 
Het introduceren van vergankelijkheid van materialen, het laten zien van de tijdfactor in een gebouw, is 
iets wat we niet gewend zijn.  

 
 Doordat iedere functie een eigen deur (individualiteit) heeft, kan het complexgebouw ook in de toekomst 

blijven functioneren. 
 
 Door de individualiteit van een functie, waaronder de constructie valt, is het mogelijk om zelf te bepalen 

welke configuratie van de verschillende functies je toepast. Stapelen, nevenschikking vervlechten, het is 
allemaal mogelijk. De individualiteit zorgt ervoor dat een functie nooit afhankelijk is van een andere. Dit 
betekent niet dat ze niet van elkaar gebruik kunnen maken. Het dak van het VR-centrum is onderdeel 
van het atrium en maakt betreding van andere functies mogelijk. 

 
 Het gevolg van rangschikken van functies is, dat twee gevels samenkomen op één punt (de gevel 

zone). Hierdoor ontstaat er de situatie dat een functie gebruik gaat maken van een gevel van een 
andere functie.  

 
 Doordat functies van tijdelijke aard zijn, kunnen nieuwe functies geplaatst worden die aan de nieuwe 

eisen en mode voldoen. Het complex gebouw is hierdoor nooit verouderd, omdat het kan reageren op 
zijn omgeving. 
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 Het verschil tussen het architectonisch en bouwkundig detail is kleiner geworden. De materialen zijn een 
belangrijk onderdeel geworden van het concept, waardoor de twee disciplines meer verweven. 

 
 
 
Conclusies met betrekking tot het ontwerp van het complex gebouw in Eindhoven: 
 De parkeergarage, het stramien en de draagstructuur zijn bepalend geweest voor de aanpak van het 

complex gebouw. Het stramien geeft een orthogonale richting aan het ontwerp.  
 
 De ontwerpregels geven een goed handvat voor het ontwerp. Het is aan de architect welke invulling hij 

geeft aan een gebouw. 
 
 Het verweren van materialen geeft een extra dimensie aan de tijdelijkheid van de functies. Hierdoor 

ontstaan op den duur duidelijke verschillen tussen nieuwe en oude functies. Hierdoor is de dynamica 
van het complex gebouw waarneembaar. 

 
Vragen met betrekking tot het complex gebouw: 
 Hoe reageren omwonenden als hun stabiele woonomgeving verandert in een dynamische 

woonomgeving? 
 
 In hoeverre zijn we nog zuiver bezig met materialiseren op levensduur als we bijvoorbeeld constructies 

buiten toepassen, waardoor de levensduur wordt verkort? 
 
 Wat zijn de werkelijke levensduren van onbehandelde materialen? 

 
 Accepteren mensen een vergankelijk gebouw? 

 
 Kan het concept van het complex gebouw werken als er geen plint wordt toegepast? Hoe zal de 

infrastructuur reageren op een dynamisch gebouw. 
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