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#inleiding

 Ontwerpopgaven in deze 
tijd ontkomen nauwelijks aan 
het doen van een uitspraak over 
het duurzaamheidvraagstuk; een 
-noodzakelijke- ontwikkeling die zich 
steeds duidelijker aftekent in de huidige 
maatschappij. In het maatschappelijke 
debat, rondom de roofbouw die wij 
als mens sinds de industriële revolutie 
op onze leefomgeving hebben 
gepleegd, is de veranderende houding 
van onbekend met- naar bewust 
van het duurzaamheidvraagstuk 
steeds duidelijker te horen. Doordat 
de gevolgen van schaarste zich 
steeds duidelijker aftekenen, wordt 
dit vraagstuk van steeds groter 
belang binnen de architectuur. Niet 
enkel als speerpunt zoals vaak het 
geval is bij groene projecten, maar 
als gelijkwaardig uitgangpunt 
in de architectuur naast meer 
traditionele uitgangspunten zoals 
programma en identiteit. Binnen 
dit afstudeeronderzoek wordt 
middels ontwerpend onderzoek 
naar een concrete invulling hiervoor 
gezocht. De herontwikkeling van de 
de onderzoekscampus Deltares, als 
handhaver van de leefomgeving binnen 
deltagebieden, dient als podium voor 
deze casestudy. 

Deltares draagt als kennisinstituut wereldwijd bij aan een veilig, 
schoon en duurzaam leven in delta’s, kust- en riviergebieden. 
“Deltares; Enabling delta life” Met dit doel ontwikkelen ze kennis, 
innovatieve producten en diensten. Waar de uitgangspositie bij deze 
deltavraagstukken voorheen veelal een wapening in de strijd tegen 
water was, richten de ontwerpen van Deltares zicht nu meer en meer 
op een cohesie tussen het water en de directe context. Een uiting van 
het besef dat we bewuster om moeten gaan met onze leefomgeving 
die gelijktijdig plaatsvindt in de maatschappij. Een besef dat gesterkt 
wordt door de visie van Rijkswaterstaat, terug te vinden in de slogan: 
“Nederland leeft met water”. 

Deltares neemt een unieke positie in op het gebied van 
deltatechnologie; zowel in Nederland als in de rest van de wereld. 
Een positie die cruciaal is in de omgang met het leven in delta’s, 
kust- en riviergebieden. Het bedrijf Deltares kent onder de huidige 
naam nog geen lange geschiedenis. Onderdelen WL | Delft 
hydraulics, GeoDelft, Bodem en waterunit TNO en onderdelen van 
Rijkswaterstaat zijn in 2008 onder de naam Deltares door fusie bij 
elkaar gebracht. De combinatie van theoretische- én praktische 
modellen geven Deltares een unieke en toonaangevende positie in 
de wereld van deltaontwikkeling. De onderzoekscampus en tevens 
hoofdlocatie van Deltares aan de Rotterdamseweg, te Delft, voorziet 
in de contextuele parameters voor de ontwerpopgave behorende bij 
dit afstudeerproject.

Als basis voor de ontwerpopgave is er door het gehele 
afstudeeratelier Deltares een onderzoek gedaan naar een aantal 
thema’s. Deze thema’s zijn de volgende: Deltares als context, Deltares 
en identiteit en Deltares en bewuste bouwopgave. Gebundeld 
in het onderzoeksrapport: ‘Van Grijs naar Groen; transformatie 
van onderzoekscampus Deltares’ vormen ze het resultaat van de 
vooronderzoeksfase. De bevindingen van dit vooronderzoek vormen 
de basis voor de deze ontwerpopgave.

Dit afstudeerrapport geeft inzicht in het ontwerpproces dat 
doorlopen is. De aanleiding voor dit afstudeerptoject is eem voor 
het afstudeeratelier algemene opgave. Deze opgave bevat de 
herstructurering van de Deltares campus. Om de opgave in te kaderen 
is de probleemstelling geformuleerd. Hierin ligt een prominente rol 
voor het duurzaamheidvraagstuk. De probleemformulering koppelt 
de bewuste bouwopgave aan Deltares en de hieruit voortkomende 
context.afb. 1.01

Deltares campus, Rotterdamseweg, te Delft
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De invulling van de groene bouwopgave kent veel onduidelijkheid. 
Deze onduidelijkheid zorgt steeds vaker voor een benadering van 
dergelijke opgaven via door certificeringprogramma’s verkregen 
checklist. Een zorgwekkende ontwikkeling, omdat de ondergrens van 
een bepaald certificaat meteen ook wordt gezien als bovengrens. 
Hoe om te gaan met deze problematiek wordt beschreven in 
een visie die uiteindelijk de basishouding heeft gevormd in het 
ontwerpproces. Het ontwerp wordt aan de hand van een concept op 
hoofdlijnen toegelicht. De daadwerkelijke uitwerking gebeurt aan de 
hand van 3 schaalnieau’s. Het schaal niveau: gebouw en omgeving, 
waarin de campus in relatie met zijn context wordt behandeld. 
De schaal die toebehoort tot het gebouwniveau is bedoeld voor 
de elementen zoals routing, gevels en plattegronden. Het derde 
schaalniveauis gereserveerd voor het detailniveau van het ontwerp. 
De onderdelen in het ontwerp die specifiek te maken hebben met de 
bewuste bouwopgaven worden in een apart hoofdstuk behandeld. 
Ter afsluiting volgt de conclusie.
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#opgave

 De opgave zoals die 
voor het gehele atelier gesteld 
werd, behelst de herontwikkeling 
van het bestaande terrein van 
Deltares aan de Rotterdamseweg, 
te Delft. Deze onderzoekscampus, 
in de jaren 60 ontwikkeld door 
het architectenbureau: op ten 
Noort Blijdenstein, kent een sterk, 
brutalistisch ingenieurskarakter. 
Dit onderkomen van Deltares 
bood voorheen onderdak aan het 
Waterloopkundig laboratorium | Delft, 
(WL | Delft), een van de fusiepartners 
die het huidige Deltares vormen. De 
opgave voor de herontwikkeling van 
het Deltares terrein vraagt om een 
aanpak van de gehele campus, met een 
focus op een gebouw. De positie en het 
programma zijn vrij in te vullen binnen 
de kaders van de campus.

 De onderzoekscampus biedt Deltares de faciliteiten 
waardoor het de unieke positie op het gebied van deltatechnologie 
inneemt. Het bedrijf kent een sterk onderzoekend karakter. 
Theoretisch, met behulp van krachtige computermodellen, in 
een kantoorachtig omgeving, maar zeker ook praktisch grote 
onderzoekshallen. De onderscheidende factor van Deltares ten 
opzichte van instituten die zich op een vergelijkbaar terrein begeven 
zijn met name de praktische modellen. Het terrein kende en kent 
een aantal hallen waarin schaalmodellen gebouwd worden om de 
computermodellen te testen en te ondersteunen. Zodoende worden 
alle variabelen voor een dergelijk onderzoek belicht. Een onmisbare 
stap in het ontwikkelen van deltamodellen, aldus de opvatting van 
Deltares. De praktische proeven worden soms gedaan op een 1:1- 
schaal. De hieraan gekoppelde ruimtebehoefte heeft in het ontwerp 
van de campus geresulteerd in veelal grootschalige bebouwing.

 Het Deltares terrein is een ontwerp naar zijn tijdsgeest. Een 
orthogonale onderlegger organiseert de positie van de gebouwen en 
de waterstructuur. De eveneens voor die tijd herkenbare prominente 
positie van de auto is duidelijke terug te zien. De –gemotoriseerde- 
verkeersstromen op het terrein volgen dan ook dezelfde onderlegger. 
De strak georganiseerde brutalistische architectuur van de 
bebouwing geven het terrein een, naar huidige maatstaven, enigszins 
verouderd ingenieurskarakter. Een karakter dat overigens geheel in 
lijn was met het primaire doel van WL | Delft, dat als kennisinstituut 
is opgericht om de Nederlanden te wapenen in het gevecht tegen 
het water.1 

 Aan het, van origine, degelijk ontworpen plan, ontbrak het 
gedurende de daarop volgende decennia aan een overkoepelende 
visie. Met een fragmentarische wildgroei aan bijgebouwen, 
tijdelijke voorzieningen en leegstand van overbodig geworden 
onderzoeksgebouwen als gevolg. De oorspronkelijke ontwerpvisie en 
helderheid van het plan is hierdoor vertroebeld.

1  Atelier Deltares, 2011, p.142-144

afb. 2.01
hoofdgebouw Deltares

afb. 2.01
Zout-zoethal, onderzoekshal Deltares
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 De fusie die resulteerde in het ontstaan van Deltares, heeft 
bedrijfsmatig voor een reeks veranderingen gezorgd. In plaats van 
een aantal losse kennisinstituten die vanuit een specialisme aan 
deltavraagstukken bijdroegen, heeft Deltares als doel zich te richten 
op een integraal antwoord. Naast de bedrijfsmatige veranderingen, is 
de huisvesting eveneens onderhevig aan een veranderende situatie. 
De Deltares campus aan de Rotterdamseweg is oorspronkelijk 
ontworpen voor een van de fusiepartners. De fusie zorgde voor een 
clustering van de voorheen aparte bedrijven op de campus. Naast de 
veranderende samenstelling in gebruikers, is het terrein in de nabije 
toekomst aan nog meer veranderingen onderhevig. Zo is nieuwbouw 
van onderzoeksfaciliteiten gepland en zal de directe omgeving van 
de hoofdvestigingslocatie drastisch veranderen. 

 De door de fusie ontstane toevoeging van bedrijfsonderdelen 
aan de campus, had een acute behoefte aan kantoor- en werkruimte 
als gevolg. Hier is gehoor aan gegeven door binnen de bestaande 
bebouwing ruimtes vrij te maken en middels noodbebouwing van 
een zeer tijdelijk karakter. Voor bestaande voorraad is sterk de 
behoefte aan bouwfysische en functionele verbetering. Zei het 
middels herbestemming of zei het via vernieuwing.

 Om de unieke praktische onderzoeksaspecten op het 
gewenste niveau uit te kunnen blijven voeren is er behoefte aan 
opwaardering van de werkplaatsen. Verouderde, onderzoek specifieke 
bebouwing, is niet of nauwelijks geschikt voor herbestemming. 
Zodoende is er behoefte aan vervangende nieuwbouw van het 
kroonjuweel van de praktische onderzoeksmodellen van Deltares; 
de Deltagoot. Momenteel is dit onderdeel van Deltares nog in de 
Noordoostpolder gevestigd. Doordat de huidige versie niet meer 
voldoet aan de eisen van Deltares en omdat deze locatie komt te 
vervallen, is in de nabije toekomst vervangende nieuwbouw gepland 
van de Deltagoot, op de campus in Delft.

 De directe omgeving van de Deltares campus is 
eveneens volop in ontwikkeling. Momenteel bestaat deze nog 
uit polderlandschap. Voor deze zone zijn verschillende studies en 
ontwerpen gemaakt voor een bedrijventerrein onder de naam 
Technopolis. Onder andere door Claus en Kaan architecten. De 
infrastructurele voorbereidingen zijn reeds in uitvoering, waardoor 
de contouren voor het plan reeds zichtbaar worden. Al met al 
een veelvoud aan gebeurtenissen die een zowel demografisch als 
geografisch contextuele veranderende situatie betekenen voor de 
onderzoekscampus.

#opgave
 aanleiding
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 Het oorspronkelijke ontwerp voor de Deltares campus kent 
veel stijlkenmerken van het naoorlogs modernisme waarvan de 
opvatting door maatschappelijke ontwikkelingen sterk veranderd 
is. De strakke stedenbouwkundige opzet en de brutalistische 
architectuur kennen een strakke en starre organisatie waarover 
de publieke opvatting in de loop der tijd onderhevig is geweest 
aan inflatie. Het brutalistische ontwerp voor de campus kent veel 
aspecten waarin het zijn directe context negeert. De herontwikkeling 
van het terrein naar de maatstaven van de huidige ontwikkelingen 
vraagt om een genuanceerdere aanpak. De maatschappelijke 
omslag die zich momenteel aandient betreffende het bewuster 
omgaan met onze –directe- leefomgeving, vraagt om een integratie 
van duurzaamheidsaspecten in de huidige architectonische 
ontwerpuitgangspunten. Een integratie die Deltares op haar manier 
eveneens heeft ondergaan. De beleidsvoering kent ruimte voor 
behoud van ecologische waarden binnen een gestelde context. 
Waar het kan wordt de ecologische context niet alleen zoveel 
mogelijk ontzien, maar wordt het zelfs ingezet als onderdeel van het 
watermanagement ontwerp. Waar de focus voorheen vooral gericht 
was op het gevecht dat gevoerd diende te worden tegen het water 
voert samenwerking nu de boventoon. ‘Nederland leeft met water’ 
is dan ook de vernieuwde kernzin die uiting geeft aan deze cohesie.

 Daarnaast zijn de unieke kwaliteiten van Deltares ook de 
overheid niet vreemd. Dat we in Nederland behoorlijk om weten 
te gaan met deltavraagstukken is algemeen goed, getuigen het: 
‘God created the world, but the Dutch created the Netherlands’. 
Dat naast deze praktische invulling ook de theoretische kennis van 
Nederlandse hand is, verdient meer aandacht volgens de overheid. 
Zodoende wordt er ingezet op een prominente rol van Deltares als 
een van de boegbeelden van de Nederlandse kenniseconomie. 
Kennis genereren en kennis delen is ook voor Deltares een steeds 
belangrijker wordend thema. 

 Het is niet alleen de verouderde bouwfysische 
gesteldheid, de veranderende context en de tijdsgeest van 
de campus waardoor het terrein vraagt om een frisse impuls, 
een revitalisatie en herstructurering. Ook de verandering 
in samenstelling van de gebruiker en bedrijfsstructuur zijn 
aanleiding om de campus dusdanig te transformeren dat die 
geschikt is voor de komende decenia. Er ligt een concrete 
opdracht om de huisvesting van de Deltares campus aan de 
Rotterdamse weg, te Delft, te voorzien van een vernieuwde 
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impuls. Een opdracht om uiting te geven aan de vernieuwde 
visie die er is op het beantwoorden van deltavraagstukken, 
en die voldoet aan de maatstaven van Deltares als leidend 
voorwerp in deze ontwikkeling.2

2  Atelier Deltares, 2011, p.10-14, 142-144, 433-436
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#opgave
 probleem

 In de opgave tot herstructurering geeft Deltares een hoge 
prioriteit aan de invulling van de bewuste bouwopgave. De wens om 
‘groen’ te zijn is er een die met een steeds hogere frequentie terug 
te vinden is in bouwopgaven, maar zeker ook in de maatschappij in 
bredere zin. Een maatschappelijke verschuiving die ik toejuich maar 
waarin zich ook veel vragen opwerpen. Wat betekent een bewustere 
bouwopgave? Bestaat er in dit kader zoiets als een algemene 
oplossing, een onderlegger voor alle opgaven met een ‘groen’ 
karakter? Of is er juist een behoefte aan een context gebonden 
oplossing, met prominente rollen voor aspecten als de gebruiker, 
identiteit en de directe leefomgeving?

 Vanuit persoonlijke idealen is dit een vraagstuk dat mij 
bijzonder interesseert. De maatschappelijke verschuiving, vanuit de 
vervreemding van onze samenleving van onze ontstaansgeschiedenis 
–de natuur- naar een meer bewustere omgang ermee, is al enkele 
jaren in gang. Hierdoor zijn verschillende toepassingen dan ook al 
voorhanden. Toepassingen die veelal gefocust zijn op technische 
innovaties en efficiëntie. Het communicatieve aspect, naast 
verschillende andere aspecten zoals bijvoorbeeld situering en 
organisatie blijft in dit vraagstuk vaak onderbelicht. Aspecten waarop 
architectuur zich begeeft. Aspecten die architectuur in zou moeten 
zetten om te voldoen aan de ethische verantwoordelijkheid die 
het heeft om deel te nemen aan deze maatschappelijke discussie. 
Een bewustere bouwopgave is er dan ook een die architectuur 
zich volledig zou moeten aantrekken. Hieruit volgt een algemene 
probleemstelling. Een probleemstelling die benaderd dient te worden 
vanuit een communicatief perspectief. Hierin zou architectuur in 
combinatie met de technologische innovaties een bijdrage moeten 
leveren aan de maatschappelijke discussie:

Waar begint de ecologische verantwoordelijkheid van 
architectuur?

 Deze probleemstelling is erg algemeen van opzet. Het is 
een probleemstelling voor bewuste bouwopgave in het algemeen. 
Daarmee is ze te algemeen voor een concrete opgave zoals de 
herstructurering van de Deltares campus. Ik ben van mening 
dat elke opgave te doen heeft met een contextuele input in de 
breedste zin van het woord. De opgave zoals deze zich vanuit de 
context aandient is in lijn met de de algemene probleemstelling. 
Contextuele veranderingen samen met een vernieuwde bedrijfsvisie 
vragen om een ontwerp waarin de identiteit van Deltares als bedrijf 
niet verloochend wordt, en er een uiting gegeven wordt aan deze 

algemene probleemstelling
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vernieuwde opgave. In het zelfde perspectief als de algemene 
probleemstelling is de op Deltares geënte probleemstelling dan ook 
de volgende:

Hoe kan er op een ecologisch verantwoorde manier
 invulling gegeven worden aan de herstructurering

 van de Deltares campus?

 Op de algemene vraag wordt in het onderdeel visie 
van dit rapport een theoretisch antwoord gegeven. De Deltares 
specifieke probleemstelling wordt aan de hand van het ontwerp 
voor het entreegebouw beantwoord. Om de ontwerpopgave in te 
kaderen gebeurt dit aan de hand van een zestal doelen waarin een 
architectonische uiting wordt gegeven in relatie tot techniek. Deze 
doelen bevinden zich op de volgende vlakken:

Esthetisch communicatief – Gezondheid – Grondstofverbruik – 
Situering – Organisatie - Low- en hightech

afb. 2.03
doelstellingen

doelstellingen

probleemstelling
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organisatie

grondstofverbruik

esthetisch communicatief

low- en hightech

situering

gezondheid 
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#opgave
 opdrachtformulering

 Om tot een opdrachtformulering te komen is er voor 
gekozen om in het ontwerp voor de campus gehoor te geven 
aan de wens om de gegenereerde kennis binnen de campus 
te kunnen delen. Zowel vanuit de overheid  ls vanuit Deltares 
is hier behoefte aan. Daarnaast is uit verschillende bezoeken 
aan de campus gebleken dat de werknemers zelf erg tevreden 
zijn met de positie in de luwte die het bedrijf van oudsher 
kent. Het naar buiten treden, waar beleidsmakers binnen de 
overheid en Deltares over spreken, is een wens die niet direct 
gedeeld wordt door de werknemers zelf. Zij voelen zich prettig 
bij de private sfeer die de campus momenteel kenmerkt, en 
willen graag op niveau bezig zijn met hun werk zonder al te 
veel toeters en bellen. Een conflicterende situatie die vraagt 
om zowel publieke als private zones. Deze behoefte wordt met 
name campus breed beantwoord.

 De focus van de opgave ligt op het ontwerp van 
een entreegebouw. Dit gebouw combineert kantoorruimte, 
educatie en expositie, en kent een drietal gebruiksstromen. 
Het genereren en delen van kennis is hierin van groot 
belang. De drietal functies betekenen eveneens een drietal 
gebruikersstromen. Het kantoorgedeelte is met name bedoeld 
voor die werknemers die veel met externe gebruikers te 
maken hebben zoals klanten en partners. Het educatieve 
onderdeel is bedoeld voor geschoolde gegadigden en 
kennismakingsdagen. Genodigde studenten, externe partners, 
geïnteresseerden en zo voorts, kunnen op bepaalde tijdstippen 
terecht voor lezingen, al dan niet gevolgd door workshops. Een 
meer algemene stroom is bedoeld voor de expo bezoekers. 
Gegadigden, zoals schoolklassen, maar ook passanten kunnen 
in kleine, tot middelgrote groepen een indruk krijgen van de 
werkwijze van Deltares. Hiermee krijgen ze eveneens inzicht 
in hetgeen Deltares zo uniek maakt. Hieruit is het volgende 
programma ontstaan:

afb. 2.04
ruimtelijk schema programma
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Educatie
 entree  zone  ca. 50 m2
 lezingruimte  ca. 200 m2
 workshop  ca. 150 m2
 faciliteiten  ca. 100 m2

Expo
 entree zone  ca. 75 m2
 koffie zone  ca. 75 m2
 expo ruimten  ca.  550 m2
 faciliteiten  ca. 100 m2

Kantoor
 entree zone  ca. 50 m2
 kantoortuin  ca. 675 m2
 kantoorkamer  ca. 225 m2
 faciliteiten  ca. 175 m2
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#visie

 De opgave tot herstructurering van een bebouwde 
omgeving in de huidige context is er een die niet zonder het 
onderwerp ‘duurzaamheid’ kan. De roep om vanuit ecologisch 
oogpunt met bewustere ontwerpoplossingen te komen, wordt 
door schaarste en maatschappelijke discussie steeds luider. 
Maar wat is ‘duurzaam’ eigenlijk? Wat betekent deze vraag voor 
architectuur? Hoe beïnvloedt dit de ontwerpaanpak? Dient het een 
maatschappelijke functie? Zomaar enkele complexe vragen die zich 
aandienen bij de opgave om een bedrijventerrein zoals de Deltares 
campus, ‘duurzaam’ te herstructureren.
Er heerst behoorlijk wat onduidelijkheid over wat duurzaam zijn 
nu daadwerkelijk betekend. Duurzaamheid wordt dan ook vaak 
afgedaan als zijnde een containerbegrip waaraan,juist doordat deze 
opvatting steeds meer acceptatie krijgt, maar met moeite invulling 
aan gegeven kan worden. 

 Groene projecten met veel publiciteit worden in 
ontwerptoepassingen vaak ‘geciteerd’. De oplossingen van deze 
groene projecten worden, zonder het hele plan te kennen, op basis 
van het resultaat ingezet in een ander plan. Het gevaar dat hierin 
schuilt, is dat vanuit deze groene referentie projecten afgeleide 
ontwerpen ontstaan zonder een volledig en juist besef van het doel; 
de WAAROM-vraag. Hierdoor ontstaan ontwerpoplossingen die 
enkel gemotiveerd worden door het resultaat. Het feitelijke doel 
wordt daarmee nogal eens uit het oog verloren. 

 Aan de hand van een drietal papers heb ik gezocht naar 
een verklaring in algemene zin voor de problematiek in de groene 
bouwopgave en de rol die architectuur hierin speelt. Want ondanks 
de mogelijkheden die deze opgave biedt, heeft de moeilijkheidsgraad 
de bovenhand. Deze papers zijn in de bijlage P1 t/m P3 terug te 
vinden.

 In: ‘De noodzaak van het WAAROM’ wordt beargumenteerd 
dat het vooral de manier is waarop de opgave benaderd wordt 
die voor problemen zorgt. Verder wordt er in: ‘Noodzakelijke 
motivatie’ aandacht geschonken aan de typering van de motieven 
van de duurzame initiatieven, want ook de motivatie achter 
ontwerpoplossingen is onderhevig aan vertroebeling, net als het 
begrip duurzaamheid. Daarnaast is er in: ’Architectonische noodzaak’ 
ruimte voor de “unieke kans” voor de architectuur van vandaag: 
“het hervinden van een maatschappelijke noodzaak die consequent 
naar architectuur leidt”1, maar die in de huidige invulling van de 

1  Bouman, 2009, p.9

 De groene bouwopgave 
is onderhevig aan de sociaal 
maatschappelijke discussie aangaande 
de verantwoordelijk die er bestaat om 
rekening te houden met alle generaties. 
Dat de manier waarop een generatie 
voorziet in haar behoeften geen 
nadelige gevolgen mag hebben voor 
toekomstige generaties, wordt alsmaar 
meer geaccepteerd als zijnde algemeen 
gangbaar gedachtengoed. De 
problematiek omtrent de invulling van 
de groene bouwopgave is dan ook niet 
de bewustwording. Het besef dat een 
veranderende houding noodzakelijk 
is, kent een breed draagvlak. Het is 
vooral de manier waarop er invulling 
aan gegeven wordt die hier schuldig 
aan is. Een implementatie die zich 
laat kenmerken als zijnde gebaseerd 
op efficiënt en is voornamelijk 
resultaatgericht. Daarnaast ligt de 
focus bij de implementatie van de 
groene bouwopgave in architectuur 
voornamelijk op de toepassing 
van duurzame technologieën. 
Technologieën die vaak aan het 
oog ontrokken zijn en daardoor 
onvoldoende bijdragen aan een breder, 
communicatief perspectief. Daarmee 
wordt architectuur niet ten volste 
ingezet als communicatief middel, en 
wordt het dus onvoldoende inzet in 
de ethische verantwoordelijkheid om 
zich te mengen in het maatschappelijk 
debat. 

afb. 3.01
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groene bouwopgave grotendeels technisch ingevuld wordt. De 
nadruk die vaak op energetische en materiaaltechnische innovaties 
ligt, buit de meerwaarde die architectuur herbergt om bij te dragen 
aan een maatschappelijke discussie onvoldoende uit. De groene 
ontwerptheorieën die in de papers worden gebruikt, variëren van 
functioneel tot communicatief architectonisch. De twee belangrijkste 
theorieën hierin zijn de functionele cyclische opvattingen van de 
heren Braungart en McDonough in hun ‘Cradle to Cradle’ theorie, 
en de conceptuele, esthetische en filosofische benadering van James 
Wines in zijn ‘Green Architecture’.



19

 Er schort iets wezenlijks aan de algemene aanpak van de 
meer bewustere ontwerpopgave. De benadering zoals deze nu 
wordt toegepast, is voornamelijk resultaatgericht. ‘Niets mis mee’ 
zou een eerste indruk kunnen zijn, maar het is juist deze drang 
naar een concreet resultaat dat het achterliggende doel in de weg 
zit. Een ‘groen’ ontwerp kent vaak een bepaald waardeoordeel. 
Een waardeoordeel in de vorm van een certificaat, toegekent 
door een certificeringprogramma. Zo’n programma hanteert een 
lijst aan maatregelen of een scorelijst om een juiste en objectieve 
beoordeling te kunnen hanteren. Het waardeoordeel is vaak het 
resultaat waar naar gezocht wordt. De gewaardeerde maatregelen 
worden daardoor naast een minimale-, ook de maximale eis. Er 
schuilt in deze aanpak een focus op WAT er gedaan moet worden. 
HOE dit gedaan dient te worden krijgt in mindere mate de aandacht. 
De vraag WAAROM krijgt, buiten het behaalde resultaat, al helemaal 
weinig aandacht meer. Deze aanpak is daardoor verantwoordelijk 
voor de versterking van ‘duurzaamheid’ tot containerbegrip; draagt 
daarmee direct bij aan de problematiek omtrent de invulling van de 
groene bouwopgave.

 Dat er onduidelijkheid over de definitie van duurzaam-, 
ecologisch verantwoord- of Cradle to Cradle (C2C) bouwen bestaat, 
is op z’n minst opmerkelijk te noemen. Elk van deze begrippen 
heeft namelijk een duidelijke theoretische basis. De functionele C2C 
theorie kent bijvoorbeeld een cyclische benadering die uitvoerig 
gemotiveerd, omschreven en praktisch toegelicht is aan de hand van 
reeds gerealiseerde projecten. Eenieder die zich aangesproken voelt 
door de C2C filosofie zou hier mee uit de voeten moeten kunnen 
om zijn ontwerpproces te herzien van een ‘strategy of tradegy’ naar 
een ‘strategy of hope’.2 Maar ook een andere theorie, zoals die van 
James Wines3 stelt heel duidelijk dat er verandering noodzakelijk is 
in de manier waarop we architectuur in moeten zetten om gehoor te 
geven aan deze problematiek. 

 Toch blijkt de implementatie van C2C - of elke andere 
ontwerpfilosofie met vergelijkbare doelen - een niet voor de 
hand liggende stap. Waarom en hoe werd volledig en helder 
gecommuniceerd en overgenomen. Toch bleef er de drang naar 
concrete voorbeelden, naar wat de theorie aan ontwerpoplossingen 
op zou kunnen brengen. Wat te doen om uiting te geven aan 
de toepassing van C2C werd het belangrijkste. Aangedragen 
ontwerpoplossingen werden overgenomen. Hierdoor verplaats de 

2  Braungart, McDonough, 2002, P45
3  Wines, 2008

#visie
 noodzaak van het waarom
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aanpak die gemotiveerd is vanuit een helder doel, namelijk om goed 
te zijn in plaats van minder slecht, zich naar een aanpak die zich richt 
op een resultaat, namelijk het hebben van een C2C imago. 

 De problematiek hierin zit in de benadering van een 
ontwerptheorie. De focus ligt voornamelijk op het resultaat, 
het uiteindelijke ontwerp. Waarom er op deze manier naar het 
ontwerpproces wordt gekeken en hoe er invulling aan wordt 
gegeven door ontwerpers verliest aan kracht ten faveure van een 
bepaald predicaat. Deze aanpak resulteert door zijn focus op wat 
er gedaan moet worden, welke onderdelen van een lijst uit een 
certificeringprogramma opgenomen dienen te worden om een 
ontwerp - wederom resultaat gericht - groen of duurzaam te noemen. 
De minimale eisen worden eveneens gezien als de maximale eisen.

 Deze resultaat gerichte aanpak heeft niet alleen als gevolg 
dat verdere mogelijkheden binnen een specifieke ontwerpopgave 
niet verder onderzocht worden, maar ook dat het doel om te 
ontwerpen voor alle generaties vertroebelt. Maatregelen die 
door certificeringprogramma’s gewaardeerd worden kunnen 
conflicterende doelen hebben, zoals wanneer zowel een 
regenwaterreservoir als een watervasthoudend vegetatiedak naast 
elkaar wordt ingezet. Beide worden naast elkaar gewaardeerd 
door certificeringprogramma’s maar dienen eerder conflicterende 
dan complementerende doelen. Ik pleit daarom voor een andere 
benadering. Een inverse benadering zoals weergegeven in het 
volgende schema.

 Een inverse benadering van de resultaatgerichte aanpak - 
die zich focust op het WAT - zorgt voor ontwerpoplossingen die de 
gestelde doelen wel recht doen. Een theorie die de volgorde van deze 
benadering en de invloed ervan beschrijft op communicatief vlak is 
bekend als: ‘The golden circle’. Simon Sinek stelt in deze theorie de 
formule te hebben waarom grote leiders inspireren en andere niet. 
Zij delen allen dat ze mensen inspireerden door te beginnen met het 
WAAROM.

 De manier van communiceren, volgens de zogenaamde 
‘golden circle’, is het tegenovergestelde van de manier waarop 
iedereen dit doet. Iedereen kan goed en duidelijk overbrengen 
WAT ze doen. Een deel hiervan lukt dit ook nog goed met het HOE 
van WAT ze doen, maar weinigen, zo stelt Sinek, kunnen duidelijk 
overbrengen WAAROM ze doen wat ze doen. Resultaten als winst 
zijn volgens Sinek hierin geen doel. Het doel wordt in deze filosofie 

afb. 3.03
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gezien als bestaansrecht. “Why does your organisation exist, why do 
you get out of bed in the morning” 4. Door te beginnen met het WAT 
is het achterhalen van het doel een zeer moeilijke opgave.

De ‘golden circle’ pleit ervoor om te beginnen met het WAAROM.
Om vervolgens toe te lichten HOE dit doel bereikt wordt, waarna het 
WAT er gedaan wordt voor iedereen aannemelijk en als logisch te 
ervaren is. Alleen via deze benadering is het volgens Sinek mogelijk 
“to inspire action”,

Ook al kunnen groene ontwerptheorieën onderling behoorlijk 
verschillen, het doel, het WAAROM, is altijd terug te brengen naar 
een bewuste omgang met de nalatenschap voor toekomstige 
generaties. Dit heldere doel voorziet, gezamenlijk met een juiste 
motivatie in een breed scala aan theorieën HOE dit doel bereikt 
kan worden. Op haar beurt geeft elke theorie weer een variatie aan 
implementatiemogelijkheden. De theorie achter ‘the golden circle’ 
is toegepast op de groene bouwopgave en resulteert in de reeds 
aangehaald nieuwe benadering ervan. De op de de ‘Golden Circle’ 
geïnspireerde ‘Green Circle’ heeft de basis gevormd voor deze, een 
inverse, benadering.

4  Sinek, 2010

afb. 3.04
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 De kennis om invulling te geven aan de groene bouwopgave 
hoeft in de (ongewenste) resultaatgericht aanpak niet verder 
te reiken dan een lijst. Een lijst die bepaald wordt door het van 
toepassing zijnde certificeringprogramma en de hieraan gekoppelde 
waardering. Het karakter van deze toepassingen is in het overgrote 
deel toe te schrijven aan energetische of materiaaltechnische 
maatregelen. Architectonisch wordt er dan ook nog onvoldoende 
invulling gegeven aan de groene bouwopgave. Bouwen staat dan ook 
nog steeds te boek als een van de grootste milieuvervuilers. Derhalve 
is het eerder onderdeel van het probleem dan van de oplossing. Dat 
zou architectuur wel moeten zijn. Zoals de modernen uiting gaven 
aan de nieuwe technische mogelijkheden vlak na de industriële 
revolutie, zo zou architectuur nu ook weer stelling moeten nemen 
in de maatschappelijke verantwoordelijkheid door bewuster om 
te gaan met hetgeen we nalaten aan komende generaties. Op dit 
onderdeel is voor architectuur nog veel te winnen. Niet enkel op een 
esthetische vlak kan architectuur haar identiteit doen verschuiven 
van boosdoener naar goeddoener. Ook door architectonische 
aspecten als bijvoorbeeld organisatie en situering in te zetten kan 
hieraan bijgedragen worden.

 De eerder aangehaalde unieke kans voor architectuur om 
haar maarschappelijke relevatie te hervinden, is naast een kans 
ook een noodzaak. De stijlen die eenzijdig blijven refereren aan 
kenmerken die ontstaan zijn tijdens de industriële revolutie, dragen 
negatief bij aan de identiteitsverschuiving die in het maatschappelijke 
debat waarneembaar is. Architectuur heeft aan deze revolutie 
bijgedragen door uiting te geven aan nieuwe technologieën en 
deze te implementeren en te versterken. Denk bijvoorbeeld aan 
villa Savoye van Le Corbusier, waarin het gebruik van de auto 
een belangrijk ontwerpuitgangspunt was in de benadering en 
entree van het gebouw. Of – in diezelfde lijn - de naoorlogse 
stedenbouwkundige concepten waarin veel ruimte gereserveerd 
werd voor het gebruik van de auto. Op deze manier is architectuur 
ingezet om de mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen in de 
samenleving te communiceren. Zodoende heeft architectuur in het 
verleden bijgedragen aan de vervreemding van de maatschappij van 
onze ontstaansgeschiedenis. 

 Architect James Wines bestempelt het referenen aan deze 
stijlkenmerken zelfs als vijandig voor het voorbestaan van de mens. 5 
Zo scherp als Wines stelt dat er een nieuwe vormentaal moet komen 
die zich afzet van deze stijlkenmerken wil ik het niet stellen. Wel zie ik 

5  Wines, 2008, p.16
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een comminicatieve rol voor architecuur waarin het zich mengt in het 
maatschappelijke debat. De –noodzakelijk- veranderende houding 
van de maatschappij richting een meer bewustere samenleving 
heeft op het communicatieve vlak nog onvoldoende weerslag 
op architectuur. Architect James Wines stelt over de recentere 
geschiedenis zelfs het volgende: “From an ecological perspective, 
mainstream architecture for the past two decades has send all the 
wrong messages.”6 

 De ethische verantwoordelijkeheid van architectuur beperkt 
zich niet alleen tot het leveren van een bijdrage aan het debat. De 
uiting van vernieuwde inzichten betreffende de nalatenschap van de 
een op de andere generatie is dit ook. Want naast de gebruikelijke 
zelfbewuste veranderingen in stijl en theorie, zal de algemene 
ontwerpopvatting uiteindelijk worden gedwongen om te reageren 
op de schaarste aan grondstoffen. Een verandering die niet alleen 
beïnvloed zal worden door een noodzakelijke reactie op schaarste, 
maar ook als een reactie op de boodschap die van verschillende 
stromingen van na de industriële revolutie stijlen uitgaat. Een 
verandering die kan leiden tot een vernieuwde architectonische 
taal, als reactie op de door globalisering versterkte drang naar 
iconografische architectuur. Deze taal brengt ons dichter bij onze 
directe leefomgeving, en weer terug naar –in de breedste zin van het 
woord- context gerelateerd architectuur. 

 Een concrete architectonische implementatie van deze 
visie heeft een ontwerpend onderzoek en een concrete opdracht 
nodig. Een context in de breedste zin van het woord. Er zijn vele 
manieren waarop architectuur communicatief uiting kan geven aan 
de maatschappelijke discussie en kan variëren van banaal tot subtiel; 
een breed scala aan mogelijkheden om uiting te geven aan een 
groene identiteit waarin niet één zaligmakende aanpak als leiddraad 
kan worden betiteld. Een concrete opdracht, zoals de transformatie 
van de Deltares campus, biedt een platform waarin dit verder 
onderzocht kan worden en waaraan de benodigde contextuele 
randvoorwaarden kunnen worden onttrokken.

6  Wines, 2008, p.16
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#analyse

 Als kennisinstituut, op het vlak van de bescherming van 
Nederland tegen de invloeden van het water, heeft Deltares enorm 
veel kennis in huis. Tot voor de fusie werd naar de buitenwereld 
toe weinig uiting gegeven aan de unieke kwaliteiten die de aparte 
bedrijfsonderdelen in huis hadden. Zo is Deltares onder andere 
betrokken geweest bij de engineering achter de kunstmatige 
eilanden die voor de kust van Dubai liggen. Bij de olieramp voor de 
kust van de Amerikaanse staat Louisiana, 22 april 2010, is de kennis 
van Deltares ingezet om een bijdrage te leveren in de zoektocht naar 
minimalisering van de vervuiling voor de Mississippi delta. 

 Deltares heeft zich in deze ‘projecten’ veelal opgesteld 
als een ‘stille’ kennisdrager. Uit gesprekken met werknemers van 
Deltares is gebleken dat zij zich prettig voelen bij een rol in de 
luwte: “Wij hoeven niet zozeer in het spotlicht te staan. Laat ons 
de engineering maar doen, dan kunnen onze opdrachtgevers er wel 
mee naar buiten treden.”  Een opvatting die -volgens een werknemer 
- voortkomt uit de concurrentiepositie van Deltares in de wereld van 
de deltatechnologie. Er is namelijk geen concurrentie voor Deltares. 
Doordat bij Deltares als enige in de wereld de theoretische modellen 
praktisch getoetst worden, heeft Deltares een unieke positie in de 
wereld van de Deltatechnologie. De praktische testfaciliteiten zijn 
volgens Deltares noodzakelijke, omdat de variabelen die dergelijke 
modellen met zich mee brengen – nog – niet in hun samenhang door 
een computermodel gesimuleerd kunnen worden. De praktische 
proeven zijn hierdoor voor de concurrentiepositie van Deltares van 
levensbelang. Onderligging is dat de garantie dat een model werkt, 
vanuit de toetsbaarheid ervan in een proefopstelling, gegeven kan 
worden.
 
 De unieke positie die Deltares op basis van haar kennis 
inneemt in de wereld van de deltatechniek ontgaat uiteraard ook 
de overheid niet. Vanuit de overheid is er de wens om Deltares 
een prominente rol te geven als uithangbord van de Nederlandse 
kenniseconomie. Een opvatting die eveneens terug te vinden is in 
de beleidsstukken van Deltares zelf. Een ambitie die dus door beide 
partijen wordt onderschreven. Bijkomend is dat Deltares zich hierin 
niet alleen wil profileren als een kennisdrager met veel aanzien, maar 
zeker ook als kennisdeler; bereid om deze kennis met andere partijen 
te delen, Deze wens wordt door de campus aan de Rotterdamseweg 
nog niet belichaamd. Op andere fronten krijgt deze opvatting wel 
vorm. Zo is er de van oudsher sterke connectie met universiteiten; 
in het bijzonder met de TU Delft. Ook onderhoudt Deltares een 
goede relatie met onderzoeksinstituut TNO. Daarnaast krijgt het 

 De opgave tot 
herontwikkeling van de Deltares 
campus vergt input van de gebruiker 
en de context. Het onderzoeksrapport: 
‘van grijs naar groen’ behandelt in 
een uitgebreide analyse de huidige 
context, waarvan de belangrijkste 
punten in het onderdeel analyse 
nogmaals aandacht krijgen. Ook de 
gebruiker komt nadrukkelijk aan 
bod. Naast de beleidsmatige wensen 
van het bestuur van Deltares is ook 
naar de wensen vanuit de werkvloer 
geluisterd.De campus is momenteel 
veelal op zichzelf aangewezen, maar 
wordt op korte termijn aangevuld met 
het bedrijventerrein Technopoli. Een 
uitvoering van het ontwerp van Claus 
en Kaan architecten. Een verandering 
die van invloed is op het gebruik 
van de campus en aangegrepen kan 
worden om de unieke kwaliteiten 
van de functies die het terrein 
herbergt toegankelijker te maken. Een 
ontwikkeling waardoor het terrein 
zich meer open kan stellen voor zowel 
de werknemer, de klant, de genode gast 
als de geïnteresseerde voorbijganger.

 gebruiker

afb. 4.01
twitter account Deltares



30

delen van kennis ook op een minder professioneel vlak steeds 
meer invulling. Voor de geïnteresseerde ‘leek’ worden opendagen, 
ofwel kennismakingsdagen, georganiseerd, waarop bedrijfsbeleid 
en resultaten openbaar gemaakt, en toegelicht worden. Ook via de 
nieuwe media wordt gezocht naar een manier om kennis te delen, en 
de naamsbekendheid te vergroten. Via de eigen internetsite wordt 
inzicht gegeven in allerlei projecten, en worden deze toegelicht aan 
de hand van beeldmateriaal. Daarnaast worden sociale media zoals 
Twitter en LinkedIn ingezet om zaken wereldkundig te maken.

 De terughoudendheid waarbij de werknemers zich prettig 
voelen en de tendens naar een meer transparantere rol in het beleid 
van Deltares samen met de overheid, staan op gespannen voet 
met elkaar. De in zichzelf gekeerde kwaliteiten die de campus nu 
kenmerken, is gewaardeerd door de werknemer. Daarnaast is er de 
opgave om de campus te herontwikkeling en op te waarderen naar de 
huidige maatstaven van Deltares. Een opwaardering die ruimte biedt 
aan de meer transparantere campus in lijn met de bedrijfsvoering 
die nagestreefd wordt, en de ambitie om zich als kennisinstituut te 
profileren. De omgang met deze frictie binnen de herontwikkeling 
van de campus voegt een extra laag toe aan de opgave.
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 Buiten het maatschappelijk belang dat Deltares dient om de 
Nederlandse deltagebieden leefbaar te maken en te houden, leeft er 
het besef dat er een veranderde houding ten opzichte van consumptief 
gedrag en milieuvervuiling – grofweg duurzaamheid - gaande is. 
Groen is een belangrijk agendapunt en ontwerpuitgangspunt, ook 
voor Deltares. Hierdoor gaan duurzaamheidsprincipes een steeds 
belangrijkere rol spelen in de projecten van Deltares. Tot op heden 
worden kustwerken als dijken uitsluitend ontworpen met het oog op 
veiligheid en praktische bruikbaarheid. De ecologische werking werd 
veelal buiten beschouwing gelaten. Het belang van een verbetering 
van de ecologische waarde wordt echter steeds groter. Dit geldt niet 
alleen voor de ecologische kwaliteit van de directe omgeving van 
een ontwerp, maar ook voor de kwaliteit van het water en voor een 
gewenst ‘groen’ imago. De beweegreden voor Deltares is hierin niet 
zozeer het ontzien van de ecologische omgeving. De ingebruikname 
van een bepaald project zou naast zijn - traditionele - functie om als 
waterkering te dienen, ook bij moeten dragen aan de kwaliteit van 
zijn omgeving om ecologische en recreatieve redenen. Een idealere 
oplossing is het zelfs wanneer elementen uit de directe omgeving bij 
kunnen dragen aan de waterkering.

 Ondanks het brutalistische karakter van de Deltares 
campus, die een weerspiegeling is van de verouderde focus bij 
het ontwerpen van kustwerken, blijft de strenge organisatie en 
het ingenieurskarakter die het uitstraalt een belangrijke rol in 
de implementatie van projecten met een ‘groen’ imago hebben. 
Het is niet meer zozeer de hoofdmoot van de aanpak, maar het 
blijft aanwezig als kenmerkend onderdeel van de werkwijze van 
Deltares. Deltares combineert de waarden vanuit haar eigen 
ontstaansgeschiedenis met de – nieuwe – waarden die vanuit 
duurzaamheidsgedachten leven in de maatschappij en bij Deltares 
zelf. Kortom meewerken aan het omkeren van de vervreemding van 
de maatschappij van de ontstaansgeschiedenis van de mens: de 
natuur.

 De beste manier om aan te geven hoe Deltares deze twee 
waarden combineert is aan de hand van een van hun pilotprojecten. 
Dit project kent de naam: ‘de rijke dijk’ en belichaamt de opvatting 
ecologische meerwaarde te creëren binnen de vaste, vaak bestaande 
stramienen van de waterkerende functie van kustwerken. Het Rijke 
Dijk concept is gebaseerd op het idee om harde kustinfrastructuur 
te verrijken. Het is namelijk bekend dat harde structuren in de kust, 
zoals dijken en dammen, in principe waardevolle leefgebieden 
bieden voor brak- en zoutwatersoorten. De Rijke Dijk wil langs de 
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kust aanwezige harde infrastructuur beter benutten om ecologische 
en recreatieve waarden te verbeteren. Daarmee wordt de kwaliteit 
van het aangrenzende ecosysteem verbeterd, door verhoogde 
diversiteit en kwaliteit van habitats. 

 Het concept gaat uit van zogeheten ecobassins – ofwel 
poeltjes - aan de zeezijde van de dijk. De poeltjes zijn gesitueerd 
ter hoogte van de laagwaterlijn. Door variatie in deze poeltjes 
aan te brengen ontstaan er ecobassins die met vloed onder water 
komen te staan. Bij eb blijft er water in de poeltjes staan wat de 
groei van planten en dieren bevordert. Andere poeltjes kennen 
een meer constantere periode van stilstaand water. De Rijke Dijk 
ontwerpen zijn aangepast in materiaalkeuze, sortering, plaatsing 
en vorm waarbij de primaire waterbouwkundige functie behouden 
blijft. In elk ontwerp wordt gestreefd naar maximale biodiversiteit 
en maximale bioproductie. Zodoende worden over een dijklichaam 
verschillende materialen en type bassins toegepast. 

 Een ander pilotproject is de waterkering in de Noordwaard 
polder. Waar in het kader van het project: ‘ruimte voor de rivier’ 
grote stukken akkerbouw ingericht worden als uiterwaarden voor 
de rivier. Binnen deze uiterwaarden bevindt zich het historisch 
bouwwerk, fort Steurgat. Dit fort kan logischerwijs op zichzelf niet 
als uiterwaard fungeren. Daarom is ter plekke een lokale waterkering 
nodig die het fort bij hoog water beschermt. In dit specifieke geval 
is onderzocht in hoeverre natuur bij kan dragen aan de waterkering. 
Er is geëxperimenteerd met een zachtere waterkering dan die we 
kennen van de traditionele dijklichamen, door deze te beplanten. 
Dit heeft als gevolg dat het dijklichaam minder hoog hoeft te zijn, 
omdat de stroming van het water en eventuele golven door het 
zachte materiaal gedempt het daadwerkelijke dijklichaam bereiken. 
Doordat er voor de dijk een rij wilgenbomen wordt geplaatst worden 
stroming de eventuele golven nog meer gedempt. In dit specifieke 
geval heeft dit er in geresulteerd dat het dijklichaam 1 tot 1,5 meter 
lager is uitgevallen dan in het geval er een traditioneel dijklichaam 
zou zijn geplaatst.

 

afb. 4.03
de rijke dijk Maasvlakte

afb. 4.05
doorsnede golfremmende dijk

afb. 4.02
de rijke dijk Oosterschelde

afb. 4.04
fort Steurgat
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 Dit zijn slechts twee voorbeelden van hoe er uiting wordt 
gegeven aan de nieuwe visie van Deltares in dergelijke opgaven. 
Een samenwerking tussen kustwerken en de natuur. Hierin maakt 
Deltares plaats voor verbetering van de ecosystemen in de directe 
omgeving terwijl de oorspronkelijke functie van waterkeringen 
binnen de bestaande stramienen kan worden uitgeoefend.
Het is vooral de manier waarop de vernieuwde inzichten aangaande 
duurzaamheid toegepast worden binnen de bestaande structuren 
die mij intrigeert. Ik zie dit als kenmerkend voor de bijgestelde 
identiteit van Deltares en de manier waarop zij omgaan met hun 
projecten. Een aanpak die in de toekomst nog navolging zal krijgen 
in velerlei projecten.
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situatie 2010

 De Deltares campus ligt ten zuiden van Delft, in de 
polderachtige periferie tussen de A13 en de Schie. De entree 
tot het terrein bevindt zich aan de Rotterdamseweg, die tevens 
een belangrijke doorgaande route vormt tussen de steden Delft 
en Rotterdam. Ten tijde van de bouw was de grond waarop de 
campus is gebouwd gedeeltelijk eigendom van de gemeente Delft 
en gedeeltelijk eigendom van de TU Delft. Het duidelijke grid en de 
richting van de Deltares campus zijn, hoewel in eerste instantie niet 
direct waarneembaar, geïnspireerd op de structuur van de TU Delft 
campus. 

 Doordat er in het originele plan voor de campus uitgegaan 
is van het grid van de TU Delft zijn de karakteristieken van het 
oorspronkelijke polderlandschap in de directe omgeving met 
de aanleg van de Deltares campus weggevaagd. Dit terwijl de 
stedenbouwkundige structuur tussen deze twee campussen niet op 
elkaar aansluit. Een aantal sportvelden en polderlandschap waarin 
TU Delft gerelateerde bedrijven verspreid liggen, scheiden de beide 
campussen. Het is met name het groene karakter en de hoogte 
accenten in deze groenstructuur die de afstand tussen de Deltares 
campus en de TU Delft vergroten.

 De bereikbaarheid van de Deltares campus is met name 
per auto goed te noemen. De doorgaande verkeersstroom over 
de Rotterdamseweg wordt ontsloten via de afslag Delft-Zuid op de 
A13. Een bushalte bij de entree van de campus en het NS station 
Delft Zuid op 1,5 km zorgen ervoor dat de bereikbaarheid met het 
openbaarvervoer redelijk te noemen is. De nabijheid van Rotterdam 
Airport geeft de bereikbaarheid zelfs een enigszins internationale 
dimensie. Dat de bereikbaarheid van de campus het meest optimaal 
is in het gebruik van de auto, is te relateren aan de stijlkenmerken 
van de tijdgeest waarin het plan ontworpen is. Het brutalistische 
ontwerp voor de Deltares campus stelt de auto centraal. 

 De gridstructuur die over de Deltares campus ligt is 
kenmerkend voor het modernistische gedachtegoed waaruit het 
brutalisme is ontstaan. Het orthogonale raster vormt de structuur 
voor de inrichting van de hele campus. De link met de TU Delft 
is al aangehaald. Deze vergelijking gaat eveneens op voor de 
zwaartepunten in het grid. In het plan is een hoofdas aangebracht 
waar vanuit de overige assen zich hiërarchisch uitspreiden over het 
plan. Via deze as dient de centrale ontsluiting voor het gemotoriseerd 

#analyse
 context

afb. 4.06
Delft zuid
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verkeerd te gebeuren. De centrale functie van de hoofdas krijgt 
extra nadruk door de ruime opzet. De hoofdas is de langste as die 
over het plan ligt. Aan weerszijden van de as ontsluiten wegen het 
plan. Tussen deze wegen zijn ‘eilanden’ met parkeervoorzieningen 
ingericht. Hierdoor staat de auto ook letterlijk centraal in het plan. 
Naast de centrale infrastructurele nadruk, is ook de bebouwing 
duidelijk op de centrale as gericht. Een gevolg van de opvatting om 
het plan vanuit een centrale as naar buiten op te bouwen.

 Aan deze hoofdas zijn in navolging van de 
parkeervoorzieningen meerdere ‘eilanden’ gelegen. Zones die 
ieder een onderdeel van de campus huisvesten. De gebouwen op 
deze ‘eilanden’ zijn dusdanig gepositioneerd dat ze nergens de 
omringende wegen raken. Zodoende wordt er een ruim opgezette 
campus gecreëerd. Het nadeel hiervan is de weidsheid die het 
met zich meebrengt. Het grid laat op de Deltares campus zodanig 
veel ruimte dat de afstanden erg groot lijken, en dat fysiek ook 
daadwerkelijk zijn. Deze tussenruimten maakt kleinschalig groen 
mogelijk. De contouren hiervan schikken zich naar het grid omdat 
ze enerzijds door bebouwing en anderzijds door de infrastructuur 
ingekaderd worden.

 De Deltares campus is zo opgezet dat de hiërarchie tussen 
de verschillende gebouwen duidelijk zichtbaar is. Het Hoofdgebouw 
springt er ten opzichte van de andere gebouwen nadrukkelijk uit, 
al is het alleen al vanwege het hoogte-accent dat het heeft. Het 
hoofdgebouw is daarnaast tevens het meest expressief in zijn 
stijlkenmerken. Ontworpen volgens het brutalisme kent het – juist 
mede door het hoogte-accent – een duidelijke horizontaliteit en 
repetitie. De hoofdconstructie is duidelijk zichtbaar als staanders die 
tegen de hoogbouw staan en, in het kader van het functionalisme, 
taps toelopen naarmate de hoogte toeneemt en de constructieve 
last afneemt. 

 Het gebouw is door zijn hoogte-accent het oriëntatiepunt 
voor de campus. Ook qua materialisatie verschilt het genuanceerd 
ten opzichte van de rest van de campus. Het kent namelijk een aantal 
voor de campus ‘unieke’ materialen. Het functionele zwaartepunt 
van het hoofdgebouw wordt in het stedenbouwkundige plan 
geaccentueerd. Het hoofdgebouw is namelijk omringd door een 
vijver. Mede gesterkt door de detaillering steekt het hiermee uit 
boven het water. Dit versterkt de hiërarchische positie die het in het 
plan inneemt.afb. 4.06

functies rond Deltares
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 Om samenhang in de overige bebouwing te verkrijgen 
zijn vormentaal en materialisatie ingezet. Om onderscheid te 
maken tussen de kantoorfunctie en onderzoeksfunctie zijn er in 
deze materialisatie en vormentaal per functie eveneens verschillen 
aangebracht. Voor de kantoren is gekozen voor een bruine baksteen 
gecombineerd met gewassen beton. Hiernaast worden er horizontale 
gevelelementen gebruikt die worden ondersteund door ronde witte 
kolommen. Alle onderzoeksgerelateerde laboratoria en testruimtes 
zijn uitgevoerd in betonstenen op de begane grond samen met 
golfplaten op de verdiepingen. De vormentaal bestaat hier 
voornamelijk uit donkergrijze vierkante kolommen en uitstekende 
horizontale ramen. Het onderscheid tussen de functies betekent 
niet dat elk gebouw maar één functie heeft. Er zijn regelmatig twee 
functies in een gebouw te vinden, waarbij iedere functie zijn eigen 
vormentaal en materialisatie heeft.

 Het centraal stellen van de auto als voornaamste 
vervoersmiddel is vooral terug te zien op maaiveldniveau. Er is 
weinig plaats voor voetgangers en fietsers. Er zijn nauwelijks trottoirs 
of fietsroutes. Vanuit de parkeergelegenheden centraal op het 
terrein aan de centrale as, zijn de individuele gebouwen goed en 
snel bereikbaar. De entrees van deze bebouwing zijn dan ook aan 
deze as gesitueerd. Het absolute zwaartepunt op de centrale as is de 
parkeerzone voor het hoofdgebouw. 
De routing voor het fietsverkeer gebruikt dezelfde structuur als het 
autoverkeer. Er is geen alternatief voor de fietser. In dezelfde lijn is 
voor voetgangers op maaiveldniveau nauwelijks plaats ingericht. 
Het is dan ook de bedoeling dat voetgangers gebruik maken van de 
loopbruggenstructuur die de 1e verdiepingen van de individuele 
gebouwen verbindt.

afb. 4.08
bestaande situratie Deltares

afb. 4.09
Deltares einlanden
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afb. 4.10
bebouwing Deltares

afb. 4.11
gevel orientatie Deltares
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bebouwing

 Het eerste dat opvalt aan de bebouwing op de Deltares 
campus is dat het in hoge mate refereert aan het brutalisme. De 
nadrukkelijk aanwezige, veelal betonnen, gevels zijn rigide van opzet 
en sterk horizontaal georiënteerd. Een horizontaliteit die verkregen 
wordt door een duidelijk leesbare repetitie van gevelelementen 
en constructie. De organisatie in de gevels getuigt van functionele 
motieven, typerend voor deze naoorlogse, vanuit het modernisme 
ontstane, stroming.

 De repeterende associatie die de bebouwing kent, draagt bij 
aan de functionalistische motieven. Prefabricage en standaardisatie 
spelen hierin een belangrijke rol. Daarnaast tonen nuanceverschillen 
binnen het materiaalgebruik waar de functies - kantoor en onderzoek 
- worden gescheiden. Alle bebouwing conformeert zich aan een 
grid waarbinnen de repetitie van bouwelementen zich eenvoudig 
voor kan doen. Elk gebouw heeft een 4800 * 4800 mm. stramien. 
Constructie, gevelindeling, ruimtelijke organisatie en zo voorts 
voegen zich allen in hoge mate in dit modulair raster.

 De detaillering wordt gekenmerkt door een slechte 
energetische kwaliteit. Er is in zekere mate geïsoleerd gebouwd. 
Doordat de kozijnen voorzien zijn van enkele beglazing, en de 
betonnen constructieonderdelen van binnen naar buiten lopen, is er 
echter een veelvoud aan koudebruggen aanwezig. De energetische 
kwaliteit van de detaillering is ondergeschikt aan het systeem. 
Tijdens de ontwikkeling van de Deltares campus waren isolatie en 
warmteverlies nog nauwelijks een item.

 Naast de duidelijke en in veelvoud voorkomende 
overeenkomsten in de bebouwing zijn er ook zeer specifieke 
elementen te ontdekken. Specifieke elementen die vooral te maken 
hebben met de onderzoeksfunctie die ze herbergen. Het Windgoten 
gebouw en het Gotenlab samen met de inmiddels gesloopte 
gebouwen ‘het Getijmodel’ en ‘het Stromingslab’ zijn erg specifiek 
ontworpen voor een bepaalde vorm van onderzoek. De Zout-zoethal 
en de Oude Werkplaats zijn eveneens functiespecifiek gebouwd, 
maar kennen een hogere graag van aanpasbaarheid, mocht de 
functie er van veranderen.

 Ondanks de duidelijke brutalistische stijlkenmerken die 
de campus kent, is de architectonische kwaliteit van de bebouwing 
niet zodanig dat het beeldbepalend is voor het tijdsbeeld waarin 

afb. 4.12
bebouwing Deltares
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het gebouwd is. In het kader van historische waarde is het te 
weinig expressief om als exemplarisch voor zijn tijd door te gaan. 
Het Hoofdgebouw is op de campus nog het meest sterk in haar 
stijluitingen. Het kan zich echter niet meten met bij voorbeeld de aula 
van de TU Delft van architectenbureau van den Broek en Bakema. De 
TU Delft aula ligt daarbij slechts enkele honderden meters noordelijk.
 
tegenstrijdigheden

 Het originele plan voor de Deltares campus kent hele 
duidelijke uitgangspunten. Het grid met de hieruit volgende 
hiërarchische structuur, de compositie van de verschillende 
bebouwingen en helderheid in functiescheiding door vormentaal en 
materiaalgebruik zijn hier de belangrijkste factoren in. 

 Zoals genoemd is een van de elementen die duidelijk uiting 
geeft aan de uitgangspunten de centrale as die vooral ruimte bied aan 
gemotoriseerde verkeersstromen. Alle bebouwing is georiënteerd 
op deze as, en kent zodoende een duidelijk voor- en achterkant. Het 
terrein wordt gek genoeg via deze centrale as benaderd. De entree 
bevindt zich namelijk aan de achterzijde van het hoofdgebouw, 
aan de Rotterdamseweg. Wanneer een bezoeker het terrein oprijdt 
of zelfs iemand het terrein passeert, dan is er enkel zicht op de 
achterzijden van de gebouwen. Een vreemde benadering, zeker 
wanneer de hiërarchische structuur in ogenschouw wordt genomen. 
Het is daardoor voor passanten vooral een nietszeggend terrein, 
doordat de focus op de achterkant van de bebouwing ligt. Dit wordt 
verstrekt door de waterstructuur die de campus omringt. Daar waar 
de campus daadwerkelijk wordt betreden is deze ‘slotgracht’ dan wel 
doorbroken, maar de breedte ervan bedraagt aan weerszijden ruim 
30 meter, en vormt zodoende een behoorlijke drempel.

 Het infrastructurele zwaartepunt dat de as zou moeten 
hebben wordt door deze benadering verplaats van de centrale as 
naar de doorgaande verkeersroute tussen het windgoten gebouw en 
het hoofdgebouw. Als kortste route naar de parkeergelegenheden 
voor het hoofdgebouw kent deze route de hoogste intensiteit. Op 
het vlak van verkeersstromen vervalt hierdoor de gridstructuur die 
over het plan is gelegd om elk aspect van het plan te organiseren, 
en maakt het plaats voor een boomstructuur. Vanuit een hoofdweg 
zijn er verschillende vertakkingen die weer aftakken in steeds minder 
intensief gebruikte wegen. 

afb. 4.13
entree Deltares campus
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 De huidige benadering van de campus doet dan ook 
afbreuk aan de uitgangspunten van het originele ontwerp. Het 
past daarentegen wel bij het karakter van de bedrijfscultuur zoals 
deze momenteel binnen Deltares heerst, maar conflicteert met de 
jongste visie van Deltares en de overheid. Doordat het plan zich 
afkeert van de aanrijroute, en er in de vorm van het omliggende 
water een extra drempel moet worden genomen, biedt het een 
geschikte werkomgeving voor de werknemers om in de luwte te 
werken. Architectonisch wordt er aan de prominente rol die de 
overheid en de beleidsbepalers van Deltares voor Deltares binnen 
de Nederlandse kenniseconomie voor ogen hebben, echter te weinig 
invulling gegeven.

 Behalve dat de centrale as, van waaruit het plan wordt 
georganiseerd, wordt ondermijnd door deze benadering van de 
campus, lijken er slordigheden in het plan te zitten. De bebouwing 
kent in navolging van de stedenbouwkundige grid een strakke 
ruimtelijke organisatie aan de hand van het 4800 * 4800 mm. 
stramien. De ruimtelijke organisatie tussen de diverse bebouwing 
onderling kent deze strakke structuur echter niet. De bebouwing 
conformeert zich op stedenbouwkundige schaal aan het grid door 
de ‘eilanden’ waarop ze staan. Deze eilanden worden dan ook als 
zodanig benaderd. Het is niet, zoals bijvoorbeeld bij de TU Eindhoven 
campus, dat er een en hetzelfde stramien over de gehele campus 
loopt.
 
_situatie 2012: Technopolis

 In de nabije toekomst wordt aan de directe context van 
Deltares het Technopolis plan toegevoegd. Technopolis is onderdeel 
van Science Port Holland, dat in de regio Roterdam, Delft en Den 
Haag een cluster gaat vormen met het beoogde doel een van de 
belangrijkste ‘Science Parks’ van Europa te worden. In dit plan neemt 
Technopolis de positie die huisvesting biedt aan een bedrijventerrein 
met een hoge research & development component. Er is dan ook 
een sterke binding met de TU Delft. Technopolis, en hiermee dus 
ook Deltares, gaan tot de stedelijke zone TU Zuid, van de stad Delft, 
behoren.

 Het Technopolis terrein wordt ingericht naar een 
structuurplan. Dit plan is van de hand van Claus en Kaan architecten. 
Het plangebied wordt begrensd door de Kruithuisweg (noord), 
Karitaatmolensloot (zuid), de Rotterdamseweg (west) en de A13 afb. 4.14

Technopolis
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(oost). Het plan wordt gefaseerd uitgevoerd met een looptijd van 
30 tot 50 jaar. De infrastructurele voorzieningen worden met directe 
ingang uitgevoerd. De voorbereidingen hiervoor zijn reeds in gang 
gezet en tekenen zich dan ook al af in het gebied.

 Als een van de ontwikkellocaties binnen Science Port 
Holland sluit Technopolis direct aan op de TU Delft. De vroegere 
centrale as op het TU terrein is onlangs omgevormd van Mekellaan 
naar Mekelpark, volgens een ontwerp van architectenbureau 
MECANOO. Het plan voorziet erin dat de vroegere doorgaande 
verkeersas over de TU Delft campus transformeert in een parkachtige 
zone. Het park fungeert als brede groene as waar voor langzaam 
verkeer en openbaar vervoer alle mogelijke ruimte is. Deze groene 
verkeersader wordt doorgetrokken in het Technopolis plan. Hierdoor 
ontstaat een fysieke verbinding tussen het centrum van Delft, het TU 
terrein en Technopolis. De ambitie van Science Port Holland is om 
m.b.v. het Mekelpark de relatie tussen Technopolis en de TU Delft 
te versterken. Zodoende aard het plangebied beter in zijn directe 
omgeving. Daarnaast is het een aansluiting op het natuurgebied en 
polderlandschap ten zuiden van Technopolis. 

 Claus en Kaan architecten onderstreept het belang van 
de bereikbaarheid van Technopolis. Met name het belang van de 
bereikbaarheid via het openbaar vervoer wordt aangehaald. In 
dezelfde verbindende gedachte die achter het Mekelpark zit krijgt 
de groene as die centraal door Technopolis loopt extra aandacht. De 
realisatie van de tramverbinding in het verlengde van het Mekelpark 
is hierin essentieel. De ambitie is er om deze tramverbinding in de 
toekomst zelfs tot aan Rotterdam door te trekken. Hiermee wordt 
het plangebied internationaal bereikbaar via een aansluiting op 
Rotterdam Airport.

 Om deze opvatting kracht bij te zetten is in het plan van 
Claus en Kaan architecten ruimtelijk invulling gegeven aan de 
groene as door deze vrije baan te geven door geheel Technopolis. 
Aan weerszijden van deze groene as zijn de ontwikkelingskavels 
voor Technopolis gesitueerd. Groene uitlopers zijn als kamers aan 
weerszijden van de as gereserveerd om de kwaliteiten van deze 
groene verkeersader Technopolis binnen te laten treden. Om de 
relatie met het achterliggende natuurgebied en polderlandschap 
te versterken is er aan de as een centrum gecreëerd. Dit centrum 
ligt ten zuiden van het meetkundige centrum van het Technopolis 
terrein. Noordelijk van dit centrum is het algemene karakter van 

afb. 4.15
Mekelpark

afb. 4.15
Mekelpark
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de geplande bebouwing dichter en kent het hoogte-accenten. Ten 
zuiden van het centrum wordt er richting het groene achterland 
meer ruimte gelaten tussen de bebouwing en is hoogbouw niet 
meer van toepassing. Claus en Kaan architecten wil, door de 
centrumfuncties meer naar het zuiden te verleggen, dat de relatie 
met het natuurgebied verbeterd wordt. Op dit omslagpunt, aan 
de zuidzijde van het centrum van Technopolis begint de Deltares 
campus.

afb. 4.17
centrum en Deltares in Technopolis
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#ontwerp

 De maatschappelijke discussie aangaande de 
verantwoordelijkheid die er bestaat om rekening te houden met 
alle generaties, is er een die ook Deltares niet ongemoeid laat. 
Een verschuiving in de verantwoordelijkheid aangaande onze 
leefomgeving die van belang is voor Deltares. Sterker nog: als 
beschermer van de leefomgeving van de mens en de bijkomende 
maatschappelijke functie is deze verschuiving niet te ontkennen 
voor Deltares. In de conceptvorming voor het entreegebouw van de 
Deltares campus aan de Rotterdamse weg, is duurzaamheid dan ook 
een belangrijk uitgangspunt. 

 De huidige campus is alles behalve een uiting van een 
bewuste, duurzame of groene bouwopgave. Slechte bouwfysische 
kwaliteiten maken de bebouwing, die echte verblijfsfuncties, 
zoals kantoren, huisvesten, heuse energie verslinders. Het 
brutalistische karakter van de campus is - als stroming ontstaan uit 
het modernisme - een uiting van de technische mogelijkheden die 
de industriële revolutie ons heeft gebracht. Een stilistische bagage1 
die ons als maatschappij juist verder heeft verwijderd van onze 
ontstaansgeschiedenis. Ook de voor de naoorlogse bouwstijlen 
typische, op de auto ingerichte, stedenbouwkundige organisatie is 
niet meer van deze tijd. 

 De vormentaal van de campus past wel bij de opvattingen 
die Deltares hanteert bij hun projecten. De functionele elementen 
zoals strakke stramienen die de gebouwen organiseren, getuigen van 
ingenieursschap. De projecten van Deltares kenmerken zich door 
eenzelfde functionaliteit. Ze concentreren zich op de belangrijkste 
taak die ze hebben, namelijk het creëren en behouden van de 
mogelijkheid om in Deltagebieden te leven.

 Het is inspirerend te zien hoe Deltares, binnen een 
bepaald functioneel stramien, zoekt naar ontwerpoplossingen 
voor Deltavraagstukken, om zodoende de balans tussen water 
en een bewoonbare Delta te waarborgen. Een aanpak die voor 
het garanderen van een leefbaar Nederland noodzakelijk is. Met 
de bestaande structuur in de waterwerken dient altijd rekening 
gehouden te worden wanneer, toevoeging, verbetering of 
vernieuwing overwogen dient te worden. Deze aanpak vormt het 
hart van de identiteit van Deltares. De functionele benadering van de 
projecten in combinatie met uitgangspunten verkregen uit de groene 
ontwerpopgave dienen als inspiratiebron voor de conceptvorming 
van het ontwerp.

1  Wines, 2008, p.16

 De belangrijkste bron 
van inspiratie voor het ontwerp is 
het Deltares pilotproject: de Rijke 
Dijk. De manier waarop groene 
uitgangspunten in bestaande 
structuren worden ingepast is enorm 
inspirerend, en daarnaast ook erg 
relevant voor architectuur in het 
algemeen. De uitgangspunten voor 
dit pilotproject van Deltares scheppen 
de voorwaarden voor hoe een bedrijf 
als Deltares om moet gaan met de 
groene bouwopgave, en laten zich 
goed vertalen naar een concept voor 
het entreegebouw van de Deltatres 
campus aan de Rotterdamseweg. In 
het combineren van de twee genoemde 
structuren ligt de ontwerpende 
oplossing voor de gestelde 
onderzoeksvraag die toegespitst is 
op Deltares. Het schept namelijk de 
randvoorwaarden hoe om te gaan 
met de voor het ontwerp belangrijke 
contextuele input van Deltares; zowel 
in de vorm van de campus zelf, als in 
Deltares als gebruiker.

afb. 5.01
impressie
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 Ook in de implementatie van het duurzaamheidsprincipes 
speelt deze functionele basis een belangrijke rol. Het reeds 
aangehaalde pilotproject ‘de rijke dijk’ is hier een goed voorbeeld van. 
Groene motieven zoals het bevorderen van biodiversiteit en natuur 
inzetten als onderdeel van een waterkering wordt gestructureerd 
en met uiterste precisie uitgedacht en toegepast. Zodoende creëert 
Deltares een optimaal resultaat voor zowel de natuur als het ontwerp 
voor het deltavraagstuk. Voor de ontwerpopgave is de versmelting 
van de bestaande structuren uit voorgaande architectonische stijlen 
met de uitgangspunten vanuit de groene bouwopgave van belang.

afb. 5.02
impressie
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 Motieven vanuit de groene bouwopgave worden vaak in 
technologische innovaties geuit. In de maatschappelijke discussie 
aangaande de bewustwording van onze verantwoordelijkheid ten 
aanzien van onze leefomgeving is echter ook een esthetische uiting 
van belang. In een zoektocht om middels architectuur uiting te geven 
aan deze maatschappelijke verschuiving, is de contextuele input van 
groot belang. De context dient zich hierin niet te beperken tot enkel 
de omgeving maar zeker ook de gebruiker erin te betrekken. De 
identiteit en de werkwijze van Deltares als gebruiker en de Deltares 
campus als omgeving bieden hiervoor de aanknopingspunten. 

 In het ontwerp voor het entreegebouw van Deltares 
zijn de motieven vanuit de groene bouwopgave - zoals deze in de 
visie uiteengezet zijn - tezamen met de context die Deltares biedt 
verantwoordelijke voor de conceptvorming. Zoals Deltares in hun 
projecten voortborduurt op een bestaande structuur, zo wordt 
het ingenieursgrid van de campus als basis aangegrepen voor het 
entreegebouw. Dit als een verwijzing naar de directe omgeving en 
het functionele ingenieurskarakter van Deltares als gebruiker. Een 
samenkomst die ogenschijnlijk tegenstijdig is. Natuurlijke structuren 
volgen doorgaans een minder rigide patroon dan het stramien 
waaraan de bebouwing op de Deltares campus zich verantwoord. 

 Wat deze combinatie in de architectuur van het 
entreegebouw op moet brengen, is de versmelting van twee 
structuren. Enerzijds die van de bestaande context waarin het 
ontwerp zich begeeft, en anderzijds een vernieuwende opvatting 
over hoe wij met onze –directe én indirecte- leefomgeving om 
moeten gaan. Dit samenspel, van deze vernieuwde opvatting in een 
bestaande structuur, belichaamt de werkwijze waarop Deltares als 
kennisinstituut met Deltaopgaven omgaat.

 Een belangrijke samenkomst, omdat architectuur in zijn 
algemeenheid met deze tweestrijd te maken heeft. Het eenzijdig 
blijven refereren aan de stilistische bagage, zoals het modernisme, 
helpt de maatschappelijke discussie om bewuster om te gaan met 
onze leefomgeving niet verder. Een afkeer tegen deze architectuur is 
in mijn beleving een verkwanseling van intellectuele ‘grondstoffen’. 
Het is juist de combinatie van de historische context van vroegere 
stijlen en de motieven en vormentaal uit de groene bouwopgave 
die voor een ‘groene’ architectuur moeten zorgen. In het geval van 
Deltares is bijvoorbeeld de mogelijkheid tot standaardisatie, die het 
4800 x 4800 mm stramien biedt, erg goed te rijmen met motieven 
vanuit de groene bouwopgave. 

#ontwerp
 concept

afb. 5.03
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 Uit de analyse van de directe omgeving van de Deltares 
campus valt op te maken het terrein te maken krijgt met een 
veranderende focus. Door de toevoeging van Technopolis en de 
hieruit ontstane groene as wordt de achterkant van het terrein 
voorkant. De bestaande entreezone aan de Rotterdamseweg 
‘degradeert’ van voorkant naar achterkant. De zone van de campus 
waar voorheen het Stromingslab stond verandert in de meest 
vooraanstaande zichtlocatie van de campus. De twee belangrijke 
verkeerstromen kruisen elkaar namelijk in de directe nabijheid van 
deze zone. Hierdoor profileert het zich als een ideale locatie om 
het entreegebouw van Deltares te positioneren. Deze locatie op 
de campus biedt de mogelijkheid om passanten zichtlijnen op de 
campus te bieden. Daarnaast biedt deze locatie op de campus de 
mogelijkheid om de natuurlijke kwaliteiten van de groene as, die 
door Technopolis loopt, de campus op te trekken. 

 De hoofdentree tot de campus wordt verlegd van de 
Rotterdamseweg naar de Heertjeslaan. Hiermee wordt de campus 
in het verlengde van de centrale as, die het plan van origine kent, 
benaderd. De groene as die in het verlengde van het Mekelpark als 
verkeersader voor langzaam verkeer en openbaarvervoer dient, ligt 
parallel aan de centrale as van de campus zelf. Zodoende ontstaan er 
aan weerszijde van het entreegebouw verkeerstromen.

grid structuur
 De basis vormentaal van het entreegebouw wordt 
onttrokken aan de vormentaal van de bestaande bebouwing van de 
Deltares campus. Het entreegebouw kent eenzelfde 4800 * 4800 
mm grid dat als onderlegger dient voor alle bestaande bebouwing 
op de campus. Het basis volume van het ontwerp kent dan ook een 
orthogonale vorm. Deze is als het ware letterlijk onttrokken aan 
de bestaande structuur van Deltares. Binnen deze vorm is ruimte 
gemaakt om invulling te geven aan de groene bouwopgave. Dit 
gebeurt in een zone die van de voorzijde naar de achterzijde door 
het gebouw loopt. Een zone in de sfeer van een ademend atrium. De 
twee beuken die deze zone flankeren, hebben dan ook primair als 
doel het huisvesten van de Deltares gerelateerde onderdelen van het 
programma - kantoor- en educatie functies -. 

 De twee zijbeuken belichamen de bestaande Deltares 
structuur waarbinnen de nieuwe beuk de bestaande en de 
vernieuwde opvattingen vanuit de groene bouwopgave met elkaar 
versmelt. Het centrale atrium is als zone in het bijzonder bedoeld ter 
ondersteuning van de expo functie van het programma. Daarnaast 

#ontwerp
 vormconcept

afb. 5.04
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ontwikkeling technopolis
entree heertjeslaan;
focus op originele as parallel aan groene verkeersas

kennisdragende campus
ontstane zichtlocatie vanaf centrum 
technopolis; inzicht in de unieke 
faciliteiten die Deltares heeft

huidige situatie
entree rotterdamseweg;
focus op achterzijde centrale as en bebouwing
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vervult het ook de belangrijke ontmoetingsfunctie. Figuurlijk die 
van de twee structuren en letterlijk die van ontmoetingsplaats voor 
werknemers en bezoekers.

zichtlijn en oriëntatie
 De middenbeuk in het entreegebouw kent, ten opzichte van 
de beuken die onderdak geven aan Deltares zelf, een open karakter. 
Het openstellen van dit midden volume zorgt ervoor dat er vanaf 
de doorgaande groene as over Technopolis en vanaf de nieuwe 
entreezone een toegankelijke sfeer ontstaat voor deze zone. De 
bedoeling is dat een ieder die niet direct betrokken is bij Deltares 
via deze toegankelijke beuk een inzicht kan krijgen in de unieke 
werkwijze en faciliteiten van Deltares.

 Om dit te benadrukken wordt de richting van de middenbeuk 
gedraaid ten opzichte van de Deltares beuken. Zodoende ontstaat er 
vanuit het centrale verkeerskruispunt van Technopolis een zichtlijn 
door het entreegebouw op de achterliggende faciliteiten die de 
Deltares campus rijk is. Deze zichtlijn is niet enkel bepaald vanuit het 
centrum van Technopolis, maar ook vanuit de noord-zuid oriëntatie. 
Hierdoor vormt het centrale atrium in het entreegebouw de zone 
waarin verschillende werelden samen komen. Enerzijds die van de 
medewerkers van Deltares en de bezoekers aan de exporoute door 
het entreegebouw en anderzijds de bestaande structuur waarop de 
vernieuwende inzichten aangaande de groene bouwopgave moeten 
voortborduren.

vistas op juweeltjes
 Het open karakter van de middenbeuk die vanaf Technopolis 
inzicht geeft in het basis volume van het entreegebouw, biedt een 
snelle blik op de werkzaamheden en de onderzoeksfaciliteiten van 
Deltares. Het expo-onderdeel en met name de hieraan gekoppelde 
exporoute geeft hier een extra dimensie aan. 

 Wanneer een bezoeker het gebouw betreedt, wordt hij of 
zij langs een aantal vistas geleid. Het is middels deze vistas dat de 
bezoeker op een toegankelijke manier in aanraking kan komen met 
de kennis die Deltares in huis heeft en hoe deze wordt vergaard. 
Bezoekers, zoals bijvoorbeeld middelbare scholieren, kunnen 
in groepen tot ongeveer 20 personen indrukken krijgen van de 
werkzaamheden van Deltares. De exporoute biedt vistas op de 
belangrijkste praktische onderzoeksfaciliteiten van de campus; 
de bestaande Zout-zoethal, de nieuw te bouwen Deltagoot en de 
proeftuin ten zuiden van het hoofdgebouw. Op deze manier kunnen 

afb. 5.05
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kennisoverdracht
bezoekers beuk geflankeerd door Deltares beuken en delen de unieke positie Deltares met bezoekers
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bezoekers, zonder dat ze de onderdelen van de campus betreden 
waar daadwerkelijk praktische onderzoeken worden gedaan, deze 
toch bezichtigen.

 Vanaf een afstand worden de ‘juweeltjes’ van de campus 
zoals de deltagoot en andere proefopzetten gedeeld met de 
bezoeker. Tegelijkertijd ondervindt de Deltares werknemer geen 
hinder van de bezoekers tijdens hun werk. Er is voor de onderzoeker 
voldoende afstand gecreëerde met de bezoeker om de bestaande 
teruggetrokken werksfeer te behouden. Zodoende werkt het 
entreegebouw mee aan het verwerkelijken van de ambitie van 
Deltares om zichzelf van een opener karakter te voorzien zonder in te 
leveren op de teruggetrokken werksfeer. Op deze wijze draagt het bij 
aan de ambitie om Deltares als prominent instituut van Nederlandse 
kenniseconomie te profileren door zich open te stellen voor niet 
alleen de geschoolde bezoeker, maar ook voor de geïnteresseerde 
leek.

afb. 5.06
schema vormconcept
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zichtlijn + oriëntatie
bezoekers beuk kenmerkt zich door vernieuwde opvatting maatschappij en Deltares en vermengt zich met 
het bestaande Deltares stramien

vista’s op juweeltjes
unieke onderzoeksfaciliteiten worden inzichtelijk gemaakt middels vistas
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 Als onderdeel van het stedelijk gebied Delft-zuid, behoort 
de Deltares campus eveneens tot ‘de poorten van Delft’. De poort 
waar de campus onderdeel van uitmaakt, heeft als voornaamste 
functie de toegang tot de TU-Delft en de hieraan gerelateerde 
bedrijvigheid. Het in ontwikkeling zijnde Technopolis, en Deltares in 
het bijzonder, is bijzonder goed op zijn plek als onderdeel van deze 
creatieve kennispoort van de stad Delft.

 De sterke verwantschap met de kennisonderdelen in 
deze zone van Delft is reeds aangehaald. Evenals de rol die het 
Mekelpark hierin speelt als startpunt van een groene verkeersader 
die alle onderdelen met elkaar moet verbinden. In het verlengde 
van de natuurlijke kwaliteiten van de kamers die zich ten opzichte 
van deze as openen, is de gekozen locatie voor het entreegebouw 
van dezelfde kwaliteiten voorzien. De wisselwerking tussen de 
doorgaande as en de entreezone van de Deltares campus wordt op 
verschillende wijzen versterkt. In het verlengde van de vormentaal 
van het Mekelpark, is er voor voetganger een aanlooproute naar 
het entreegebouw. Deze aanlooproute verbindt de campus met 
het centrale tramstation van Technopolis dat op de groene as ligt. 
De aanlooproute is voor een ieder vrij te betreden, zelfs tot aan het 
entreegebouw en de parkeergelegenheden. Toch zijn er in deze route 
drempels aangebracht met het oog op een verschil in een publiek- en 
privé karakter op de campus.

 De hoofdentree tot de Deltares campus ligt parallel aan 
de groene Technopolis as, aan de Heertjeslaan. Deze entree is als 
zodanig gepland in het structuurplan voor Technopolis. Daarnaast is 
het op te vatten als een verwijzing naar de bestaande structuur die 
in het ontwerp van de Deltares campus zit. Deze entree onttrekt zich 
hierdoor enigszins van de centrale zone over Technopolis. Dit geeft 
de werknemer de gelegenheid het terrein enigszins in de luwte te 
betreden. Vanaf deze zijde is het dan ook mogelijk om een publiek 
– privé gradiënt in het plan aan te brengen. Een lineaire gradiënt 
die opgedeeld wordt in zones aan de hand van een polderstructuur. 
Deze volgt de originele eilandenstructuur in de bebouwing van de 
Deltares campus. Logischerwijs ontstaan er zo entreezones die 
bijdragen aan een toegankelijker imago. Naarmate de letterlijke- 
en figuurlijke diepgang van de campus vordert, heerst er meer en 
meer een privésfeer. De huidige werksfeer voor de werknemer 
wordt zodoende behouden en tegelijkertijd krijgt de campus een 
toegankelijker imago.

#ontwerp
 gebouw en omgeving

afb. 5.07
situatie
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Positionering entreegebouw
 De exacte positionering van het entreegebouw is 
gerelateerd aan de zichtlijn vanuit het centrum van Technopolis in 
combinatie met de nood-zuid oriëntatie van de middenzone en de 
positie van de vistas in de exporoute ten opzichte van de bestaande 
en nieuw te bouwen onderzoeksfaciliteiten. Deze combinatie 
tezamen met het overgenomen stramien van de bestaande 
bebouwing is verantwoordelijk voor de breedte van het gebouw. Het 
programma en de mate waarin de vistas overzicht over de campus 
dienen te geven hebben de diepte van het gebouw uiteindelijk 
bepaald. De ‘footprint’ van het ontwerp komt hierdoor op een 
rechthoekige vorm van 52,8 m. breed bij 38,4 m. diep (11 * 4,8 m. bij 
8 * 4,8 m.). De wijze waarop het entreegebouw zich verhoudt tot de 
gradiënt, is zoals aangegeven een combinatie van publiek en privé. 
Het gebouw is enerzijds door deze twee gebruikersstromen vanuit 
de twee parkeergelegenheden te benaderen. Anderzijds is een 
benadering vanuit het metrostation Technopolis mogelijk. 

 De zone waarin het entreegebouw is gepositioneerd in deze 
gradiënt beslaat 2 zones in de gradiënt, namelijk de zone waarin de 
parkeergelegenheid voor de werknemer is geregeld en de zone voor 
het hoofdgebouw. Het negeren van deze stap in de algehele gradiënt 
komt omdat de functies in het entreegebouw een samenkomst 
zijn van publiek en privé, bezoeker, klant, student en werknemer. 
De educatieve faciliteiten in het entreegebouw zijn hier een goede 
uiting van. Hierin worden kennismakingsdagen gehouden en 
ontwerpen en onderzoeksresultaten met de buitenwereld gedeeld. 
De kantoorfunctie in het entreegebouw is enigszins vergelijkbaar 
zijn met die van het hoofdgebouw. Het grote verschil is dat de 
werkzaamheden in het entreegebouw gericht zijn op contact met 
mensen van buiten Deltares. Denk hierbij aan klanten, universiteiten 
en overheden. Werknemers die zich direct bezighouden met het 
delen van kennis. Hier doorheen, overheen en onderdoor loopt 
de exporoute. Deze route loopt fysiek ook echt tegen de grens (in 
de gradiënt) aan met het onderzoeksgerelateerde gedeelte van de 
campus. Een grens die fysiek versterkt wordt door de polderstructuur 
die zich aan de zuidzijde van het entreegebouw bevindt. Deze grens 
is visueel echter een stuk minder aanwezig doordat er middels 
uitzichtpunten op de achterliggende campus inzicht wordt gegeven 
in de faciliteiten op de campus. Dit wordt gedaan door het openen 
van de noordgevel van de Zout-zoethal, en het plaatsen van de 
deltagoot, parallel aan de onderzoekshal. Verder is er - in mindere 
mate - ook uitzicht op de nieuwe proeftuin ten zuiden van het 
hoofdgebouw.

afb. 5.08
positie entreegebouw
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Programmatische gradient
 De functionele publiek – privé gradiënt over de campus 
begint met de eerder genoemde aanlooproute vanuit het 
metrostation Technopolis. Deze is vrij toegankelijk. Evens als 
de parkeergelegenheid voor de bezoekers die in dezelfde lijn is 
doorgetrokken. De bezoeker aan het entreegebouw die vanuit de 
parkeerplaats aankomt, voegt zich in de aanlooproute vanuit het 
metrostation. Op dit kruispunt wordt de daadwerkelijke benadering 
van het entreegebouw ingezet. Via een brede brug is de zone, waar 
het entreegebouw zelf in gesitueerd is, te betreden. 

 De werknemers maken gebruik van een overdekte 
parkeergarage die plaatsneemt in de gestripte Windgotenhal. Vanaf 
dit gebouw kunnen zij aansluiting vinden op de bestaande bebouwing 
en aansluiten via de eveneens bestaande loopbruggenstructuur. 
De loopbruggenstructuur brengt de gebruiker allereerst bij het 
huidige hoofdgebouw van Deltares, dat zijn huidige functies blijft 
behouden. Van hieruit is de oversteek te maken naar de volgende 
zone in de gradiënt. In deze zone zijn de theoretische en praktische 
onderzoeksfaciliteiten terug te vinden. De kantoorfaciliteiten in de 
Zoutstaten kennen dan ook voornamelijk een onderzoekskarakter ter 
ondersteuning van de praktische proeven. Rechts van de Zoutstaten 
ligt een nieuw te bouwen onderzoeksveld. Een onderzoeksfaciliteit 
dat zich op buitenonderzoek richt. Deze proeftuin wordt omkaderd 
door het gerenoveerde Gotenlab en een nieuw te bouwen 
kantoorpand. De renovatie van het Gotenlab biedt op de begane 
grond ruimte voor werkplaatsen die direct gerelateerd zijn aan 
de proeftuin. Op de verdieping wordt het gebouw uitgerust met 
kantoortuinen gerelateerd aan de proeftuin.

 Wanneer de werknemer achter de Zoutstaten links gaat, 
komt hij of zij voorbij de bestaande Zout-zoethal. Op de voorgrond 
is de nieuw te bouwen deltagoot, het kroonjuweel van de 
onderzoeksfaciliteiten, te zien. In het verlengde van de Zout-zoethal 
wordt de oude werkplaats in ere hersteld. Deze gaat niet alleen 
fungeren als werkplaats voor de onderzoekshal maar ook voor de 
Deltagoot.

 Achter het vernieuwde Gotenlab wordt, los van de 
loopbruggenstructuur, ruimte gemaakt voor enkele paviljoens. Deze 
paviljoens kennen een op zichzelf staande vormentaal. Ze doen 
dienst als vergaderomgeving wanneer de gebruiker het wenst om in 
een andere omgeving overleg te plegen. Nu wordt dit vaak gedaan 
in paviljoens bij de stichting Delft World art, enkele honderden 

afb. 5.10
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contextueel programma

 P - werknemers  onderzoek

 P - bezoekers  hoofdgebouw
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meters verderop. Deze paviljoens maken het mogelijk om deze 
gewenste faciliteiten naar de campus zelf te halen. Ze worden op het 
achterliggende natuurgebied en polderlandschap georiënteerd.

Identiteit benadering
 De entree van het gebouw bevindt zich aan de centrale as in 
de campus maar met de oriëntatierichting naar de hoofdentree van 
de campus. Zodoende vormt het zich naar de bestaande structuur 
in het plan middels zijn positie, maar biedt het tevens een duidelijke 
focus naar de entreezone toe voor de bezoeker die niet bekend is 
met de campus. Via de bestaande structuren wordt de bezoeker 
geleid naar de plek op de campus waar hij moet zijn, namelijk het 
entreegebouw. In de aanloop naar het gebouw toe ontstaat er 
geleidelijk een opgaande beweging, om uiteindelijk het gebouw op 
de 1e verdieping te betreden. Een hoogte die nodig is om als het 
ware over de fysieke grens die er in de ‘eilanden’ structuur zit heen 
te kunnen kijken. Hiermee bevindt de bezoeker zich dan ook meteen 
op het niveau waar de 1e vista zich aandoet.

 De manier waarop de werknemer het entreegebouw 
benadert, is via de afgeschermde parkeerplaats. De benadering 
van het gebouw gebeurt volgens een orthogonaal patroon. De 
zijkant van de helling voor de bezoekers stuurt de werknemer naar 
de entree op de begane grond. Deze routing, die volledig op het 
orthogonale karakter van Deltares is geënt, wordt doorgetrokken in 
het gebouw. De begane grond is volledige ter beschikking gesteld aan 
de werknemer en kent dan ook eenzelfde karakter aan orthogonale 
looplijnen en betreding van de twee deelvolumes. De verticale 
verplaatsing is eveneens orthogonaal. 

entree
 Om de entree te versterken is er uit de basisvorm op de plek 
waar de beide entrees gepositioneerd zijn een hap genomen. Bij deze 
markering in de basisvorm komen de twee verkeersstromen voor 
het eerst, zei het zijdelings, met elkaar in aanraking. De ruimte die 
vrijgelaten wordt door de hap uit de basisvorm biedt de mogelijkheid 
om de opgaande beweging in de benadering van de bezoeker door te 
zetten in een hellingbaan naar de daadwerkelijke entree.

Yield en Harvest maps
 De verschillende gebouwen zijn onderling gekoppeld op 
het gebied van water, elektriciteit en warmte. Als een variant op 
de uit de duurzaamheidvraagstukken bekende harvest maps, wordt 
er binnen de campus gezocht naar een cohesie. Een samenwerking 

afb. 5.12
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die niet alleen uitgaat van oogsten - zoals een harvest map doet - 
maar ook van zaaien, oftewel creëren. Deze cyclische benadering 
van de harvestmap wordt in het onderdeel #greenmachine verder 
uiteengezet.

 In deze lijn is een waterpartij aan de voorzijde van het 
entreegebouw gepland. Afwijkend van de van oudsher puur 
functionele benadering van de campus maakt deze waterpartij 
niet enkel onderdeel uit van het grijs water circuit. Door 
natuurlijke waterzuivering wordt er – buiten drinkwater – in de 
eigen waterbehoefte voorzien en wordt het daarnaast recreatief 
ingezet door het aanleggen van een vlonder en het creëren van 
zitgelegenheden. De waterpartij volgt een ‘natuurlijke’ vormentaal, 
en ligt enkele meters los van het entreegebouw. Het zoekt hiermee 
meer de aansluiting met de groene doorgaande as over Technopolis 
dan met de Deltares campus. Zodoende wordt deze Deltares kamer 
aan de groene as meer bij het doorgaande geheel getrokken.

afb. 5.13
Yield & Harvest maps
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 Het standaard stramien voor de bebouwing op de Deltares 
campus is ook op gebouwniveau de basisstructuur. De twee beuken 
met de Deltares gerelateerde functies volgen deze structuur letterlijk. 
De zone die staat voor de vernieuwde opvattingen conformeert 
zich eveneens aan deze structuur, zei het op een andere manier. De 
vormentaal in deze zone met een meer open karakter kent eenzelfde 
stramien. Het verschil is dat er directere verbindingen tussen de 
stramienpunten worden aangegaan. Het stramien in deze zone kent 
ook kleinere varianten van het bestaande modulaire 4800 * 4800 
mm stramien, namelijk een 600 * 600 mm stramien. Zodoende 
wordt er binnen eenzelfde structuur als de bestaande van Deltares, 
de mogelijkheid gecreëerd om directere verbindingen aan te gaan en 
meer te variëren. Doordat het op deze manier afwijkt van de puur 
orthogonale benadering van de Deltares campus symboliseert het 
de directere verbindingen zoals we die uit de natuur kennen.

3 programma onderdelen
 De programmaonderdelen: kantoor en educatie behoren 
primair toe aan Deltares zelf. Hierdoor vormen ze zich ook naar 
het orthogonale 4800 * 4800 mm stramien. In de vorm van 
bouwblokken, ofwel beuken, flankeren zei de middenzone, 
die bestemd is voor onderlinge ontmoeting tussen de Deltares 
werknemer en de bezoeker. De afmetingen van de flanken kennen 
als basis 3 stramienen in de breedte (14,4 m.) en 8 in de diepte ( 38,4 
m.). In de rechterflank is de entree gesitueerd, die benadrukt wordt 
door het weglaten van een aantal stramienen op de begane grond en 
de 1e verdieping. 

 De exporoute die door het entreegebouw loopt is het best 
te kenmerken door de vistas die de route biedt op de praktische 
onderzoeksfaciliteiten van Deltares. Deze uitkijkpunten nestelen 
zich tussen de orthogonale programmaonderdelen. Daar waar ze 
direct grenzen aan de Deltares onderdelen vormen ze zich naar het 
Deltares stramien. Op het moment dat dit niet het geval is, geeft het 
600 mm. *600 mm. stramien houvast. Deze ruimtes worden naast 
uitkijkpunt ook gebruikt om Deltares gerelateerde schaalmodellen te 
exposeren, zoals die van de zeer bekende Oosterschelde kering. 

 Zoals aangeduid, is de centrale beuk primair bedoeld voor 
verkeersruimte van de exporoute en de ontmoeting tussen Deltares 
en de bezoeker. Daar waar de Deltares beuken en de openbare 
beuk elkaar ontmoeten zijn het een serie balkons die de twee 
richtingen doen versmelten. De voor de bezoeker bedoelde interne 
verkeersstromen hebben plaats op verschillende van deze balkons. 

#ontwerp
 gebouw

afb. 5.15
ruimtelijk programma, functies

afb. 5.14
ruimtelijk programma, structuur



77
educatieexpokantoor
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Loopbruggen dwars door de openbare beuk verbinden het 3-tal 
onderdelen van de expo die in de Deltares beuken geplaats zijn.

 De van dit orthogonale grid afwijkende beuk, kent ter 
plaatsen waar de orthogonale programmaonderdelen eindigen een 
scheiding. Om mee te doen in de oriëntatie van de aangrenzende 
middenzone wordt aan de hand van de het 600 * 600 mm stramien 
een aantal stramienen toegevoegd.

Routing bezoeker
 De routing die de bezoeker door de expo leidt, is zoals 
de benadering van het gebouw door deze doelgroep. De directere 
verbindingen tussen twee punten ten opzichte van de rationele 
benadering van de Deltares campus worden in het gebouw 
doorgetrokken. Ze conformeren zich hiermee gedeeltelijk aan de 
structuur die de omgeving hen geeft. Desondanks onttrekken ze 
zich hier op het eerste gezicht duidelijk aan. Daar waar de bezoekers 
de contouren van het algehele basisvolume betreedt, maakt een 
hellingbaan de stijgende beweging in de aanlooproute af, richting 
de daadwerkelijke entree. Hier wordt de bezoekers voor het eerst 
duidelijk geconfronteerd met de Deltares structuur, doordat de 
overhangende 2e verdieping die de contouren van het gebouw 
benadrukt, een omsluitend gevoel biedt. 

 De richting van de hellingbaan geeft in eerste instantie 
een overzicht. Over de balie waar men zich dient te melden; is het 
centrale atrium te zien. Het daadwerkelijk betreden van het gebouw 
buigt deze richting af richting de 1e exporuimte. Links van de glazen 
deuren die de bezoekers het grootste schaalmodel van de expo 
toont,  gloort de eerste loopbrug van de exporoute als hint aan de 
bezoeker dat deze route door het hele gebouw loopt. Maar voordat 
de bezoeker de daadwerkelijke route kan beleven dient hij of zij zich 
te melden bij de balie die als fysieke, maar niet als visuele, barrière 
de bezoeker van de centrale beuk scheidt. 

 Beginnend aan de exporoute opent de bezoeker de glazen 
deuren naar de 1e exporuimte. In deze ruimte, die reikt van begane 
grond tot en met de 1e verdieping, staat een immens schaalmodel 
dat zich reeds nadrukkelijk had aangediend. Het schaalmodel 
van een stukje van de Oosterscheldekering heeft zijn meest in 
het oog springende kenmerken ter hoogte van de 1e verdieping. 
Aan de rondgang, die de bezoeker de kans geeft het schaalmodel 
van alle kanten te bekijken, bevinden zich twee trappen naar de 
begane grond. Zodoende is voor de nieuwsgierige bezoekers ook 

afb. 5.16
schema routing bezoeker
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afb. 5.17
impressie routing bezoeker

afb. 5.18
oosterscheldekering

afb. 5.19
referentiebeeld ‘waterschaduw’

de onderzijde van dit stukje techniek te beleven. De zijde van de 
rondgang in deze exporuimte die zich aan de buitengevel bevindt, 
biedt via een 2 verdiepingen hoge houten erker, door een vliesgevel 
uitzicht op het hoofdgebouw en op verder op de campus gelegen 
bebouwing. Via deze vista worden het karakter van de structuur 
van de Deltares campus via de brutalistische stijlkenmerken van 
het hoofdgebouw en het lijnenspel dat hierin voorkomt getoond. 
Eveneens vangt de bezoeker zijdelings een glimp op van de 
polderstructuur die de gradiënt van de campus moet waarborgen.

 Nadat de bezoeker de 1e exporuimte verlaat richting het 
centrale atrium, ligt in het verlengde van de rondgang de loopbrug 
naar de 2e expo ruimte. De houten loopbrug verbindt de eveneens 
houten balkons aan weerszijden van de Deltares beuken. Op het 
moment dat het 1e balkon wordt betreden, wordt het duidelijk dat 
er allerlei bewegende schaduwlijnen over de houten vloeren dansen. 
Een tafereel dat doe denken aan een zwembad of een aquarium, en 
de vraag opwerpt waar het vandaan komt. Een blik naar het glazen 
dak van het atrium leert de bezoeker dat er een laag water over het 
gebouw ligt. Een laag water die de basis vormt van het energetisch 
model van het entreegebouw. Hier betreedt de bezoeker voor het 
eerst van binnenuit de wereld van Deltares. Daar waar de balkons 
ophouden en de kantoren en educatieve functies beginnen, is door 
de houten kozijnen een glimp op te vangen van de werknemers die 
gebruik maken van het entreegebouw. 

 Eenmaal aan de overzijde dient zich een grote ruimte aan 
met een enkele verdiepingshoogte. In het midden van de ruimte 
bevindt zich een schaalmodel van de gehele Deltares campus aan 
de Rotterdamse weg. Via interactief beeldmateriaal wordt duidelijk 
gemaakt welke functie de bebouwing op de campus heeft. De 
nadruk hierbij ligt op de praktische onderzoeksfaciliteiten. Er is ook 
een scherm gereserveerd voor de toelichting bij het water dat op 
het atrium ligt. Aangrenzend aan de achterzijde van het gebouw ligt 
een grote hal. In deze hal worden delta zones op schaal nagebouwd 
om vervolgens met golfslagmachines verschillende scenario’s na te 
bootsen. Een erker die in vormentaal hetzelfde is als de vorige richt 
zich op de glasgevel aan de kop van deze Zout-zoethal. Hier kan de 
bezoeker de proefopstellingen met eigen ogen aanschouwen.

 
 De toelichting bij de maquette van de campus leert 
de bezoekers dat de praktische testen cruciaal zijn voor de 
ontwerpen van Deltares. Het is letterlijk van levensbelang dat de 
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oosterscheldekering waarvan schaalmodel sfeer referentie ‘waterschaduw’
te zien is in exporuimte 1

entreebalie bezoekers
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computermodellen op schaal getest worden voor een ontwerp 
goedgekeurd kan worden. Dat soms zelfs schaalproeven niet 
voldoende zijn, is de inleiding voor de 3e en laatste expo ruimte, 
de ‘tribune’ die uitzicht geeft op het kroonjuweel van de praktische 
onderzoeksfaciliteiten van de Deltares campus.

 De route naar de 3e exporuimte had zich al aangediend. 
Deze wordt namelijk bereikt via eenzelfde loopbrug. Echter deze 
loopbrug brengt de bezoeker van de 1e verdieping naar de 2e 
verdieping. Een hellingbaan die de bezoeker bovenaan een soort 
van tribune brengt. De deltagoot dient zich in het verlengde van de 
tribune aan. Een unieke testfaciliteit, waarin in een goot van 275 m 
lang 1 op 1 schaalproeven worden gedaan. Er kunnen golven van ca. 
5 m worden opgewekt. De tribune loopt uit in een eveneens houten 
erker, van anderhalve verdiepingshoogte, en bied naast zicht op de 
Deltagoot, ook zicht op de gehele campus. De toelichting die in de 
2e exporuimte over de campus werd gegeven is in deze ruimte op 
levensechte schaal te aanschouwen, net zoals de proeven die gedaan 
worden in de Deltagoot. 

 Onderaan de tribune, maakt de bezoeker rechtsomkeer 
richting uitgang van het expo-onderdeel van het entreegebouw. 
Aan de linkerzijde tekent zich achter een translucente beglazing een 
collegezaal af. Het plafond van de collegezaal vormt de tribunevloer 
van exporuimte 3. Vanuit hier wordt de 2e helft van de verdieping 
afgedaald naar de voor de expo geldende basis verdieping, de 1e 
verdieping. Hier eindigen de contouren van de collegezaal. Hier 
is onder begeleiding van een werknemer de educatieve beuk te 
betreden. De collegezaal zelf kan betreden worden, maar ook 
de workshopruimten op de 2e verdieping. Wanneer er van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt wordt, wordt de bezoeker, 
voor exporuimte 1 langs, naar een koffiecorner geleid. Hier kan de 
bezoeker op een van de balkons nogmaals een overzicht krijgen 
van de middenzone, alvorens hij of zij via de andere zijde van de 
entreebalie het gebouw weer kan verlaten.

afb. 5.20-21
impressies routing bezoeker
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zicht op capus vanuit exporuimte 3

zicht op exporuimte 2 vanuit loopbrug door centraal atrium
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Routing Deltares
 Zoals de werknemer gewend is zich te verplaatsen binnen 
de bestaande structuur van de Deltares campus, zo benadert hij of 
zij ook het entreegebouw. Een orthogonaal pad van - hergebruikte 
- betontegels biedt de werknemer toegang tot het entreegebouw. 
Tussen de hellingbaan voor de bezoekers en de 1e exporuimte zijn 
glazen toegangsdeuren geplaats. Een doorgaande verkeersruimte 
leidt de werknemer de centrale verkeerszone in. Voor diegenen die 
het gebouw op uitnodiging betreden is er een receptieruimte aan 
hun linkerhand, met in het verlengde een wachtruimte die, enigszins 
beschut, zicht bied op de centrale verkeersruimte. 

 Ook de genodigde bezoeker aan het educatieve onderdeel 
van het entreegebouw komt op deze manier binnen en meldt zich 
bij de receptiebalie. Vervolgens biedt eenzelfde betontegelpad het 
vervolg naar de daadwerkelijke Deltares functies in het gebouw. Met 
aan de linkerzijde de kantoorfunctie en rechts de educatieve functie. 

 Het haakse pad biedt toegang tot deze functies op de 
begane grond. In Beide beuken is een verticale zone ingericht om 
verkeer tussen verdiepingen mogelijk te maken. In het onderdeel 
waar de kantoren zich bevinden, brengt een lift of het trappen huis de 
werknemer langs de verschillende kantoortuinen en overlegruimtes.

 Het educatieve onderdeel van het gebouw biedt op de 
begane grond toegang tot een lezingzaal. Aanvullend op de lezingzaal 
kunnen de workshopruimtes gebruikt worden. Deze liggen op de 2e 
verdieping en zijn via een trap of lift te bereiken. Op de 1e verdieping 
is er de mogelijkheid om de bezoekersstroom tot deze beuk toe te 
laten. Buiten de lezingzaal is er vanuit de Deltares beuken direct 
contact mogelijk met de middenzone. Dit gebeurt via de balkons 
die als intermediair tussen de centrale beuken de twee flankerende 
beuken fungeren.

afb. 5.23-25
impressies routing werknemer

afb. 5.22
schema routing werknemer
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routing naar de 2 zij beuken

wachtruimte werknemersentree
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Plattegronden & doorsneden
 De ordening van de specifieke ruimten in het entreegebouw 
is in dienst van de verschillende routes en de interactie tussen 
werknemer en bezoeker. Om de werknemers van Deltares toch de 
mogelijkheid te geven om teruggetrokken van de centrale open beuk 
hun werkzaamheden uit te voeren is er ruimte gereserveerd voor 
overlegruimten met een formele ondertoon aan de buitengevels. 
De minder formele ruimten, zoals repro en koffiecorners, 
verkeersruimten en informele spreekkamers grenzen aan de balkons. 
De invulling is weergegeven in de volgende schema’s; verwerkt in de 
plattegronden en doorsneden. Deze zijn ook als bijlage tek-01 t/m 
tek-xx terug te vinden.

 In de plattegronden zijn eveneens een tweetal energetische 
doorsnedes aangegeven. Aan de hand van deze doorsnedes wordt 
het energetische model van het entreegebouw schematische 
weergegeven. Dit gebeurt in het onderdeel #greenmachine. Hier zal 
ingegaan worden op de energetische kwaliteiten van de waterlaag 
op het atrium waaraan in de beschrijving van de routing als is 
gerefereerd. Het achterliggende principe is van de hand van TNO, 
afdeling glastuinbouw te Delft, en kent de naam Aqautop. Daarnaast 
krijgt ook de positionering van de balkons aandacht. Deze zijn 
namelijk verantwoordelijke voor een interne schaduwwerking in de 
nood-zuid lijn die in het entreegebouw ligt.

afb. 5.28-30
plattegronden

afb. 5.26-27
doorsneden
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Gevels 
 De onderdelen die de gevels van het entreegebouw vormen 
zijn in te delen in 3 typen. De gevels waarachter het kantoor en de 
educatieve functies zich bevinden, de gevel waar het centrale atrium 
de Deltares onderdelen doorbreekt en de erkers die uitzicht bieden 
op de praktische onderzoeksfaciliteiten op de campus.

 De Deltares gevels kennen een betonnen buitenschil, 
voorzien van een regelmatig verticaal sleuvenpatroon. Daar waar 
kozijnen zijn gepland zijn de sleuven schilbreed om daglichttoetreding 
mogelijk te maken. Het consequent doorzetten van dit patroon geeft 
de Deltares gevelonderdelen een robuust en gesloten karakter, en 
is hiermee contrasterend met de overige open gevelonderdelen. De 
hoogte van de sleuven correspondeert met de verdiepingshoogte van 
de kantoren. Dit is een duidelijke verwijzing naar de horizontaliteit 
die veelvuldig voorkomt in de bestaande bebouwing op de campus. 
Daar waar het gesloten karakter van de Deltares gevel zich opent, 
zijn de publiektoegankelijke ruimtes zichtbaar die door de Deltares 
structuur heen verweven zijn. 

 Het centrale atrium houdt zich aan de grenzen van de 
basisvorm van het entreegebouw. De vliesgevel met daarachter de 
houten hoofddraagconstructie die binnen en buiten scheidt, neemt 
als uiterste grens de structuur van Deltares aan. De erkers uitten 
zich dit daarentegen wel buiten deze basisvorm. Als plaatselijke 
doorbreking van de basisstructuur, gaan zij een verbinding aan 
met de wat frivolere structuur van het aangrenzende park en 
polderlandschap. Het 600 * 600 mm. stramien geldt als onderlegger 
voor de vormentaal van deze erkers, en dient als verbinding tussen 
deze twee structuren. De erkers breken niet alleen door de Deltares 
gevel heen maar zijn eveneens verbonden met het centrale atrium. 
Daar waar ze geen directe, fysieke relatie aangaan met de Deltares 
gerelateerd programmaonderdelen volgen zij de variant op de 
Deltares structuur die eveneens voor de balkons geldt. 

afb. 5.31-34
gevels
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Constructie
 De constructie bestaat uit een combinatie van kolommen 
en dragende vloeren. Beide zijn van hout. Het glazen Aquatop dak in 
het atrium wordt ondersteund door houten liggers. Alle kolommen 
en liggers bestaan uit samengesteld, zogeheten gelamineerd hout. 
De vloeren hebben ook een samengesteld karakter, maar dan op een 
minder conventionele wijze. Ze zijn gemaakt van onbehandeld hout, 
waarbij lagen hout aan elkaar worden verbonden met beukenhouten 
schroeven. Een recent ontwikkeld massief houtbouwsysteem dat 
luistert naar de naam: Nur-Holz 

 Het systeem bestaat uit een centrale, constructieve 
kern, waartegen lagen hout in horizontale, diagonale en verticale 
richting gemaakt worden tot de gewenste vloer of wanddikte. Er 
wordt uitsluitend onbehandeld naaldhout gebruikt. Het hout wordt 
gekapt in de winterperiode, wanneer de boom in zijn rustfase is. 
Het hout is dan optimaal van kwaliteit en kent een vormvastere 
kwaliteit. De verschillende lagen worden middels de beukenhouten 
schroeven in het paneel geschroefd tot halverwege het laatste 
paneel. De schroeven worden vooraf gedroogd, zodra ze in het 
hout zijn geschroefd nemen ze het restvocht op van het overige 
hout, ze zwellen. Er is daarmee een onwrikbare verbinding tot stand 
gekomen.

 Daar waar de erkers met de uitkijkpunten op de campus 
de structuur van de gevel doorbreken ontstaan uitzonderingen op 
de basisstructuur. De vloerelementen worden als een overstek tot 
de rand van de erkers doorgetrokken. De achterconstructie van de 
vliesgevel tussen de houten vloeren van de erkers vangt de krachten 
van het dakvlak en de bovenliggende verdieping op. De overstek die 
vervolgens de krachten naar de fundering af moet dragen is maximaal 
2400 mm, en minimaal 1200 mm. Voor de balkons geldt een zelfde 
structuur, met een maximaal overstek van 2400 teruglopend naar 
600 mm. Het grote verschil is dat de kolomstructuur hier niet 
doorbroken wordt.

afb. 5.37
constructie

afb. 5.35-36
Nur-Holz systeem
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 De materialisatie van het entreegebouw volgt de 
programmatische verdeling tussen de Deltares gerelateerde 
onderdelen en de publiek toegankelijke onderdelen. Op hoofdlijnen 
is de materialisatie dan ook in te delen in twee typen. Materialisatie 
volgens een duurzaamheidsprincipe dat een technische cyclus 
volgt voor de Deltares beuken, een materialisatie volgens een 
duurzaamheidsprincipe dat de natuurlijke cyclus volgt voor de 
publiek toegankelijke zones. Deze tweedeling is gerelateerd aan 
uit cradle to cradle geleende cycli, de technosfeer en de biosfeer2. 
Een theorie waarnaar in de papers in bijlage P1 t/m P3 eveneens 
verwezen wordt. De materialisering en de technische uitwerking is 
in detail weergegeven in de reeks verticale details die samen een 
doorsnede over een betonnen gevel, en een houten erker vormen.

 De gevel waarachter de werknemer vertoeft, bestaat 
uit 2 schillen, een dunne betonschil voorzien van een regelmatig 
patroon aan sleuven, en een isolerende schil die vergelijkbaar is 
met een houtskeletbouw structuur. In deze houtskeletbouw schil is 
ook de daglichtvoorziening voor de kantoor- en educatieve functie 
opgenomen. Op de plekken waar de kozijnen zijn gepland zijn de 
sleuven in de betonschil door en door. Daar waar de gevel dicht is zijn 
de sleuven tot halverwege de schil doorgezet. De betonschil bestaat 
uit geprefabriceerde elementen. Deze verdiepingshoge elementen 
zijn 1200 mm breed, 150 mm diep en 3600 hoog. 

 De erkers kennen net als de balkons voornamelijk een 
houten afwerking. De vloeren waartussen een vliesgevel een breed 
uitzicht biedt zijn afgewerkt met lichtgrijs, geschaafd lariks. De 
borstweringen ter plekke van de balkons zijn van glas. Zowel de 
vloeren bestemd voor de werknemer als de vloeren die publiek 
toegankelijk zijn, kennen dezelfde constructieve basisopbouw van 
het Nur-Holz systeem. Hoe de verschillende schillen en de constructie 
in elkaar vallen is eveneens in de detaillering uitgewerkt. 

2  Braungart, McDonough, 2002, P92-93

#ontwerp
 detail

afb. 5.40-48
materialisatie en detaillering

afb. 5.38-39
schematisering materialisatie
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Lariks delen 220*22-
Houtvezel isolatieplaat-

Nur-Holz massief houten 
vloer-

Isolatie-
Verduurzaamde lariks-

delen 220*22

Prefab beton- 
buitengevel element 

1200*3600
Houten kozijn-

Aanzicht houten-
kolom

Aanzicht houten erker

Gerecyclede tapijttegels-
Houten ondervloer-

Houtvezel isolatieplaat-
Betonvloer-

Isolatie-
Funderingsbalk-

Gerecyclede tapijttegels-
Houten ondervloer-

Houtvezel isolatieplaat-
Nur-Holz massief-

houten vloer
Akoestische isolatie-

Gerecyclede-
plafondplaten

EPS gevuld prefabbeton-
element
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-Gelamineerde
houten randbalk
-Aluminium glasgevel
-Stalen constructie

Dakbedekking-
Afschot isolatie-

Nur-Holz massief- 
houten vloer

Akoestische isolatie-
Gerecyclede plafondplaten-

EPS gevuld prefabbeton 

element
Prefab beton buitengevel 

element 1200*3600
HSB binnengevel element

Aanzicht houten kolom

Gerecyclede tapijttegels-
Houten ondervloer-

Houtvezel isolatieplaat-
Nur-Holz massief-

houten vloer
Akoestische isolatie-

Gerecyclede plafondplaten-

Aanzicht houten erker-Verduurzaamde lariks-
delen 220*22

Onderconstructie-
lariks delen

Dakbedekking-
Afschot isolatie-

Nur-Holz massief-
houten vloer

Isolatie-
Akoestische isolatie-
Lariks delen 220*22-
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#greenmachine
 Yield & Harvest map

 In een groene- of duurzame bouwopgave is lokaliteit een 
belangrijk aspect. Een aspect dat op allerlei manieren kan wordt 
gebruikt. De meest voor de handliggende manier is het gebruik 
van lokale materialen. Maar lokaliteit kan ook op andere manieren 
worden benut. Bijvoorbeeld op het gebied van energieopwekking 
en stijlkenmerken. Een concrete toepassing van lokaliteit is het 
opstellen van een zogenaamde Harvest map. Een principe dat het 
bureau ‘2012 architecten’ gebruikt bij meerdere van hun projecten; 
met villa Welpeloo als ultiem voorbeeld. Bij dit project werden lokaal 
beschikbare materialen m.b.v. een Harvest map in kaart gebracht. 
Deze is er dan ook op toegerust om in kaart te brengen wat er te 
oogsten valt in de directe omgeving van een project.

 Harvest maps brengen dus beschikbare kwaliteiten van de 
directe omgeving in beeld. In principe gaat dit alleen uit van oogsten, 
maar ‘wie oogsten wil zal moeten zaaien’. Zeker met de cyclische 
benadering in het achterhoofd. Een benadering die eveneens een 
belangrijk aspect vormt in duurzaamheidvraagstukken.

 Bij het maken van een Harvest map zijn verschillende 
schaalgroottes denkbaar. De campus kan op zichzelf al in een 
dergelijke map in kaart gebracht worden, maar op de campus 
is oogsten alleen, geen optie. Er is een substantiële vraag naar 
water van een constante kwaliteit. Water, nodig om praktische 
proefopstellingen mee te testen. Daarnaast is er een eveneens 
substantiële vraag naar warmte voor de energetisch verouderde 
voorraad aan gebouwen op de campus. Het water en de warmte 
komen momenteel van buiten de campus, maar aan deze vraag zou 
ook voldaan kunnen worden d.m.v. kwaliteitsimpulsen op de campus 
zelf. Waardoor er niet alleen maar ‘geoogst’ wordt op de campus, 
maar ook ‘gezaaid’. Dus naast het opstellen van een Harvest map, 
ook een Yield map opstellen om zodoende de aanpassingen in het 
plan bij te laten dragen aan de algehele duurzame kwaliteit van de 
campus. Het stedenbouwkundige plan voorziet in een wisselwerking 
tussen behoevende- en leverende bouwwerken. Op het gebied van 
water, elektra en warmte is er op hoofdlijnen een wisselwerking 
opgesteld. 

natuurlijke waterzuivering
 Op het terrein zijn op strategisch plaatsen enkele 
waterpartijen gepositioneerd. Deze zijn verantwoordelijk voor de 
interne waterhuishouding van de campus. Niet in de functie zoals we 
die uit het polderen kennen, maar als grijswatervoorziening. Deze 
waterpartijen verbinden de grijswatercircuits van de verschillende 

 Het entreegebouw voor de 
Deltares campus is ontworpen met 
het duurzaamheidsvraagstuk als een 
gelijkwaardig uitgangspunt naast 
de conventionele architectonische 
uitgangspunten zoals identiteit en 
programma. De ontwerpkeuzes 
weerspiegelen dan ook een bewustere 
omgang met onze leefomgeving 
die hand in hand gaan met de 
ambities van Deltares om zich open 
te stellen voor de maatschappij en 
zich op te stellen als transparant en 
toegankelijk kennisinstituut. Bij het 
innovatieve karakter van Deltares als 
kennisinstituut horen ook innovatieve 
toepassingen op het gebied van de 
groene bouwopgave. Zo is er naar 
de locatiespecifieke kwaliteiten van 
de campus gekeken. Waarin niet 
alleen centraal staat wat de locatie 
kan opleverend, maar ook naar 
wat er aan toegevoegd kan worden. 
Want zonder te zaaien, kan er niet 
geoogst worden. Daarnaast is een 
innovatie uit de kasbouw toegepast 
in het entreegebouw. Een warmte- en 
koudedeken die seizoensgebonden het 
klimaat regelt in de middenbeuk.

afb. 6-01
harvest map concept

afb. 6-01
harvest map
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gebouwen om piekgebruik bij bijvoorbeeld een grootschalig 
onderzoek, maar ook tijdens een congres op te vangen. De werking 
van dit grijswaterssysteem gebeurt aan de hand van een gesloten 
cyclus. Een cyclus die op natuurlijke wijze water zuivert middels 
een helofytenfilter. Een waterreservoir met rietachtige beplanting - 
helofyten genaamd - die rioolwater op natuurlijke wijze tot drinkbaar 
water zuivert.

 De werking van het systeem van een helofytenfilter berust 
met name op bacteriële activiteit. Het is dus niet zozeer de beplanting 
die zuivert, maar de omstandigheden die de helofyten creëren die 
voor de zuivering zorgen. Vooral rond de rietwortels ontwikkelen zich 
na korte tijd grote concentraties bacteriën die de afvalstoffen in het 
water zeer efficiënt afbreken. De bacteriegroei rond de wortels wordt 
bevorderd door de rietplanten zelf, doordat ze via hun metabolisme 
zuurstof uit de lucht opnemen en naar de wortels transporteren. Wat 
verder van de wortels af is de bodem zuurstofarm. Hier bevinden 
zich andere bacteriën, met een andere uitwerking op het water. 
Juist deze unieke combinatie van verschillende bacteriesoorten 
in een rietfilter zorgen voor het grote zuiverende vermogen. 

 Op de campus wordt met een overloopsysteem een 
aantal filters aan elkaar gekoppeld. Vervolgens wordt er een 
verbinding gemaakt met de polderstructuur die in en om de 
campus de polder droog moet houden. De filters vormen een buffer 
tussen de polderstructuur en de watercyclus van de kantoren en 
onderzoekshallen. Zodoende kan in geval van piekbelasting water uit 
de polder aan het systeem worden toegevoegd. Na zuivering kan het 
worden ingezet in het grijswatercircuit. Wanneer er de behoefte is 
om grote hoeveelheden water af te voeren, zoals na een intensieve 
reeks aan proeven op de campus, kan dit via de zelfde polderstructuur 
worden afgevoerd. De helofytenfilter geldt in deze als buffer tussen 
de piekbelasting en de afwatering van de polder. Zodoende wordt 
het water dat in eerste instantie aan de polder onttrokken werd, in 
betere kwaliteit teruggebracht in zijn eigen structuur.

warmteoverdracht
 Op het gebied van warmtehuishouding is eveneens naar 
een wisselwerking gezocht. Gebouwen met een intensief gebruik 
zoals de kantoorfaciliteiten op de Deltares campus hebben van 
oudsher een warmtebehoefte. Zeker wanneer de huisvesting 
een lage energetische kwaliteit heeft zoals op de Deltares 
campus. Bij nieuwbouw van kantoren is van verwarmen echter 
nauwelijks spraken. De combinatie van een goede isolatie en de 

afb. 6-06
waterkwaliteit

afb. 6-05
rietwortels 

afb. 6-04
schema helofytenfilte

afb. 6-03
helofytenfilter
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interne warmtelast zorgen ervoor dat het interne klimaat eerder 
gekoeld dan verwarmt dient te worden. De gebruiker zelf, en de 
apparatuur die gebruikt wordt, levert namelijk een groot deel van 
de warmtevraag van een nieuwbouwkantoor. Er is dus eerder de 
vraag om warmte af te voeren dan om het op te wekken in geval 
van nieuwbouw. Op de campus is naast het entreegebouw ruimte 
gereserveerd voor twee andere nieuwe gebouwen. Deze twee 
gebouwen hebben voornamelijk een kantoorfunctie. Het overschot 
aan interne warmtelast wordt vanuit deze gebouwen, net zoals het 
entreegebouw, afgevoerd naar naastliggende bebouwing. Zodoende 
profiteert de bestaande bebouwing van de energetische kwaliteiten 
van de nieuw te bouwen onderdelen op de campus.

zonne-energie
 Deltares kent in zijn huidige vorm een grote voorziening 
voor het opwekken van elektriciteit; de winning van zonne-energie. 
Het dak van de Zout-zoet hal is namelijk voor een groot deel voorzien 
van PV-cellen. Met de productie van het dak kan een deel van de 
campus voorzien worden van elektra. Door de capaciteit van het 
dak te vergroten, en de oude werkplaats eveneens te voorzien van 
deze PV-cellen, krijgt Deltares een nog grotere capaciteit als energie-
opwekker. Zodoende wordt de energie opgewekt op de plekken op 
de campus waar de meeste energie verbruikt wordt. Namelijk de 
praktische onderzoeksfaciliteiten. Ook al zal deze maatregel bij lange 
na niet in de energiebehoefte kunnen voorzien. De energiebehoefte 
voor de deltagoot alleen al is die gelijk aan de productie van 
een kleine kernreactor. De opgewekte energie draagt bij aan het 
minimaliseren van de energiebehoefte van buitenaf voor de overige 
functies op het terrein.

afb. 6-07
PV-cellen
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 Met de aard van de opgave en de specifieke gebruiker in 
gedachte, is gezocht naar een energetisch model waarin het element 
water goed tot zijn recht komt. In het algemeen zijn er verschillende 
opties. Vaak kent het water hierin een verborgen karakter. 
Warmtepompsystemen, betonkern activering of energieheipalen 
zijn allemaal voorbeelden waarbij water als energiebron en/of 
transportmiddel een grote rol spelen. In al deze gevallen is er voor 
het blote oog eigenlijk weinig van te merken. 

 Een systeem waarin de kwaliteiten van water geïntegreerd 
zijn in zowel identiteit, esthetiek en energetische motieven is het 
Aquatop systeem. Een systeem dat uit de kasbouw komt, bedoeld 
om de extreme temperatuurverschillen in de glazen kassen terug 
te dringen. Dit Aquatop principe komt van de hand van TNO 
glastuinbouw en is in combinatie met KEMA, Ideeuwes en Bosvariant 
verder ontwikkeld.

 Het Aquatop systeem combineert twee bestaande 
technieken. Het Smartdek: een kasdek met thermische en 
optische eigenschappen die regelbaar zijn al naar gelang de 
klimaatomstandigheden binnen en buiten de kas. De Energypool: een 
vloeibare energiedrager bovenop het kasdek, in de vorm van water, 
die thermische energie accumuleert, distribueert en transporteert. 
Het Aquatop systeem vangt energie in de vorm van koude en warmte 
en slaat dit tijdelijk op in een ondergrondse, seizoensgebonden, 
voorziening, zogeheten aquifers. De werking ervan is weergegeven in 
het volgende schema.

 De combinatie van fysieke beleving en de energetische 
kwaliteiten van dit Aquatop systeem maken het interessant voor het 
entreegebouw. Dit ogenschijnlijk lowtech principe om een gebouw 
te voorzien van een warmte- en koude deken is door iedereen te 
begrijpen. Deze kwaliteit wordt gecombineerd met een hightech 
implementatiemodel en eenzelfde prestatie op energetische vlak. De 
capaciteit van de zogenoemde AQUATOP is zodanig dat de toepassing 
er van voor een gebouw van deze schaal eenvoudig te behappen 
valt. 

 

#greenmachine
 Aquatop concept

afb. 6-09
principe schema Aquatop

afb. 6-08
proefopstelling Aquatop
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 Het Aquatop principe is de basis van het energetisch model 
voor het entreegebouw. De mogelijkheid tot seizoensgebonden 
opslag van het water dat over het dak loopt maakt een gebruik in 
zowel de zomer- als wintersituatie mogelijk. De potentiële energie-
inhoud van het systeem maakt het zelfs mogelijk om het niet alleen 
als een warmte/koude deken in te zetten, maar ook als koeling en 
verwarming van de afzonderlijke ruimten. 

 Om dit te bewerkstellingen is slechts een geringe laag water 
nodig. De dikte van de laag water bij proefopstelling van de Aquatop 
bij TNO glastuinbouw bedraagt slechts 10 mm. In het geval van het 
entree gebouw is volgens Jan Ruigrok van TNO een laag van 20 mm. 
meer dan voldoende om aan de energiecapaciteit te voldoen die een 
gebouw van deze schaal vraagt.

 Het centrale atrium wordt in het energetische model 
behandeld als een onverwarmde ruimte. De Deltares beuken 
worden wel geconditioneerd. In principe is het zo dat alle publiek 
toegankelijke ruimten niet voorzien worden van installaties. Toch 
worden deze ruimten enigszins geconditioneerd. Het Aquatop 
systeem samen met een seizoenafhankelijk ventilatieprincipe zorgt 
er voor dat de schommelingen niet te groot worden 

Zomer 
 De inschatting is dat het Aquatop systeem uitermate 
geschikt is voor de zomersituatie. De koude die uit de wintersituatie 
is opgeslagen in het ondergrondse waterreservoir kan het gehele 
dak koelen. Dit heeft als gevolg dat de interne warmtelast drastisch 
kan worden verlaagd. Daarnaast fungeert het water als zonwering. 
Doordat de zon het water opwarmt, wordt de energie –warmte 
in dit geval – overgedragen op het water. Hierdoor dringt het niet 
door tot het gebouw. Om de warmte die in het water gaat zitten 
niet tot het gebouw door te laten dringen is een gecontroleerde 
stroomsnelheid van het water nodig. Deze kan per uur variëren 
afhankelijk van de omstandigheden. Het ontstaan van condens 
aan de onderzijde van het waterdak wordt op een zelfde manier 
gecontroleerd. Desalniettemin zullen in de kozijnconstructie 
voorzieningen aangebracht worden om kosten wat kost ‘regen’ in 
het atrium te voorkomen. Binnen deze ontwerpopgave is de tijd 
te kort om na te rekenen of de gemaakte inschatting correct is. 
Wanneer de kans op oververhitting toeneemt is er de mogelijkheid 
om het water als ‘koelvloeistof’ voor het gebouw in te zetten, in een 
laagtemperatuursysteem. Een dergelijk systeem is vergelijkbaar met 
vloerverwarming of een koelplafond.

afb. 6-10
energetische model - zomer

#greenmachine
 energetisch model
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 Als ventilatiesysteem is primair gekozen voor een systeem 
dan gebruik maakt van geothermische energie. Dit wil zeggen dat 
er middels warmte-uitwisseling gebruik wordt gemaakt van de 
constante temperatuur die de bodem heeft. De ventilatielucht wordt 
via ondergrondse kanalen in het atrium ingeblazen. Van hieruit 
wordt het over de verschillende programmaonderdelen verdeeld. 
Dit gebeurt voornamelijk handmatig via te openen kozijnen van de 
Deltares beuken aan dit atrium. Verder is er ook de mogelijkheid om 
natuurlijk te ventileren via de buitengevel, door handmatig kozijnen 
te openen. 

Interne schaduwwerking
 Als toegeving op de zonwerende eigenschappen van het 
Aquatop principe zijn er de serie aan balkons in het atrium. De noord-
zuid richting die de balkons volgen, wordt richting de noordzijde 
steeds korter naarmate de hoogte toeneemt. Ook in de oost-west 
richting neemt de diepte van de balkons per verdieping richting 
de Deltares beuken af. Op deze manier wordt de hoge zomerzon 
geweerd terwijl de lage winterzon de ruimtes wel kan betreden.

Winter
 De ventilatie in de winter werkt in tegengestelde richting. 
Daardoor is er dan ook een gebalanceerd systeem nodig om 
lucht met de juiste temperatuur op de werkplekken te krijgen. De 
voorverwarmde lucht wordt in deze periode via het atrium afgevoerd. 
Het in principe ongeconditioneerde atrium maakt zodoende gebruik 
van de restwarmte van de Deltares beuken. 

 In de winter werkt het Aquatop systeem andersom, door de 
in de zomer verkregen warmte in te zetten. De inschatting is dat dit 
echter een stuk minder effectief is. Door de hoogte van het atrium, 
en de eigenschap dat warme lucht stijgt ten op zicht van koude lucht, 
zal de warmte-energie van het water geen groot deel van het atrium 
bereiken. Toch is het, naast de gewenste beleving die het met zich 
mee brengt, nodig om het syteem in de winter te gebruiken. De 
koud die het systeem vangt is namelijk weer van belang in de zomer. 
Daarnaast is naar aller waarschijnlijkheid een extra warmtebron 
nodig om extreme koud op te kunnen vangen. Deze bron is alleen 
nodig in de winter en kan hier dus volledig op worden ingericht. 
Vandaar dat er een elektrische warmtepomp (EWP) met oppervlakte 
water als bron wordt ingezet als extra warmtebron.

 In de herfst- en winterperiode wordt de Aquatop het 

afb. 6-11
interne schaduwwerking

afb. 6-12
energetische model - winter
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meest op de proef gesteld op het gebied van onderhoud. Vuil en 
bevriezing liggen op de loer. Het bevriezen van het water kan worden 
ondervangen door het monitoren van de aanvoertemperatuur van 
het water wanneer het op het dak met de buitenlucht in aanraking 
komt. Een secuur geregelde stroomsnelheid en het eventueel 
toevoegen van additieven voorkomt dat het water bevriest. Deze 
additieven kunnen er in een later stadium weer uitgefilterd worden.

 In het geval van vuil water kunnen eveneens filters ingezet 
worden. Hiermee kan grove vervuiling aan het water worden 
onttrokken. Het reinigen van het glazen dak kan, terwijl er water op 
ligt gedaan worden met in de kasbouw gangbare systemen. Toch zal 
het nodig zijn om het systeem af en toe droog te leggen om het dak 
en de filters grondig te kunnen reinigen. Om dit te kunnen doen zal 
het dak een minimaal afschot dienen te hebben dat gelijk is aan de 
voor platte daken gangbare 16 mm. per m1. Een groter afschot voor 
het dak is niet gewenst. Dit zal namelijk van grote invloed zijn op de 
stroomsnelheid van het water. De gewenste energie-inhoud van het 
systeem valt of staat met de bij een bepaald scenario behorende 
stroomsnelheid van het water.
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#conclusie

 De groene bouwopgave is 
in architectuur naast een technische 
en esthetische uitdaging, ook van 
maatschappelijk belang. Architectuur 
en maatschappelijke veranderingen 
zijn vaak hand in hand gegaan, 
met de industriële revolutie en 
het ontstaan van het modernisme 
als goed voorbeeld. Een huidige 
maatschappelijke verandering is een 
‘groene’ verandering. Een bewuster 
consumptiegedrag en een bewustere 
omgang met onze leefomgeving is op 
elke schaal merkbaar. Architectuur 
dient hierin niet achter te blijven 
maar juist het voortouw te nemen, 
zoals de modernen dat vanaf de 
industriële revolutie deden. Door de 
uitgangspunten die bij de groene 
bouwopgave passen als gelijkwaardig 
ontwerpuitgangspunt te behandelen 
dient architectuur zijn relevantie voor 
de maatschappij te versterken. Bij het 
ontwerp voor het entreegebouw voor 
de Deltares campus is hier invulling 
aan gegeven. Deze oplossing is in 
een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid 
gezocht. Brutalistische structuren 
van de Deltares campus zijn ingezet 
als contextuele input. Hier zijn 
groene ontwerpuitgangspunten 
aan toegevoegd om zodoende een 
samenwerking aan te gaan tussen 
een naoorlogse industriële stijl en de 
groene bouwopgave

 Dit rapport behandelt het ontwerp van de nieuwbouw 
van een entreegebouw voor de Deltares campus aan de 
Rotterdamseweg, te Delft. Als basis voor het ontwerpproces zijn een 
tweetal probleemstellingen opgesteld. Probleemstellingen die zich 
verhouden tot de problematiek rondom de groene bouwopgave en 
het maatschappelijke belang ervan. De problematiek rondom dit 
thema werd in eerste instantie heel algemeenheid als de volgende 
vraag geformuleerd: 

Waar begint de ecologische verantwoordelijkheid van  
architectuur?

 Een algemene vraag die zich ook alleen in haar algemeenheid 
laat beantwoorden. De algemene houding in de maatschappij ten 
aanzien van duurzaamheid, ecologisch verantwoord of groen is 
van onbewust en adhoc aan het verschuiven naar steeds bewuster 
en planmatig. In bewustwording/bewustmaking ligt dan ook niet 
zozeer de verantwoordelijkheid van architectuur. Het is het uiting 
geven aan deze veranderende opvatting in de maatschappij waar 
de architectuur nadrukkelijk in beeld komt. De modernen grepen de 
industriële revolutie aan te breken met bestaande stijlkenmerken. 
Architectuur werd ingezet als een van de ultieme middelen om 
nieuwe mogelijkheden te tonen. 

In de huidige maatschappelijke veranderingen lijkt architectuur 
niet ten volle gebruik te maken van de instrumenten die haar ter 
beschikking staan. Implementatie van de groene bouwopgaven 
gebeurt in vrijwel elke vorm van nieuwbouw, vaak opgelegd 
door energetische eisen van overheidswege. Toch is er voor de 
buitenstaander, zelfs de professionele buitenstaander, vaak niet 
aan een ontwerp af te lezen of het bijdraagt aan de uitgangspunten 
van de groene bouwopgave. De bijdrage aan de maatschappelijke 
discussie aangaande deze problematiek is dan ook ondermaats. Het 
toepassen van verhulde technische innovaties is geen uiting van de 
vernieuwde opvattingen binnen de maatschappij. Architectuur zou 
hierin een actieve(re) rol moeten spelen, zoals de modernen dat op 
hun beurt ten tijde van de industriële revolutie deden. 

 Een concrete probleemstelling aangaande deze 
problematiek gaf de opgave voortkomend uit afstudeeratelier 
Deltares. Hieruit kwam de opgave voor een ontwerp voor een 
entreegebouw van de Deltares campus aan de Rotterdamseweg, te 

afb. 7-01
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Delft. De algemene probleemstelling toegespitst op deze opgave is 
als volgt geformuleerd:

 Hoe kan er op een ecologisch verantwoorde manier invulling 
gegeven wordenaan de herstructurering

 van de Deltares campus?

 Het herstructureren van de Deltares campus biedt de 
mogelijkheid na te gaan hoe er invulling gegeven kan worden aan 
de groene bouwopgave. Met het ontwerp voor het entreegebouw 
als focus. Deze ontwerpopgave is duidelijk op zoek gaan naar 
een samengaan van bestaande structuren en uitgangspunten 
uit de groene bouwopgave. Enerzijds om deze uitgangspunten 
gelijkwaardig naast conventionele architectonische uitgangspunten 
te gebruiken. Anderzijds om de groene bouwopgave een conversatie 
aan te laten gaan met deze structuren die de context en het gebruik 
ervan organiseren. 

 Dit samenspel van deze vernieuwde opvatting in een 
bestaande structuur belichaamt de werkwijze waarop Deltares 
als kennisinstituut met Deltaopgaven omgaat. Daarnaast speelt 
deze aanpak ook een belangrijke rol in de architectuur bij de 
concrete invulling van de groene bouwopgave. In tegenstelling met 
de industriële revolutie is het technische contrast in de huidige 
verschuiving niet in dezelfde mate aanwezig. Het uiten van nieuwe 
technologieën is hier dan ook niet waar de hoofdmoot van de 
verantwoordelijkheid van architectuur ligt. Deze is te vinden in de 
motivatie; een bewuste omgang met grondstoffen, leefgebied en 
een bouwwerk hier positief aan te laten bijdragen. Geworteld in 
de uitgangspunten van architectuur, die niet alleen op het vlak van 
technische innovaties, maar ook esthetisch tot uiting dienen te 
komen. Hier speelt dus geen technisch contrast, maar een moreel 
contrast. 

 De bestaande brutalistische stijl is tegenstrijdig met de 
motieven vanuit de groene bouwopgave. Je zou zelf kunnen stellen 
dat het indruist tegen de essentie van de groene bouwopgave. Het 
ligt dus in de lijn der verwachting om in het ontwerp rigoureus af 
te rekenen met de stilistische bagage van de Deltares campus. Toch 
is de campus als essentieel aanknopingspunt aangegrepen in het 
ontwerpproces. In een groene opgave is de omgang met de –directe- 
leefomgeving van cruciaal belang. Zo ook in het ontwerp voor 
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de Deltares campus. De bestaande structuren zijn ingepast in de 
onderliggende gedachte van de groene bouwopgave. Bruikbare en 
waardevolle toepassingen, zoals een modulair bouwsysteem, gaan 
naadloos mee in de groene uitgangspunten. De architectonische 
verantwoordelijkheid in de groene bouwopgave is dan ook onder 
andere uiting geven aan lokaliteit. Het meenemen van waardevolle 
aspecten uit bestaande stijlen is hier een belangrijk onderdeel van. 
Voor Deltares betekent dit de transitie van de gridstructuur. Een 
transitie van het grid dat aanvankelijk een uiting was van het gevecht 
van Deltares met de natuur, naar een symbiose tussen Deltares en 
de natuur.

Het verzoenen van bestaande structuren met de groene 
bouwopgave  kan als conclusie doorgetrokken worden naar een 
voor architectuur algemene opgave. De alsmaar groter wordende 
renovatie- en herbestemmingsopgave, die ons in de komende 
decennia te wachten staat, krijgt met een zelfde samenspel te maken. 
Het gros van de bestaande bebouwing kent - in zijn algemeenheid - 
vergelijkbare stijlkenmerken. Het ontwerp voor het entreegebouw 
van de Deltares campus laat een mogelijkheid zien hoe ecologisch 
verantwoord invulling gegeven kan worden aan de herstructurering 
van de Deltares campus .
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#04 GREEN MACHINE 

De noodzaak van het waarom

Voor velen is het niet helder wat kreten 

als duurzame, ecologisch verantwoorde of 

cradle to cradle (C2C) architectuur inhoud. 

Iets dat opzich niet vreemd is aangezien 

elk van deze kreten een containerbegrip is, 

of hard op weg zijn dit te worden. Invulling 

geven aan de bewuste bouwopgave wordt 

door velen dan ook gezien als problematisch. 

Iets waar maar moeilijk vat op is te krijgen en 

defi nities onduidelijk zijn. Omdat er zoveel 

onduidelijkheid heerst over de defi nitie van 

de bouwopgaven betreffende deze materie, 

wordt motivatie om het goed te doen ook 

minder. Het zwaartepunt komt dan al snel 

te liggen op het gebied van prestaties en 

resultaat, maar vooral op wat te doen om tot 

dit resultaat te komen. 

De opgave in de bouw om bewuster om te 

gaan met de volgende generatie wordt, 

vanwege de verschillende benamingen die 

er al voor zijn bedacht en toch in container 

begrippen zijn verzand, in dit document de 

groene bouwopgave genoemd.

Theorie in overvloed

Dat er onduidelijkheid over de 

defi nitie van duurzaam, ecologisch 

verantwoord of C2C bouwen 

bestaat, is op z’n minst opmerkelijk te 

noemen. Elk van deze begrippen heeft 

namelijk een duidelijke theoretische basis 

waar C2C misschien wel het duidelijkste, 

maar in ieder geval het meest actuele 

voorbeeld is. De functionele theorie die aan 

deze cyclische benadering ten grondslag ligt 

wordt uitvoerig gemotiveerd, omschreven en 

praktisch toegelicht aan de hand van reeds 

gerealiseerde projecten, waarvan het boek 

zelf een van meest duidelijke is. Eenieder 

die zich aangesproken voelt door de C2C 

fi losofi e zou hier mee uit de voeten moeten 

kunnen om zijn ontwerpproces te herzien van 

een ‘strategy of tradegy’ naar een ‘strategy 

of hope’.1 Maar ook andere theorieën zoals 

die van James Wines2 stelt heel duidelijk dat 

er verandering noodzakelijk is in de manier 

waarop we architectuur in moeten zetten om 

gehoor te geven aan de problematiek. Toch 

blijkt de implementatie van C2C -of elke 

andere ontwerpfi losofi e met vergelijkbare 

doelen- een niet voor de hand liggende stap. 

In 2007 ging er een golf aan enthousiasme 

over C2C als ontwerptheorie door Nederland 

1 Braungart, McDonough, 2002,   

 p.45

2  Wines, 2008

en Limburg in het bijzonder. Verschillende 

congressen werden georganiseerd om dit 

enthousiasme over te brengen en een C2C 

revolutie teweeg te brengen. De ideologie 

werd, en wordt, breed ondersteund en vele 

enthousiastelingen wilden ermee aan de 

slag. Toch viel er onder de bezoekers tijdens 

twee belangrijke congressen3 op te maken 

dat hun drang naar concretisering niet naar 

volle tevredenheid werd beantwoord. 

Waarom en hoe werd volledig en helder 

gecommuniceerd en overgenomen. Toch 

bleef er de drang naar concrete voorbeelden, 

naar wat de theorie aan ontwerpoplossingen 

op zou kunnen brengen. Hoe er uiting 

gegeven werd aan de toepassing van 

C2C werd het belangrijkste en toegepast 

door het overnemen van aangedragen 

ontwerpoplossingen. Iets dat niet vreemd 

is gezien de aard van de bedrijfstak 

(geen productontwikkelaars maar vele 

verschillende onderdelen bij elkaar voegen 

om zodoende tot een gebouw te komen), 

maar er werd niet meer gekeken naar hoe 

3  ‘Start Buildin’ Green’ te   

 Panningen, 3 okt. 2007 - ‘Let’s   

 cradle congres’ te Maastricht 1-2  

 nov. 2007

het goed te doen in plaats van minder slecht.

De problematiek hierin zit –naar mijn mening- 

in de benadering van een ontwerptheorie 

als C2C. De focus ligt voornamelijk op het 

resultaat, het uiteindelijke ontwerp. Waarom 

er op deze manier naar het ontwerpproces 

wordt gekeken en hoe er invulling wordt 

gegeven d.m.v bijvoorbeeld een cyclische 

benadering verliezen ontwerpers over het 

algemeen steeds vaker uit het oog. Deze 

aanpak resulteert door zijn focus op wat 

er gedaan moet worden, welke onderdelen 

van een lijst uit een certifi ceringprogramma 

opgenomen dienen te worden om een 

ontwerp -wederom resultaat gericht- 

bijvoorbeeld C2C te noemen.

The golden circle 

Een theorie die de volgorde van deze 

benadering en de invloed ervan beschrijft op 

communicatief vlak is bekend als: ‘The golden 

circle’. Simon Sinek stelt in deze theorie de 

formule te hebben waarom grote leiders 

inspireren en andere niet. Inspirerende 

sprekers als Martin Luther King en Steve 

Jobs, maar ook de gebroeders Wright 

kregen allen iets voor elkaar dat 

velen nastreefden, maar niet 
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voor elkaar kregen.4 Waarom zijn juiste deze 

personen erin geslaagd om hun doel wel te 

bereiken? Er zijn in eerste instantie weinig 

overeenkomsten te ontdekken tussen deze 

drie voorbeelden. Ze delen echter allen dat 

ze mensen inspireerden door te beginnen 

met het communiceren van WAAROM. Bij 

het bestuderen van inspirerende sprekers 

zoals ,Steve Jobs en Martin Luther King, die 

veel invloed gehad hebben op de wereld, 

ontdekte Simon Sinek dat ze allemaal 

denken, handelen en communiceren op 

exact dezelfde manier. Ze beginnen hun 

speeches met waarom ze willen bereiken 

wat ze willen bereiken. Vervolgens geven ze 

aan hoe ze dit gaan bereiken waarna wat er 

gedaan moet worden om dit doel voor elkaar 

te krijgen als vanzelf ingevuld kan worden. 

Waarom inspireert. Wat je doet dient enkel 

als middel om uit te dragen waarin je gelooft; 

“‘People don’t buy what you do, they buy why 

you do it.”5

De manier van communiceren, volgens 

de zogenaamde ‘golden circle’, is het 

tegenovergestelde van de manier waarop 

wat iedereen dit doet. Veel organisaties maar 

ook individuen kunnen goed en duidelijk 

overbrengen WAT het is dat ze doen. Een 

kleiner deel hiervan lukt dit ook nog goed 

met HOE ze dit voor elkaar krijgen, maar 

weinigen, zo stelt Sinek, kunnen duidelijk 

overbrengen WAAROM ze doen wat ze doen. 

Resultaten als winst zijn volgens Sinek hierin 

geen doel. Het doel wordt in deze fi losofi e 

gezien als bestaansrecht. “Why does 

 4  Sinek, 2009, p.2-5

 5  Sinek, 2010

your organisation exist, why do you get out of 

bed in the morning” 6. De inverse benadering 

van de ‘golden circle’ is een logische, zo stelt 

Sinek. Omdat het duidelijk is wat het is dat 

we doen en waarom we dit doen het minst 

duidelijke, beginnen we met het overbrengen 

van het WAT. Dit draagt er echter niet aan 

bij, dat er meer duidelijkheid ontstaat over 

waarom we doen wat we doen.

Het voorbeeld van Apple en de presentaties 

van Steve Jobs in contrast met Dell zijn 

door Sinek een graag gebruikt voorbeeld. 

Beide zijn in essentie computerbedrijven 

maar toch komen ze totaal verschillend 

over. De boodschap die Apple uitdraagt is 

dat het als doel heeft te ageren tegen de 

status quo, ze geloven in het anders denken 

-WHY. De manier waarop we op de status 

quo reageren is door onze producten mooi 

vorm te gegeven, eenvoudig te begrijpen 

en gebruiksvriendelijk te ontwerpen -HOW. 

Toevalligerwijs maken we geweldige 

computers, laptops, mp3 spelers, telefoons 

enzovoorts -WHAT.Dell brengt zijn producten 

op de omgekeerde wijze aan de man. Dell legt 

de nadruk op wat ze maken; bijvoorbeeld een 

hoge kwaliteit laptop of desktop –WHAT. Ze 

doen dit door het product goed te ontwerpen 

kwalitatief hoogstaande halffabricaten te 

gebruiken en mocht het toch mis gaan, 

goede service te bieden –HOW. Het waarom 

blijft onbeantwoord en de focus blijft bij 

Dell op de laptop of desktop. Wil Dell een 

mp3speler aan de man brengen, moeten ze 

dit verhaal, voor dit specifi eke product in z’n 

geheel opnieuw opbouwen.

6  Sinek, 2010

The green circle

Dat te beginnen met WAAROM werkt in grote 

bedrijven en kleine bedrijven, in de non-

profi t wereld en in de politiek blijkt uit de 

variatie die Sinek aanbrengt in voorbeelden 

in zowel de literatuur als tijdens lezingen. 

De link met de groene ontwerpopgave 

is er een die niet onder dit breed scala 

aan implementatiegebieden valt. Toch 

is deze manier van communiceren ook 

toe te passen op de groene bouwopgave. 

Momenteel ligt, zoals eerder aangeduid, 

de nadruk namelijk erg op WAT er gedaan 

moet worden om een ontwerp ‘groen’ te 

noemen, waarbij certifi cering vaak voorziet 

in een lijst aan maatregelen om dit resultaat 

te bewerkstellingen. Het antwoord op de 

vraag HOE dit te doen kent in mindere mate 

een groep die over de certifi cering naar 

ontwerpprincipes uit de theorieën als C2C 

kijkt. In deze lijn is een nog kleiner deel van 

de ontwerpers dan ook echt bezig met de 

WAAROM vraag van de groene bouwopgave. 

Een gevolg van deze aanpak is dat de 

containerbegrippen gevoed worden en de 

heldere defi nities en motivatie vervagen. 

Wanneer het ontwerpproces vanuit de 

andere kant benaderd wordt, zoals bij Sinek’ 

opvatting blijven defi nities en motivatie 

overeind. De ‘green circle’ staat voor de 

implementatie van de ‘golden circle’ op de 

groene bouwopgave.

Een voorbeeld uit de praktijk die deze 

stelling onderschrijft is de toepassing van 

een vegetatiedak in combinatie met een 

opvang reservoir voor regenwater. Beide 

zijn naast elkaar van positieve invloed op 

certifi ceringprogramma’s als Breaam-nl7, en 

dragen op die manier bij aan het behalen 

van een bepaalde certifi ceringsgraad. Toch 

dienen ze andere doelen. Het vegetatiedak 

heeft als kwaliteit dat het regenwater lang 

vast kan houden en geleidelijk in relatief 

mindere hoeveelheden af kan vloeien. Het 

doel is dus dat regenwater niet in grote 

hoeveelheden tegelijkertijd afvloeit. Het 

regenwaterreservoir is er juist om zoveel 

mogelijk regenwater te verzamelen en in 

tijden dat het nodig is over de overige, 

niet bebouwde oppervlakte van de kavel 

te verspreiden. Er wordt niet gesteld dat 

beide oplossingen niet gelijktijdig kunnen 

worden toegepast in een ontwerp, maar 

wel dat wanneer de motivatie gericht 

is op het behalen van een certifi caat 

7 http://www.breeam.nl, 

 19 okt. 2010

AFB. 4.1 - THE GOLDEN CIRCLE AFB. 4.2 - THE GREEN CIRCLE



368 369

#04 GREEN MACHINE 

De noodzaak van het waarom

de doelen van de het dak en het reservoir 

eerder confl icterend zullen zijn dan 

complementerend.

Wat, hoe, waa…

Zoals met het introduceren van de ‘green 

cicrle’ al aangeduid wordt, draagt de 

geschetste resultaatgerichte benadering 

van de groene bouwopgave er aan bij 

dat begrippen als duurzaam, ecologisch 

verantwoord en C2C bouwen van helder 

gedefi nieerde ontwerptheorieën vervagen 

en tot containerbegrippen worden 

gekwalifi ceerd. Het schema geeft deze 

benadering schematisch weer. Een van de 

grote boosdoeners hierin is de certifi cering. 

De eisen die een bepaald type certifi caat 

met zich meebrengt stelt een ondergrens, 

maar is tevens de bovengrens vanwege de 

normerende werking ervan. 

Een vergelijkbaar voorbeeld hiervoor is 

de Woningwet van 1901. In het kader 

van de industriële revolutie trokken er 

veel burgers van het platteland naar 

de stad. De binnensteden raakten 

snel overbevolkt door een tekort aan 

woonruimte. De woonomstandigheden 

van de fabrieksarbeiders was voor de 

woningwet erbarmelijk te noemen. De in 

die tijd gebouwde woningen waren vaak 

benauwende rug-aan-rug woningen met een 

slechte weersbestendigheid, bezonning, 

luchtverversing, watertoe- en afvoer en 

van algehele slechte kwaliteit. Aan deze 

misstanden moest de Woningwet 

van 1901 een einde maken. De 

Woningwet werd opgesteld om de 

algemene kwaliteit van de arbeiderswijken te 

verbeteren middels een reeks rechtsgeldige 

normerende kwaliteitseisen aan woningen. 

De kwaliteit verbetering kwam, maar de 

woningwet die met als doel om als ondergrens 

te dienen in het leven werd geroepen, werd 

naast de ondergrens ook de bovengrens. 

De verschillende certifi ceringprogramma’s 

hebben momenteel een vergelijkbare 

uitwerking als de eerste woningwet. Waar 

in het begin van de 20ste eeuw het resultaat 

van een ontwerp dat het moest voldoen 

aan de gestelde kwaliteitseisen, dient 

een aan een certifi caat gerelateerde lijst 

ontwerpoplossingen momenteel vaak als 

zowel ondergrens, als bovengrens. Dit geldt 

in principe voor elke vorm van certifi cering, 

ook de certifi ceringprogramma’s van het 

door McDonough en Braungart opgerichte 

MBCD dat, volledig gericht op cradle to 

cradle, als doel heeft om voor iedere 

generatie te ontwerpen door goed te zijn in 

plaats van minder slecht. Voldoe je immers 

aan de norm, dan is alles wat er meer 

gedaan wordt verspeelde moeite wanneer 

er slechts uitgegaan wordt van het resultaat.

Waarom, hoe, wat

De inverse benadering van deze werkwijze is 

er een die recht doet aan de doelen waarmee 

de verschillende certifi ceringprogramma’s 

zijn opgesteld. Ook al zijn er behoorlijke 

verschillen te ontdekken in de theorieën 

die hierachter schuil gaan. Het doel, het 

WAAROM ontloopt elkaar niet of nauwelijks. 

Elke theorie is namelijk opgesteld als een 

reactie op de manier waarop we onze 

INVERSE BENADERING

 

RESULTAATGERICHTE BENADERING

AFB. 4.3 - BENADERING WERKWIJZE
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primaire leefomgeving -de aarde- belasten 

en zodoende een situatie creëren waarin 

we de houdbaarheid ervan verkorten. Het 

algemene doel is dan ook om volgende 

generaties niet op te zadelen met negatieve 

gevolgen van deze benadering. Bij de 

vraagstelling omtrent de manier waarop 

deze houdbaarheid verlengt moet te worden 

dienen zich echter al wezenlijke verschillend 

aan. De duurzaamheidtheorieën 

bijvoorbeeld zijn vooral ingericht op 

effi ciëntie en levensduurverlening om 

de houdbaarheidsdatum van onze 

leefomgeving zo lang mogelijk op te rekken. 

De C2C fi losofi e stelt zich als doel –en dit 

is waarin deze theorie zich onderscheidt van 

vele andere- om te voorzien in een ‘oneindig’ 

lange houdbaarheid, en pleit ervoor om te 

ontwerpen voor alle generaties.

De voorbeelden van Sinek zijn dusdanig 

gekozen dat ze eenvoudig te begrijpen 

zijn. Dat is ook de argumentatie die hij 

zelf aandraagt waarom hij de voorbeelden 

gebruikt die hij gebruikt. Apple heeft zich 

bij haar oprichting een doel gesteld. Hoe 

dit verwezenlijkt wordt is, net als het doel, 

eenvoudig in enkele zinnen te vangen. 

Het aantal producten die volgens deze 

bedrijfsfi losofi e gemaakt worden is al lastig 

om in een adem te noemen. Bij de groene 

bouwopgave is het algemene doen eveneens 

goed te omschrijven in een aantal korte 

zinnen. De theorieën die er zijn om dit te 

bewerkstelligen zijn er echter in veelvoud. 

De ontwerpoplossingen die hieruit 

volgen zijn er dus nog vele male 

meer dan er ontwerptheorieën 

zijn. De benadering van buiten naar binnen 

wordt hierdoor nog meer bemoeilijkt dan 

in de voorbeelden van Sinek. Daarmee 

wordt het doel WAAROM deze toe te passen 

alleen maar meer vervaagd, en de noodzaak 

om te beginnen met waarom wordt alleen 

maar versterkt. Bij deze ‘nieuwe’ werkwijze 

is het aannemelijker dat het resulteert in 

ontwerpoplossingen die de gestelde doelen 

recht aan doen. Heldere doelen voorzien van 

de juiste motivatie zorgt voor projectgerichte, 

juiste, oplossingen, dienend aan alle huidige 

én toekomstige generaties. Ook deze 

aanpak wordt –zei het in mindere mate- in 

de praktijk toegepast. ‘Ontwerpen vanuit een 

bepaalde mindset’ of ‘het creëren van een 

bepaalde awareness voor het probleem’ zijn 

hierin graag gebruikte kreten. Wat bedoeld 

wordt is het ontwerpen vanuit, en het 

overbrengen van, het gemeenschappelijk 

doel om rekening te houden met volgende 

generaties.

De zin en onzin van certifi cering

Zoals reeds aangegeven zijn certifi cering-

programma’s er op ingericht het WAT er 

in een ontwerp(proces) aan maatregelen 

is opgenomen in het kader van de 

groene bouwopgave te voorzien van een 

waardeoordeel. Het is dit waardeoordeel 

dat de verkeerde benadering van de 

problematiek versterkt. Het geeft namelijk 

een heldere ondergrens waar een ontwerp 

aan zou moeten voldoen wil het een 

bepaald predicaat dragen. Maar naast dat 

certifi cering dient als een ondergrens, wordt 

dit vaak ook de bovengrens zoals bij de 

eerste Woningwet. Voldoe je aan de norm, is 

alles wat er meer gedaan wordt verspeelde 

moeite wanneer er uitgegaan wordt van 

het resultaat. Terwijl wanneer er ontworpen 

wordt om recht te doen aan alle huidige 

en toekomstige generaties er alleen maar 

goede oplossingen uit naar voren kunnen 

komen die goed zijn in plaats van minder 

slecht voor nu en morgen. Bijkomend is de 

focus op certifi cering er een is die enkel 

oplossingsgericht is en zodoende de neiging 

heeft om de middelen van het doel te 

scheiden. Wederom resultaatgericht en op 

die manier bijdragend aan de vertroebeling 

van het  WAAROM achter de bewuste, groene 

bouwopgave.

Waarom, waarom

Voor de implementatie van deze theorie 

over de aanpak van de groene bouwopgave 

zijn theorien zoals die van Mcdonough en 

Braungart als die van James Wines van 

groot belang. Ze bevinden zich ieder op 

eenzelfde vlak in de ‘green circle’ namelijk 

het WAT, maar verschillen wel degelijk in de 

richting waarop ze denken. De functionaliteit 

van cradle to cradle neigt naar het WAT, de 

implementatie terwijl Wines -door te pleiten 

voor een sterke communicative invloed van 

architectuur in deze opgave- meer richting 

het WAAROM trekt.

Dat communiceren van het WAAROM van 

de groene bouwopgave van belang is, is een 

conclusie die Wines ondersteund:“…If people 

didn’t appreciate the results, their negative 

reaction was dismissed as evidence of the 

public’s philistine ignorance or conservative 

values. It is this profound misjudgment on 

the part of the architecture profession that 

is at the root of the environmental problems 

we face today. By insisting on a set of 

design standard divorced from ecological 

responsibility, architecture has forfeited its 

richest source of ideas, caused incalculable 

environmental damage and failed to 

communicate with the very constituency it is 

obligated to serve.”8  

De cradle to cradle theorie focust zich in een 

van haar kernopvattingen: “why being less 

bad is no good”9 niet meteen uitgesproken 

op een de implementatie. Middels een 

andere kernopvatting die hier direct aan 

gekoppeld is: “waste equals food” doet zij 

dit wel. Afval = voedsel is namelijk de term 

die model staat in de cyclische benadering 

van cradle to cradle waarin het concept afval 

afgeschaft wordt.

Omdat de essentie van het antwoord op 

de groene bouwopgaven ligt in het het 

communiceren van het WAAROM  gevolgd 

door helder te stellen HOE dit gedaan 

dient te worden is juist de combinatie van 

de theoriëen van Wines en Brangart en 

McDonough een interessante.

8  Wines, 2008, p.19 

9  Braungart, McDonough , 

 2002, p.45 
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Zoals wordt beargumenteerd in de ‘noodzaak 

van het waarom’ is het van groot belang om 

de groene ontwerpopgave te redeneren en 

ontwerpen vanuit het waarom. Een door 

de verschillende theorieën en bewegingen 

gemeenschappelijk doel dat kort 

omschreven -en meteen gevalideerd- wordt 

door het door Braungart en McDonough zo 

helder geformuleerde: ‘ontwerpen voor elke 

generatie’1. Een doel waarin “architectuur, 

ontwerpen, bouwen, door steeds meer 

mensen als deel van het probleem wordt 

gezien”2 

Er zijn vele aanzetten om het huidige 

ontwerpproces te voorzien van input om 

het imago te veranderen van een probleem, 

naar een onderdeel van de oplossing. Om 

de invulling hieraan te kunnen waarderen, 

resulteert dit vaak in een certifi cering die in de 

vorm van een lijst aan ontwerptoepassingen 

aangeboden wordt. In de ‘noodzaak van 

het waarom’ wordt omschreven hoe deze 

‘lijstjes’ de motieven van het gestelde doel 

om voor alle generaties to ontwerpen 

 1  Braungart McDonough,  

  2002

 2  Bouman, 2009, p.5

verplaatsen naar het behalen van een 

bepaald predicaat en de ondergrens 

meteen fungeert als een denkbeeldige 

bovengrens. Dit komt het beeld dat “bouwen 

de grootste milieuvervuiling is” 3 -ondanks 

de juiste motivatie van de certifi ceerder- 

niet ten goede. In dezelfde lijn waarin in 

gesteld wordt dat de benadering van de 

groene bouwopgaven dient te beginnen 

met het WAAROM, is een juiste motivatie 

noodzakelijk.

Een ethisch, ecologisch en economisch 

gemotiveerde ontwerpmethode

Het belangrijkste motief om de problematiek 

rond de groene bouwopgave serieus op 

te pakken is dat een ontwerp er dient te 

zijn voor alle generaties. Hiermee wordt 

bedoeld dat de tekortkomingen van de 

huidige ontwerpmethoden niet als erfenis bij 

toekomstige generaties worden neergelegd. 

De cradle to cradle theorie biedt een 

denkraam waarin verschillende motieven 

gebundeld worden om een tot een ontwerp 

te komen dat dit ook daadwerkelijk doet. 

Zij stellen dat elk aspect zowel ethisch, 

ecologisch als economisch (equity – ecology 

3  Disch, 2007 p. 8

- economy) gelijkmatig verantwoord dient te 

zijn alvorens het predicaat cradle to cradle 

zou mogen dragen. Een interessant drieluik 

waarin de belangrijkste peilers schuilen 

wanneer we het hebben over de nalatenschap 

van de huidige ontwerpprocessen aan de 

volgende generatie. 

Waar cradle to cradle ethiek, ecologie en 

economie bundelt als een ‘cradle to cradle’ 

motief in het zogenaamde EEE-model 

zijn ze als losse motieven eveneens van 

grote waarden. Er zijn vele voorbeelden 

die goed en enthousiast hun motivatie 

communiceren. Sommige van deze vallen 

binnen een van deze ‘E’s’ of een combinatie 

van twee of drie deze peilers. Op de eerste 

plaats cradle to cradle zelf. Maar zo zijn er 

ook andere voorbeelden te noemen die sterk 

zijn in hun overredingskracht en hun doelen 

goed gemotiveerd onderbouwen. Deze 

motieven zijn altijd binnen een of meerdere 

van de ‘E’s’ te plaatsen. Ook al zijn deze 

niet altijd ingericht op een ontwerptheorie 

maar op bijvoorbeeld het vergroten van het 

bewustzijn dat er een andere aanpak vereist 

is in deze problematiek.            tAl Gore is 

hierin misschien wel een van de voorbeelden 

met de meeste naamsbekendheid. Middels 

zijn lezingen en de gelijknamige fi lm: ‘The 

inconvenient truth’ wordt er aandacht 

gevraagd voor de negatieve impact van 

onze consumptiemaatschappij op ons 

ecosysteem. Negatieven gevolgen die 

aangehaald worden zijn onder andere 

de CO2-uitstoot, het plastic eiland in 

de Stille Oceaan ter grootte van 

Frankrijk, Spanje én Portugal. 

AFB. 4.4 - EEE-MODEL

AFB. 4.6 - AN INCONVENIENT TRUTH

AFB. 4.5 - TRIAS ENERGETICA
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De hoofdmoot van Gore’s verhaal is het in 

kaart brengen van de potentiële gevolgen 

van klimaatverandering. Hierin worden 

veranderingen in de kunstlijn van ondermeer 

Florida, Calcutta, maar ook Nederland 

getoond door stijging van de zeespiegel4. 

Al Gore wijst zijn publiek op deze gevolgen 

van ons consumptiegedrag vanuit een 

ecologische motivatie, gekoppeld aan de 

ethische boodschap dat de waarheid hard 

is maar dat we er wel naar zouden moeten 

gaan handelen.

Een ander voorbeeld, dat dichter bij 

de bouwbranche staat, is het vanuit 

het zogenaamde Trias Energetica 

ontstaande ‘nieuwe stappenstrategie’. 

Een duurzaamheidprincipe ontwikkeld 

door SenterNovem, toegespitst op het 

beheren van energievraag van gebruikers 

variërend van huishoudens, bedrijven, tot 

overheden. Een principe dat zich richt op 

het zo effi ciënt mogelijk gebruiken van 

energie middels 3 stappen: stap 1: Beperk 

de energievraag (goed geïsoleerd en 

luchtdicht bouwen, warmteterugwinning), 

stap 2: Gebruik duurzame energiebronnen 

(bodemwarmte, zonne-energie, wind, etc.), 

stap 3: Gebruik en/of hergebruik eindige 

energiebronnen effi ciënt (hoog rendement 

en gebruik bijvoorbeeld restwarmte van 

CO2 gassen)5. In dit stappenplan wordt door 

SenterNovem de 1e als meest duurzame 

gekwalifi ceerd en de 3e stap logischerwijs 

 4 Gore, 2008

 5 http://www.senternovem.nl,  

  dd 2 nov. 2010 

als de minst duurzame. De effi ciëntie die dit 

model nastreeft is er een die gemotiveerd 

wordt door zowel economische als 

ecologische. 

Productkeurmerken zijn een ander 

voorbeeld in dit breed scala aan duurzame 

initiatieven. Zo is er onder andere het FSC-

keurmerk.  FSC, de Forest Stewardship 

Council, is een internationale organisatie die 

verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC stelt 

wereldwijde standaarden voor bosbeheer 

op, dat zich inzet voor het duurzaam 

beheren van bossen waar hout gekapt wordt 

voor onder andere de papierindustrie maar 

ook de bouwsector. Uit de FSC benoemde 

successen is heel helder op te maken dat de 

toegepaste werkwijze zowel een ecologisch, 

ethisch als economisch motieven herbergt. 

Deze successen zijn volgens FSC globaal 

weergegeven in de volgende punten:

• Door de manier van werken van FSC 

worden de verschillende belangen - 

milieu, mens en economie - evenwichtig 

afgewogen

• FSC wordt als enig keurmerksysteem 

gesteund door alle grote milieu- en 

ontwikkelingsorganisaties in de wereld, 

vakbonden en het (internationale) 

bedrijfsleven

• FSC is de enige organisatie met een 

onafhankelijk consistent standaard- 

en certifi ceringsysteem dat wereldwijd 

toepasbaar is voor alle soorten bossen 

en plantages

• FSC werkt transparant en democratisch6

De genoemde voorbeelden zijn verschillend 

maar de gehanteerde motieven van zowel Al 

Gore, Trias Energetica als FSC zijn binnen 

het drieluik aan motieven: ethiek, ecologie 

en economie te plaatsen. Toch blijkt voor 

onze westerse samenleving de economische 

motivatie een van de meest aansprekende. 

Het enthousiasme voor cradle to cradle is 

vanaf 2007 breed overgenomen door zowel 

de overheid als het bedrijfsleven. Minister 

Cramer stelde destijds zelf dat ze Cradle 

to Cradle zou omarmen als een katalysator 

voor de vele noodzakelijk ontwikkelingen 

op dit gebied7. Voor de rede van het succes 

van Cradle to Cradle wordt steevast de 

combinatie van ecologie en economie 

genoemd.8 

  Cradle to cradle geeft inderdaad ook een 

oplossing voor waar ecologie en economie 

hand in hand gaan. Dit door de cyclische 

benadering –aangeduid met afval = 

voedsel- en de achterliggende gedachte 

dat schaarste van bijvoorbeeld energie of 

materialen hiermee wordt ondervangen. Het 

is zo dat dit economisch motief een resultaat 

is van de ontwerpaanpak van de afgelopen 

decennia, of eigenlijk de ontwerpaanpak 

vanaf de industriële revolutie9. Toch is dit 

een belangrijk motief om het ontwerpproces 

6 http://www.fsc.nl, dd 6 jun. 2010

7 http://www.cradletocradle.nl,   

 dd 30 okt. 2010

8 http://www.letscradle.nl,

 dd 14 jan. 2008

9  Wines, 2008 P 8

te herevalueren. Deze schaarste die zich in 

verschillende vormen al aandient, creëert 

een steeds groter wordende noodzaak om 

hier bewust mee om te gaan. Cradle to cradle 

als ontwerptheorie is volledig ingericht op 

het herevalueren en het herinrichten van het 

ontwerpproces op dit gebied. Toch blijkt het 

niet de allesomvattende theorie waar velen 

het voor aanzagen.

Consumptie maatschappij en cradle to cradle

Het doel dat  Braungart en McDonough voor 

ogen hebben met cradle to cradle is het 

volgende:

“Our goal is a delightfully diverse, safe, 

healthy and just world, with clean air, water, 

soil and power - economically, equitably, 

ecologically and elegantly enjoyed.”

De motieven die hierin zijn verwerkt –en 

schematisch zijn weergegeven in het EEE-

model- dienen zoals eerder aangegeven 

gelijkwaardig te worden meegenomen. 

Alle ontwerpoplossingen aan de hand van 

deze theorie dienen dit doel na te streven. 

Op deze manier biedt die cradle to cradle 

een oplossing voor de afvalproblematiek 

en stelt ons in staat de huidige manier van 

leven te behouden. Ze stellen dat wanneer 

we alle ontwerpprocessen opnieuw, volgens 

de cyclische C2C fi losofi e herontwerpen, 

we door kunnen gaan op dezelfde voet 

als waar we nu op leven. De immense 

hoeveelheid -nutteloos- afval die onze 

consumptiemaatschappij met zich mee 

brengt is hierin geen last maar juist 

een grondstof voor een nieuwe 

generatie producten. Sterker 
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nog, cradle to cradle voorziet ons van een 

eindeloos systeem waarin we volop en vooral 

zonder schuldgevoel kunnen consumeren. 

‘A world of abundance’ (een wereld van 

overvloed) is een term aan de hand waarvan 

het volop consumeren zonder schuldgevoel 

wordt gerechtvaardigd. Een industrie 

gericht op cradle to cradle creëert een 

overvloed aan grondstoffen en stimuleert de 

consumptiemaatschappij. De grondstoffen 

zijn namelijk het eindproduct van een 

cyclus, en consumeren -door mensen, 

natuur, en intelligente industriële systemen- 

van producten en materialen die in feite 

stimuleert en ‘viert’. Het is zowel voedzaam, 

veilig en effectievf zoals het graag gebruikte 

voorbeeld van de kersenboom10. Een 

benadering waarin ze zich onderscheiden 

van de op effi ciëntie beruste theorieën. 

‘Celebrate life’ wordt in de cradle to cradle 

theorie gebruikt om aan te geven dat de 

oplossing voor de problematiek niet in 

effi ciëntie ligt maar in effectiviteit. Cradle 

to cradle staat voor: “A world of abundance, 

not one of limits, pollution, and waste”11.

Consumeren volgens het cradle to cradle 

principe zou dus moeten kunnen zonder 

schuldgevoel en het liefst zo overvloedig 

mogelijk. Er wordt dus geen negatief 

waardeoordeel gegeven over de hoeveelheid 

waarin we consumeren. Er wordt zelfs een 

 10 McDonough, okt 2007  

  Start Buildin’ Green

 11  Braungart, nov 2007  

  Let’s cradle

negatief waardeoordeel gehangen aan 

effectiviteit. Om het utopische gehalte van 

deze opvatting te ondervangen stellen 

Braungart en McDonough zichzelf de vraag 

of wij als mensen niet met te veel zijn op de 

aarde, en tonen hierbij vaak de schijnende 

beelden van ondervoedde kinderen uit 

Afrika. Hun antwoord is nee. Er wordt de 

link gemaakt met de biomassa van de totale 

mierenpopulatie op de aarde. De totale 

biomassa van mieren is 4 keer groter dan die 

van de mens. Toch tonen de mieren ons dat 

het mogelijk is om met velen te zijn en toch 

-in plaats van een slechte invloed te hebben 

op de aarde- bij te kunnen dragen aan het 

verbeteren van onze leefomgeving.

Gezien de impact die onze consumptie-

maatschappij aan overproductie met 

zich mee brengt is de vergelijking met 

de mieren een onterechte. In de meest 

letterlijke zin is dit bijvoorbeeld het geval in 

de voedselindustrie. In de voedselindustrie 

bestaat namelijk een hoog percentage aan 

verspilling. Van boer tot consument en alle 

schakels daartussen gaat namelijk meer 

dan 40%verloren. Deze verspilling is niet 

enkel voor rekening van de industrie. Wij 

als consumenten gooien 10% van ons eten 

onnodig in de vuilnisbak. Dat is jaarlijks 2,4 

miljard euro aan eetbaar voedsel, gemiddeld 

ruim 400,- euro per huishouden12. Dit afval 

was voedsel en is met geen tot weinig moeite 

weer opnieuw voedsel voor een volgende 

cyclus. 

12 http://www.tastethewaste.nl,   

 dd 20 okt. 2010

Toch heeft dit voedselafval vele negatieve 

gevolgen. De standaarden van de 

consumptiemaatschappij eisen namelijk 

dat het aanbod in de winkels constant 

is en voldoet aan bepaalde standaarden 

zoals kleur, vorm en grote. Een vorm van 

overvloedige productie waarin vooral vis en 

brood in grote hoeveelheden direct in de 

vuilnisbak verdwijnt. De schappen moeten 

altijd, van de ochtend tot in de avond, 

gevuld zijn ongeacht de vraag, ongeacht de 

gemiddelde houdbaarheid. Het aanbod van 

verse vis en vers brood wordt hierdoor bijna 

dagelijks volledig vernieuwd. De gevolgen 

van deze verspilling zijn dat er dagelijks 

grote hoeveelheden voedsel weggegooid 

worden terwijl oceanen worden leeggevist, 

1 miljard mensen honger leiden en rottende 

voedselrechten verantwoordelijk is voor 8% 

- 10%  van de broeikasgassen. Het vergt 

van boeren in Kenia om hun land af te 

staan waar vervolgens voor ons bananen 

op worden verbouwd die wij vervolgens 

weer weggooien13. Ook al is er volop ruimte 

voor de ethische benadering binnen cradle 

to cradle, op deze negatieve gevolgen van 

overvloedig afval, ook al is het voedsel, 

geeft cradle to cradle geen antwoord. De 

ethische motivatie ten aanzien van de 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de 

wereldbevolking wordt door cradle to cradle 

niet belicht. De consumptiemaatschappij 

wordt zelfs gestimuleerd en gerechtvaardigd. 

Een onjuiste gedachtegang, zo blijkt. 

13 Documentaire: Taste the Waste,  

 dd 17 okt. 2010 

Noodzaak van cradle to cradle 

Toch is het juist het concept afval = voedsel 

dat cradle to cradle een noodzakelijke theorie 

maakt in de verschuiving van een onbewuste 

naar een meer bewuste samenleving. 

Consumptiemaatschappij of niet, schaarste 

is een probleem waarmee we uiteindelijk 

te maken krijgen. Theorieën enkel gericht 

op effi ciëntie zijn hebben als doel het zo 

lang mogelijk uitstellen van een afl opende 

zaak. De functionele, cyclische inslag van 

cradle to cradle vormt een groot deel van de 

oplossing. Het schat grondstoffen namelijk 

op waarde, en het is juist schaarste die deze 

opvatting sterkt. Dit zou echter ook moeten 

gebeuren met de overvloedige productie. 

Effi ciëntie zou alleen al om de aangedragen 

ethische redenen niet afgeschreven mogen 

worden. Cradle to cradle zou de holistische 

effectieve benadering moeten combineren 

met een vleugje effi ciëntie. 
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Sinds het begin van de industriële revolutie 

aan het begin van de vorige eeuw, hebben 

we ons als westerse maatschappij afgekeerd 

van het meest belangrijke onderdeel van 

ons leefmilieu; de natuur.  Architectuur in 

het begin van deze periode begon als een 

viering van de nieuwe mogelijkheden die het 

tijdperk van industrialisatie met zich mee 

bracht. De huidige trend in de maatschappij 

is dat men zich steeds meer bewust wordt 

van ons excessief consumptiegedrag en de 

negatieve ecologische gevolgen hiervan. 

Architectuur heeft in het verleden aan deze 

vervreemding bijgedragen door nieuwe 

technologieën te implementeren en te 

versterken. Denk bijvoorbeeld aan villa 

Savoye van Le Corbusier, waarin het gebruik 

van auto een belangrijk otwerpuitgangspunt 

was in de benadering en entree van het 

gebouw. Of –in diezelfde lijn- de naoorlogse 

stedenbouwkundige concepten waarin veel 

ruimte gereserveerd werd voor het gebruik 

van de auto. Architectuur werd op deze 

manier ingezet om de mogelijkheden van 

nieuwe ontwikkelingen in de samenleving 

te communiceren. De –noodzakelijk- 

veranderende houding van de 

maatschappij richting een 

meer bewustere samenleving heeft op het 

communicatieve vlak nog weinig weerslag 

op architectuur. Architect James Wines stelt 

over de recentere geschiedenis zelfs het 

volgende: “From an ecological perspective, 

mainstream architecture for the past two

decades has send all the wrong messages.”1

 

Technische evolutie

De focus bij de huidige relatie tussen 

architectuur en ecologie ligt voornamelijk op 

de ontwikkeling en toepassing van duurzame 

technologieën. Deze technologieën zijn vaak 

aan het oog ontrokken en daardoor minder 

goed herkenbaar. Zijn deze technische 

innovaties voldoende als bepalende factor 

in architectuur om bij te dragen aan de 

veranderende houding van de maatschappij? 

Of is een breder, communicatief perspectief 

gewenst? Een perspectief waarin 

architectuur naast een helder gemotiveerd en 

gedefi nieerd ontwerpproces een bijdrage aan 

deze verandering levert zoals de modernisten 

dat deden in de periode na de industriële 

revolutie. Hoe kan architectuur het bewust 

zijn van het doel -om te ontwerpen voor alle 

generatie- vergroten? 

1  Wines, 2008, p.16

Architectuur wordt in de groene bouwopgaven 

niet vaak gezien als een middel om het 

doel te communiceren. De opgave wordt 

vaak gezien als een reeks problemen die 

zich beperken tot de onderdelen energie 

en materiaal. De oplossing wordt gezocht 

in geavanceerde technologieën. Hoewel, 

het doel van de groene bouwopgave kan 

worden versterkt door duurzame innovaties 

op deze onderdelen zoals het gebruik 

van gerecycleerde materialen, thermisch 

glas, energie-effi ciënte bouwmethoden, en 

fotovoltaïsche zonne-collectoren, hebben de 

meeste van deze oplossingen de neiging “to 

isolate the means from the mission”2 zoals 

James Wines het zo mooi stelt. Deze ‘missie 

‘ vraagt om een bredere aanpak dan enkel 

het toepassen van technische innovaties. 

Om bij te dragen aan het doel om te 

ontwerpen voor alle generaties is het 

van belang om de ontwerpmotieven een 

communicatieve waarde mee te geven. Het 

gaat namelijk niet alleen om een heldere 

defi nitie van het doel en de juiste motivatie. 

2  Wines, 2008, p.11

Om een bijdrage te kunnen leveren in dit, 

zowel ecologisch als sociaal vraagstuk is een 

unieke kans weggelegd voor architectuur 

van vandaag: het hervinden van een 

maatschappelijke noodzaak die consequent 

naar architectuur leidt.3 Een bijdrage die 

zich op communicatieve wijze zou moeten 

uiten om het maatschappelijke belang te 

kunnen dienen. Want ondanks de vele 

technische innovaties binnen de bouwsector 

wordt bouwen gezien als “de grootste 

milieuvervuiling” 4 in plaats van wat het zou 

kunnen zijn; onderdeel van de oplossing.

Groen > technische innovaties

Dat architectuur, ontwerpen, bouwen, 

door steeds meer mensen als deel van het 

probleem wordt gezien is een ontwikkeling 

die alleen maar gekoppeld kan worden aan 

een steeds groter wordende bewustwording 

van de samenleving. Iconen in architectuur 

brachten –en brengen nog steeds- massa 

toerisme op de been om deze moderne 

wereldwonderen te aanschouwen. Waar 

3 Bouman, 2009, p.9

4  Disch, 2007 p.6

AFB. 4.7 - TECHNISCHE FOCUS
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deze iconen onlangs nog gezien konden 

worden als successen, vindt er in deze 

opvatting een verschuiving plaats. Deze 

successen van globalisering en architectuur 

als kunstvorm worden nu steeds meer als 

onderdeel van het probleem gezien.5

In het bovenstaande wordt door Ole Bouman 

beargumenteerd dat bouwen gezien kan 

worden als een van de grootste boosdoeners 

in de problematiek waaraan de groene 

bouwopgave een antwoord zou moeten 

geven. Bijkomend wordt in ‘architectuur als 

noodzaak’ gepleit om in dezelfde lijn als de 

achterliggende gedachte bij cradle to cradle  

–goed zijn in plaats van minder slecht- 

architectuur te zien in een omgekeerde rol. 

Een rol waarin wordt bijgedragen aan de 

oplossing in plaats van het probleem. Maar 

zover is architectuur over het algemeen nog 

niet.

Ondanks de veelal technische ontwikkeling 

in de bouwsector blijft dit beeld namelijk 

bestaan. De moeite die er bestaat om 

‘duurzaamheid’ te defi niëren heeft 

onder andere als gevolg dat er in de 

ontwikkelingsfase van het ontwerpproces 

als gebrekkige communicatie ontstaat6. 

Hetgeen zich doortrekt in de communicatieve 

waarden van het ontwerp zelf. 

De groene ontwerpoplossingen worden veelal 

beperkt tot effi ciënt materiaalgebruik 

maar vooral energiehuishouding, 

 5  Bouman, 2009, p.5

 6  Derbyshire, 2009, p.1

hetgeen door overheidswege versterkt 

wordt door bijvoorbeeld het aanscherpen 

van EPC. Daardoor wordt vaak de oplossing 

gezocht bij installatieadviseurs. Vervolgens 

worden de resultaten door middel van 

verschillende media wereldkundig gemaakt. 

Het belangrijkste communicatiemiddel, het 

gebouw zelf, lijkt over het hoofd te worden 

gezien. Huidige groene ontwerpen ontbeert 

het vaak aan een consistente groene 

boodschap - de gebruiker niet wordt geen 

visuele aanwijzingen aangeboden dat om de 

groene ontwerpen te onderscheiden van de 

zogenaamde grijze7.

Zelfs de meest gedreven voorstanders 

van ecologisch verantwoord ontwerpen 

worstelen met hoe er een goede combinatie 

te maken is tussen duurzame technologieën, 

omgang met grondstoffen en esthetische 

uiting. Wanneer deze onderdelen niet 

allemaal worden belicht in een ontwerp, 

is de kans op een lange levensduur van 

groene architectuur klein.8 Vooral de 

communicatieve waarden in esthetiek komt 

voor verbetering in aanmerking. 

Met de communicatieve waarden in esthetiek 

wordt de non-verbale communicatie 

bedoeld die betekenis en symboliek 

meegeven aan objecten. Een ontwerp 

met een groene identiteit. Architectuur 

heeft de mogelijkheden die de industriële 

revolutie met zich meebracht omarmd 

7  Hass L., Kumpula P., Riuttanen J.  

 2007 p.9

8  Wines, 2008, p20

en breed gecommuniceerd in technische 

toepassingen maar ook in esthetiek zoals 

eerder aangehaald. groene architectuur 

zou zich niet alleen moeten toespitsen op 

technische innovaties. De mogelijkheden 

om op een non-verbale manier informatie 

over bijvoorbeeld duurzaamheid, 

milieuvriendelijkheid en cradle to cradle in 

een ontwerp te communiceren zou dieper 

onderzocht dienen te worden. Op deze 

manier communiceert een ontwerp over 

zichzelf in plaats van via verschillende media 

te berichten over de energieprestatie van de 

toegepaste warmtepomp.

Terwijl technische innovaties op materiaal- 

en energiegebied elkaar in snel tempo 

opvolgen loopt een ecologische ingestelde 

esthetiek over het algemeen genomen te 

weinig aandacht krijgt. De achterstand 

van deze gemiste, maar dringende 

ecologisch verantwoorde en symbolische 

communicatieve rol van architectuur zet 

zich door in de 21ste eeuw. De stelling van 

Wines: “From an ecological perspective, 

mainstream architecture for the past 

two decades has sent out all the wrong 

messages.”9 is dan ook een terechte.

‘The age of information and ecology’

In architectuur op het gebied van de 

groene bouwopgaven is er meer nodig dan 

technische innovaties om van beeld van 

boosdoener te veranderen. Om onderdeel 

te zijn van de oplossing te worden, en 

“haar meer waarde te bewijzen” heeft 

9  Wines, 2008, p.16

architectuur “zwaardere argumenten nodig 

dan het bieden van een schuilplaats, om 

aan haar schuldenlast te ontsnappen”10. Er 

is communicatie in esthetica nodig om de 

vaardigheden, doelstellingen en motieven 

van de groene bouwopgave over te brengen 

en het debat rond deze problematiek te 

dienen. Op deze manier kan architectuur een 

bijdrage leveren aan haar maatschappelijke 

functie als fundamenteel onderdeel van de 

primaire levensbehoefte van de mens.11 

Architectuur kan zich door de zwaarte van 

de rol in het voortbestaan van de mensheid 

zich het niet veroorloven om gescheiden te 

blijven van het doel om te ontwerpen voor 

elke generatie. Zodoende is architectuur 

dan ook bij uitstek geschikt als medium dat 

bijdraagt aan oplossingen.

James Wines pleit er dan ook voor dat de 

esthetische waarde van gebouwen niet 

meer uitsluitend gezien kan worden als een 

uiting van sculpturale kunt van abstracte 

vormen, ruimte en structuur. De esthetiek 

zou eveneens een accent moeten leggen op 

informatieve en contextuele associaties met 

betrekking op het versterken van het eerder 

genoemde debat.12 Hij omschrijft deze 

verschuiving ook wel als zijnde een reactie 

op het industriële en technologische tijdperk 

en noemt het “The age of information and 

ecology”13

10  Bouman, 2009, p.4

11  Wines, 2008, p.14

12  Wines, 2008, p.12

13  Wines, 2008, p.8
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#04 GREEN MACHINE 

Architectonische noodzaak

In plaats van zich te richten op technologische 

innovaties recht Wines zich de conceptuele, 

esthetische en fi losofi sche waarden van een 

ontwerp. In zijn boek: ‘Green Architecture’ 

beoordeeld hij hedendaags werk op deze 

criteria met als doel om de motieven achter 

de aanpak van de architect te kunnen 

identifi ceren. Ook al wordt de techniek 

onderbelicht in deze literatuur, het belang 

ervan is evident. Architecten zijn –enkele 

uitzonderingen daargelaten- voornamelijk 

afhankelijk van een breed scala aan 

producten die hen aangeleverd worden door 

productontwikkelaars. Waren innovaties op 

dit vlak uitgebleven, dan was de potentiële 

daadkracht van architectuur een stuk 

kleiner. De technologische kant van deze 

opgaven is veelvuldig, goed en uitgebreid 

omschreven. Waarvan de cradle to cradle 

theorie een belangrijke is en waarnaar in dit 

document vaak wordt verwezen.

 Het product dat architectuur echter wel levert 

is een ruimtelijke compositie op een groot 

schaalbereik. Het is in dit product juist van 

belang dat de potentiële communicatieve 

waarden benut worden. Materiaal gebruik 

kan hierin een grote rol spelen, maar er is 

een veel breder perspectief mogelijk. Denk 

bijvoorbeeld aan de situering van het pand 

en een hier aan gekoppelde organisatie van 

de functies binnen dit ontwerp. Het is in het 

kader van de rol die architectuur heeft in het 

voorbestaan van de mens misschien zelfs 

een ethische verantwoordelijkheid 

om de communicatieve potentie 

te benutten, en op deze manier 

bij te dragen aan de eerder omschreven 

veranderende interactie tussen mens en de 

natuur. 

Een interessant verband kan hierin gelegd 

worden met een onderzoek naar het 

communiceren van een milieuvriendelijke 

waarde van een product door middel van 

ontwerp en vormgeving (‘Communicating 

Environmental Friendliness through Product 

Design and Appearance’). Hierin wordt een 

duurzaam ‘Flagship-product’ onder de loep 

genomen en getest of de bewering dat 

het product ecologisch georiënteerd zijn, 

klopt. Het betrof hier een Nokia telefoon 

met als belangrijkste ontwerpmaatregelen 

dat het apparaat voorzien was van een 

energiezuinige batterij met een behuizing 

die een minimum aan giftige zware metalen 

bevatte. De consument herkende het 

product echter niet als een ‘groen’ product. 

Een bevinding die volgens de onderzoekers 

onderstreept dat er een noodzaak bestaat 

om meer aandacht voor het visualiseren van 

de milieuprestaties van producten 14. 

Dat de natuur een inspirator is voor de 

esthetiek van verschillende theorieën omtrent 

de groene ontwerpopgave is geen verassing. 

Zo spreekt cradle to cradle bijvoorbeeld over 

biomimicry –het nabootsen van natuurlijke 

systemen- in hun cyclische opvatting. Ook 

James Wines haalt de wetenschap van de 

ecologie veelvuldig aan en stelt dat de natuur 

voorziet in een inspirerende basis voor een 

nieuwe architectonische iconografi e. 

14 Hass, Kumpula, Riuttanen, 2007, p11

De ‘machine age’ erfenis

Architectuur zal in de komende twee decennia 

waarschijnlijk een grotere verandering 

ondergaan dan in de afgelopen 100 

jaar. Naast de gebruikelijke zelfbewuste 

veranderingen in stijl en theorie, zal de 

algemene ontwerpopvatting uiteindelijk 

worden gedwongen om te reageren op 

de schaarste van grondstoffen15. Deze 

verandering zal niet alleen beïnvloed worden 

door een noodzakelijke reactie op schaarste, 

maar ook als een reactie op de boodschap 

die van verschillende stromingen van na 

de industriële revolutie stijlen uitgaat. Zoals 

bijvoorbeeld het modernisme en de invloeden 

van ‘the machine age’.  Volgens Wines dient 

er uit deze invloeden een groot deel van de 

stilistische bagage te worden weggegooid, of 

op zijn minst grondig opnieuw geëvalueerd te 

worden. “Machine age imagery is the antithesis 

of relevant architecture at the threshold of an 

ecological revolution”16. Verder stelt hij dat 

de meeste architectuur met stijlkenmerken 

die voortkomen uit de industriële revolutie 

nu beschouwd zouden kunnen worden als 

vijandig tegenover het belang van de mensen 

in het volgende decennium. 

15  Wines, 2008, p.16-19

16  Wines, 2008, p.16

Aan de ‘fundamentele ethische 

verantwoordelijkheid’ - gedefi nieerd als; 

de verplichting dat de wijze waarop elke 

generatie in haar eigen behoeften voorziet, 

geen negatieve uitwerking heeft op de wijze 

waarop de toekomstige generaties zich in 

hun eigen behoeften voorzien17- wordt, in 

zijn beleving, te weinig gehoor gegeven. De 

door Wines voorspelde verandering van 

architectuur bied een unieke kans om van 

de nood een deugd te maken. Ontwerpen 

voor elke generatie, reageren op schaarste 

en bijdragen aan de maatschappelijke 

discussie omtrent deze problematiek kan 

als de ‘Age of information and ecology’ 

leiden tot een nieuwe taal in architectuur. 

In ieder geval is er een noodzaak om 

de ontwerpaanpak te veranderen ten 

opzichte van de aan de industriële revolutie 

gerelateerde stijlen waarin ecologie en 

informatie een belangrijke rol zullen spelen.

17  Wines, 2008, p.231
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