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Als iemand mij zou 
vragen hoe ik het 

proces van mijn afstuderen zou omschrijven, zou ik 
hem/haar zeggen dat dit het meest lijkt op een dans 
waarbij men een stap naar voren maakt, gevolgd 
door een stapje terug en hier en daar afgewis-
seld met een flinke sprong zijwaarts. Pas achteraf 
kon ik er toch een opeenvolging van min of meer 
logische stappen in ontdekken. In dit verslag wil ik 
mij toeleggen op het volgen van die rode draad. Ik 
heb gekozen om het proces samen te vatten in een 
schijnbaar chronologische vertelling, waarin ik en 
mijn gedachten de hoofdrol spelen. Op deze manier 
hoop ik een leesbaar verslag te maken, waarin 
mijn persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp 
duidelijk wordt.

In het verslag komen achtereenvolgens de volgende 
onderdelen aan bod. In de eerste plaats zal ik vertel-
len over de locatiekeuze, de omgeving van de locatie 
en de stad Luik, Daarna ga ik in op de zoektocht naar 
een geschikt programma en de verschillende pro-
grammaonderdelen, die dit opleverde. Als laatste zal 
ik aandacht besteden aan het uiteindelijke ontwerp 
en de manier waarop dit ontwerp functioneert.

 Enkele belangrijke zijsporen en tussenstations in het proces komen niet 
aan bod in deze tekst, maar heb ik als afzonderlijke items toegevoegd op 
de bijgaande Cd-rom. 

Dit verslag is ook één lang antwoord op de vragen: wat is architectuur en 
hoe maak ik architectuur? Het is vreemd om aan het einde van een lange 
en moeizame zoektocht naar de antwoorden op deze vragen te moeten 
constateren, dat ik nog steeds geen eenduidig antwoord kan geven op 
deze vragen, terwijl ik tegelijkertijd wel kan constateren dat het ontwerp 
voor een industrieel gebouw in Luik, het resultaat van deze zoektocht, 
in mijn ogen wel architectuur geworden is. Door in dit verslag mijn 
gedachten te structureren en te documenteren, wordt het voor anderen 
misschien duidelijk wat ik onder architectuur versta.

De keuze van de locatie is de 
eerste stap die ik genomen heb 
en deze locatie vormde daarna het uitgangspunt van mijn afstuderen. De 
keuze bespreek ik uitvoerig in het verslag van mijn begincolloquium en 
hieronder zal ik het belangrijkste samenvatten.

Als eerste heb ik gezocht naar een locatie in Spanje. Voorafgaand aan mijn 
afstuderen heb ik enige tijd in Spanje gestudeerd en het leek een logische 
stap om in dat land een locatie te zoeken. Ik kwam daar uiteindelijk 
terecht bij een locatie langs de N-IV. Dit is een van de 6 autosnelwegen 
die vanuit Madrid op radiale wijze tot in alle windstreken van Spanje 

Inleiding

Locatiekeuze

De vage foto op de achtergrond illustreert vaag de uitgestrektheid van het landschap

reiken. Precies op 300 kilometer 
van het nulpunt aan Plaza del 
Sol in Madrid ligt er aan de N-IV 
tussen Madrid en Sevilla een 
afslag. Het is de zuidelijke afslag 
naar het plaatsje Bailen. Dit 
dorp ligt in het midden van een 
olijfbomengebied en het lijkt 
alsof de afslag in de grote leegte 
uitkomt.

Voor die plek heb ik de mogeli-
jkheid onderzocht om er een 
verzamelgebouw te ontwerpen 
voor een coöperatie van plaat-
selijke olijfboeren. Dit complex 
zou behalve opslag en overslag 
ook onderdak bieden aan de 
stalling en het onderhoud van 
zwaar materieel, de huisvesting 
van seizoensarbeiders en de 
fabricage van olijfgerelateerde 
producten. 

Vanaf de start van mijn afstuderen speelde ik met het idee om een ontwerp te maken voor 
woningbouw gecombineerd met iets anders. De korte studie naar een mogelijk programma 
voor de landelijke plek in Spanje maakte duidelijk dat dit “andere”, iets industrieels moest 
worden. Daarnaast zorgde deze studie nog voor een andere ontdekking. Ik dacht namelijk na 
over de context waarin ik mijn opgave wilde formuleren en ik kwam tot de conclusie dat ik de 
context op de plek langs de N-IV te beperkt vond. 

Hoewel het mogelijk is om een uitdaging te zien in het realiseren van architectuur in een 
desolate en landschappelijke omgeving, vormt de stedelijke context toch het beste decor voor 
architectonische experimenten. De vormgeving van een gebouw is naast de functie ook af-
hankelijk van de context en ik prefereerde een dwingende context boven de absolute vrijheid. 
De afgelegen locatie maakte het voor mij bovendien moeilijk om de plek te bezoeken, wat 
een goede afstemming op de omgeving zou bemoeilijken.

Ik zocht verder en keek eerst nog in Rotterdam voor ik mijn oog liet vallen op Luik. Deze 
Belgische stad ken ik uit mijn jeugd als een afwisselende, interessante en bovenal onderge-
waardeerde stad. Na een vrijblijvend bezoek en de (her)ontdekking van een geschikte locatie 
wist ik zeker. Het werd Luik!

De meeste Nederlanders kennen de stad Luik. Uit ervar-
ing blijkt, dat ze de stad alleen kennen, omdat ze letterlijk niet om Luik heen kunnen op weg 
naar de zuidelijke zon. Ze herinneren zich dan het Belgische deel van de “autoroute du soleil”. 
Deze autosnelweg veranderde tot voor kort vlak voor de bebouwde kom van Luik in een 

De stad Luik

Luikse stadsgezichten.
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4-baansweg die voor het grootste gedeelte 
wordt opsplitst door de dérivation de la Meuse 
en die aan beide zijden wordt geflankeerd 
door grote appartementsgebouwen uit de 
jaren zestig. 

Velen menen onterecht dat deze weg 
synoniem is voor de rest van de stad en ne-
men nooit de moeite Luik te ontdekken. Het 
faillissement van de stad zorgde bovendien 
dat er op vele plekken in de stad sprake was 
van achterstallig onderhoud, waardoor de 
stad zijn grauwe imago bevestigde. Wie de 
moeite neemt om iets verder te kijken, komt 
al snel tot de ontdekking, dat Luik veel meer 
te bieden heeft.

Luik (zowel stad als provincie) en haar bisdom 
kennen een rijke geschiedenis. De bisschop-
pen van Luik combineerden de kerkelijke 
met de wereldlijke macht en konden door 
behoedzaam manoeuvreren lange tijd (980 
t/m 1795) een min of meer onafhankelijk 
bisdom regeren. De nabijheid van steenkool 
en ijzererts garandeerde economische 

voorspoed en zorgde er na de industriële revolutie voor dat Luik snel uitgroeide 
tot een industrieel centrum. Deze groei zette voort tot de zestiger jaren toen 
de goedkope import van kolen en staal uit andere delen van de wereld ervoor 
zorgden dat de economie van Luik in een vrije val raakte. Deze opkomst en 
ondergang van de industrie hebben beide een duidelijke impact gehad op de 
morfologie van de stad.
De economische groei zorgde ervoor dat o.a. veel mensen uit het Middellandse 
Zeegebied zich in de stad vestigden, waardoor Luik in omvang groeide. Er ont-
stonden overal in de stad en haar randgemeenten grote industriële complexen 
en de steenkolenwinning zorgde ervoor dat het geaccidenteerde landschap, 
dat het decor vormt voor de stad, werd vergroot door bergen van kolengruis. 

Er ontstond een verklaarbare drang om de economische voorspoed ook in het 
uiterlijk van de stad te verwerken. In eerste instantie waren er infrastructurele 
werken, zoals het dempen van Maasarmen en de aanleg van spoorwegen. 
Later ontstond er in Luik ook interesse in de moderne architectuur. Men zag 
in deze architectuur en de bijbehorende theorie, de ideale manier om Luik als 
moderne, welvarende en vooruitstrevende stad te profileren.

De groep L’Equerre manifesteerde zich in Luik sinds begin jaren dertig als de 
grootste voorvechter van een nieuwe architectuur en de functionele stad. De 
groep vormde het secretariaat van de Belgische CIAM en nodigde Le Corbusier 
uit om een ontwerp te maken voor het masterplan van de Exposition Interna-
tionale de L’Eau 1939, een expositie die werd gehouden om de opening van het 
Albertkanaal tussen Luik en Antwerpen kracht bij te zetten.

Le Longdoz in (v.l.n.r.) 1827, 1862, 1912 en  1950

Het was ook deze groep die zich halverwege de 
jaren zestig inzette om het centrum van Luik te 
herontwerpen. Volgens haar plannen werd er rond 
1970 begonnen met de sloop van een aanzienlijk 
deel van de oude middeleeuwse bebouwing 
rondom het centraal gelegen Place Saint-Lam-
bert. De sloop moest ruimte vrijmaken voor een 
nieuwe architectuur, die plaats zou bieden aan de 
groeiende vervoersstroom door het centrum. Door 
bestuurlijke onenigheden en het instorten van de 
plaatselijke economie, werden de plannen ver-
schillende malen herzien en werd de realisering 
stilgelegd, waardoor Luik ongeveer 30 jaar lang 
achterbleef met een grote bouwput in het midden 
van haar centrum.

Andere grootschalige projecten vielen eveneens 
stil en steeds meer bedrijven in de stad sloten hun 
deuren. Het debacle rondom Place Saint-Lambert 
werd gezien als het mislukken van de nieuwe 
architectuur. Architecten als Charles Vandenhove 
en Bruno Albert stonden op en gaven vorm aan 
het verlangen naar reconstructie van de oude stad 
en Albert ontwierp uiteindelijk de nieuwbouw 
voor het gat van Saint Lambert.

De oplevering van zijn plan en de uiteindelijke voltooiing van de rondweg, 
een ander groot project dat jaren heeft stilgelegen, markeren een nieuwe 
periode, waarin de Luikse economie zich hervonden heeft en de stad lang-
zaam maar zeker uit het dal omhoog komt. De gaten in de stad worden 
een voor een gedicht. Een van die gaten heb ik uiteindelijk gekozen als 
locatie voor mijn afstudeerproject.

La site industrièle de Longdoz is de 
plek die ik uiteindelijk heb gekozen. 
Deze plek ligt in het stadsdeel Longdoz aan de autoroute du soleil, niet ver 
van het centrum van Luik. De plek kent een relatief korte geschiedenis. Tot 
halverwege de 19de eeuw werd het gebied alleen gebruikt voor de land-
bouw. De stedelijke ontwikkeling ontstond toen er omstreeks 1845 werd 
begonnen met de aanleg van het nieuwe hoofdtreinstation van de stad. 
In diezelfde periode ontstonden er rondom het geplande station allerlei 
industriële activiteiten. Een van de grootste was de fabriek van “la société 
métallurgique d’Espérance-Longdoz”. Deze fabriek verwierf al in 1856 het 
recht om haar terrein aan te sluiten op het spoorwegnet. Op het historisch 
kaartmateriaal is goed te zien hoe de wijk Longdoz en de société zich in 
die periode ontwikkelden. 

In de jaren 60 van de vorige eeuw stagneerde, zoals gezegd, de groei en 
zette de daling van de Luikse economie in. Longdoz kreeg een extra klap, 
doordat het station werd gesloten en werd overgeheveld naar de wijk 
Guillemins aan de overzijde van de Maas. Dit en de situatie in de metaa-

Le Longdoz

La Site Industrièle de Longdoz, na de sloop van de bestaande bebouwing
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Bevolkingsverdeling (links) en bevolkingsdichtheid.

lindustrie zorgden er uiteindelijk voor, dat L’Espérance Longdoz 
omstreeks 1985 haar deuren  moest sluiten. Sindsdien 
lagen de gebouwen er verlaten bij en droegen zij bij aan het 
negatieve beeld dat Luik vaak bij passerende automobilisten 
opwekt.

In de beginperiode heb ik serieus overwogen de bestaande 
bebouwing deels of in zijn geheel te behouden en te 
herontwikkelen. Na bestudering van de stad en de situatie 
heb ik echter besloten hiervan af te zien. Allereerst zijn de 
bestaande gebouwen bij lange na niet de belangrijkste de 
grote, verzameling industrieel erfgoed van Luik. Daarnaast zou 
de restauratie van de vervallen gebouwen nooit exploitabel 
zijn zonder een aanzienlijke investering van gemeenschaps-

   De locatie geprojecteerd op het Wilhelminaplein in Eindhoven (links) en de op  het paleis op de Dam in Amsterdam

geld. Een van mijn uitgangspunten was om, gezien de precaire 
economische situatie, overheidsuitgaven zoveel mogelijk te 
vermijden. Tot slot zou een restauratie voor mijn gevoel alleen 
worden uitgevoerd om een nostalgisch verlangen te sussen. 
Het hergebruik van de bestaande bebouwing zou een goede en 
toekomstgericht programmering van de situatie verhinderen.
Inmiddels is de bebouwing vrijwel geheel gesloopt, alleen 
het oudste gebouw aan de noordoostzijde blijft (voorlopig) 
behouden.

Een van de eerste vragen die 
je jezelf stelt als je begint 
met een bepaalde locatie is: “Hoe groot is het?” Het antwoord 
daarop luidt: “Minimaal 37.000 m2, maximaal 42.000 m2” Dit 

Hoe groot?

getal is moeilijk voor te stellen en daarom 
heb ik een referentiekader gecreëerd 
door de gekozen locatie te projecteren op 
enkele voor mij zeer bekende locaties. Zo 
worden de abstracte cijfers duidelijk en 
krijg je een goed beeld van de hoeveel-
heid massa en programma die binnen 
jouw plek gerealiseerd kunnen worden. 
In mijn geval heb ik onder andere het 
plein waar ik woonde en het centrum 
van Eindhoven genomen. Andersom heb 
ik ook een projectie gemaakt. Zo weet 
ik nu dat 37.000 m2 groter is dan 31 
indoor voetbalvelden en gelijk staat aan 
ongeveer 2,5 blokken uit het stedebou-
wkundig grid van Manhattan. Zo groot is 
mijn locatie dus!
De getoonde satellietfoto laat zien waar 

de locatie zich in Luik bevindt. Op de foto zijn de belangrijkste 
invalswegen van de stad ingekleurd, de rode zijn autosnelwegen, 
de goudgele belangrijke interlokale doorgangswegen. Ook zijn op de kaart enkele 
belangrijke locaties in Luik te zien. Het lichtgekleurde deel is het oude stadscen-
trum van Luik. Hier vindt men, naast commerciële en horeca bedrijven, eveneens 
de meeste openbare diensten van de provincie en de stad, waaronder enkele oude 
gebouwen van de Universiteit van Luik (ULg). Verder staan nog aangegeven, het 
nieuwe hoofdstation van Luik ((B) - Guillemins), het congresgebouw (Palais des 
Congres) en in het zuiden het nieuwe en populaire winkelcentrum Belle Ile.  De 
foto illustreert de centrale ligging van de “site industrièle” in Luik en als we kijken 
naar de cijfers en de grafieken van de demografische gegevens van Luik, dan wordt 
de centrale positie nogmaals bevestigd.

De locatie ligt vlakbij het punt waar de dérivation de la Meuse en de echte Maas 
weer samenkomen. Het eiland, dat door deze splitsing gecreëerd wordt, heet 
Outremeuse. Het eiland is een dichtbevolkte (zie grafieken) stadswijk. Alleen de 
uiterst zuidelijke punt van het eiland is vrijgehouden voor een groot park, waarin 
zich het Luiks museum voor moderne kunst en het congrescentrum bevinden. Dit 

Luik vanuit de lucht met belangrijkste wegen en bekende locaties

Waar?
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park levert een aantrekkelijk uitzicht voor mijn locatie en het is aan 
te bevelen daar bij het vormgeven van de functies rekening mee 
te houden.

In de bovensta-
ande figuur heb 

ik geprobeerd om de druk, die de omgeving op de locatie geeft, 
te visualiseren. Dit is de gevoelsmatige druk en die bestaat uit 
een combinatie van twee factoren. Allereerst is er de druk van de 
overburen of m.a.w. de bebouwing aan de overzijde van de straat. 
Een vooroorlogse woning biedt een vriendelijker uitzicht dan het 
geheel gesloten, betonnen gebouw voor de telefooncentrale van 

Het massaplan

Drukte diagram, nummers verwijzen naar verkeerstypes

Belgacom. Daarnaast is er de druk van het verkeer in 
de omgeving en het daarbij behorende geluidsniveau. 
Deze druk wordt bepaald door het type verkeer en de 
hoeveelheid verkeer. Alle vier de zijden van de locatie 
zijn anders, maar op de figuur is duidelijk te zien, dat de 
west- en oostgrens van het kavel een veel grotere druk 
genereren dan de noord- en zuidgrens. Ik ben bij het 
ontwerpen van mijn gebouw uitgegaan van de gedachte 
actie = reactie. Er moet een spiegelreactie ontstaan op 
de omgeving, zodat op straatniveau een functiegelijkheid 
ontstaat. Binnen het bouwblok kan deze functie onzich-
tbaar veranderen, waardoor binnen een bouwblok een 
grote variatie van functies mogelijk is. In mijn locatie heb 
ik de drukte die door een bepaald programmaonderdeel 
wordt gegenereerd daarom gekoppeld aan zijn gelijke uit 
de omgeving.

Mede op basis van de om-
gevingsdruk heb ik een 
massaplan gemaakt. Dit massaplan geeft de maximale 
envelop weer voor de vormgeving van de gekozen func-
ties. Naast de omgevingsdruk is het plan ook gebaseerd 
op de constatering, dat er in Luik een min of meer vaste 
verhouding geldt voor het straatprofiel. Op plaatsen 

Actie is reactie Massaplan

waar de straat zich verbreedt, gaat de aangrenzende 
bebouwing omhoog. Dit is duidelijk zichtbaar langs alle 
oevers van zowel de Maas, de dérivation en de gedempte 
rivierarmen. Als laatste is in het massaplan de wens 
verwerkt om enerzijds de sterke lijn van de autoroute, 
eveneens een gedempte rivierarm, te bewaren en 
anderzijds de maasoever te accentueren.

Te vaak 
bestaat een stad 

tegenwoordig uit een verzameling themawijken. Hiermee 
bedoel ik dat de winkels in het centrum verworden 
tot een groot winkelcentrum, de kantoren allemaal bij 
elkaar op een kluitje zitten en andere bedrijven worden 
verzameld op anonieme industrieterreinen aan de rand 
van de stad. Daartussenin bevinden zich afgebakende 
en soms letterlijk gethematiseerde woonwijken. De stad 
wordt vormgegeven als een pretpark en alles wat de 
mooie wereld verstoort, wordt weggestopt. Ik zie het 
andersom en beschouw de monofunctionele gebieden 
als rotte plekken. Een natuurlijk weefsel bezit juist een 
gezonde mix van functies, met hier en daar een zwak 
plekje, zoals een onbesproeide appel. De lusten en lasten 
worden gelijkmatig verdeeld.

Ik wil de industriële functie van mijn locatie in Luik 
handhaven. Doel hiervan is het ideaal van een gemixte 
stad, een stad zonder monofunctionele gebieden, maar 
een stad waar een veelheid van verschillende functies 
naast elkaar staan en waar op ieder straathoek beeld 
en sfeer (kunnen) veranderen. Diversiteit en afwisseling 

Schematische weergave van de gemixte stad

zijn typerend voor één echte, levende  stad. Het weefsel is een 
soort lappendeken en woningbouw is de rode draad die de andere 
commerciële, industriële en culturele functies aan elkaar rijgt. De 
getoonde afbeelding laat een simpele en zeer schematische weer-
gave hiervan zien. De witte vlakken zijn woningbouw afgewisseld 
met gele, rode en zwarte vlakken, die (niet respectievelijk) staan 
voor culturele, commerciële en industriële functies.

Bij industrie 
denkt men 
over het algemeen meteen aan de zware industrie. Men denkt aan 
stank, explosiegevaar, smog, lawaai en allerlei andere vormen van 
overlast. Toch zijn er vele vormen van industrie, die niet aan deze 
omschrijvingen voldoen. De huidige regelgeving en automatiser-
ing hebben ervoor gezorgd, dat  verschillende productieprocessen 
tegenwoordig weinig belastend zijn voor hun omgeving. Denk 
daarbij bijvoorbeeld aan assemblagelijnen, naaiateliers, of 
garagebedrijven.  

Het terughalen van arbeidsintensieve processen binnen de stad, 
kan het werk voor de werknemers aantrekkelijker maken. Mensen 
die in de stad “op kantoor” werken roemen vaak de nabijheid van 
hun werk bij horeca en detailhandel. Het is makkelijk om tijdens de 
lunch of na het werk nog wat te shoppen of te eten. Werknemers 
uit de industriële sector komen vaak niet verder dan een met 
TL-balken verlichte bedrijfskantine. 

Naast de aantrekkelijkere werkomgeving kan het plaatsen van de 
arbeidsintensieve industrie binnen de stad ook voordelen oplev-
eren voor het openbaar vervoer. Zoals bij alle andere bedrijfspro-
cessen is het succes van openbaar vervoer afhankelijk van vraag 

 Gemixte stad  Voor- en nadelen
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en aanbod. Gebieden met een relatief hoge dichtheid hebben een groter aanbod per halteplaats. In de dunbevolkte gebieden is de 
afstand naar de halte te groot en de verleiding om met het eigen vervoer te reizen is daardoor eveneens groter. Dit zorgt voor een 
slechte bezetting, die weer zorgt voor hoge overheidsbijdragen en opheffingen van lijnen en diensten, waardoor het aanbod verder 
verschraald en de verleiding van eigen vervoer wederom toeneemt. Dit is een neerwaartse spiraal. Door ervoor te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen zich voor hun dagelijkse bezigheden binnen de grenzen van de dichtbebouwde stad bewegen, kan het rendement 
van het openbaar vervoer verbeterd worden en wordt de spiraal doorbroken.
 
Er zijn industrievormen die de eerdergenoemde gedachten bevestigen en wel degelijk zorgen voor overlast. De industrieën die grote 
hoeveelheden geluid, stank, rook en gevaar veroorzaken horen niet thuis in het weefsel, waarop zij een te groot stempel zouden 
drukken. Toch zijn er ook bij het introduceren van de overige industrieën enkele nadelen. Industriële gebouwen zijn vaak grote 
en afgesloten dozen. Ze hebben een zekere anonimiteit, die mede zorgt voor het unheimische gevoel dat veel bedrijvenparken 
oproepen. Er dient zorgvuldig met die geslotenheid te worden omgegaan. De meeste industrieën veroorzaken daarnaast al snel een 
goederenstroom en dit is het meest voor de hand liggende probleem bij het plaatsen van industrie in de stad. Vrachtverkeer vormt 
snel overlast en is een van de belangrijkste aspecten waar tijdens de planning goed op moet worden gelet.

De stad is ooit ontstaan doordat grondeigenaren, hande-
laars en vaklieden op strategische plaatsen samen gingen 

wonen, zodat zij zich beter konden beschermen en konden profiteren van elkaars nabijheid. Historisch gezien gaan lichte arbeidsin-
tensieve industrie en stad goed samen.  In de meeste steden zijn de lege plekken, die overbleven toen de industrie in de 20ste eeuw 
de stad weer verliet, inmiddels weer opgevuld, voornamelijk met woningbouw. In Luik daarentegen bleven veel van deze plekken 
lange tijd leeg vanwege de slechte economische situatie. Opvullen met woningbouw lijkt in Luik niet de beste oplossing. Luik heeft 
een negatieve bevolkingsgroei en heeft eerder een woningoverschot, dan een woningtekort.

Mijn locatie, le site industrièle de Longdoz, was tot halverwege de jaren tachtig het domein van een metaalbewerkingsfabriek. Deze 
geschiedenis maakt de gekozen locatie uitermate geschikt voor de opname van een nieuwe industriële functie. De omgeving is als 
het ware geconditioneerd. De verloedering, die in de laatste 20 jaar heeft plaatsgevonden, zorgt daarnaast voor een het-kan-alleen-
maar-beter-worden-gevoel. Er is een zekere natuurlijke tolerantie ontstaan, die een weloverwogen en adequate introductie van een 
nieuwe industriële functie bevordert. De bereidwilligheid van de omgeving om een nieuwe functie op te nemen, is een onmisbaar 
onderdeel in het succes van een plan.

In de huidige praktijk wordt de architect 
steeds vaker pas ingeschakeld als het pro-

gramma al bepaald is. Er rest hem/haar dan niets anders dan een vorm te geven aan dat programma. Bij kleine projecten is dit geen 
probleem. Voor grote, meer stedebouwkundige opgaven, zoals de opgave die voortkomt uit mijn locatie, speelt naast vormgeving 
van de functie, ook de programmering van het stedelijk weefsel een grote rol. Het programmeren van de locatie staat dan gelijk aan 

Aangeboren tolerantie

Belang van het programma

De oorspronkelijke, vervallen bedrijfshallen

het regisseren van het stedelijk leven en het programma van 
een plek bepaalt in grote mate hoe mensen zich bewegen 
en hoe ze verblijven in en rondom de betreffende plek. De 
vakliteratuur laat zien, dat bij de grootschalige projecten 
waar een architect al vroeg in het proces mag meedenken 
over het programma, veel eerder interessante architectuur 
ontstaat. Ik heb het bepalen van een geschikt programma 
voor mijn locatie daarom opgevat als een belangrijk 
onderdeel van mijn afstudeeropgave. Mijn locatie heeft met 
een grootte van bijna 4 hectare onherroepelijk een impact 
op zijn directe omgeving en het is van groot belang om deze 
impact zo goed mogelijk te regisseren. 

Voor een goede programmering is een goede kennis van 
zowel de specifieke plek, zijn nabije omgeving als het 
grotere geheel nodig. Hiervoor is naast een dosis algemene 
kennis, ook een gedegen situatieanalyse nodig. De analyse 
en programmering gaan hand in hand. De analyse kan de 
sterke en zwakke punten van een programma blootleggen, 
waardoor het programma bijgestuurd kan worden en de 
analyse weer een stapje terug doet.

Volgens de plannen 
van de gemeente 

moet er op de plek een complex verschijnen dat plaats zal 
bieden aan een multiplex bioscoop, een opnamestudio, een 
restaurant, een hotel en enkele winkels. Een en ander is af 
te leiden uit de maquette die tentoongesteld staat in het 
Musée de Metalurgie etc. De exacte inhoud van de plannen 
heb ik in boekvorm op het bureau van de wethouder voor 
economische zaken in Luik zien liggen, maar ik mocht de 
plannen niet inzien. De plannen waren “confidential”. Ik 
ben er vervolgens van uitgegaan dat de plannen nog niet 
definitief waren en dit gaf mij de vrijheid om te doen wat ik 
graag wilde. Ik kon mijn eigen programma samenstellen. 

De anderen

Ik sta afkerig tegenover het nostalgische en kasteelachtige ont-
werp dat in de maquette werd voorgedragen, maar ik ben wel 
enthousiast over een deel van de geplande functies. Twijfels heb 
ik met name over het geplande winkelcentrum. Aan de andere 
zijde van rue d’Harscamp, direct naast het gebouw van Bel-
gacom, ligt al een winkelcentrum. Dit centrum is gebouwd na 
het vertrek van het station en kent momenteel zelfs leegstand. 
Mijns inziens heeft het voldoende potentie om herontwikkeld 
te worden. Dit is in mijn ogen zin- en waardevoller. De geplande 
winkelfunctie heb ik daarom nooit meegenomen. 

De voorgestelde bioscoopzalen heb ik in eerste instantie wel 
meegenomen en het geplande hotel heb ik toen vervangen 
door woningen, die ik, zoals gezegd, beschouw als het cement 
waarmee de stad in elkaar gemetseld wordt. 

In de eerste 
functiegere-
lateerde schetsen kwamen de bioscopen nog voor, maar ze 
zijn daarna vrij snel van het programma verwijderd, toen uit 
programma-analyse bleek, dat ze het leeuwendeel van het 
programma zouden innemen om goed tot hun recht te komen. 
Ander plekken in Luik leken mij daarnaast geschikter en daarom 
heb ik mijn industriële wens laten prevaleren.
Vrijwel meteen na de keuze voor locatie in Luik heb ik de besliss-
ing genomen om geen openbare ruimte in het programma op 
te nemen. Het leek mij, gezien de precaire economische situatie, 
geen goed idee de gemeente te belasten met nieuwe openbare 
ruimtes. Toch wilde ik het gebied voor het publiek toegankelijk 
maken om op die manier ook deels de anonimiteit van de 
industriële functie te verkleinen. Ik wilde een privaat-publieke 
functie vinden, die ervoor zou zorgen, dat het gebied toch een 
openbaar karakter kon krijgen. Doordat de bioscopen waren 
vervallen moest ik een nieuwe functie zoeken, die aan deze eis 
voldeed.

Privaat publiek

Maquette van het voorstel van de gemeente
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Woningen en kantoren heb ik vanaf het begin al in mijn 
programma gewild, maar vanaf het begin heb ik ze beschouwd 

als sluitpost. De industriële functies krijgen bij de vormgeving en planning van het gebied de voorkeur, omdat een precieze bepaling 
van dit programmaonderdeel noodzakelijk is. Woningen en kantoren spelen de rol van bufferfunctie. Door de juiste inzet van dit 
onderdeel wil ik de impact van de industrie verkleinen.

Woningen - kantoren

De meeste 
tijd heb ik 

nagedacht over de industriële functie die ik op deze plek zou moeten 
introduceren. De centrale ligging en de goede ontsluiting speelden 
logischer wijze een belangrijke rol, daarnaast speelde ook de moderne 
techniek en automatisering een rol.

Aan het begin van mijn afstuderen beleefde de dot-com hype zijn 
hoogtepunt en het internet werd in die periode als onmisbaar 
onderdeel van de moderne samenleving beschouwd. De moderne 
technieken interesseren mij altijd bovenmatig en het internet houdt mij 
al bezig sinds ik ermee in aanraking kwam in het eerste jaar van mijn 
studie. Het boek E-topia van William J. Mitchell inspireerde mij om me 
nog verder te verdiepen in de wereld van de netwerken en hun impact 
op de bebouwde omgeving. Ik begon met zelfstudie naar de meest 
gebruikte technieken en vond zelfs een baan in de branche. Tijdens mijn 
afstuderen ben ik uitgegroeid tot een vrijwel volleerd webontwikkelaar. 
De verdieping in de wereld van het internet bracht mij uiteindelijk 
op het idee om een distributiecentrum voor een internetwinkel als 
industriële functie te kiezen. 

De meest succesvolle online winkels, vrijwel allemaal boek- en comput-
erwinkels, opereerden in die tijd vanuit een groot distributiecentrum 
ergens in het land. De centra lagen nooit in een stedelijke omgeving 
en ik kon zelf ook geen aanleiding zien waarom dit wel zou moeten. 
De bedrijven nemen de bezorging niet zelf voor hun rekening en ze 
voorzien vanuit die ene locatie vaak het hele land van hun goederen. De 
enige lokaal opererende online winkels waren internet supermarkten 
en dat was dé variant van het online winkelen, die niet succesvol was.  

Volgens mij kan een supermarkt via internet 
wel succesvol worden, alleen wist ik niet hoe. 
Ik moest eerst inzicht krijgen in het fenomeen 
shopping. Na research kwam ik terecht bij Paco 
Underhill, een autoriteit op het gebied van 
shopping. Underhill is een leerling van William 
H Whyte, een Amerikaans socioloog. Beiden 
baseren hun kennis en inzichten op het maken 
van observaties. Door het gedrag van mensen 
in een bepaalde ruimte te bestuderen, konden 
ze conclusies en aanbevelingen maken om die 
betreffende ruimte te verbeteren. In het geval 
van Underhill was dit de winkel en bij Whyte de 
openbare ruimte.  In mijn geval ging het om de 
virtuele ruimte, maar ook hier bleek het mogelijk 
om door observatie van succesvolle en minder 
succesvolle sites een beeld te genereren van hoe 
het zou moeten.

Hier is dinc uit voortgekomen. Dinc, een afkorting 
voor zowel “delivery included” als “delivery inc.” 
is een nieuw internet-shopping-concept. Om 
het concept te verklaren heb ik destijds een 
nep website gebouwd. Deze website bevat een 
wervende introductietekst. De website is te zien 
op de bijgeleverde CD-rom. De Engelse tekst uit 
deze website heb ik hieronder toch toegevoegd, 
omdat ze mijns inziens goed duidelijk maakt hoe 
dinc functioneert.

Industriële functie

Dinc® is a new internet shopping concept. It stands for delivery included and 
that’s what dinc® is all about. It specializes in local delivery of goods ordered 
on the internet. It is a supermarket, that offers an assortment bigger then the biggest hypermarket, combined with the service, 
delivery and proximity of a fifties grocery store, thus combining the best of both worlds. Most internet shops operate national or 
international, dinc® works local. This is an important difference, because it allows us to give you quick and accurate service. 

We can deliver your groceries within 1 hour* and to any destination you choose. To accomplish all this, dinc® developed the 
homeBOX™ (see picture), a new version of the shopping bag. The homeBOX™ is the key to our formula. The homeBOX™ is developed 
in co-operation with international research-institutes. We have created a new international standard, which can and will be used by 
our competition in the near future.
This standard is important because the homeBOX™ is part of a total delivery system, that makes it possible to deliver our goods 
quick and adequate. As soon as you place an order, a homeBOX™ is assigned to it and is used to easily, collect, pack and transport 
your order. Our whole delivery system is based on the standard measurements of the homeBOX™, including our reliable and modern 
Mercedes delivery-vehicles (see picture).

What are the consequences for you, our customer? First of all there is the speed. Because of the standardization and automation, we 
can deliver normal deliveries within 4 hours and express and city-core deliveries in just one hour to a place you pick. The best place 
is of course your house. To get free delivery to your house, you need a homeBOX-receiver™. The receiver makes it possible to deliver 
a homeBOX™ to your house fast and secure. If you use the receiver you don’t have to be at home to receive your order. Our delivery-
service will put the homeBOX™ in- or onto* your receiver and your groceries are then securely stored. You can take the homeBOX™ 
out or off* when you come home. To install a receiver in your house you will have to make a very small investment, but because we 
realize, that you probably want to experience dinc® before you make investments in the necessary hardware, we also offer other 
delivery services. 

We will explain how these work with the example of Liège a city in the North-East of Belgium. Liège was the first city to have dinc®. 
Together with local government and businesses we created the atmosphere in which dinc® could flourish. To get started with dinc® 
in a city, we create a few PUPpies™. PUPpy™ stands for Pick Up Point and it is the place where you pick up your order if you don’t 
have a homeBOX-receiver™. You can do this on your way home or during lunchtime. After placing an order, customers can choose 
the location of delivery. Delivery to a PUPpy™ or a homeBOX-receiver™ is free, any other place is also possible but this requires 
confirmation and a small fee. The PUPpies™ are very well located in the urban area of a city. In Liège we started with PUPpies™ on 
the highways going out of Liège (see example). People living in suburbs could pick up their groceries on their way home. The second 
step is to open PUPpies™ in or near big public parking spaces (see example). Pick up your groceries when you leave. Big companies 
that give their employees the possibility to access the internet can create PUPpies™ in their lobbies or parking garages. The last step 
is to place PUPpies™ in neighborhoods where a lot of dinc® customers live. They will be conveniently located near other facilities in 
the neighborhood like recycling units, shops, etc. (see example).

Dinc® advertorial

dinc®  in de parkeergarage, in het centrum en in de buurt, bezorgd met speciaal ontworpen voertuigen.
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All PUPpies™ are easily accessible by car. You never have to drag your shopping bags. Just stop with you trunk facing the receiver, 
Take your homeBOX™, turn around, and put the homeBOX™ in your trunk. Loading places are ample and you do not need to 
maneuver. To make sure you will easily find the PUPpy™ of your choice, we use easy to see signs in our typical purple color. You can’t 
miss them (see example). Maps can also be printed at our site or we can automatically upload the route to your navigation system.  
But that’s not it!

To get to know dinc® we also have customer shops in the large fun-shopping area’s of the cities in which dinc® operates. These shops 
are our human interface. As a customer you can go there if you have problems and want to talk to somebody of our crew. It is also 
the place to shop with your dincy-points™ which you automatically collect while shopping on the net. Another important task of 
these shops is to interest potential customers for our services. You can go there to make your first purchase. A member of the dinc® 
crew will show you all you need to know when you want to shop with dinc®. You can make a trial-order which can be delivered to 
the shop. This way you can experience the convenience of dinc®. You can go and shop in the area and one hour after you placed the 
order you can collect it at the customer shop. Our people can help you and they will show you the features of the homeBOX™. You 
can try it as many times as you wish. It is absolutely free and we are sure that if you try it, you never want anything else. No more 
terrible dragging of shopping bags and the usual hassle at supermarkets. Let us take care of it and make shopping for groceries fun 
again!

Verpakkingsafdeling Wehkamp (rb) en pickmagazijn van Wehkamp (lb) en Albert.nl (onder)

Distributiecentrum De Engelstalige tekst maakt het functioneren van de internet 
supermarkt duidelijk, maar geeft geen uitleg over de concrete 

functionering van het distributiecentrum, dat erbij hoort. Er waren geen voorbeelden in Nederland en uiteindelijk kwam ik terecht 
bij het distributiecentrum van Wehkamp in Dedemsvaart. Wehkamp is een van de grootste thuiswinkelbedrijven van Nederland en 
vanuit haar centrum worden ruim een half miljoen artikelen over heel Nederland verspreid. Dit is vrijwel het gehele assortiment 
van Wehkamp. Hoewel het aanbod van Wehkamp groter is en ze het centrum gebruiken voor heel Nederland is het toch een goed 
voorbeeld. Dit komt doordat Wehkamp met kleine bestellingen werkt en direct aan de consument levert. Wehkamp illustreert dat 
deze vorm van distribueren moeilijk volledig te automatiseren is. Het enorme aanbod van producten en alle afwijkende vormen en 
verpakkingen van deze producten, maken het onmogelijk om dit werk door machines te laten uitvoeren en hoewel computers het 
hele proces controleren en stroomlijnen, zijn het de mensen die in het pick-magazijn uiteindelijk de bestelling samenstellen. Zij 
voeren als het ware het fysieke deel van winkelen voor de consument uit. Bij de samenstelling van het programma voor dinc heeft 
het distributiecentrum van Wehkamp als voorbeeld gefungeerd. 

Dit program-
maonderdeel 

is gebaseerd op eigen ervaringen als werknemer van een 
benzinestation. Ik heb 4 jaar lang iedere zondag de pompen 
bediend en was er getuige van hoe sommige jongeren lange 
tijd rondhingen bij het benzinestation. De trekpleister voor 
deze jongeren waren niet de pomp en het winkeltje, maar de 
doe-het-zelf wasstraat en garage die op het terrein aanwezig 
waren. De winkel werd daardoor regelmatig bezocht voor 
versnaperingen. Ik heb daar een behoefte geconstateerd om 
een plek te hebben waar aan auto’s gesleuteld kan worden en 
daarom heb ik Autobricolage bedacht.

Autobricolage, ofwel auto doe-het-zelf, is een centrum voor 
diegenen waarvoor de auto een belangrijk gezinslid is en 
voor verzamelaars van zeldzame, dure auto’s, maar nog het 
meest voor de hobbyist die van de meest generieke auto 
iets bijzonders wil maken. Het is voor lowriders, hot-rods en 
getunede auto’s met spoilers, bullbars, sideskirts, böser blicks 

en andere accessoires. Het automerk en bepaalde accessoires 
zijn onderdeel van een cult. De veelal werkende jongere 
zoekt ontspanning na zijn drukke week en vindt die in sport, 
uitgaan en in zijn/haar auto. Opel Manta en VW Golf bezitters 
bijvoorbeeld, kwamen op het station waar ik werkte in het 
weekend bij elkaar voor een wekelijkse schoonmaakbeurt en 
het nodige gesleutel.

Autobricolage wil een ontmoetingsplaats voor hen zijn. 
Autobricolage, oftewel auto doe-het-zelf, wil alle faciliteiten 
aanbieden die nodig zijn om een auto te “verfraaien”. Wasp-
laatsen, verfstraten, olieverversers, bandafnemers en al het 
andere gereedschap dat nog nodig is, is aanwezig. Er is een 
kleine bar/winkel, waar de vrienden/vriendinnen de tijd kun-
nen doden en waar eveneens een breed scala aan onderdelen 
gekocht kan worden. Als laatste is Autobricolage een plaats, 
waar de particuliere autoverkoper voor weinig geld, veilig 
zijn auto te koop kan zetten. Op die manier ontstaat er één 
centraal punt voor bijzondere particuliere occasions.

Autobricolage

Schematisch ontwerp Autobrico
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Ontwerp met skihelling

Hoewel ik, zoals 
gezegd, slechts zeer 

summiere informatie had over de plannen die de gemeente met het 
gebied heeft, kon ik wel achterhalen, dat een van de functies een studio 
zou zijn. Een preciezere omschrijving van het programma dan het 
woord studio had ik niet, dus daarom heb ik zelf een programma van 
eisen samengesteld. Ik heb daarvoor een drietal “studio’s” bezocht. En 
de bezoeken bevestigden mijn gedachte, dat een studio voornamelijk 
een lege ruimte is. De studio’s onderscheiden zich van elkaar door de 
faciliteiten die er rondom de studioruimte aanwezig zijn.

Als eerste bezocht ik de NOB studio’s in Hilversum. Deze studio’s zijn 
verreweg het best geoutilleerd. De studioruimtes zijn geïsoleerd voor 
geluid en overal zijn er schakelkasten en aansluitingen voor camera’s 
en licht. Het plafond is voorzien van een railsysteem met dure en vaste 
verlichting, die op alle manieren te regelen is. Aan de studio vast liggen 
de regie-, geluid- en lichtkamers zodat het productieteam, indien no-
dig, zicht heeft op de gang van zaken in de studio. Rondom de studio’s 
zijn er nog meer faciliteiten, waaronder een vaste decorwerkplaats en 
een enorme rekwisietenafdeling.

De First Floor studio in Almere heeft veel minder faciliteiten. De 
beheerder van het complex legde uit dat de studio weinig faciliteiten 
levert, omdat er iedere keer andere gebruikers zijn, die iedere keer 
andere wensen hebben en andere apparatuur willen. Het gebouw kan 
door iedereen voor langere of kortere tijd gehuurd worden. Het gaat 
met name om de ruimte. Wat de gebruiker in die ruimte nodig heeft, 

Studio Longdoz

Autobricolage is de ideale functie voor rue d’Harscamp, de weg die aan de andere zijde wordt gedomineerd door een gesloten 
betonnen kolos van Belgacom. Autobricolage zorgt ervoor, dat er menselijke activiteit terugkeert op straatniveau. Autobricolage 
hindert op die plek niemand en profiteert daarnaast van de optimale bereikbaarheid. Mocht de auto na wat doe-het-zelf-geklungel 
écht niet meer starten, dan is er aan de overzijde van de weg tenminste nog een bushalte!

neemt hij zelf maar mee, is de gedachte. Naast een 
drietal hallen zijn er bij First Floor alleen nog kleine 
kantoorruimtes en een kantine te huur. Eten moet 
tenslotte iedereen. Het meest bijzondere aspect van 
de First Floor studio is de zogenaamde backlot. Een 
backlot is een grote buitenruimte waarop filmmakers 
hun gang kunnen gaan. In Almere stond het Big 
Brother huis gebroederlijk naast enkele nagemaakte 
straatgevels voor de serie Spangen.
 
Als derde en laatste heb ik een gericht bezoek 
gebracht aan het Beursgebouw Eindhoven. Dit is 
natuurlijk geen echte studio, maar het gebouw wordt 
wel gebruikt voor grote evenementen, waarbij veel 
publiek aanwezig is. Ik heb het gebouw bezocht 
om het te vergelijken met de studio van First Floor 
en om te zien of er veel verschillen tussen de twee 
zijn. Die zijn er afgezien van de backlot en het kleine 
waterbassin van First Floor eigenlijk nauwelijks. 

Dit ontvlamde de gedachte om een kruisbestuiving 
van het Beursgebouw en First Floor te introduceren 
in Longdoz. De backlot verandert hierbij van een 
grasveld in een daklandschap, waardoor het enorme 
dak van de industriehallen eronder een mooie 
funtionele draai kreeg. Studio Longdoz kreeg een 
evenementendak.

First floor studio’s in Almere

Het hotel is de laatste functie die 
aan het programma is toegevoegd. 

Naast het industriële programma wilde ik ook een onderdeel 
toevoegen, dat toegankelijker was en voor een andere 
dynamiek zou zorgen. Ik heb mij toen in eerste instantie 
geconcentreerd op het maken van een sportfaciliteit, annex 
gezondheidscentrum. Voor iedereen zichtbare tenniskooien 
zouden in dit plan uitgroeien tot architectonische elementen. 
Tijdens het ontwerpen/vormgeven bleek dat er eigenlijk niet 
voldoende ruimte was om ook deze functie tot tevredenheid in 
het plan op te nemen. 

Vervolgens kwam het idee om in plaats van een sportcentrum 
een overdekte skibaan aan het programma toe te voegen. 
Deze baan zou de curve van de Maas kunnen volgen, waarbij 

Het hotel de skihelling vanzelf een mooie architectonische geste 
vormde. Na enkele enthousiaste voorstellen bleek bij nadere 
bestudering van het fenomeen indoor skibaan, dat de grootst 
mogelijke skibaan op deze locatie een van de kleinste banen 
zou worden. In een branche, waar iedere nieuwe skibaan 
groter is dan de vorige, leek het mij onverstandig om op een 
relatief dure locatie met een relatief dure bouwwijze, deze 
functie in te plannen, met als enige rechtvaardiging het 
dramatische architectonische effect. Na de bekendwording 
van de plannen van de gemeente Luik voor het ontwikkelen 
van een sportwijk/sportcentrum op een andere plek langs 
de autoroute op het eiland Outremeuse, heb ik definitief 
besloten dat ik niet verder wilde met deze functie. Maar wat 
dan wel? Misschien toch het hotel uit de plannen van de 
gemeente?
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Het masterplanEen hotel biedt tijdelijk onderdak aan mensen die 
wegens omstandigheden niet in hun eigen huis kun-
nen slapen. Meestal is dit omdat ze op reis zijn. Deze 
tijdelijkheid sprak mij wel aan. De studio biedt tijdelijk 
onderdak aan allerlei activiteiten en bij de kantoren 
dacht ik aan een zogenaamde incubator. Dit is een 
plek, waar startende ondernemingen tijdelijk kantoor 
kunnen houden, totdat ze ofwel failliet gaan dan wel 
zo succesvol worden dat ze hun plek ontgroeien. De 
ruimte wordt ter beschikking gesteld door investeerders 
van durfkapitaal, die hopen dat een van deze bedrijven 
echt succesvol wordt, waardoor zij hun geïnvesteerde 
geld dubbel en dik terugverdienen. In de Autobricolage 
kan iedereen tijdelijk een perfect geoutilleerde garage 
huren en het distributiecentrum is tenslotte een tijdelijk 
verblijfspunt voor goederen op weg naar de eindgebrui-
ker. Tijdelijk verblijf was een kenmerk geworden en een 
hotel zou dit kenmerk kunnen versterken. De nabijheid 
van alle uitvalswegen, het congrescentrum en de door 
mij geplande studio is daarnaast een groot voordeel voor 
ieder hotel en daarom heb ik besloten het hotel alsnog 
in mijn programma op te nemen.

Het masterplan is het 
resultaat van de sa-
menvoeging van de drukteanalyse, het massaplan, het programma 
en de eerdere ontwerpvarianten. De verschillende programma-
punten hebben in dit plan al bijna hun definitieve plek gekregen. In 
de uitleg van het ontwerp zal ik de plaatsing van de verschillende 
programmaonderdelen verder toelichten.

Het uiteindelijke ontwerp is een samenkomst van alle bovenstaande 
aspecten, Deze samenkomst is op een gegeven moment verstild en 
de vormgeving is een momentopname van het programma. Zou ik 
het gebouw vandaag opnieuw moeten ontwerpen met de boven-
staande kennis, dan zal er waarschijnlijk een gebouw uitkomen, dat 
anders is dan het getoonde resultaat.

De samenvoeg-
ing van 
het totale programma in één gebouw, moet resulteren in een 
stadsmachine. Stadsmachines zijn gebouwen die een veelheid van 
afwijkende functies in zich verenigen, maar die tegelijkertijd goed 
zijn ingepast in hun omgeving, waardoor ze hun taak schijnbaar 
moeiteloos op die plek kunnen volbrengen. Het zijn de kleine mo-

De stadsmachine

3D-visualisatie van het laatste masterplan dat als uitgangspunt diende

toren, die samen het stedelijk proces op gang houden. In dit kader 
wil ik een tweetal gebouwen aanstippen, die mij in het bijzonder 
geïnspireerd hebben.

Het eerste gebouw is het centrale busstation van Libanon. Het 
station ligt onder een hoger gelegen snelweg. Deze weg is de belan-
grijkste verbindingsweg van Libanon. Hij verbindt alle steden langs 
de kust van het uiterste zuiden tot het uiterste noorden. In de ruimte 
die onder de verhoogde snelweg ontstaat, zijn door de ontwerper 
als het ware twee kopieën van het bovenste wegdek gehangen. Sa-
men met de begane grond ontstaan er zo 3 verdiepingen, die ieder 
hun eigen invulling kregen (parkeren/taxihaltes/bushaltes). Het ge-
bouw heeft door zijn functie geen gevel nodig. Alle programmaon-
derdelen, die wel een gevel vereisen, zoals ticketverkoop, sanitair en 
kantoorruimtes zijn in maagdelijk witte, modern vormgegeven ge-
bouwtjes tussen de verschillende lagen ingestopt. Ze zorgen samen 
met de glimmende touringcars, de grauwgrijze betonconstructie en 
het zwarte wegdek voor een contrastrijk geheel. Het infrastructurele 
gebouw wordt zo een prachtig architectonisch geheel.

Het andere gebouw is Les Bains de la Sauvenière, een Luikse 
machine. Het gebouw werd vlak voor de tweede wereldoorlog ont-

worpen, maar pas vlak erna opgeleverd. Op de begane 
grond bevindt zich een busstation voor lokaal vervoer. 
Daarboven is een zwembad geplaatst en aan de voorzi-
jde van het gebouw liggen kantoren. Het grootste deel 
van de verticale bewegingen in het gebouw bevindt zich 
aan de zijkant. De hoofdconstructie bestaat uit betonnen 
bogen die aan de zijkanten uitsteken en het gebouw een 
kathedraal en statisch uiterlijk geven.

Beide gebouwen zijn opmerkelijk, maar toch uitstekend 
ingepast in hun omgeving. Dit is ook het doel dat ik voor 
ogen had. Ik heb nooit tot doel gehad een gebouw te 
ontwerpen, dat een icoon wil zijn voor de terugkerende 
industrie. Ik wilde geen gebouw dat zich op grootse 
wijze zou manifesteren, omdat dit uiteindelijk tot 
stedelijke isolatie zou leiden. Ik wilde daarentegen een 
gebouw maken, dat net als de genoemde voorbeelden, 
niet onopgemerkt zou blijven, maar dat tegelijkertijd 
niet meteen zijn ware aard zou blootleggen. Dit idee heb 
ik in mijn achterhoofd gehouden bij het maken van de 
vormgeving.

 Busstation Beiroet (onder) en Les Bains de la Sauvinière  (boven)
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het dak van deze hallen bevindt zich het evenemententerrein en de dakconstructie van de hallen is daarom in staat om enorme da-
klasten te verwerken. Naast de westelijke hal van de filmstudio bevindt zich een overdekte buitenruimte. Hier is een kraan geplaatst 
om vrachtauto’s en ander zwaar materieel voor de evenementen naar het dak te hijsen. Auto’s kunnen het evenemententerrein 
bereiken via het internet circuit.

Het tweede type hal is de lichte en lage hal. Dit is slechts één hal gelegen op de noordelijke helft van het terrein. De hal is onderdeel 
van het distributiecentrum en bedoeld voor alle werkzaamheden. Zoals gezegd, is voor veel van deze werkzaamheden een aanzien-
lijke hoeveelheid mankracht nodig en daarom heeft deze hal veel ramen, zodat natuurlijk daglicht de ruimtes kan verlichten. De 
daklichten worden gevormd door vakwerkspanten die naast het dak ook de bovengelegen kantoren dragen. 

De ontsluiting van het evenementendek vindt plaats aan de oostzijde van het terrein, aansluitend op de grote bushalte. Aan deze 
zijde is verstoring van het verkeer als gevolg van een evenement minder desastreus dan aan de Maaszijde, waar grote hoeveelheden 
doorgaand verkeer passeren. Met een lift of met roltrappen komen de bezoekers tot een niveau direct onder het dek. Hier ligt een 
lange gang met toiletten en garderobes. Via de verschillende trappenhuizen bereikt men uiteindelijk het dek zelf. De trappen aan de 
zuidzijde zijn primair bedoeld als vluchtweg, maar kunnen indien nodig ook opengesteld worden.

Vrijwel al het verkeer komt het gebouw binnen via de inritten aan de 
Maaszijde. Het verkeer is aan deze zijde eenrichtingsverkeer. Vlak voor de 
locatie splitst de autoroute zich op. Al het noord zuid verkeer gaat over de westoever van de dérivation en al het zuid noord verkeer 
over de oostoever, de zijde van Exit Longdoz. De inritten van het gebouw zijn vormgegeven als afritten van een snelweg, waardoor 
de doorstroom zoveel mogelijk gegarandeerd blijft. Het gebouw ontleent hier zijn naam aan: Exit Longdoz. Aan de Maaszijde is een 
inrit, die als fly-over over de autoroute gaat, zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Aan de autoroute kan het verkeer over de 
gehele lengte van het gebouw in- en uitvoegen. Het verkeer komt dan in het interne en overdekte logistieke deel van het gebouw. 
Het interne systeem bestaat op de begane grond uit een hoofdlus, van waaruit achtereenvolgens de PUPpy, het distributiecentrum, 
de bovenverdieping, het hotel, de filmstudio en de busplaatsen ontsloten worden. Ook hier is alles eenrichtingsverkeer en is het in 

De logistieke speld

Programmaverdeling

Uit de locatie- en functie analyses kan 
men een massa- en masterplan afleiden. 

Aan de hand hiervan wordt in combinatie met economische motieven de ideale constructiewijze bepaald. De laatste stap is de 
definitieve vormgeving van het geheel en de bepaling van het uiterlijk. Wat is het gewenste gevelbeeld, welke materialen kies ik en 
hoe is de ruimtelijke detaillering? Dit zijn allemaal vragen die, mijns inziens, beantwoord worden naar voorkeur van de ontwerper 
en in de praktijk dikwijls door de opdrachtgevel zelf, die voor de vormgeving de ontwerper van zijn voorkeur kiest. 

Er is geen ideale stijl voor een gebouw en dat maakt de keuze moeilijk. Ik vond de vormgeving van het uiterlijk om die reden het 
moeilijkste onderdeel van het proces. Ik ben mij ervan bewust, dat mijn smaak niet valt onder het gemiddelde en ik heb mij lange 
tijd afgevraagd of ik mijn smaak dan aan anderen mag opdringen. Ik heb gezocht naar een geldige reden om voor een bepaalde stijl 
te kiezen, maar ik kwam tot de conclusie, dat er voor iedere stijl geldige argumenten te vinden zijn. Een woning of wolkenkrabber 
kunnen beide net zo goed functioneren in een klassiek als in een modern jasje. Een goed voorbeeld in Luik zelf is de nieuwbouw 
op Place Saint Lambert, die uiteindelijk in de vormgeving van Bruno Albert een ander uiterlijk kreeg dan het uiterlijk dat de groep 
l’Equerre voor ogen had, terwijl het programma grotendeels ongewijzigd bleef.

Uiteindelijk heb ik toch gekozen om mijn eigen voorkeur te laten prevaleren. Dit is de enige manier waarop ik een gebouw kan 
ontwerpen waar ik zelf achter sta. Vormgeven is een intuïtief proces, dat gestuurd wordt door de interne logica van de ontwerper, 
die zijn eigen argumenten gebruikt ter motivatie. Het eindresultaat kan daardoor worden bestempeld als lelijk, maar is voor mij 
zelf de beste oplossing. In de hierop volgende toelichting van het eindresultaat zal ik mij daarom toespitsen op de functionering en 
slechts weinig uitweiden over de vormgeving.

De bedrijfshallen nemen het grootste deel van de bouwinhoud voor hun rekening. Er zijn twee typen 
hallen. Het eerste type is de donkere en hoge hal. Van dit type zijn er aan de zuidzijde van het terrein 3 
aan elkaar geschakeld. Twee van deze hallen horen tot de filmstudio, de derde is het donkere en geautomatiseerde magazijn van 
dinc. De hallen hebben een kolomvrij oppervlak van 44 bij 62 meter en een vrije hoogte van 12 (tussen de liggers zelfs 16 meter). Op 

De hallen

Het uiterlijk / de vormgeving

Enkele verschillende tussenontwerpen, min of meer chronologiscg geordend
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principe mogelijk om op de lus oneindig in de rondte te rijden en een 
gemiste “afslag” kan in de herkansing alsnog genomen worden. Het 
gehele verkeerssysteem is ontworpen aan de hand van de ASVV 1996 
(Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 
kom van het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, 
Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek, CROW)   en met een 
ontwerpsnelheid van tenminste 15 km/u. Het verkeer kan ten alle 
tijden blijven doorstromen. In het midden van de lus bevindt zich op 
maaiveld de hoofd-PUPpy van dinc en op kelderniveau, bereikbaar via 
een hellingbaan, de ingang van het hotel.

Boven het hele complex 
zweeft een gekromde 

hoogbouw die de oorspronkelijke rooilijn van de oude fabriekshallen 
en de gedempte rivierarm volgt. Het gebouw is voor het grootste deel 
een bedoeld als incubator, waar kleine, al startende bedrijven een plek 
vinden. Er zijn kantoren in allerlei verschillende maten. De hoogbouw 
is vormgegeven als een galerijflat. Dit is een traditioneel ontsluit-
ingsprincipe, dat bij kantoren weinig voorkomt. De galerijen worden 
op sommige punten bij het kantoor getrokken, waardoor aan de 
achterzijde een gevarieerd gevelbeeld en een grotere verscheidenheid 

De hoogbouw

in kantoren ontstaat. Deze gevel staat in contrast 
met de voorgevel, die uniform is gehouden, zodat de 
continuïteit van de gevel benadrukt wordt. 
De galerijen komen uit op de betonnen schachten 
met het verticaal transport. Het trappenhuis behoort, 
net als de galerij, tot de buitenruimte en daarom is 
de buitenzijde van de schachten opengelaten. Door 
de uitkragende ophanging komt er in dit gedeelte 
van de schacht ook alleen maar trek voor, waardoor 
volstaan kan worden met een veel kleinere beton-
doorsnede. De voorzijde van de schacht is vanwege 
de druk veel dikker. Hier zit een grote schacht die 
plaats biedt aan de liften en leidingen. De liften gaan 
op de hoekpunten van de hoogbouw door tot het 
maaiveld en in de andere schachten is de eerste halte 
op het niveau van het parkeerdek. 

Het vakwerk aan de voorzijde loopt van schacht naar 
schacht en bij iedere schacht ontstaat er hierdoor 
een opening. Door de horizontale liggers van het 
vakwerk visueel door te trekken en er zelfs in het 

Superpositie van alle verschillende routes op de maquette.

de grasdaken voor een aantrekkelijk uitzicht vanuit de omliggende 
hoogbouw. De grasdaken zijn bovendien via het noodtrappenhuis 
toegankelijk voor gebruikers van de kantoorvleugels, waardoor er een 
extra relaxplek ontstaat.

Al vrij vroeg in het 
proces heb ik chevron 
strepen gebruikt om een presentatie grafisch te verfraaien. Bij het 
maken van gevelschetsen ontstond het idee om de chevron strepen ook 
in de gevel op te nemen. Chevron strepen zijn signaaltekens, ze geven 
een richting aan en ze suggereren snelheid. Ik gebruik de strepen om 
het verkeer te begeleiden bij het binnenkomen van het gebouw. Ze 
geven de rijrichting aan en stimuleren tot snelheidsvermindering. In het 
definitieve ontwerp hebben ze naast deze grafische functie ook nog een 
constructieve functie gekregen. De chevron strepen in de oprit en fly-
over vormen samen met het wegdek, het plafond en de binnenwand 
een stijve koker, die onafhankelijk van het hotel, door kolommen 
gedragen wordt, waardoor de trillingen, die het binnenrijdend verkeer 
veroorzaakt niet in het hotel waarneembaar zijn. In het laatste deel 
van de oprit vormen de strepen een Vierendeel ligger, die het mogelijk 
maakt om de afstand tussen de beide gebouwdelen te overbruggen. 

Het hotel bevindt zich min of meer op een 
eiland. Alle gemeenschappelijke functies 
van het hotel zijn ondergebracht op de strook land, die wordt gevormd 
door de tunnelingang, de autoroute du soleil en de weg langs de 
Maas. Door deze strook land bij het gebied te trekken wordt het totale 
oppervlak vergroot tot ruim 4 ha. De afgesneden positie geeft het hotel 

midden een constructief gezien overbodige ligger 
aan toe te voegen, wordt aan de voorzijde het beeld 
van de continuïteit gewaarborgd. De openingen 
heb ik in tegenstelling tot de rest van het vakwerk 
open gelaten. De openingen blijven buitenruimtes 
en hierdoor konden er in de hoogbouw een tiental 
hoogwaardige woningen met balkon worden gere-
aliseerd. De positie van de woningen op de laagste 
twee verdiepingen rondom iedere schacht zorgt 
voor een extra sociale controle op de min of meer 
openbare trappenhuizen en galerijen.

Het gehele dak van de 
laagbouw is toegankelijk. 

Zoals gezegd wordt het deel boven de donkere hallen 
gebruikt als evenementendek. Het evenementendek 
kan ook als parkeerdek gebruikt worden indien dit 
voor een bepaald evenement (in de studio zelf) 
nodig is. Het echte parkeerdek ligt echter op de lager 
gelegen delen van het dak van de lage, lichte hal. De 
hoger gelegen delen van het dak, die ontstaan door 
de grote vakwerkliggers, worden nog extra verhoogd 
door een laag kantoren. Deze kantoorvleugels 
komen uit in de zijwand van de hoge hal, waar ze 
een verdieping lager op het parkeerdek ontsloten 
worden. De kantoorvleugels hebben grote patio’s en 
zijn voorzien van grasdaken. Samen met de niervor-
mige blauwe vlek op het evenementendek zorgen 

Chevron strepen

Het dek

Het hotel

Het dak-/deklandschap.
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een terras aansluitend aan de aangrenzende 
woning. Zo wordt de patio als het ware bij de 
woning getrokken en kunnen de bewoners “in 
de tuin” zitten.

De woningen hebben een redelijk traditionele 
indeling. Op de begane grond bevinden zich de 
keuken met aansluitende eet- en woonkamer 
en op de eerste verdieping 3 slaapkamers en de 
badkamer. Op de tweede verdieping bevindt 
zich nog een kleine kamer die grenst aan een 
groot balkon en een carport, die ontstaat 
doordat het bovenliggende kantoor iets over de 
woning heen steekt. Hier is eveneens een extra 
ingang en in de carport is voldoende ruimte 
om twee auto’s te parkeren. De ontsluiting 
van deze carport gebeurt via de inritten aan 
de voorzijde.

De woningen hebben geen achterzijde, omdat 
ze grenzen aan de hal. De woningen staan 
constructief los van de hal waardoor het 
contactgeluid met de industrieruimte wordt 
geminimaliseerd. Deze geluidsbarrière wordt 
nog verder vergroot doordat de circulatie-
ruimte van de woning aan de achterzijde 
gepositioneerd is en grenst aan de noodtrap-
pen van het parkeerdek en de hoger gelegen 
kantoorvleugels.

Conclusie / nawoord

De tunnelingang met daarboven het zwembad

De Autobrico ligt aan de Rue d’Harscamp aan 
de oostzijde van de locatie en is constructief 
voor het belangrijkste deel onafhankelijk van de rest van het gebouw. 
Aan de straatzijde zijn 12 garageboxen geschakeld, alle ingericht voor een 
aantal specifieke functies. Er zijn verfboxen, olieboxen, sleutelboxen en 
banden- en velgenboxen. Aan de kop is er een kleine winkel, met bar, waar 
naast versnaperingen ook een breed assortiment auto-onderdelen verkocht 
kunnen worden. De auto-onderdelen worden opgeslagen in de ruimte boven 
de garageboxen. In de Rue Latour ligt een zij-ingang  die de binnenplaats 
met enkele wasplaatsen ontsluit. Aan de voorzijde ligt ook de oprit naar het 
spiraalvormige dak waarop particulieren hun auto te koop kunnen aanbie-
den. Het trottoir aan de voorzijde van de Autobrico is extra breed gemaakt en 
voorzien van een vloeistofdichte bak, waardoor er ook voor de garageboxen 
gesleuteld kan worden. Belangrijker nog is dat er op die manier plaats is voor 
de auto’s van vrienden/kennissen die meehelpen met het sleutelen.

Aan het einde 
van dit project 
kan ik een aantal dingen concluderen. De belangrijkste conclusie is, dat ik erin 
geslaagd ben om de uiteindelijke doelstelling van mijn project te realiseren. 
Mijn ontwerp toont aan dat het mogelijk is om industrie te herintroduceren in 
de stedelijke context.

Daarnaast kan ik persoonlijk concluderen, dat ik het niet aangenaam vond om 
op deze individuele wijze te ontwerpen. In de praktijk worden grote gebou-
wen ontworpen binnen een team van specialisten en op die manier ontstaat 
er veel sneller een kader waarbinnen de opdracht gerealiseerd wordt. Ik had 
mij enorm verheugd op de vrijheid van het afstuderen, maar in werkelijkheid 
is deze vrijheid juist de reden van veel ellende en vertraging geweest. Je kunt 

Autobricoeen besloten karakter en dit wordt nog versterkt, doordat op het eerste gezicht onduidelijk is waar de ingang van het hotel zich 
bevindt. Het hotel wordt ontsloten door een tunnel die onder de twee wegen doorloopt. Aan de gebouwzijde komt de tunnel op het 
kelderniveau uit in het domein van de auto. Hier bevinden zich een drop-off zone voor taxi’s en parkeerplaatsen voor bezoekende 
gasten. Op maaiveld en via een lift toegankelijk, liggen nog 2 parkeerplaatsen voor touringcars. Aan de andere zijde komt de tunnel 
uit aan de Maasoever. Hier is de ingang voor voetgangers. De herinrichting van de oever, die aan de andere zijde van de Pont des 
Vennes is voltooid, wordt in een iets meer stedelijke vorm tot voor het gebouw doorgetrokken. Hierdoor ontstaat een taps toelo-
pende kade. Het is mogelijk om hiervandaan met een watertaxi naar het congrescentrum, het stadion van Standaard Luik of iedere 
andere locatie aan de oever van de Maas/Ourthe te varen. In het midden komt de tunnel uit in de lobby, waarvandaan de overige 
ruimtes ontsloten worden. Het restaurant ligt iets boven maaiveld en biedt vanachter grote ramen onder andere een uitzicht op het 
verkeersgewoel dat zich buiten afspeelt.
Vanuit de lobby is ook de sportruimte van het hotel te bereiken. In deze ruimte die onder de tuin van het hotel ligt, biedt een groot 
raam uitzicht op de tunnelingang en het omliggende groen. Het zwembad in deze ruimte ligt op de tunnelbuizen en de daling van 
de tunnel zorgt voor de geleidelijke verdieping van het zwembad. Op deze manier wordt eveneens voorkomen, dat de tunnelbuizen 
door het maken van de sportruimte (weggehaalde aarde) en de opwaartse druk van het grondwater omhoog komen.
De hotelkamers bevinden zich op de bovenste 3 verdiepingen en strekken zich ook uit boven de snelweg en onder de hoogbouw. 
Sommige van de kamers grenzen aan de drukke buitenzijde, andere hebben uitzicht op een rustige inpandige patio.  Het dak van het 
hotel sluit aan op het interne circuit. Bezoekers van de bovenste kamers aan de voorzijde kunnen ook de auto op het dak parkeren en 
van hieruit hun kamer betreden. 

In de Rue Armand Stouls neemt het gebouw zijn meest kleinschalige 
vorm aan. Hier ligt, naast de gezamenlijke hoofdingang van de kantoren 

en woningen in de hoogbouw, ook een vijftal eengezinswoningen. Dit zijn relatief normale woningen, maar omdat ze tot het 
gebouw behoren kunnen ze op alternatieve wijze beheerd worden, waardoor bewoning door ex-pats mogelijk wordt. Het besproken 
karakter van tijdelijkheid kan hierdoor worden vergroot. 

De woningen zijn gescheiden van elkaar door een soort patio. Aan drie zijden wordt deze patio begrensd door het gebouw. Aan 
de vierde zijde grenst hij aan de Rue A. Stouls. Dit zorgt in de straat voor een verzachting, waarmee het woonkarakter van deze 
straat wordt versterkt. Aan de binnenzijde grenst de patio aan de lichte lage hal van het distributiecentrum en vormt hij een prettig 
uitzicht voor de werknemers en omgekeerd een buffer voor meekijkers vanaf de straat. Aan de westzijde van iedere patio is er 

Rue Armand Stouls

De  Rue Armand Stouls veranderd in een rustige woonstraat.
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de opgave en de criteria tijdens het proces aanpassen 
en de verleiding is groot om alle bijkomende zaken 
te bekijken en te onderzoeken. Het proces verandert 
daardoor in de dans, die ik in de inleiding omschreef. 

Het afstuderen was voor mij geen prettige tijd. Ik heb 
mijzelf leren kennen en dat was vaak geen pretje. 
Herhaaldelijk heb ik overwogen om de handdoek in 
de ring te gooien en te stoppen met mijn studie, maar 
keer op keer waren er mensen in mijn omgeving, die 
ervoor zorgden dat ik toch verder ging. Zij waren het 
die mij motiveerden en raad gaven en ze zijn mede 
verantwoordelijk voor de goede afloop van dit project. 
Ik wil hen daarom allemaal bedanken (in alfabetische 
volgorde, aangezien het voor mij onmogelijk is op 
andere wijze een ordening aan te geven).

Donald van Dansik
Felix Meurders

Hans Ruijssenaars
Harm Timmermans

ander besturingssysteem dan kun je de cd-rom starten door in de 
hoofdmap van de cd-rom te dubbelklikken op het bestand “index.
html”. Dit zal in vrijwel alle gevallen ervoor zorgen dat de pagina in 
jouw standaardbrowser geopend wordt.

Op de cd-rom staat vooral veel extra beeldmateriaal dat tijdens 
en na het lezen van dit verslag zeer verhelderend kan werken. 
Daarnaast staan alle lijntekeningen  van mijn ontwerp en alle 
presentatieposters van het eindcollquium als PDF-bestand op de 
cd-rom. Dit verslag, de omslag, de samenvattingen en het verslag 
van mijn begincolloquium zijn eveneens in PDF-formaat toege-
voegd, zodat ze indien nodig opnieuw uitgeprint kunnen worden. 
De software die nodig is om de PDF-bestanden te bekijken, Adobe® 
Reader®,wordt in Windows®- en Macintoshformaat  en in zowel 
Nederlands als Engels bijgeleverd.  Ter introductie heb ik eveneens 
de gratis internet browser Firefox toegevoegd. Dit is een goed en 

Dit verslag heeft geen papieren bijlage. In 
plaats daarvan is er een cd-rom bijgevoegd, 
waarop een grote hoeveelheid extra materiaal te vinden is. De  cd-
rom is gegoten in de vorm van een webpagina. Dit heeft als grote 
voordeel dat de cd-rom nu op iedere computer met een internet 
browser bekeken kan worden, ongeacht het besturingssysteem.   
 
Bij computers met het  Windows® besturingssyteem zal de cd-rom 
meestal vanzelf starten. Mocht dit niet het geval zijn, of is er een 
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Bedankt!

veilig alternatief voor het veelgebruikte  Internet Ex-
plorer van Microsoft® en ook deze is er voor Macintosh. 
 
Mochten er vragen zijn naar aanleiding van 
het verslag of de bijlage, e-mail dan naar: 
exitlongdoz@roelmeurders.com.
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