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Ooit heb ik besloten architectuur te gaan studeren . Dit moment was toen ik de kerk van Le Corbusier in Ronchamps bezocht. Nu bij het 

afronden heb ik weer verschillende projecten van Le Corbusier bezocht in het zuiden van Frankrijk. Nog steeds bewonder ik die architect. 

Daarnaast moet bij het ontwerpen van een woongebouw het Unite gezien zijn . Gerrit Rietveld is een andere motiliatie geweest om architec

tuur te gaan studeren. Veelvuldig duikt hij bij al mijn projecten op. Op de middelbare school had ik al eens de scriptieprijs 

gewonnen met Gerrit Rietveld als onderwerp. 

Een groat woongebouw, waar ben ik a an begonnen in een atelier waarin kleinschalige projecten binnen het thema kant en klaarhuis de 

bovenhand voeren. Niet aileen de maat maar ook het onderzoek naar wat een huis is heb ik een schaalsprong gegeven. Dit is vaak mijn 

valkuil of talent. lk wil a lies ter discussie stellen. In een voorgaand project werd mij gevraagd architectonisch onderzoek te doen. Hiervoor 

is mijn onderzoek geworden wat architectonisch onderzoek is. En ook nu weer leek de vraag- wat is wonen- de overhand te gaan voeren . 

Een onmogelijke vraag en deze is niet altijd met architectuur te beantwoorden. Of in de woorden van Cedric Price: "Maybe you don 't need 

a new house. Maybe you need to leave your wife". Dit antwoord is architectuur zoals ik het wil zien. Het Ia at een een andere kant zien dan 

we verwachten maar het is daarnaast wei meer waarheid dan de behoefte aan een nieuw huis. Meestal niet zo duidelijk heeft architectuur 

vaak een ander antwoord dan wij verwachten bij de opgave. 

Het zoeken naar nieuwe middelen om de opgave te beantwoorden. Het is het verzamelen van flarden die je als tijdreiziger mee kan nemen 

en in een nieuwe context bijeen brengt. Het alter ego van een ontwerper is die zoals Alexander Fielden omschrijft voor zijn vierde collectie: 

een wereldreiziger die ge'inspireerd is door de geesten van de mensen die hij door de tijd heen heeft ontmoet. Deze "Wanderer" omarmt 

de onregelmatigheden van het Ieven omarmd en kan integreren in het dagelijks gedrag. Door middel van tijdreizen verblijft hij niet in het 

verleden, he den of toekomst. De inspiratie komt uit deze nieuwe definitie van tijd. 

lk zwerf graag. Zwerven is een goed woord omdat het fictief is, als ook rauw en begeeft zich in de onregelmatigheden van de samenleving. 

Anderen zullen het misschien beoordelen als do len. Een ander woord dat bij me opkomt is dromen. Dromen is fantasie, hoop en verlangen, 

maar tegelijk ongrijpbaar omdat het altijd bereikt wil worden . 

Met dit afstudeerwerk maak ik een grote stap richting mijn droom. Het resultaat is echter de uitkomst van mijn zwerftocht. De inspiratie 

-in spirit zijn- kwam veel uit de literatuur maar ook vanuit mijn omgeving. Vooral mijn nieuwe werksfeer in een kledingwinkel heeft mijn 

vee I opgeleverd . Coli ega's waarvan ieder zich onderscheid door een passie die uiteenloopt van filosoof, kunstenaar of ontwerper. Praktisch 

het bezig zijn met de verschijning van mensen en bewustwording van hun maten. En als laatste de identiteit van de winkel die zich 

onderscheidt door een bijzondere positie tussen individuen en de massa. 

Mijn dank gaat uit naar mijn begeleiders die mij dit proces ondersteund hebben. Soms had ik het zelf niet meer door wat ik aan het doen 

en heb vee I gehad aan de helderheid van Christian Rappen de nuchterheid van Maarten Willems. In het bijzonder Gijs Wallis de Vries die 

zich individueel a an mijn project heeft verbonden en mij altijd weer de lijn door de literatuur doet zien. ledereen zou een derde begeleider 

moeten hebben. Het liefst stiekem. lk wil mijn ouders en familie bedanken. Gelukkig steunen zij mij al die jaren in al mijn eigenwijze en 

soms niet al te slimme keuzen en blijven zij in al mijn talenten geloven. 

7 



B 



Thema van het afstudeeratelier is het kant en klaar huis. AI op de voorkant van het boek; het kant-en-klaarhuis 2.0, door Christian Rappen 

Daan Bakker, staat geschreven: Steeds meer huizen komen uit een catalogus . Het zijn instantproducten waar aileen nag grand aan hoeft te 

worden toegevoegd. Het huidige aanbod van cataloguswoningen wordt bepaald door producenten en biedt de consument slechts 

schijnkeuzes. 1 Zij zien hierin aanleiding de andere catalogi te vinden. Eentje die door architecten in plaats van producenten is ontwikkeld. 

De schrijvers kiezen positie in de discussie over de rol van de architect. Een discussie die zich afspeelt tussen de producenten en de 

architectuur. Beiden bedienen de gebruiker. In deze discussie is een vergelijking met de kleding industrie te proberen . Is hierbinnen oak niet 

een onderscheid tussen de haute couture en confectiehuizen? 

aanleiding is de vraag hoe de gebruiker bediend kan worden met de standaard 

De top van de architectuur is dan de haute couture van de woningenproductie. Een selecte markt en op maar gemaakt van de fijnste ma

teria len en mooiste verbindingen . De voorbeelden van spectaculaire individuele woningbouw die wij kennen zijn toonaangevend voor de 

grotere woningenproductie. 2 De confectiekleding voor de massa is hypothetisch een vacuum getrokken ruimte van geregisseerd menselijk 

gedrag. Het is als een te krap zittend jasje met spanning op de naden en van een oak al niet erg fijne stof. 

Modeontwerpers, als bijvoorbeeld Dries van Noten, ontwerpen stukken die direct draagbaar zijn . Zij spelen met de standaarden van het 

gebruik. In maat en gebruik metals enige constante de menselijke maat. Ze vernieuwen daarmee tach op een subtiele wijze de conventies 

en creeren zodoende ook nieuwe standaarden. Dries van Noten is geen haute couture maar een ready-to-wear- ofwel pret-a-porter

collectie die gelimiteerd wordt geproduceerd . 

de gebruiker bedienen vanuit een ready-to-wear idee is vergelijkbaar met een kant 

en klaar gedachte die in plaats van standaardiseren, nieuwe standaarden oplevert 

Niet aileen speelt Dries van Noten met de traditie voor een kostuum . AI dan niet ge"lnspireerd door de tweedehands winkel van zijn moeder 

maakt hij gebruik van elementen van folklore, traditie en nostalgisch doek. Het beeld dat wij hebben bij de klass ieke stof modelleert hij 

subtiel in een eigentijdse vorm. Er zit verfijning en vakmanschap in het maken . Voor massaproductie lijkt er geen rol meer te zijn weggelegd 

of iets mooi is gemaakt of niet. 

Folklore en traditie zijn tevens in de architectuur aanwezig. Nostalgie valt niet te onderkennen in de architectuur. In het detail en tektoniek 

onderscheid de architectuur zich altijd al. De uitdaging voor de architectuur is echter het onderzoeken van de nostalgie of het materiaal en 

deze niet te copieren maar zoals Dries van Noten opnieuw te interpreteren. Vanuit de herinnering een nieuwe verwachting scheppen. 

nieuwe verwachtingen voortbrengen is evolutie van de architectuur 

herinterpreteren van het wonen als ervaring en technisch omhulsel kan leiden tot 

nieuwe voorstellingen in de architectuur 
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Dries van Noten ontwerpt niet voor een grate massa. lnteressant is wei dat couturiers als Viktor en Rolf nu wei ontwerpen maken voor de 

grate ketens als H&M. Tach blijft er spanning jegens de massa en de motieven voor het kant en klaar huis zijn allen maar lovenswaardig. 

Niet aileen het geloof dat het standaardiseren de woningnood op zou kunnen lassen maar oak zoals Peter Cook zijn boek- "Architecture: 

action and plan", uit 1967- afsluit : Does consumer choice of pre-fabricated living-units and the like imply that every man might become his 

own architect?3 Het vooruitzicht op bevrijding voor het creatieve potentieel van het individu. 

de mens wordt voorgesteld als een individueel en creatief persoon die zelf kan 

den ken. door emoties, ervaringen en keuzes is iedereen uniek 

Zelf de mens architect Iaten zijn . Het is een nobel streven omdat de architect niet voor iedereen kan bepalen wat het beste is. Dit is oak 

het uitgangspunt geweest voor Non Plan: The idea of non-plan has recently be resurfaced. Is this because we are once again surrounded by 

people who think that planning is the answer to everything and who believe that they alone know the way we should live? Under guidance 

issued by John Gummer, as Environment Secretary, planners were once again encouraged to pay special attention to aesthetics in giving 

permissions. In other words: they can decide what is beautiful for you. Non-plan was essentially a very humble idea : that it is very difficult 

to decide what is best for other people. 4 

er is altijd een conflict tussen ontwerpen voor de massa en de individuele wensen 

en behoeften 

Architectuur en de massa hebben een vrij prille geschiedenis met betrekking tot de woningbouw. De architectonische oorsprong van de 

eerste wooncatalogus is omstreeks 1550 wanneer Sebastiana Serlio voor het eerst het woonhuis opneemt in de theorievorming en als 

architectonische opgave beschrijft.5 Bouwen voor de massa wordt pas echt een thema bij de enorme woningnood die gepaard ging met de 

industriele revolutie en na de vernietigende werking van de Tweede Wereldoorlog. 

onderwerp van het antwerp is het massaproduct de flat 

Deze woningnood heeft het elan van het wonen op hoogte Iaten verdwijnen. Het is zo dat pas tijdens de wederopbouw de flat een mas

saproduct we rd . In grate getale werden in deze periode de flats gebouwd, want de gemeenten die systeembouw toe paste kregen subsidie 

en, nog belangrijker, extra woningcontingenten. Aanvankelijk waren flats bedoeld voor de hogere klassen, die gemeenschappelijke 

voorzieningen als een portier, centrale verwarming en wasruimten konden betalen. 6 Nu hebben flats vaak een zeer slechte reputatie, niet 

te min omdat de doelgroep verdwenen is. Dit was de middenklasse en niet de nieuw in Nederland gekomen gezinnen met lage inkomens. 

Sowieso was er weinig draagvlak om gezinnen op te Iaten groeien in flats: "schrijver is van mening dat het wonen in de hoogte gereserveerd 

diende te blijven voar speciale bevolkingsgroepen zoals werkende mannen en vrouwen, studenten en dergelijke. voor gezinnen met kinderen 

lijkt vooralsnog het woonhuis met kleine tuin aantrekkelijker."7 aid us W.S. van de Erve 

doelgroep zijn mobiele individuen als alleenstaande en kinderloze koppels 
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De flat staat voor gestandaardiseerde collectieve behoeften. De reputatie van een flat verbeteren tracht ik te verbeteren door een 

benadering te kiezen die past bij het niveau dat Dries van Noten hanteert in de mode. Een waning is geen kostuum maar wei een driedi

mensionale uitbreiding van onze persoonlijkheid. De uniekheid van de waning moet allereerst de bewoner (her)ontdekken. De architect 

kan dit woondecor creeren waarin de bewoner eindeloos kan combineren en gebruiken. Het vraagt om driedimensionale dynamiek en een 

neutraal platform. De vraag is in hoeverre de architect de waning bepaald en hetgeen de bewoner mag invullen . 

welke mate van standaardisering van de ruimte kan de woonbeleving veranderen 

van een flat? of wederkerend: welke mate van vrijheid in de organisatie van de 

ruimte kan de woonbeleving veranderen van een flat? 

Het eerst hoofdstuk is het onderwerp de vraag wat wonen is. Wonen is vrij interpreteerbaar maar tach zijn woningen in hun plattegrond 

dwingend in gebruik. Als weal de plattegrond willen bevrijden wat bepaald dan de functie in een ruimte? Het tweede hoofdstuk is gewijd 

a an hoe we individueel en specifiek kunnen bouwen voor een maatschappij met zoveel diversiteit. Het derde hoofdstuk is een onderzoek 

naar de standaarden voor het dimensioneren van de ruimte. In het tweede deel hiervan wordt er ingegaan op het standaardiseren van 

onderdelen, waarmee een alledaags mens direct een rol zou kunnen spelen op zijn omgeving. De organisatie van deze omgeving komt aan 

de orde in het vierde hoofdstuk. Deze vier hoofdstukken vormen de basis voor het vijfde hoofdstuk: het antwerp. Het antwerp ontstaat uit 

de aanknopingspunten die uit de theorie zijn voortgekomen. 
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1.1 ~AT IS WON EN? 

Wat is wonen? Wonen is niet aileen in een gebouw. Zo woon je in een huis, een plaats, een provincie, een land en zo verder. Je voeltje thuis 

tussen je eigen spullen, maar als het goed is ook op je werk, in een stad en als we de reel a me moeten geloven is de geur van een kopje 

koffie genoeg. Een huis is meer dan de geur van een kopje koffie. Er wordt voor gezorgd, er worden meubels voor gekocht en de muren 

worden voorzien van foto's en schilderijen. Wei heeft het uitpakken van je koffers in een hotel te maken met je thuis gaan voelen. De 

betekenis van won en zoals Jacob Voorthuis het beschrijft, dingen gebruiken en ze een plaats geven in een dagelijkse omgeving ten bate van 

het gebruik. Dit inrichten van de omgeving zijn de "home-making-acts" die het object van het huis tot een thuis maken. Om in de termen 

sense of place van Castel Is te spreken is de "sense of home" niet automatisch inbegrepen bij een gebouw als het huis. Het is een 

constatering dat de bewoner een gebouw tot waning maakt en dat deze rol dus niet is toebedeeld aan de ontwerper. 

De betekenis van won en is gelijk aan die van bouwen. Zo is het oud-Hoogduits woord voor bouwen, 'buan' hetgeen wonen betekent.9 

Wonen is bouwen maar omgekeerd is bouwen ook wonen. De Duitse filosoof Martin Heidegger voerde deze betekenis van bouwen terug 

tot wonen in zijn essay: bouwen, wonen, den ken . Het woord 'buan' geeft ons aanwijzingen hoe we over het hieruit afgeleide wonen 

moeten denken . De vervoegingen van 'buan' omvatten nog meer dan wonen en bouwen. lk ben (bin) vind namelijk ook zijn oorsprong in 

'buan'. lk ben betekent dus tegelijk ik woon. Mens zijn is wonen . Het woord bouwen betekent nu ook tegelijk het oprichten van 

bouwwerken, het be-bouwen van hetland, het omheinen of koesteren van wat groeit, of cultiveren. 10 Pas later zijn de twee betekenissen 

apart van elkaar interpreteerbaar geworden. Het wonen wordt hiermee niet meer als het zijn van de mensen ervaren. 11 De essentie van 

het bouwen is het Iaten wonen. Bouwen betekent het tevoorschijn Iaten komen van plekken waar mensen wonen. Het dome in van won en 

strekt zich hierdoor uit over bruggen, pleinen en andere niet-woongebouwen. 

Martin Heidegger schreef zijn essay in een tijd van woningnood. De eigenlijke nood ziet hij in het dol en van de mens die het wezen van het 

wonen steeds zoeken, dat het wonen nog moeten leren. Slechts wanneer we in staat zijn wonen in ons zijn te brengen, kunnen we vanuit 

het wonen bouwen. 12 

Uit deze materie lei den we af dat het verwezenlijken van een eigen identiteit de essentie is van het wonen. Won en is naast het maken van 

een eigen plek ook een zijn. Het vraagt een actieve rol van de bewoner. 

1.2 liiROGRAMMA 

1.2.1 VORM 

Is een huis niet zo'n vierkant met een driehoek erop en wat gaten erin. Dit is in het kort het stereotype beeld de kindertekening die wij 

maken van het huis. Een object dat door de talloze voorbeelden die wij van een woning kennen eigenlijk niet zou bestaan. Als we de woning 

loskoppelen van het zijn en puur functioneel kijken is er dan een vorm? 
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De normerende uitspraak van Louis Sullivan: form follows function, 1986, gaat er vanuit dat de programmatische functie van een gebouw 

bepalend is voor de vorm. Het streven van de eenheid tussen vorm en functie kwam voort uit de afkeuring van de meestal historisch maar 

ook krampachtige zoektocht naar een "eigen" stijl dat resulteerde in het gebruik van expressieve en decoratieve stijlelementen. Het zijn 

de uitgangspunten die omarmd zijn door de Modernisten. De latere Brutalisten gingen nog wei verder met deze uitgangspunten en pleitte 

voor volledige openheid in de architectuur. De bouwkunst is eerlijk, leesbaar en functioneel , hierbinnen was geen plek voor imitaties en 

schijnvertoningen. 

Ondanks dat deze opvattingen de pragmatiek om de het architectuurobject als pure machine te beschouwen die goed toegedicht is op zijn 

zuivere taak, betekent dit tegelijkertijd ook zijn ondergang. Als aangenomen wordt dat de Form van het gebouw logischerwijs de uitkomst is 

van zijn functie dan is het gebouw niet meer geschikt om andere functies te herbergen dan het voor is ontworpen. 

Sit and play cards- it's a cardroom? 
Call up a projector- it's a cinema? 
Drink with your friends- it's a bar? 
Sit at a typewriter- it's an office? 
Soak up information- it's education? 
Or wrap these up and it's enc/osure?13 

Ron Herron, 1972 

Het citaat van Ron Herron kan uitgelegd worden als aanmoediging om meer duidelijkheid te brengen in een functie, maar toont ook het 

gemak aan waarin de ruimte te benoemen is. Onbepaalde ruimten werken ook. Buckminster Fuller zei al eerder: "Vormen zijn van nature 

zichtbaar en vormen kunnen domweg de functie niet meer vo/gen, omdat de essentiele functies niet zichtbaar zijn."" Fe it is dat in een 

complexe meerduidige opgave een gebouw vele functies moet herbergen. De functies en vormen staan niet voor altijd vast en kunnen door 

allerlei ontwikkelingen veranderen. Vorm klaar heeft een bepaald gedrag offunctie voorgeschreven gekregen terwijl juist een gebouw vele 

functies moet herbergen en waarbij functies en vormen door allerlei ontwikkelingen kunnen veranderen. In de praktijk zou dit uitkomen dat 

hoe functioneler de aspecten van een gebouw zijn des te onbewoonbaarder het is. 



Afbee/ding 

Vier keer gelijk vormgegeven gebouwen paarsgewijs 
rondom het zelfde plein Place Stanislas in Nancy. Van 
links naar rechtsr zijn de functies: horeca en kantoren, 
een museum, een hotel en uiterst rechts een opera 
en theater. De voorbeelden tonen aan dat de externe 
vorm niet afhankelijk is van interne vormen. Buitenkant 
en binnenkant zijn onderling onafhankelijk. Conclusie 
is: functie hoeft niet uit te vloeien uit de vorm. 

bron: F. Bijdendijk- "Met andere ogen" 



1.2.2 FUNCTIE 

Yona Friedman stelt, in tegenstelling tot louis Sullivan, dat juist de functies zich in iedere Form kunnen aanpassen: Function follows form. 

Verder wordt het functionele schema besloten door de gebruiker van het gebouw. De keuzes die zowel voor de exterieure vorm als zijn 

negatief, de leegte van de binnenkant, gemaakt worden zijn gebaseerd op emotie van de gebruiker. Keuzes die zich baseren op emoties zijn 

onderdeel van een dynamisch proces: emoties veranderen door de tijd en zo doen voorkeuren. Gebruikers veranderen ook. 15 

De functie wordt niet door de vorm bepaalt maar veelal door de naam die wij geven a an de ruimte en de objecten die wij in deze ruimte 

neerzetten. In het oude testament, genesis 2:19 worden de namen gegeven aan aile dingen om ons heen en geeft hen daarmee 

bestaansrecht in relatie tot ons. 

Hierbij moeten wij niet vergeten dat wij de slaapkamer niet aileen maar gebruiken om te slapen net als we a liang niet meer vrijen om 

kinderen te krijgen. Het geeft ook het gemak a an waarmee we de bepaalde functies verlaten en daar een andere invulling aangeven. Of met 

andere woorden het is de gebruiker die van moment naar moment de functie kan bepalen. 

De functie is dan ook het meest dynamische onderdeel van een gebouw en kan zich daarbij aanpassen. Het kan zich aanpassen aan form, 

maar ook aan niet materiele elementen als voorkeuren, statussymbolen, gebruikspatronen, en esthetische criteria. Samengevat: 

architectuur is nooit aileen maar functioneel geweest, maar volgt het ever-changing day-to-day life. 16 
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Namo of Activity u... ~ ,._._~.r: FUN PAlACE 
Number of participants ~~~~?~i~ -r.;.... ~IV P~m~~J I j u.;.\!J) 

Please an~er the questions below with a tiok for yea, and amplify your a!UIW9ra in the spaoe provided further to the right, 

1, Are the participants Lying? v 
Sitting? } !...DR, I~, ;t "'f-4 . .<.-:J :.r. 
Standing? 

~.._~,~~. 
~ e.,._ ~ p ~.,.-

Moving about? v' 

2. Are any of the following Changing ,/ 
facilities required, 

~J.<r r~ ~ ~....-( ......_ over and above normal 
provision? Washing v ~ ··'~"! r----. . . 

w.c. v .. 
3. Aro any of the following Special Lighting I" 

services required? . Special Heating ~.~~~~~. 

Acoustic Control t-r-t -1 k..Jt" ~ ~ ~ f I, .,~1 

~ <;A.(. ~X ~ 

Air Conditioning 

Special Portable Equipment ue..: 
4.. Does the activity generate undue noise? 'ltnA ~? 
leaae return when oomnJRtAd to 

CEDRIC PHICE, M.A. Cantab ARIBA AA dlpl 

BG GEO:i6E ST., LONDON,W.1. WEL 2337 

Afbee/ding 

Functiebeschrijving fun palace cedric price 

bran: domus 866 jan 2004, p22 
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1.2.3 ONBEPAALDE RUIMTEN 

Er ligt in de architectuur- die omgang wenst met onbepaaldheid- de complexe opgave te benoemen waar men geen naam a an wil geven. 

In 1927 zocht de Duitse filosoof Heidegger reeds naar het antwoord van het zijn der dingen. Onder andere in zijn werk Sein und Zeit wordt 

ingegaan op de Praktische omgang met de dingen in de alledaagsheid. Het werk zelf is een analyse van de mens voor zover de mens beset 

heeft van zijn. Daarom spreekt Heidegger niet over "mens" maar over Dasein, dat is de mens voor zover hij het zijn verstaatY 

Wij geven a an hoe wij iets verstaan en opvatten, niet aileen door er uitdrukkelijk een mening over te geven, maar ook in de omgang ermee. 

Het gebruik van een woonomgeving is het zijn verstaan in de manier waarop de mens de dingen gebruikt. Het Dasein is altijd bij de dingen . 

De dingen zijn voor ons in eerste instantie namelijk gebruiksvoorwerpen. Een gebruiksvoorwerp als de stoel waarop ik zit is geen raadsel 

voor mij, maar ook voor iedereen een handig instrument om op te zitten. Het geheel waarin het gebruiksvoorwerp onderdeel van is bepaalt 

de betekenis van het gebruiksvoorwerp. Oftewel de functie is bekend, maar de betekenis wordt bepaald door het geheel aan objecten die 

wij in de ruimte neerzetten. Zo heeft een tafel in een leslokaal een andere betekenis dan een tafel in een restaurant. Bovendien verwijst een 

concreet gebruiksvoorwerp steeds weer naar andere gebruiksvoorwerpen : een pen verwijst naar inkt, naar papier, etc. AI deze afzonderlijke 

gebruiksvoorwerpen verwijzen naar elkaar en vormen als geheel van verwijzingen de kamer waarin zij zich bevinden; zij maken daardoor 

die kamer tot een studeerkamer. Het sluit a an bij de betekenis van wonen zoals Jacob Voorthuis het beschrijft, dingen gebruiken en ze een 

plaats geven in een dagelijkse omgeving ten bate van het gebruik.18 De verzameling van de dingen en hun plaats maken het tot de waning . 

Heidegger gaat zoals eerder vermeld zelf vee I verder in de betekenis van wonen. Wonen is het dasein, het zijn, de mate waarin wij het mens 

zijn verstaan . 

Terug naar de slaapkamer, is de vraag of een slaapkamer- een ruimte- een ding is. Het antwoord is door de dingen en hun onderlinge 

relatie de ruimte is. Het bed is een van de dingen die betekenis geeft aan de ruimte . 

"Er zijn mensen die menen dat de identiteit van een eetkamer onderstreept moet 
worden door een mand fruit, in de vorm van een muurschildering of van een relief 
Naar mijn mening vervult een goed gevulde kip op tafel die rol heel wat beter."19 

le Corbusier 

Hoe de mens de ruimte gebruikt, waar de kip wordt geserveerd, is eigenlijk pas de be paling van de functie waarbij de dingen de 

omstandigheden hebben geboden, de kip kan gegeten worden, om het op die wijze te gebruiken. De mens maakt continu keuzes. De mens 

kan en moet zelf keuzes maken . Door de keuzes die het maakt kan het zijn omgeving dan ook continu be'lnvloeden. 

1.2.4 PROCESSEN 

De mens is bewoner en gebruiker van een waning. Als we terug gaan naar het voorbeeld van de kip zijn de handelingen die het doet voor 

een proces als het bereiden van de kip min of meer bekend: store- prepare- cook- serve- handle- eat- handle- stack- wash up

stack -store. 20 De lijnen die de verbindingen vormen tussen deze handelingen zijn de lijnen tussen de punten als het aanrecht en de eet

tafel. Het diagram van de beweging begint er uit te zien als een plattegrond. Vee I van het Ieven is dee I van een proces. De abstracte analyse 

van deze processen de den weal voor de komst van de computer op ons instinct. 
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Afbeelding: 

Modernisme in de dierentuin, onderkomen a pen en 
pingu'lns werkte ondanks zorgvuldige analyses ook niet. 

Lubetkin 

bron: http:/ /loca lloca lhistory.co .uk/mu nicipa !-housing/ 

spar-green/index.htm 

Het voorprogrammeren van het huis of te wei het rationaliseren van (spontane) subliminale handelingen is de stap om van architectuur een 

wetenschap te maken in plaats van een instinctieve kunst. Door het voorspellen van handelingen doet het de mens te kort in zijn vermogen 

zelf vorm te geven a an zijn omgeving. Zelfs de pingu'ins in London Zoo gedroeg zich niet als verwacht werd, laat staan dat de mens altijd aan 

tafel eet, altijd direct afwast en zo verder. Maar ook zal de gebruiker altijd zijn instinct behouden en bijvoorbeeld altijd een bocht proberen 

af te snijden als hij dat kan of inventiviteit ton en als het beter kan dan bedacht. 

The humans' attitude change faster than the animals ~ 

Lubetkin's Gorilla House and Penguin Pool at London Zoo have both gone through 
a public re-think whereas the Snowdon/ Price/Newby aviary can no longer be filled 
with the birds for which it was designed. 

CORRECTION I The real users for whom it was designed have changed their viewing 
appetites. 21 

Cedric Price 

De gebouwen van Lubetkin werkten niet omdat de analyses van het gedrag van de dieren niet overheen kwamen met de wijze waarop wij 

de dieren wilde zien . Cedric Price zelf stelt dat de aviary niet gebruikt wordt omdat wij mensen, de echte gebruikers, veranderen in de wijze 

waarin weer naar willen kijken. Mensen zullen altij d hun gedrag veranderen . 

Toch wordt architectuur vaak gebruikt als controlemiddel op een bepaald gedrag. We zouden kunnen zeggen dat de fysieke omgeving de 

architectuur is maar controle het ontwerp is. Cedric Price probeert met zijn Generator (ism John en Julia Frazer, 1976-79) juist niet een 

volledig gecontroleerde omgeving te ontwerpen maar de generator diende er juist voor om dingen te maken die noch de architect, noch de 

gebruikers verwachten. Het is een systeem dat betrokken is en actief wordt als het zich gaat verve len . Het gaat de conversatie a an, het bijt 

terug en doet dingen die je niet verwacht, hoe zorgvuldig je het ook hebt bedacht. 
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Afbee/ding: 

bron: Argibald- Willem Bentvelzen 
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2.1 ~EEFSTUL 

Het scheiden van een controleerbare binnenruimte en een onzekerdere buitenruimte wordt al gedaan sinds mensen begonnen zijn 

onderdak te maken. Hiermee zijn ook steeds meer functies van buiten naar binnen verplaatst. Hierdoor veranderen leefstijlen. Steeds meer 

gebeurt thuis : werken, winkelen, studeren etc. 

Het veranderen van leefstijlen en de betekenis van won en, die steeds omvangrijker wordt, Ievert de architect een onmogelijke opgave. Niet 

aileen zijn de activiteiten niet eenduid ig of voorspelbaar, maar waar vroeger slechts rekening gehouden moest worden met een enkele 

opdrachtgever zijn er nu voor de architect miljoenen individuen met hun wensen waar hij rekening mee moet houden. Metal die 

uiteenlopende wen sen kan hij niet meer bepalen hoe de gebruiker moet Ieven of vorm geven a an ieder individu zijn wensen. De ideale 

bewoner word geconstrueerd en daarom spreken we dan ook over leefstijlen . 

In de Flatwriter van Yona Friedman (1971) worden de keuzes voor de consument gemaakt door een computer. Yona Friedman stelt 

hiertegenover dat de architect juist methodes moet zoe ken waarbij de keuzes genomen worden door de gebruikers zelf. De Flatwriter is een 

computer waarbij iedere gebruiker zijn voorkeuren kan invoeren maar ook direct geconfronteerd word met de consequenties voor het 

grotere geheel. Het resultaat is dan ook niet een compleet plan maar een wensenlijst of verlanglijst waar door de flatwriter inzicht in is 

gekomen . 

AI do van Eyck "If society has no form, how can architects build its counterform?" 22 AI do van Eyck voorzag in 1966 al problemen om te 

bouwen voor een gemeenschap die zulke grote verscheidenheid kent. Aldo van Eyck bracht deze opgave terug door te zoe ken naar de 

basisbehoeften van de mensen. Anderen als Archigram verlieten de dienende rol van architectuur: architectuur zou actief anticiperen op 

de wensen van de mensen. De passieve aanschouwer wordt omgetoverd tot een actieve schepper. De megastructuren van Yona Friedman 

"La Ville Spatiale" worden ingevuld met Merzbau oftewel eigen bouwwerken van de bewoners. Het is een bevrijding van het volledige 

creatieve potentieel van het individuY 

Er is toenemende waardering voor zelfbouw door de bewoner in een omgeving waarin beleidsmakers en architecten bepalen en bedenken. 

Maar ook worden diverse illegale processen steeds meer erkend of zelfs ingezet om de omgeving te verbeteren. Doordat ze niet bedacht 

zijn kunnen ze vergeleken worden met natuurlijke processen waarin de mens zijn omgeving be'invloedt. 

Belangrijker dan de radicale architectuur die vrijwel nooit gebouwd is, zijn de ideeen die de stromingen met zich mee hebben genomen met 

daarin de aandacht voor het individu en de erkenning van zijn eigen wil. Ge'inspireerd door reclame bood Archigram in 1970 onder Ieiding 

van Michael Webb en onder de naam "Dreams come true" geheel nieuwe leefstijlen aan. Archigram spreekt, mede door zijn geloof in de 

technische vooruitgang en mogelijkheden, over leefsystemen . Zij bieden een leefstijlen als onderdeel van een catalogus. 
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Dear Mike, 

Ever wondered why there is all this talk of a turned on, electric world, of a New 

Morality, even machines which can do all the dull, repetitive jobs? 

And here's you still putting in eight hours a day at the office so as to keep up with 

the bills. 

Why not get away from all this. Escape to a new world of freedom and happiness. 

Live a life that the new technology has made possible. Yes, believe it or not we are 

offering you and Louise a system by which you can actually plan your own life, just 

the way you dream of living it. 

DREAMS COME TRUE is the title of a Business Group that has sought the 

coopoeration of manufacturing companies and government departments in the 

production and marketing of various comprehensive life systems. For example, work 

can be seen as a creative, idea-making activity to be done not necessarily from the 

office chair, but maybe from the forests of Maine or under the sea by the Grand 

Bahamas. 

DREAMS COME TRUE is the recipient of several corporation and governmental 

grants to finance the design and construction of equipment and services necessary 

for optimum living. 

You have seen on CBS TV our serial "Dreamers" -- the serial in which today's people 

-- you and your friends -- live in a new world of opportunity and fun . See their 

passions and torments set against a background of lumo-daeanescent living. 

Wouldn't you really like to join them-- you and your friends? All you have to do is 

rush us the orange stub and within two months you'll be part of this exciting scene. 

Wayne I. Shoomar VIII 

Rick B. (Buzz) Altenbrunner jun . 

Representing DREAMS COME TRUE INC. 

Project Author: Michael Webb 



Z.Z ~ARKETING 

Leefstijlen gaan nu over stromingen op basis van overeenkomsten in de massa. Leefstijlen zijn tactiek voor marketing. Harley Davidson 

richt zich in zijn productdesign en merkimago op het archetype dat boven de wet staat en legt daarbij de nadruk op vrijheid en een manier 

van leven.24 Wij willen ons spiegelen aan het ideaaltype, herkennen ons of willen die persoon zijn . Het gebeurt daarmee nog steeds dat 

een leefstijl verkocht wordt. In de film "The Fightclub" is de hoofdpersonage, gespeeld door Edward Norton, hopeloos op zoek is naar zijn 

eigen persoonlijkheid. Hier gebruikt hij onder andere de IKEA wooncatalogus voor. "What kind of dining set defines me as a person". Hij 

creeert echter een sterk alterego Tyler Durten, gespeeld door Brad Pitt die zijn vernietigingsdrang naar de financiele en economische 

schijnorde begint met het appartement van zichzelf op te blazen. 

Als een huis al de afspiegeling kan zijn van onze persoonlijkheid dan is het niet die uit de catalogus van bedrijven voor de massa. De huizen 

zoals wij die eigenlijk kennen in het westen zijn statische gebouwen die voor een doel geschikt zijn. Het zijn belangrijke investeringen voor 

de toekomst en daarbij slecht de pionnen op het bord van de markteconomie. Een economie die de huizenprijzen tot exorbitante hoogte 

heeft doen stijgen en bij de economische crisis zijn er vele slachtoffers gevallen. Massaproductie is wei weer het middel die bijvoorbeeld 

Buckminster Fuller voor ogen heeft gehad om iedereen van een betaalbare huis te voorzien. 

Als we leefstijl gebruiken om identiteit te duiden moeten we deze continu ter discussie stellen. Geeft het gebouw, de functie of de 

investering identiteit aan de gebruiker. Zijn het de andere gebruikers die mijn identiteit bepalen. Daarnaast doorloop ik als gebruiker 

meerdere leefstijlen en kan ik mij thuis voelen bij meerdere leefstijlen tegelijkertijd. 

Het belangrijkste is dat weals mens uniek zijn en daardoor nooit in een hokje geplaatst kunnen worden. De mens zou ook niet zijn hok 

moeten accepteren op de wijze dat een konijn dat zou doen .25 De mens is immers in staat keuzes te maken en zijn omgeving te 

veranderen. 

De uniekheid van de mens kan hij dus mede uitdrukken door zijn omgeving te be'invloeden. Vanuit de architectuur is de omgeving hetgeen 

de architectuur communiceert met betrekking tot die van de mogelijkheden die het biedt ten opzichte van het gebruik 

Jacob Voorthuis stelt dat in de architectuur de omgeving functioneert als zowel omgeving en als verhaal over de relatie tussen lichaam, 

omgeving en omgeving a is lichaam. De mens schept zijn omgeving naar zijn evenbeeld net als god de mens a is zijn evenbeeld heeft 

gecreeerd. Als architectuur de herschepping van de omgeving betreft in het evenbeeld van de mens, dan is de architectuur niet zomaar een 

omgeving maar een omgeving als lichaam, zelfs a is mens. 26 

Z.3 [!JRIJHEOEN VOOR VERSCHILLEN 

Een gebouw heeft geen identiteit nodig. Het kan juist een groot voordeel zijn a is een gebouw geen identiteit heeft zoals Rem Kool-

haas beschrijft in Typical Plan . In "Typical Plan" dat verscheen in S,M,L,XL (1993) schrijft Rem Koolhaas over het plattegrondtype van de 

Amerikaanse wolkenkrabber die hij beschouwt a is een ongekend utopie. Dit komt door twee eigenschappen: ten eerste is het in staat 

de ongespecificeerde behoeften van kantoren te accommoderen en ten tweede wordt het door dit te accommoderen achtergrond. De 

vorm van de plattegrond is onbepaald waardoor er geen relatie is tussen de vorm van de binnenkant en de buitenkant. Als de plattegrond 

zs 



' 

DDDODDJa 
nnnnn 
26 



neutraal en onbepaald is als in "Typical Plan" dan is er ook geen reden om het paradigma vorm volgt functie te hanteren, immers er is 

geen functie. Daarnaast is historische dwangmatigheid om de uniekheid van het gebouw te benadrukken, voor "Typical Plan" niet mogelijk 

omdat het niet uniek of bijzonder is. 

In "Typical Plan" als ook in "The Generic City" ontbeert het a an identiteit, hetgeen juist de vrijheid bied in zijn gebruik. Het is 

ongespecificeerd. In "Typical Plan" omschrijft Koolhaas de vernietigende werking van architectuur ten opzichte van vrijheid: ''Architecture is 

monstrous in the way in which each choice leads to the reduction of possibility'~ 27 The Generic City is daarbij de apotheose van het 

multiple-choice concept: aile vakjes aangekruist. 28 In "Typical Plan" zou je wei van a lies kunnen gaan doen maar het stimuleert daarentegen 

ook niet. 

In "Typical Plan" wordt geconstateerd dat een omgeving die om niets vraagt en a lies geeft gezien wordt als een helse machine voor het 

strip pen van identiteit.29 Dit heeft grotendeels te maken met de monotone karakter van de huid die in geen enkele zin afleesbaar is van 

we ike schat er achter zou kunnen zitten. Op iedere verdieping iets anders zonder dat we dat weten. 

De vrijheid die schuilt in Typical Plan is een vrijheid van beperkingen. Het is geen architectuur die activeert. De vrijheid die activeert geeft 

de vrijheid om daadwerkelijk wat te doen. 

In de massa woningbouw is vaak sprake van het stapelen van plattegronden . Op iedere verdieping gebeurt hetzelfde en zo is een van de 

hoogstaande voorbeelden, het Unite van le Corbusier, in essentie niets anders dan een flessenrek waarin de woningen geschoven kunnen 

worden. Althans dit was de grondgedachte. De vrijheid van het unite is de vrijheid van organisatie en positionering. Het skelet en de 

toegangen staan vast. Bij het unite Iaten de bewoners hun sporen achter op de gevel, hetgeen de anonimiteit doorbreekt. 

The central idea of the duplex apartments that culminate in the unites is freedom of organization and positioning. The total cage of the 

building, on the other hand, is highly determinate. In the case it is at the front door to the dwelling that the discipline changes. In other 

places, the positioning of structure and access is very determined, but the location and size of rooms and the profile of the building is very 

loose. 30 

Het oorspronkelijke idee van het Unite drukt daarmee enigszins uit wat Yona Friedman samenvat als het dynamische proces van de 

architectuur: 

- Functionele mappen (topologische grafieken) kunnen het makkelijkst veranderen. 

- Enveloppen (die het exterieur en de holtes of leegte bepalen) kunnen relatief eenvoudig veranderen. 

-De ondersteunende structuur (het skelet) is de meest onveranderbare component van het architecturale artefact. 

De enveloppen in het geval van het Unite zijn de in- en uitschuifbare woningen. Het skelet blijft over als een star en een met grate moeite 

aan te passen component. Het is een mechanisme tegen de zwaartekracht. In de projecten van Yon a Friedman is de enveloppe het 

onderdeel dat beschermt tegen het klima at en inbraak. De enveloppe is mobiel binnen de structuur en is relatief eenvoudig te veranderen . 

Het meest makkelijk aan te passen element is de functionele map: Function can follow form 31 (zie hoofdstuk 1). 
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3.1 [i]IMENSIONEREN VAN DE RUIMTE 

Het is belangrijk om verder in te gaan op de standaard die gelegd is op de menselijke omgeving. Het gemiddelde is niet voor niets 

onderzocht en biedt houvast voor het dimensioneren van de ruimte. We hebben het nu niet over voorkeuren en wensen die bewoners 

zouden kunnen hebben. 

De standaard vond zijn intrede met de komst van de woningwet. Hierin werd het bestaansminimum wettelijk onderschreven in Nederland. 

De noodzaak toentertijd is nu niet a an de orde, maar tegenwoordig is er een web van regels en wetten gesponnen die een legalisatie zijn 

voor krap zittende woningen. Het bouwbesluit is de onderlegger geworden voor menig vinex-locatie. 

Het Scale house/modelwoning van NL Architects die meedong voor de prijsvraag "house for sale" in Leidsche Rijn is op te vatten als een 

reactie op de verregaande standaardisering in de bouw. Van de verdiepingshoogte tot de breedte van de gang, van de deurmaat tot de 

hoeveel ramen, a lies is aan conventies gebonden. In het Scale House introduceert NL Architects een nieuwe standaard: aile kamers hebben 

dezelfde verhouding in deL x B x H. Zij namen hiervoor de afmetingen van een standaard toilet met de wettelijke afmetingen van 3 x 1,8 x 

2,3 m als uitgangpunt. Dus het grondvlak wordt per kamer vastgesteld en daaruit volgen dan de hoogte en de breedtemaat. Aile kamers

op de garage na die buiten op het erf staat- zijn vervolgens in de grootste kamer geplaatst. Ze hangen als cell en a an de zijwand, 

kopgevel of zelfs aan het plafond, en zijn met elkaar verbonden door een intelligent trappenstelsel. Zo kunnen aile plafonds oak weer als 

vloer worden be nut en een ander functie krijgen : als sokkel, lounge of werkplek . Er zijn eindeloos vee I manieren waarop je de ruimtes in dit 

huis kunt plaatsen, bewerken en bewonen. 32 

Afbeeldingen 

Het Scale house/modelwoning van NL Architects. 

House for sale prijsvraag. 

bran: beyond leidsche Rijn 

Waar in de architectuur het minimum is onderzocht, is het maximum misschien wei interessanter, maar oneindig. De dimensies van de 

ruimte staan in verhouding aan tijd. De tijd die we doorbrengen is immers verbonden aan de grootte van de we reid die wij verstaan. "De 

grenzen aan de zelfontplooiing worden evengoed bepaald door de maat van de omhulling. De bescherming tegen de buitenwereld is 

tegelijk een begrenzing van het eigen domein, de gevonden vrijheid van de persoonlijke wereld tevens een vrijheidsbeperking van diezelfde 
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persoon. Hierdoor kan een woning soms juist beklemmend overkomen, en haar bewoners eerder een opgesloten dan een prettig gevoel 

geven. Het is in dat opzicht opmerkelijk hoeveel voorstellingen van ideale, wenselijke of zelfs paradijselijke omstandigheden de mens 

afbeelden zonder kleren of huis en in harmonie met de natuur, waarin mensen zonder enige bescherming tussen dieren verblijven. Ze lijken 

te suggereren dat we pas echt gelukkig worden als die bescherming die we zo koesteren niet nodig zou zijn." 33 

Muren zijn strikt genomen ook niet meer nodig als dragende elementen in een bouwwerk. Het bouwwerk kan rusten op een betonskelet, 

zodat de muren vervangen kunnen worden door glazen schermen of zelfs als Reyner Ban ham (a house is not a home) schreef koude of 

warme Iucht. De binnenruimte is flexibel en dat betekent vrijheid. Gevolg van die vrijheid is onze verhouding tot de muur. Aan de andere 

kant heeft iedereen het recht op een eigen passende ruimte tussen vier muren voor zijn eigen vreugde en zijn eigen verdriet. 

3.1.1 MENSELIJKE MAAT 

De houvasten die wij hebben voor properties en dimensies Iaten zich herleiden tot het verre verleden. "De mens is de maat van aile dingen, 

van dat wat is, wat het is, en van dat wat niet is, wat het niet is." Dit is de theorie waarmee Protagoras van Abdera (Abdera, in Thracie, ca. 

490- ca. 420 v.c.) beroemd mee is geworden. De "mens" staat hier voor de individuele mens. Deze individualiteit is kenmerkend voor aile 

mensen. Ieder mens kan een andere mening hebben en daarmee is er geen absolute waarheid of zekerheid. De mening over water bestaat 

en de mening over wat niet bestaat. De theorie is een maatsysteem voor ons den ken hierbij dient de mens zelf vorm te geven aan zijn 

Ieven. 

De mens als maat van alles is ook doorgewerkt in de classicistische architectuurtheorie.34 Architect Marcus Vitruvius Pollio (tussen 46 en 

30 v. Chr.) zag het menselijk Jicha am als basis voor architectonische harmonie. Voor Vitruvius vormde de mens, als hoogste schepping van 

God, de volmaakte uitdrukking van het geheime proportieschema waarop de schepping gebaseerd was. Leonardo da Vinci's tekening is zijn 

interpretatie van de ideeen van Vitruvius. Met gestrekte armen is een man net zo breed als dat hij lang is. 

De omgeving die de architectuur communiceert is die van de mogelijkheden die het biedt ten opzichte van het gebruik. Men kent de 

basisafmetingen van de mens en kent daardoor standaarden. Standaardisatie gebaseerd op menselijke afmetingen lijken niet snel te 

veranderen. In de meer recente architectuurgeschiedenis hebben met name Le Corbusier, Neufert en Dom Hans van der Laan, zich verdiept 

in de standaardisering van de menselijke verhouding als deler van de ruimte. 

In het programma voor het Pavilion de I'Esprit Nouveau van Le Corbusier in 1925 benadrukt Le Corbusier reeds het belang van 

standaardisatie gebaseerd op menselijke afmetingen. In het programma staat: Demonstreren dat een woning kan worden 

gestandaardiseerd om te voldoen aan de behoeften van een "serie"-mens. 35 Het paviljoen bestond uit twee delen. Het ene deel was een 

volledig ingericht huis, dat gebaseerd was op het gebruik van standaard elementen, die industrieel vervaardigd zouden kunnen worden en 

daardoor 

beschikbaar voor vele mensen . Het andere dee I was een volledige tuin. 

Architectuur voor de mens moet ook vertrekken vanuit de mens. De afmetingen van de mens en zijn onderlinge verhoudingen leiden tot 

standaarden met betrekking tot verhoudingen, schaal en proportie in de architectuur. Le Corbusier ontwikkelde onder de naam Le Modular 
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Afbeelding 

Het paviljoen is oak onderdeel van een grater 
woningencomplex. Ge'lnspireerd door het klooster 
van Em a, waar de monniken ieder voor zich een eigen 
wooncel en een eigen tu in bezaten, maar daarnaast 
collectieve ruimte deelden, is dit principe hierin 
toegepast. lndividuele woningen met eigen tuin 

. samengebracht in een collectief gebouw waar 
ollectieve plaatsen als sportfaciliteiten werden gedeeld. 

bran: http:/ /www4.arch itektur.tu-da rmstadt.de 

zijn standaarden. De Modular gebruikt twee fibonaccireeksen op basis van belangrijke eigenschappen van de menselijke vorm. 

Een fibonacci reeks is een reeks getallen waarin elk getal de somis van de voorgaande getallen (bijvoorbeeld : 1,1,2,3,5,8,13).36 De Gulden 

Snede is verwant aan de fibonaccireeks. Na het getal drie ziet men een vaste regelmaat optreden in de reeks: ieder getal is 1,618 groter dan 

het voorgaande getal. Deze verhouding is de Gulden Snede. 

In eerste instantie gaat Le Corbusier uit van een gemiddelde lengte van 1,75m. Deze lengte deelt hij volgens de Gulden Snede in de maten 

108,2- 66,8- 41,45- 25,4 em . Tijdens de ClAM bijeenkomst in 1930 is de celgedachte onderwerp van discussie geweest. Toegepast op 

architectonische details bleken de maten niet praktisch. In 1947 veranderde Le Corbusier zijn vertreklengte. Hij vertrok nu van de Engelse 

voet. Een man van 6 voet meet 1828,8 mm. Met uitgestrekte arm reikt hij tot 2,26m. 

Afbeelding 

De Unite d'Habitation's zijn gebaseerd op de Modulor 
en deze prijken gekerfd in het beton aan de gevel. Zoals 
op de gevel in Firminy. Het schema op de gevel vat het 
gebouw sa men. Buiten zijn bomen, ruimte en is de zon 
optimaal be nut. Terug te lezen als de bekende thema's 
Iicht Iucht en ruimte . De dimensies en organisatie van 
de woning wordt weergegeven evenals het familia ire 
opbouw van de doelgroep. In de woning is het plafond 
als de Modulor bepaald op 2,26 meter. Omdat de won
ingen op bijzondere wijze geschakeld zijn met een vide 
is de hoogte van het hoge plafond gesteld op circa 4,85 
meter. Deze proporties zijn terug te lezen op de gevel. 
Naast standaardisatie van de ruimte was het oorspron
kelijke idee van Le Corbusier om woon- en gangeen
heden kant en klaar uit de fabriek in het opgerichte 
geraamte als laden in te schuiven. Echter is van dit idee 
afgestapt. 

30 bron: eigen foto 



Afbee/ding 

Le Corbusier bekijkt zijn Modulor. 

bron: www.designrelated.com/ 
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De ruimtelijke standaarden die Le Corbusier heeft gevonden zijn minimale maten voor doelmatig gebruik van de waning. Zo schrijft Le 

Corbusier: "Sedert de oertijd zijn de mensen uitgerust met dezelfde ledematen, welke dezelfde functies verrichten . Aile voorwerpen, die 

door mensen worden gebruikt, Iaten zich naar bepaalde vormen standaardiseren. Vroeger het handwerk met zijn tekortkomingen, nu de 

industrie metal haar voordelen en als verklaring : Wat gebeurt er in de waning? Men kookt, men eet, men kleedt zich aan en uit, men slaapt 

enz. Aan elk van deze functies was van de vroegste tijden af een plaats aangewezen. Bij elk van deze functies behoren bepaalde 

gereedschappen. Zo was het met min of meer nauwkeurigheid altijd al." 37 Le Corbusier he kelt de industrie die ons met succes een grate 

hoeveelheid aan overtollige voorwerpen aanbiedt. Ook meubelmakers en behangers zouden schuldig zijn a an het feit dat we door hen onze 

huizen twee tot driemaal zo groat moeten bouwen dan nodig. "Wij hebben een behoorlijke ruimte nodig om overdag in het valle Iicht te 

Ieven, om ons niet als een dier in een kooi te voelen. Voor de rest echter moeten wij denken aan die heerlijke zeereizen op de 

oceaanstomers, a an het comfortabele verblijf in een vliegtuigcabine, in slaap- en restauratiewagens, waar overal weliswaar de ruimte 

beperkt is, maar aangepast a an de menselijke maat."38 

Afbee/ding 

Bij afbeelding: Afbeelding badkamer van erve Le Cor
busier p91 

bran: 
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Tach kwam door de beperkte vrijheden die zulke minimale dimensies teweeg brengen vaak kritiek. Van een minimum uitgaan ter wille van 

de doelmatigheid is vrijwel onmogelijk als opgave als men er van uit gaat dater niet zo iets bestaat als een serie mens. Familia ire 

samenstellingen zullen veranderen evenals de functies veranderen die tegenwoordig tot het huishouden behoren. Maar de mens zijn 

afmetingen zullen minder snel veranderen en dat maakt de Modular nog steeds interessant, ondanks dat een plafondhoogte van 2,26 

meter wellaag is en tegenwoordig niet meer zou voldoen. 

Het bekendste handboek voor het standaardiseren van maatsystemen is wei "Neufert". De schrijver is vereenzelvigd met het boek dat 

eigenlijk de titel Bauentwurfslehre draagt. Ernst Neufert {1900-1986) was leerling bij het Bauhaus en had zijn aandeel als architect in de 

uitvoering van het Bauhaus-gebouw in Dessau. Tijdens de Tweede wereldoorlog werkte hij onder Albert Speer om vervolgens na de oorlog 

een van de architecten te worden van de Wiederaufbau. De pretentie van het vastleggen van het menselijk Ieven geheel in maten en 

getallen, oftewel totale standaardisering, maakte Ernst Neufert wereldwijd bekend. De standaard geldt niet voor iedereen. Ernst Neufert 

gaat uit van een westerse man. Wei is er een traditioneel rollenpatroon en is in de keuken dus een vrouw te vinden. 
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Met het oog op het accommoderen van toekomstige ontwikkelingen is het met opzet overdimensioneren van de ru imte effectiever dan 

de minimale dimensies te ontwerpen, of zoals Bernard Leu pen voorzichtig stelt: "De werke/ijke kwaliteit van een waning, ruimte of plek is 

meestal te vinden in ruimten die afwijken van de minimaa/ voorgeschreven afmetingen".39 Mensen zullen ook meer ruimte eisen : As people 

become richer they demand more space; and because they become more mobile at the same time, they will be more able to command it.40 

3.1.2 DELER VAN DE RUIMTE 

Le Corbusier werkte met een minimum omdat hij zodoende ook de verwachting had dater minder gebouwd hoefde te worden. Zoals 

Neufert al reeds had onderzocht zijn de voorwerpen om ons heen gestandaardiseerd naar onze menselijke maten en bood hij een hand

boek voor standaardmaten voor de gebouwde omgeving. Door andere maten te kiezen kunnen de proporties die wij gewend zijn verand

eren . Zo gebruikt ontwerper Stanley Brouwn gebuikt zijn eigen maatsysteem naar aanleiding van zijn eigen menselijke maat. De 

maatsystemen zijn hierin verdeeld in Stanley Brouwn voet. Een SB-voet is 26 em, de maat van zijn eigen voet dus. 

Maar vanuit de voorwerpen die wij kennen kan ook gezocht worden naar een deler. Sou Fujimoto ziet stoelen, tafels, vloer, dak, rekken, 

trap pen, verlichting, structuur, tuin, a lies georganiseerd van in 350 mm. 350 mm in de hoogte voor een stoel, een verdubbeling is 700 mm 

voor een tafel, de helft van 350 mm is 175 mm en de optrede voor trappen. Deze uitgangspunten zijn in zijn ontwerp voor een houten huis 

in Kumamoto terug te vinden (2005-2008) . Hier verwordt de architectuur tot een omgeving a is lichaam. 

Afbee/dingen 

Het houten huis in Kumamoto (2005-2008) van Sou 
Fujimoto. 

bran: http :/ /www.yatzer.com 



3.1.3 OP MAAT 

De standaard die leidt tot standaardisering leidt tot een minimum. In een artikel van Gijs Wallis de Vries wordt in het werk van Neys de mas

sawoning gezien als gestandaardiseerd op grond van geobjectiveerde collectieve behoeften. Dit confectiepak is aileen leverbaar in 'small' 

terwijl de serie uitsluitend in XL wordt geleverd: het pakje komt terecht in grote flatgebouwen of onafzienbare rijtjes eengezinswoningen. 41 

Catalogusarchitectuur is ook vergelijkbaar met aile kenmerken van confectie . Je bent toe a an iets nieuws, het moet goed zitten, het moet 

aantrekkelijk geprijsd zijn en het moet een beetje op de buren lijken, maar ook weer niet teveel. Het credo luidt: klantvriendelijk en goed

koop. Aldus de redactie van het tijdschrift Bouw, maart 2002. Het onderkend dat catalogusbouw geen pretenties heeft en het de massa 

hierdoor kan bedienen. Maar waar de grote namen in de mode zich onderscheiden zijn de juiste pro parties, materia len en details die 

perfect zijn. Zo is er ook onderscheid in de architectuur. We zouden om de massa te ontspringen en identiteit aan te moedigen net als Neys 

van de massawoning een waning op maat wil maken of aileen in limited edition. 

De standaard is bepaald en is een gecreeerd evenbeeld zoals wij die graag zouden willen zien. De standaard is een true om veel woningen 

te kunnen produceren. Hiertegen zijn vele stromingen geweest die hierdoor de waning los maakte van de omgeving of zelfs de architectuur 

liet verdwijnen. De tegenbewegingen gaan eerder uit van het individu en de verschillen tussen mensen of hun specifieke wensen. 

3.2 ~TANDAARDISEREN 

In de theorie van N.J. Habra ken over het alledaagse constateert hij dat de alledaagse omgeving die voortkomt uit een natuurlijk groeiproces 

is verdwenen. De geschiedenis van de architectuur is die van het bijzondere bouwwerk: van de kerk, het pale is, het raadshuis en de waning 

van de niet alledaagse burger.42 Grotendeels heeft de alledaagse omgeving vorm gekregen zonder de tussenkomst van de architect. Het 

verleden ken de een natuurlijk proces waar vanuit het individu of kleine gemeenschappen een nederzetting ontstond. Tegenwoordig is de 

architect betrokken bij aile bouwopgaven. Het zijn niet meer slechts enkele objecten uit de veelheid van realisaties. 

Er is in de geschiedenis van de architectuur een omslagpunt geweest dat architectuur de massa onder zijn hoede nam. Le Corbusier's Unite 

d'Habitation in Marseille wordt door Habra ken gezien als een monument hierin. Het stelt door zijn bijzonder zijn ook de problematiek van 

het alledaagse a an de orde. Het alledaagse ontstaat onder de mensen. Alles wat wij technocraten aanraken wordt kunstmatig. Het is ten 

hoogste heel mooi en perfect uitgevoerd, maar het wordt nooit meer dan dat.43 

Hoe kan het alledaagse mens een rol spelen in de creatie van zijn omgeving? We moeten aldus Habraken op zoek naar een op conceptie. 

Een vorm thema, op verschillende wijze toepasbaar, in plaats van een eenduidige vorm. Een constructief thema, dat toegang biedt tot 

verschillende productieprocessen. In plaats van een statisch bouwwerk dat is ontstaan uit een star geformuleerde gebruiksvraag, zoeken 

naar oplossingen die de onvoorziene wisselvalligheden van de toekomstige gebruiksverlangens toch zullen kunnen bedienen.44 Het ant

woord van Habraken is vanuit de architectuur bezien en ziet daarin de rol niet het opstellen van vorm en ruimte maar een programma van 

productie . De consument kan binnen een ontworpen structuur rechtstreeks kiezen uit hetgeen hem aangeboden wordt. 

Zoals het volgende citaat van Peter Cook zou het individu zich kunnen onderscheiden door veranderbare of verwisselbare onderdelen, mits 

hier een markt voor gecreeerd is. Het door Kas Oosterhuis ontwikkelde Variomatic House is hier een recent voorbeeld van maar bekender 

zijn de Swatch of de I mac in andere beroepsvelden. 
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In a technological society more people will play an active part in determining their own individual environment, in self-determining a way 

of life. We cannot expect to take this fundamental right out of their hands and go on treating them as cultural and creative morons. We 

must tackle it from the other end in a positive way. The inherent qualities of mass-production for a consumer orientated society are those of 

repetition and standardization, but parts can be changeable of interchangeable depending on individual needs and preferences, and, given a 

world market, could also be economically feasib/e. 45 

Het probleem met de catalogus is dat de industrie of ontwikkelaar aanbiedt wat de consument wilt. Wat de consument wil blijkt uit 

marktonderzoeken en leefstijlanalyses. De werkelijkheid is dat men kan slechts kiezen uit wat aangeboden wordt. Vaak is het resultaat 

de cataloguswoning die allerlei vreemde vervormingen aanbiedt van nostalgische woontypen. Vaak wordt in de brochure verwezen naar 

idyllische oorden met bijvoorbeeld het mediterrane gevoel. Als het merendeel van de consumenten zonder vragen dit accepteert is het 

voldoende voor deze industrie om de maatschappij te homogeniseren voor hun commercieel voordeel. Het product ondervindt daarmee 

niet 

belangrijke invloeden van de locatie, de plek of de eisen van de bewoner. Het individu verdwijnt in de massa. 

Alvar Aalto merkt nog een ander probleem op. Wanneer de standaardisatie zich voltrekt a is in de auto industrie en zich dus richt op 

massaproductie van gelijke producten dan is dit am per menselijk te noemen. In de architectuur is slechts plaats voor standaardisatie die 

zich richt op varieteit en differentiatie: 

Whereas the course of development in relation to the automobile is for more and more to be made to concentrate on just a few types, the 

task of architectural production process is exactly the opposite. By all right feeling and common sense, it should not be centralized 

standardization, but shall we say, 'decentralized' standardization. In architecture, the role of standardization is thus not to aim at a type, but 

on the contrary to create viable variety and richness which in an ideal situation is comparable to nature's infinite capacity of nuance. 46 

Voornamelijk het menselijke aspect bij standaardisering is onderwerp voor Alvar Aalto : 

But it is possible to use standardization and rationalization in the interests of men. The question is what we should standardize or 

rationalize. We could create standards which would raise the level not only of living but also of the spirit. It is very important for us to create 

elastic standardization which would not control us but which we would control .... We could try for what would offer man more. It is a matter 

of indifference how far electric cables and car wheels are standardized. But when we come into the human home, to things which are close 

to us, the problem is quite different- it is o question of the spirit, of the soul, a question of what is intellectual in standardization. 47 
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4.1.1 INRICHTING 

We all know how much a living room Space can be affected by a change round of 

Furniture; this is psychological,. Through the components are all the same. With 

most buildings the walls and doors and other points at which we constantly touch 

the building and look at it are as close but are immovable. Much of today's thinking 

and building is concerned with trying to design a flexible architecture of 

moving parts, changeable parts and, soon, disposable parts. In this way the 

artificial restraints of solidity which is a left-over of the past could disappear.48 

Peter Cook 

De woonruimte kan je snel veranderen zonder de waning ingrijpend te veranderen. Slechts door de meubels te verplaatsen kan de beleving 

al veranderen. In het algemeen zijn het aileen de kleine dingen die gecontroleerd moeten worden voor onze eigen dagelijkse behoeften. 

De inrichting kan de ruimte de len en begrenzen. De inrichting bepaalt oak grotendeels de functie. Voor de toeschouwer is het meestal 

direct duidelijk of de ruimte gebruikt wordt als slaapkamer, studiekamer of eetkamer. De enscenering is meer. Het is de innerlijke beleving 

van de ruimte waarin oak de tactiliteit van de afwerkingen van wan den, vloeren, plafonds en deuren af te lezen is. Voor de architect is de 

afwerking van de ruimten onderdeel van het antwerp. De keuze voor bijvoorbeeld stoffering decoratie en meubilair wordt bepaald door de 

bewoner. Hierin kan hij zijn eigen smaak naar voren schuiven. Tach zijn de mogelijkheden om de ruimte in te delen nagenoeg al bepaald in 

het antwerp onder het paradigma van goede architectuur heeft geen interieurspecialist nodig. 

4.1.2 INSTAll A TIES 

Het organiseren van de waning is wei het belangrijkste van het wonen. Zelfs al wil men de plattegrond onbepaald Iaten dan nag moet 

er een technisch omhulsel gemaakt worden. Reyner Ban ham gaat zelfs zover dat hij het huis niet meer nodig heeft: "When your house 

contains such a complex of piping, flues, ducts, wires, lights, inlets, outlets, ovens, sinks, refuse disposers, hi-fi re-verberators, antennae, 

conduits, freezers, heaters -when it contains so many services that the hardware could stand up by itself without any assistance from the 

house, why have a house to hold it up." In dit artikel, A house is not a home, is de vorm niet meer dan een technische omhulsel een service 

punt en zodoende heeft het huis zijn bestaansrecht verloren. 
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Traditionally, it has been thought that there is an appropriate scale for functioning 

parts. From the most primitive level of the height of a man determining the height 

of a door, to the highly complex calculations for the intensity of light determin-

ing the depth of a room, the standard has been the human being, more or less as 

found. But the invention of the building itself cr.eates a situation for men not quite 

as found. The invention of the lift, the double glazed window, efficient heating and 

ventilation, hydraulics and the air curtain are such conditioners that the digital 



ideas of the past are no longer valid. But with this overthrow of understandable 

symbols there comes a justifiable unease in the onlooker. The most exciting building 

of the last half century have most been condemned as 'inhuman~ The inhumanity is 

proof of the power of association in design. ' 9 

Peter Cook 

In het eerste dee I van het citaat van Peter Cook stelt hij dat de traditionele dimensies van de ruimte begrijpelijk zijn. Het zijn gevolgen van 

het mens zijn. Het tweede dee I stelt de overdaad aan nieuwe technische symbolen a an de orde die de ideeen uit het verleden niet meer 

valideert. De nieuwe symboliek wordt als onmenselijk ge'interpreteerd, maar desondanks juist indrukwekkend is. De onmenselijkheid is het 

bewijs van de kracht van het verenigen met het antwerp. Het ongemak met nieuwe technische symbolen komt mede doordat de 

bekendheid van de vorm, ruimten en functies comfort bezorgen. 

4.2 00NOEROELEN 

Een waning kan onderverdeeld worden in een aantal onderdelen die ieder hun specifieke eisen stellen a an de omgeving. De leef units van 

de Potteries thinkbelt van Cedric Price zijn bijvoorbeeld onderverdeeld in vier onderdelen. Een droog gebied voor Ieven en werken. Hier zijn 

geen mechanische services benodigd. Een natte ruimte voor badkamers en keukens. Hiervoor zijn mechanische installaties noodzakelijk. 

Slaapruimten die geluidsisolatie vereisen. Het vierde onderdeel is het exterieur ofwel de enveloppe die verschillende graden van privacy, 

geluidsisolatie, ventilatie en doorgang vereisen. 

In Japan geven zie niet een naam als die van het gebruik van die ruimte maar een naam die afgeleid is van de onderlinge relatie van de 

ruimten. 50 De activiteiten binnen het huis zijn min of meer gelijk tussen Westerse en Japanse woningen. De basisactiviteiten zijn: 

samenkomen, slapen, koken, eten, wassen en werken. Een verdere overeenkomst tussen verschillende culturen is datal vier duizend jaar 

woningen over heel de we reid voorzien worden van een plek met een doorsnede van ongeveer vier meter waar mensen bij elkaar kunnen 

komen .51 

4.3 ~OLOER EN KELOER 

Naast deze basisactiviteiten zijn er nog meer onderdelen van een huis die snel vergeten worden bij analyses. Dit zijn de kelders en zolders. 

Deze gaan over meer dan de formele orde van functies . Voorbij aan vragen van woonprogramma's en leefstijl, voorbij de schakeling, 

stapeling en verkaveling, gaat het om vragen naar beleving en betekenis. 52 Als wij in een flat won en fantaseren wij over ons droomhuis, het 

verloren huis, en daarmee zijn, naast de leefruimten, het buiten, de kelder en de zolder onvermijdelijk aan verbonden. 

Bij het Rietveld Schroder huis in Utrecht bedacht de gemeentelijke bouwtoezicht de zolder erbij en gaf zijn toestemming hierdoor tot de 

bouw. Zo diep zit de verwachting om dit beeld te zien in onze herinnering gegrift. Het is tegelijkertijd een nieuw tijdspanne van het 

modernistische dictaat van het platte dak. 
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Afbee/ding 

zijaanzicht Rietveld Schroder huis. 

bron: de huizen van Rietveld 

Gerrit Rietveld was een van de toonaangevende architecten van de Stijl. In het gelijknamige tijdschrift De Stijl schrijft J.J.P. Oud sinds de 

oprichting in 1917, een reeks artikelen over de thema's monumentaliteit, stad, woonblok en straat. Die hij verbind met industria lise ring, 

massaproductie en normalisatie. In de tijdsgeest zijn de artikelen in navolging op het werk en theorie van Berlage. Hij ziet het woonblok net 

als Berlage als belangrijkste opgaaf van de moderne architect. Maar dit berlagiaanse bouwblok moet een puristische zuivering ondergaan; 

afgerekend moet worden met het schijndak, met iedere vorm van decor; het individuele huis dient vervangen te worden met een nieuwe 

typologische categorie, het woningblok, 'waarin de huizen zich zullen ordenen tot een ritmisch spel van vlak en massa'.53 Door 

standaardonderdelen en zelfs standaardtypen, wordt de architect definitief verlost van de interpretatie van bestaande vormen of het 

krampachtig zoe ken naar nieuwe. Met het massaproduct ontstaat er een nieuwe rol voor de architect: "Ais het massaproduct aanvaard 

wordt, is de taak van de architect de 'esthetische uitbee/ding' daarvan. 'De architect treedt dan op a/s regisseur, die de massaproducten tot 

een bouwkundig gehee/ ensceneert: verhoudingskunst." 54 

Zolder is afgeleid van solarium hetgeen een ruimte verwarmd door de zon betekend. De kelder bevindt zich in de aarde en is afgeleid van 

cellarium, een ruimte om iets op te bergen. Ze bootsen de natuur na: de zolder is een nest, de kelder een hoi. 55 In een huis vormen ze een 

as . De zolder is het hoofd en de kelder de voet. Het is een verbinding met heme I en aarde. Poetisch bezien is een huis het kader van de 

intieme ruimte (Bachelard). In dit kader worden er twee assen ingelijst : een horizontale as die binnen en buiten verbindt (deur en raam), en 

de verticale as die de aarde met de he mel verbindt (kelder en zolder}. 56 

De Stijlgroep probeerde de architectuur te zuiveren. Le Corbusier tracht eenzelfde te doen. Toch isLe Corbusier zich wei bewust van een 

"hemel en aarde". Bij het platte dak noteert hij het woord solarium, en onder het opgetilde huis bracht hij niet aileen de moderne versie 

van de stal maar ook een cave onder: het complete huis met de attributen van de heme I en aarde. 57 

Aan kelders en zolders zijn geheel andere eisen gesteld . Deze ruimten hebben echter van oudsher vele eigen kwaliteiten. De kelder was 

voor de komst van de koelkast door zijn stabiele temperatuur de plaats waar de voorraden lagen opgeslagen. De zolder een plek waar men 
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Afbee/ding 

Le Corbusier Hemel en aarde 

bran: Undercover 

'rommel' bewaard waar men zich nag niet van kan ontdoen. De twee begrippen hebben een evocatieve waarde. Ze roe pen op tot 

verbeelding en daardoor vaak gebruikt in boeken en verhalen. Ze zijn minder comfortabel door het klimaat maar zeker ook door hun 

dimensies. Het is vage reserveruimte die wij al te graag kunnen invullen. 

U li]E HORIZONTALE AS 

De horizontale as is de as die binnen en buiten met elkaar verbindt. De cruciale plekken hiervoor zijn de deur en het raam. Glas is het 

ogenschijnlijke medium voor het oneindige uitzicht. Muren zijn de blokkades voor dit uitzicht. Muren zijn de maat van de zelfontplooiing. 

Zander muren is Ieven in het paradijs van Eden .58 Muren zijn ook scheidingen binnen de ruimte, maar deze muren zijn strikt genomen ook 

niet meer nodig a is dragende elementen in een bouwwerk. Het bouwwerk kan rusten op een betonskelet, zodat de muren vervangen kun

nen worden door glazen schermen of zelfs a is Reyner Banham (a house is not a home) schreef koude of warme Iucht. Hetgeen Superstudio 

letterlijk nam in zijn Utopia. 

In relatie tot muren of wan den is het onderscheid tussen de Engelse woorden "room" en "space' interessant. Mart van Schijndellegde zijn 

werk en de beleving van ruimte al uit door mid del van het onderscheid in deze twee termen. Room, legde van Schijndel uit, duidt op 

begrenzing, massa en volume, is statisch en gaat terug naar de oorsprong van de architectuur. Space daarentegen staat voor de onbeg

rensde continue ruimte, is dynamisch en deed pas met De Stijl zijn intrede in de architectuur. 59 Het tegenover elkaar zetten van de term en 

zien we niet terug in de Engelse taal. Mart van Schijndellegt leidt zijn theorie van de 'room' af van het werk van Louis Kahn. Voor Louis 

Kahn begint architectuur met het maken van een kamer. "De ruimte wordt tot kamer als hij aanwijsbaar en herkenbaar wordt met een 

naam. In de continue ruimte-opvatting van De Stijl, het Bauhaus en de na-oorlogse ClAM is een dergelijke plaatsbepaling, gekoppeld aan 

het met een naam kunnen benoemen van de ruimte niet mogelijk.'60 
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Afbee/ding 

Mart van Schijdel 

bron : Mart van Schijdel, Kleurrijk architcet 
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Louis Kahn vond dat architectonische ruimten gecreeerd moeten worden als statische entiteiten. Beweging is dienstbaar aan het stop

pen. Als voorbeeld is stedelijke ruimte een duidelijk begrensde niet-continue ruimte . De natuur van de stedelijke ruimten is uiteindelijk die 

van rust, die van plaats van welbevinden. Het stadscentrum is een plaats om naar toe te gaan en niet om door te gaan. Zijn ruimtegevoel 

was doortrokken van het plaats beginsel. De ruimte, als een plaats van welzijn, dient geconcretiseerd te worden als een Kamer (room). De 

Kamer is het begin van de architectuur en men zal bij elke architectonische opgave dienen terug te keren naar dit fundamentele begin . De 

Kamer is de enige wezenlijke ruimte, omdat in de Kamer, als entiteit, afleesbaar wordt hoe hij gemaakt is. 

Tegenover de begrensde ruimte staat de continue ruimte. Kahn zag juist keuzevrijheden in sterk geometrische zuivere vormen, terwijl 

anderen het Eden vinden in een alom wijde ruimte. Voorbeeld in de theorie van Reyner Ban ham is het Glass House van Philip Johnson als 

een service punt in de oneindige ruimte: The "house" is little more than a service core set in infinite space, or alternatively, a detached 

porch looking out in all directions at the Great Out There. 61 In het oneindige kunnen uitkijken is een bewust zijn . De intimiteit in een 

continue ruimte is hetgeen het moeilijkst te waarborgen is. Er zijn echter talloze manieren om ramen te blinderen. Zodoende kan men zelf 

kiezen . 
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Er kan sprake zijn van een gelaagde verbinding tussen binnen en buiten. Hierbij wordt bewust een tussenruimte gemaakt die een soort 

b.eschut buiten is. Omdat er door de tussengebieden geen echte uitzichten zijn kunnen we de medierende ruimte eerder inzichten noemen. 

Als de Russische Matrjoshka pop neemt de intimiteit naar binnen toe . Echter bij wonen op hoogte is de intimiteit van de woning ten 

opzichte van inkijk van een andere orde. Het gaat juist om het creeren van weidse uitzichten. 

4.5 [l]E VERTICALE AS 

De verticale as is de as die he mel en aarde met elkaar verbindt. Het maken van een boven en onder verticaliseren het gebouw. Een huis 

wordt gebouwd met een boven- en een onderkant, ofwel een zolder en een kelder. Een lichaam tussen de Iucht en in de aarde. Voor een 

groot woongebouw is dit niet duidelijk daar mensen met boven en onder buren te maken hebben. Eerder bevindt men zich dan in een 

groot woongebouw tussen de takken van een boom, in de Iucht verstrengeld. 

Verticale verbindingen brengen driedimensionale dynamiek in de ruimte. De Japanse architect Sou Fujimoto vindt de gebruiksruimte in de 

verticale . Hij maakt een stap terug van waar Louis Kahn sprak van een room. De room is een idea a I geconstrueerde begrensde ruimte. Deze 

Japanse architect zet hier het woord "locale" tegenover. De locale is verticaal en horizontaal. Dit is een meer primitieve plek. Het is plek 

voor iemand om te wonen zonder dat deze specifiek daarvoor is voorbereid. Een plek vol mogelijkheden die ontdekt moeten worden. Het is 

niet een "nest" maar een "cave" die daar toevallig is en de "locale" moet binnen zijn contouren ontdekt worden. 

Afbeelding 

A 'nest' is a place for people that is very well prepared, everything is assembled 

and very functional, meanwhile the 'cave' is just a raw space, which people need to 

explore and find their own comfort within. This is a situation where people con use 

space creatively. 

Sou Fujimoto 

Primitive future van Sou Fujimoto 

bron: http:/ /workdifferent.files.wordpress.com 
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Afbeelding 

Primitive future van Sou Fujimoto 

bran : http:/ /workdifferent.files.wordpress.com 

Voor verticale verbindingen heb je Jogischerwijs meerdere verdiepingen nodig. De appartementen in een flat zijn zoals de naam a is 

suggereert: flat, plat. De dynamiek van Sou Fujimoto in zijn primitive future concept zijn haast trappen. Halve verdiepingen doorbreekt het 

ritme van vloeren oak a!. Dit laat Sou Fujimoto zien in het Het atelier house - Hokkaido, Japan, 2005-2007. Het is een conceptueel huis 

waarin de ruimte pas een "verdieping", lichaams hoge ruimte, vormen wanneer twee lagen met elkaar gecombineerd worden. Je bevindt je 

altijd tussen twee lagen. Hiervoor stapelt hij vijf halve verdiepingshoge Jagen (1/2 + Y, =1) en een halve kelder. Het geheel wordt een 

driedimensionale ervaring. Het bestaan van een ruimte is aileen mogelijk door een opening in een laag en in combinatie met een laag. 

Verder sluit het huis aan bij de theorie van Sou Fujimoto over het nest en de grot, wat hij benoemd a is primitive future. 

Afbee/ding 

Het Atelier huis van Sou Fujimoto 

bran: http://www.alejahandlowa.eu/ 

Het huis Jijkt in zekere zin afgeleid van het dream house- Berlijn, Duitsland, 1996-1997- van Un Studio. Hierin worden de programma 

groepen Josjes verdeeld over 2,5 golvende Ia gen. De ruimten kunnen hierdoor flexibel gebruikt worden. Het merendeel van de ruimte is 

onbepaald van karakter. De horizontale schijven hebben grate uitsneden in hun centrum waardoor de kern wordt gevormd door een ovale 

holte. Door deze holte dringt Iicht in de waning door. De holte zorgt er oak voor dat de ruimte diagonaal verbonden zijn. Verder gebruikt Un 

Studio hellingen en korte trap pen voor vloeiende verbindingen tussen de ruimte . 
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Het wit van een vel papier is gratis, 

dit is de ruimte die je al hebt, ... 



... met iedere lijn die je trekt deel je de ruimte ... 

ledere lijn is een begrenzing van het domein en een 

maat aan de zelfontplooiing van de bewoner. 

Het domein is de gevonden vrijheid van de persoonlijke 

wereld en tevens een vrijheidsbeperking van diezelfde 

persoon . 

.. . het lege blad is wei het meest ordelijk .. . 

Het witte blad is het toneel voor wisselende 

woondecors, de nog niet ingevulde ruimte, 

onpersoonlijk en maagdelijk. De bewoner moet deze 

dynamische ruimte zelf invullen . 

... het volgekraste blad het meest chaotisch . 

Dit is wei het meest vergelijkbaar met de vrijheid die 

de bewoner zou moeten hebben voor het invullen van 

zijn waning. 



Drie factoren hebben in het algemeen invloed op de 

indelingsmogelijkheden van de woning: 66 

1 De grootte van de woning 

Oversized gets the price. Hoe grater de 

ruimte des te meer ruimten kunnen er onder, 

boven of naast de hoofdruimte bestaan. 

2 De orientatie van de woning 

Daglicht en uitzicht zijn hier afhankelijk van. 

Ruimten die weinig dag/icht/uitzicht 

behoeven bevinden zich in de donkere de/en 

van de waning. 

3 Het totale geveloppervlak van de woning 

Dit bepaald de hoeveelheid daglicht dat de 

waning kan binnendringen. 
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Appartementen hebben meestal ramen en geen 

uitzichten. 

Een standaard ruimte: hoogte vloer tot plafond en een 

raamopening van 1600 mm tot 2300 + vloer. In dit 

geval twee keer 1800 mm breed op een totale breedte 

van 5400 mm. 

Een appartement kan makkelijk geopend worden 

door glas van muur tot muur en van vloer tot a an het 

plafond te maken. 

• • • 
• • • 
• • • 
• 

• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • 
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Omwille van privacy wordt de ontsluitingszijde vaak 

niet gebruikt. Ontsluiting en buren zorgen daardoor 

voor een eenzijdig uitzicht en daglichttoetreding. 

Door een verdieping kan de ruimte onder en boven de 

gallerij gebruikte worden. Op de verdieping is er dan 

aan twee zijden daglichttoetreding en uitzicht. 

Doordat het geveloppervlak toeneemt neemt oak de 

daglichttoetreding toe. Hoe hager de waning des te 

dieper de waning kan worden. 
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Een bijzondere doorsnede van een galerij ontsluiting is 

de galerij met twee split-level appartementen. Hierin 

zijn de galerij en twee service ruimten even hoog als 

twee "ruime" verblijfsgebieden a an de 

tegenovergestelde gevel. Ruim is in dit geval een totaal 

oppervlak van 27m2 voor drie personen (nog geen 9m 2 

per persoon!) . 

Deze oplossing kwam voort als economisch gunstigste 

oplossing uit een woontypologisch onderzoek (1928) 

voor een kleine arbeiderswoning. Het onderzoek is 

uitgevoerd door de afdeling Stroikom van het 

planingsinstituut Gosplan in de toenmalige 

Sovjet-UnieY Dit type F werd daadwerkelijk gereali

seerd in het gebouw Narkofim (Moskou, 1932) van de 

architecten Moisei Ginzburg en lgnaty Milinis. 

Afbeelding 

Schema doorsnede van het Narkofim gebouw met 
daarin de configuratie van Stroikom type F 

bron: http:/ /gogbotlO.wordpress .com/2010/08/ 

49 



Voorzieningen worden vaak geplaatst in het mid-

den van de waning en organiseren mede hierdoor de 

verblijfsruimten. De kern krijgt immers minder daglicht. 

ledere ruimte verhciudt zich tot de voorzieningen in de 

kern . (Voorbeeld F.L. Wright, Ward W. Willits House, 

1901, Highland Park) 

De kern kan naast voorzieningen oak juist de 

hoofdruimte zijn waar van uit de nevenruimte 

bereikbaar zijn (voorbeeld A. Aalto, Hansaviertel, 

Berlijn 1957). In het geval van A. Palladia, Villa 

Rotonda, (1556-1567, Vicenza) is het centrum de 

verbingszone van het huis. Het invullen van de kern 

betekent een extra schil op de horizontale as van een 

waning. Het suggereert het maken van kamers. Een 

inbreuk op het vrije toneel van de bewoner. 

The release of organizational contra/ at a key point is a 

very sophisticated method of designing; it is rather like 

a puppet master who is holding all the marionettes but 

only jerking the arms: because the legs are not jerking 

we must not assume that they are out of control: they 

may be more effective if allowed to dangle with the 

strings still there. 68 

Een verdiepingsvloer vergroot het woningoppervlak, en 

scheidt de ruimten boven en onder van elkaar. Vaak is 

de invloed van verticale deling van ruimten grater dan 

ruimteverdelingen op de horizontale as. 

Vloeren kunnen verspringen ten opzichte van elkaar. 

Hierdoor wordt de scheiding minder hard en zijn er 

visuele relaties tussen de vloeren mogelijk. Door 

mid del van vi des kan deze visuele relatie mede gelegd 

worden. Het verspringen van de vloer, ofwel split level 

waning, hoeft niet gelijkmatig te gebeuren. Door de 

verspringing onregelmatig te maken, zal bij een 

kleinere afstand de relatie tussen de verdiepingen 

toenemen. Bij een grotere afstand de relatie afnemen. 
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Een voorbeeld van een dergelijke split-level woning 

met kern is de Kern-woning (1929) van Gerrit Rietveld. 

De kernwoning is een van de vele voorbeelden in 

de zoektocht naar een goedkope arbeiderswoning. 

Hetgeen deze woning bijzonder maakt is dat Rietveld 

aileen het strikt noodzakelijke wilde ontwerpen, 

namelijk de kern. Deze kern wordt gestandaardiseerd 

en bestaat uit een spiltrap die de vier verdiepingen 

met elkaar verbindt. 

Afbee/ding 

Rietvelds kernwoning vooraanzicht en doorsnede 
(1929). Onder een bewerking van deze doorsnede 
waarin ik drie horizontalen onderscheid. 

bron: http:/ /collectie.rietveldjaar.nl 

Een trap is een voorbeeld van een gestandaardiseerd 

product dat men overal zou in kunnen passen. Het is 

daarnaast een verticale verbinding die relatie legt 

tussen de verschillende ruimten . Toch lijkt een trap 

juist door zijn standaard eigenschapppen generiek en 

overal inpasbaar en daardoor zou deze juist niet de 

kapstok moeten zijn om de woning a an op te hangen. 

Door de onregelmatige verspringing van de vloeren kan 

over de kortste hoogte een horizontale schijf 

ge'lnterpreteerd worden. In deze schijven zijn de 

keuken en de badkamer opgenomen. 
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Horizontale schijven suggereren een onder en boven 

lichaam. Hebben de voorwerpen om ons heen ook niet 

een onder en bovenlichaam? De tafel, het toilet, de 

keuken, een bed, een stoel, een bureau, het bad, de 

bank, de fauteuil, het bureau, het dressoir en zelfs de 

strijkplank steken niet boven de 1100 mm uit. 

Koelkasten en boekenkasten en al de andere soorten 

kasten gebruiken meer hoogte maar kunnen ook in 

kleinere varianten gebruikt worden. De maat heeft 

te maken met de houding van het handelen : zittend, 

staand of liggend . Andersom geldt dat de hoogte van 

de ruimte om in te liggen niet de hoogte behoeft om in 

te kunnen staan. 

We zouden schijven kunnen onderscheiden waarin we 

staand handelen, zitten of liggen. Nog een stap verder 

zouden we de handelingen waarvoor we mechanische 

installaties behoeven sa men kunnen voegen in een 

schijf. Deze schijf hoeft immers niet hoger te zijn dan 

bijvoorbeeld het keukenblad. Voor een huis zouden 

we slechts drie schijven hoeven te ontwerpen. De 

eerste schijf met de keuken, de tweede schijf met de 

badkamer en een derde schijf als zolder. De ruimte 

tussen de schijven is de vrije ruimte, het lege blad, die 

de bewoner zelf kan inrichten en heeft een vrije uitkijk 

op de horizontale as. Door gaten en andere verticale 

verbindingen ontstaat dynamiek op de verticale as . 

Voor een woongebouw he eft men echter te maken 

met onder-, boven- en zijburen. Dit beperkt het weidse 

uitzicht op de horizontale as. Slechts in twee richtingen 

is dit uitzicht. Onder- en bovenburen hebben invloed 

op het ritme in de gevel. Gekozen is om het aantal 

schijven te beperken tot twee en deze te plaatsen in 

een matrix. 

52 

Afbeelding 

boven: Onderscheid onder en bovenlichaam in een 
schijf. Kamer van Lawn Road Flats van Wells Coates, 
1934. Aan de buitenzijde lijken met enig fantasie de 
horizontale ook herkenbaar. 

onder: Schets voor het tussencolloquim. In eerste 
instantie een hula-hoop idee waarin de schijven 
daadwerkelijk zouden kunnen bewegen. Van dit idee is 
afgestapt. 
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Een standaard huis: begane grond, verdieping en 

zolder. 

Het standaard huis opgevat als drie schijven. 

Vertaalslag naar twee schijven. 

Twee schijven in een matrix. 
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Ritme waarbij de drie schijven plat op elkaar zouden 

worden gestapeld. 

Ritme waarbij de eerste en derde schijf gedeeld zouden 

worden. 

Schijven als onderdeel in een matrix. 
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Afbee/ding 

boven: Vrijheid van het skelet vergelijkbaar met het 
Unite d'Habiation. 

links: Verschillende gevelpatronen. 

Waar bij het Unite d'Habitation van Le Corbusier het 

idee was om de woning kant en klaar in het skelet te 

plaatsen kan men zich hier beperken tot het plaatsen 

van kleinere schijven. Zie hoofdstuk 2.3. Het sluit aan 

bij Yona Friedman's idee over de structuur die met de 

grootste moeite aan te passen is. De Schijven hierin 

zijn de enveloppen die relatief eenvoudig aan te passen 

zijn. 
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Voor de maten tussen en van de schijven is in hoofd

stuk drie van dit verslag uitgebreid ingegaan op de 

standaardmaat van de ruimte door de geschiedenis. 

De maat die Sou Fujimoto hanteert (350mm) is een 

vrij praktische maat die het lichaam kent en herkend. 

Deze maat is in dit ontwerp leidend geworden voor de 

ruimteverdeling. 

Zo is een schijf 1250mm hoog. Dit houdt in een 

gebruikshoogte van 1050mm (=3x350mm) keer en 

een vloer van 200mm. In de gebruikshoogte kunnen 

aile mechanische voorzieningen, als een bad, keuken

blad, wasbak, toilet wasmachine, koelkast, fornuis etc. 

geplaatst worden. Door deze installaties is de schijf al 

min of meer gesloten, maar ook is in deze laag geen 

uitzicht nodig. 

A/bee/ding 

rechts : Samenvatting van de maten 1:100 

onder: Deze ontwerper lijdt niet net als Graaf Tel uit 
Sesamstraat ook a an aritmomanie of tedwang. 
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Uiteraard is 1250mm niet deelbaar door 350mm. In 

de ruimte onder of boven de schijf wordt de 350mm-

200mm=150mm opgeteld. Deze open ruimte is 

bepaald op 1900mm. Deze hoogte is hoog genoeg voor 

de meeste mensen om naar buiten te kijken . Daarnaast 

is 1900mm -150mm = 1750mm wei deelbaar door 

350mm (1750mm/350mm=5). 

De hoogte van de totale woning komt daarmee op 

1900mm + 1250mm + 1900mm + 1250mm + 1900mm 

= 8200mm. Dit getal is wederom niet deelbaar door 

350 mm. Echter met de woningscheidende vloer van 

550mm is de afstand 8750mm dat wei weer deelbaar 



plafond • 

is door 350mm (8750mm/350mm = 25). Een vloer van 

SSOmm is een dikke vloer maar een vloer van (550mm-

350mm =) 200mm zou weer dun zijn. 

Voor de interne trappen Ievert de de ling van 350mm 

geen problemen op immers 1900mm + 1250mm + 

1900mm +1250mm = 6300mm en dus deelbaar door 

350mm (6300mm/350mm = 18). Het getal 350mm is 

twee keer een traptrede van 175mm hoog. 

Voor een 'bruikbare' bouwbesluit voorgeschreven 

ruimte zullen er openingen gemaakt moeten worden 

in de schijven. De twee schijven werken daarbij sa men. 

wonlng scheklende tug 

~ 'open' 

schljfmetlnstatlatles 

•open• 

~ sch~fmetlnstallatles 

'open' 

wonlng scheldende lug 

Zo kan een opening in de ene schijf een gesloten dee I 

van de andere schijf als gevolg hebben. Door de dy

namiek is er een breed pallet aan hoogten van ruimten 

mogelijk. Het minimum is daarbij 850mm, de ruimte 

binnen een schijf, en het maximum is de gehele hoogte 

in het skelet, namelijk 8200mm. 

Afbeelding 

boven: een verzameling aan mogelijke hoogten van 
ruimten. 
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Voor de ontsluiting van de waning en de mogelijkheid 

tot het creeren van buitenruimte is een bijzondere 

galerij oplossing gezocht. Deze is mogelijk door de 

schijven in de matrix. Deze galerij ontsluit net als bij 

het Narkofim gebouw twee woningen en hierdoor 

ontstaat zowel boven als onder een ruimte die gebruikt 

kan worden als buitenruimte. De maat van 

woningscheidende vloer van SSOmm kan hier handig 

gebruikt worden om daadwerkelijk groen te Iaten 

groeien. Voor de schijf met een dikte van 1250mm is 

dit sowieso geen probleem. Het creeren van groene 

balkons past in het beeld van een waning in de Iucht 

waar je gelijkwaardige kwaliteiten van wil verwachten 

als bij een huis op de grand. Het ontsluiten van twee 

woningen door middel van een galerij is daarmee weer 

een besparing. 

SB 

Afbeelding 

links: Verner Panton, Living tower 

rechts:doorsnede van de galerij ontsluiting. 
Schaal 1/100 
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Zoals al eerder met de vergelijking met het idee van 

het flessenrek bij het Unite d'Habitation, zijn de flessen 

hier de twee schijven. Deze zijn dus veranderlijk en 

individueel aan te passen . Wei zijn er door de structuur 

van het gebouw wei spelregels. 

In de twee horizontale schijven zitten aile 

mechamische voorzieningen van het wonen als een 

badkamer en keuken. Open onder deze schijven is 

het woon podium die open worden gelaten. Middels 

happen uit de schijven ontstaat verticale dynamiek. 

Slechts de twee schijven hoeven dus ontworpen te 

worden voor de woning binnen de grotere structuur en 

het skelet. Het galerijprincipe stelt daarnaast eisen a an 

de configuratie van de woning. Deze bepaald waar men 

binnenkomt en waar men het balkon kan betreden. 

De enige kamer die in principe gemaakt wordt is en 

zich ontrekt aan de spelregels is het toilet. Dit om de 

privacy te waarborgen. De badkamer wordt met glas 

omsloten. 
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Afbeelding 

Plattegronden van onder naar boven van de bovenste 
woning uit de doorsnede 

Schaal 1/100 
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Afbeelding 

Plattegronden van boven naar onder van de onderste 
waning uit de doorsnede 

Schaal 1/100 
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Afbeelding 

exploded view van de doorsnede van twee woningen 
Schaal 1/100 

rechts principe aansluiting schijven op skelet 
Schaal1/10 
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Principe aansluiting schijven in skelet 
Schaal 1/10 

deuvels cf. opg. constructeur 

30mm hardschulm isolatie plaat 

schijf, beton 
dikte ct. opg. constructeur 

akoestische isolatie 
met stuc afwerlaag 
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Principe hek tpv vides 
Schaall/10 

stalen hekwerk 
lassen aan staalplaat binnenzijde vide 
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Afbee/ding 

links: principe hekwerk random vides 
Schaal 1/10 

Boven: de trap pen onder de schijven worden 
zwevende treden conform het principe als het detail 

Schaal 1/10 
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In het gebied staan uitschieters in de hoogte als het 

Stadiongebied waar onder andere Cees Dam een 

woontoren heeft gebouwd. De IBB flat is een gebouw 

dat zeer zeker een plek in de horizon inneemt. Het is 

een bruut in zijn verschijning zijnde studentenflat. 

Maar er zijn ook nog andere bijzondere objecten in 

de omgeving. Aan de overzijde van de Kromme Rijn 

staan twee woningen van Gerrit Rietveld terwijl hij in 

zelf ten ruste ligt op de begraafplaats Soestbergen. Een 

bijzondere begraafplaats die ontworpen is door Zacher. 

Verder wordt de Kromhoutkazerne binnenkort 

opgeleverd. Het uitzicht van de woningen treft ook de 

Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Lunetten liggen hier. 

Het uitzicht zal zich streken tot ook Amelisweerd en 

ford Vechten. De Romeinse linie loopt dwars door het 

gebied. Naar de stad toe is er uiteraard, zoals het hoort 

in Utrecht, direct zicht op de Dom. 

In het gebied staan een hoop ontwikkelingen te 

gebeuren. In de nabije omgeving komt een extra 

tramstation op het nog aan te leggen tram trace naar 

de Uithof. Voor specifiek dit gebied zijn er nog geen 

concrete plannen, dan dat een groot gebied wordt 

gesloopt voor herontwikkeling. Een mooie kans om nu 

dit project daar te Iaten Ianden. 
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1 Begraafplaats Soestbergen- door Zocher (Onder andere rustplaats Gerrit Rietveld) 
2 twee huizen door Gerrit Rietveld 
3 Hollandse Waterlinie 
4 Stadion Galgenwaard - door Zwarts en Jansma 
5 Kromhoutkazerne- door Meyer en van Schooten 
6 Utrechtse Singei/Ledig Erf 

PLANGEBIED 
hoog gebouw +> 35 meter 
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De ontwikkeling van de gevel is in samenhang met 

de stedenbouwkundige omgeving ontstaan. Voor het 

voetprint van het woongebouw is een rechte schijf het 

meest voor de hand liggend. Dit is ook het 

uitgangspunt geweest voor de ontwikkeling van de 

doorsnede. Een matrix kast waar als laden de schijven 

geschoven kunnen worden. 

Afbee/ding 

Voorgaande pagina: het plangebied 

uiterst links: Situatie 
Schaal 1/1000 

links: Het plangebied ontleent grate kwaliteiten aan 
het groen en de Kormme Rijn. In het midden eeeen van 

de hoge gebouwen bij het Galgenwaard en onder een 
blik op het IBB gebouw. 
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Als we de verdeling van de doorsnede doorvoeren 

in de gevel zoals die eerder dit hoofdstuk is bepaald 

dan is het resultaat een rechte plak die in een in een 

parkachtige setting sterk aanwezig is. Door zijn formaat 

zal een dergelijk woongebouw altijd sterk aanwezig 

zijn. 

Door nude horizontale te definieren naar aanleiding 

van de doorsnede is de gevel te fragmenteren naar vier 

lagen die ten opzichte van elkaar naar links en rechts 

kunnen schuiven. Door dit te doen komt er Iucht in de 

gevel. Spectaculaire overspanningen over de Kromme 

Rijn zijn mogelijk. 
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Door hier nu een gebouw neer te zetten verdwijnt de 

nu aanwezige bedrijven. Om deze weer een plek te 

geen wordt het gebouw op doorboord om plaats te 

bieden aan een nieuw kantorenpand. Dit Ievert 

daarnaast nog eens extra rendement op. 

De verschuivingen in de gevelleveren groene terrassen 

op maar ook een constructieve uitdaging. De oplossing 

is gevonden in een extra ondersteuningssysteem die 

geen effect heeft op ruimtelijkheid van de woningen. 

Anderhalve verdiepinghoge vakwerken bieden de 

constructieve soulaas onder de woningen. Deze 

anderhalve verdieping wordt tegelijkertijd ingevuld 

voor de collectieve voorzieningen. 
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De verticale in de gevel zljn de verticale ontsluitingen 

van de galerijen. Aan hun voet kunnen we drie entrees 

onderscheiden waarbij de middelste omschreven kan 

worden als de hoofdentree. Hier is de huismeester en 

zijn de bergingen als ook toegang tot de parkeerkelder. 

onder de kantoren. Hlervoor is ruimte vanuit het 

kantorengebouw gereserveerd. De parkeerkelder kan 

gedeeld worden. 

Het beeld van de gevel krijgt mede vorm door de 

onderscheiden horizontalen te spiegelen ten opzichte 

van elkaar. 
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Afbee/ding 

Van boven naar beneden: 

Principe plattegrond collectieve ruimte . Andere twee 
plattegronden zij vergelijkbaar. 

Plattegrond met de boven verdiepingvan het well ness 
gedeelte in het gebouw. 

Plattegrond met het wellness gedeelte in het gebouw. 

Doorsnede wellness gedeelte 

Allen: schaall/500 
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Het antwerp is resultaat van een experiment in 

ruimtegebruik. De gebruiker heeft weinig privacy nodig 

en deelt hooguit zijn leefruimte met zijn of haar partner. 

Het is ontstaan uit een continue ruimte, waarin de 

verbanden en relaties liggen op de verticale as. 

De horizontale as is open, leeg en vormt het woondecor. 

Het podium ontstaat uit de schijven met daarin de 

voorzieningen. Het is geen standaard waning, maar dit 

wil niet zeggen dater niet onderdelen 

gestandaardiseerd kunnen worden. 

Vanuit deze gedachte wordt het doel nagestreefd om 

minder te ontwerpen maar niet minder ruimte te 

ontwerpen. Een kamer is begrensd met muren. Door 

niet te beginnen met het plaatsen van wanden in het 

antwerp, ontstaat een nieuwe dynamiek in de ruimte. 

Bovendien vee I mensen beginnen juist met het slopen 

van de wanden wanneer zij een nieuwe waning 

betrekken. 

Dit antwerp is begonnen met theorie die zich 

voornamelijk ontleent aan het modernisme. 

66 

Modernisten zijn een soort wereldverbeteraars die 

wereldproblematiek wilden oplossen. Zij vergaten 

echter het individu, de ander, degene die afwijkt. Met 

behulp van de ratio, hetgeen architectuur verheft tot 

wetenschap, kunnen we de standaarden bepalen . In 

de standaard zit geen verleiding of poezie. Sober, strak 

en minimaallevert het meeste rendement op. Legbat

terijen zijn met eenzelfde motivatie gemaakt. Enerzijds 

is de basale striptease van de waning hetgeen ook zijn 

schoonheid vormt anderzijds is het droge kost. Maar 

de standaard verschuift, het is slechts een momentop

name. Als gebruiker heb je behoeften die veranderen. 

Architecten en stedenbouwers hebben een overdreven 

voorstelling van hun aandee/ in de veranderingen van 

de were/d. 69 

Yona Friedman 

Bovenstaand citaat komt uit een boekje, 

"bouwmeesters van morgen" van beeldend kunstenaar 

en aan het einde van de jaren vijftig directeur van de 

Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 



's-Gravenhage J. Beljon. Dit boekje is inspiratie geweest 

en startpunt van de opvattingen voor de theorie in dit 

werk. Het boekje gaat over de te verwachten schoon

heid van de ruimte waarin de mens van het jaar 2000 

zalleven. Beljon stelt zich an no 1966 de vraag of de 

wereld van ons ere uit zal zien als een functioneel 

kampement waaraan aileen robots vreugde beleven 

dan wei als een milieu dat is afgestemd op mensen die 

behoefte hebben aan spel en geluk. Mensen bezorgen 

de meerwaarde aan architectuur. De mens kan invloed 

hebben en invulling geven aan zijn leefomgeving. 

De vraag verplaatst zich in de tijd van het boekje van 

hoe iets moet functioneren naar hoe iets daadwerkelijk 

zou functioneren. In het verlengde hiervan kun je de 

vraag stellen hoe zou je willen dat iets functioneert? 

Er is niet gekozen om de weg van de kant en klaarin

dustrie te bewandelen, waarin de vrijheid direct ligt in 

het samenstellen van je eigen omgeving. Er is gekozen 

voor een nieuwe ruimteopvatting waarin de vrijheid 

van interpretatie ligt. Het gevonden maatsysteem biedt 

de handvaten voor onconventionele ruimte waarin de 

gebruiker het wonen kan ontdekken. Het beantwoord 

daarmee eerder de vraag hoe zou het kunnen 

functioneren? In dit project is alvast een voorstel 

gedaan. 

leer zeker zal de woonbeleving veranderen door de 

deling van de ruimte zoals die nu hier is voorgesteld. 

De oplossing stelt niet voor dat het makkelijker is dan 

we gewend zijn . Het doet beroep op de dimensie 

van gebruik. Deze dimensie is geactiveerd en wordt 

uitgedaagd. De gebruiker wordt aan gesproken op zijn 

creativiteit en moet terug naar het kind waarbij hij 

overal hutten kon bouwen. 

Het ontwerp biedt geen beter alternatief als het zwart 

wit van het modernisme. Het biedt wei een keuze voor 

een andere manier van wonen. Eentje die niet ontstaan 

is uit het bestaansminimum, maar desondanks wei 

ruimtelijk beperkt wordt. In andere gevallen juist 

vergroot. De ruimtelijke confrontatie biedt een podium 

voor een uitgesproken woonwijze, maar wei eentje die 

je moet ontdekken. 
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Zoals we dit project begonnen zijn met een evaluatie 

van voorgaande projecten. Is dit project oak 

persoonlijker te beschouwen. Het is sa men mijn 

Bachelor Multi project enorm groat van schaal. Qua 

letterlijke openingen en grate overspanningen zijn deze 

projecten oak met elkaar te vergelijken. Wat ontbak bij 

het Multi project was echter de menselijke schaal. Deze 

is thema geworden in dit project. Ondanks dat mijn 

twee master projecten totaal verschilde van opgave 

is de insteek van de projecten sa men gekomen in dit 

project. 

Waar het eerste masterproject voornamelijk een 

theoretisch werk was is het tweede project eerder 

op praktisch vlak uitgewerkt . Met een zeer praktisch 

thema van dit atelier, Het Kant en Klaarhuis, ben ik op 

zoek gegaan naar de theoretische verdieping. Je denkt 

altijd dat je met een jaar tijd nu wei aile rand en van het 

onderwerp kunt verkennen. lk ben langs vele ran den 

geweest. lk heb oak veel moeten schrappen voor dit 

werk. Verwijten van verzamelen en dat ik a lies kon 

gebruiken tijdens dit project neem ik voor lief. lmmers 
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er was oak het compliment voor deze leergierige 

instelling. Een instelling die mij eveneens enorm vee I 

tijd kost door dyslexie. lk heb van deze handicap een 

uitdaging gemaakt, studieadviseurs noemen dit 

overcompensatie. De rode lijn die al vanaf het 

begincolloquim is ingezet is doorgetrokken tot aan dit 

resultaat. Er is dus weinig verspild . 

De theorie Iaten Ianden in daadwerkelijk een antwerp 

voor een gebouw is onder druk tot stand gekomen . 

Hetgeen niet negatief is maar eenmaal tegen de muur 

was er geen uitweg meer. lk was waarschijnlijk niet 

te sturen door mijn aangewezen begeleiders van dit 

Atelier. lk heb me altijd een vreemde eend gevoeld in 

dit atelier. Gijs Wallis de Vries, als derde begeleider, 

gaf mij wei het zelfvertrouwen dat ik een goed pad ten 

aanzien van de theorie bewandelde. 

Het antwerp is zich pas in de zomer voor het eerst echt 

gaan vormen . In augustus herinner ik me de afspraak 

met Christian Rapp in Amsterdam. Hier op die dag is 

een belangrijke keuze gemaakt, namelijk het wordt 



geen standaard woning. De queeste naar nieuwe 

verhoudingen, properties en schaal was 

begonnen. En waarom niet? Dit is mijn laatste project 

die ik tijdens mijn studie zal doen. Wilde gebaren, 

chaotische ensembles, horizontaal bewegende plat

tegronden, the sky was the limit. Hier was eerder de 

reden legitiem om te schrappen, immers ik kon ieder 

ruimtelijk idee gebruiken. De fantasia temperen kwam 

stapsgewijs intreden. Stap een was de opmerkingen 

van Maarten Willems. Hij noemde een afstudeer

project waarin a lies om je heen beweegt als Iitten . De 

laatste stap is genomen voor het groen Iicht. De keuze 

is toen gemaakt om het een gebouw te maken . Geen 

wilde compositie forceren. Het beeld wat ik nu heb is 

eerder ontstaan uit de structuur en schakeling van de 

woning. In dit verslag heb ik geprobeerd deze logica en 

keuzes uit een te zetten evenals hoe ik vanuit de 

theorie tot de uitgangspunten ben gekomen. Tijdens 

de presentatie van het antwerp hoop ik meer de 

ruimtelijke kwaliteiten te kunnen tonen door middel 

van driedimensionale beelden en maquettes. 

Door mijn praktijkervaring met bouwaanvragen en 

bestekken, ben ik gewend aan grate hoeveelheden 

details en uitwerkingen. lk heb steeds het idee dat 

ik dit nu ook moet doen. Echter is dit de presentatie 

van een idee. Ze hoeven morgen niet met de bouw te 

beginnen, maar wei begrijpen hoe het gebouwd zou 

kunnen worden. Hiervoor is de arbeid nodig van een 

grater bouwteam dan ik nu individueel kan bereiken. 

lk heb duidelijke ideeen over hoe het eruit zou moeten 

zien maar de tijd en noodzaak is er nu nog niet om dit 

hier te tonen . 
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