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Hier is het dan, mijn afstudeerverslag. De beschrijving 
en visualisatie van mijn allerlaatste project aan de 
faculteit bouwkunde van de TU/e. Dit verslag is 
een zoektocht waarin werkelijkheid, complexiteit en 
eenvoud, gelaagdheid, het achterlaten van sporen 
betekenis krijgen. 

Op een nazomermiddag kreeg ik het idee voor mijn 
afstudeeropdracht . Zomaar, schijnbaar uit het niets, 
kwam het idee om kunstenaarsateliers te combineren 
met een eetgelegenheid in een gebouw. Schijnbaar, 
omdat mijn eigen interesses de basis zijn geweest 
voor mijn onderwerp. 
In 2004 studeerde ik elf maanden aan de RWTH in 
Aken. Tijdens de ~xtra vakken die ik daar gevolgde, 
heb ik kennis gemaakt met het boetseren van figuren 
in was en klei en het smeden van zilver. Sinds mijn 
tijd in Aken maak ik plastieken. 

Bij het doorlezen van afstudeerverslagen, van 
studenten die mij voor gingen, kwam ik regelmatig 
tegen dat ze schreven veel geleerd te hebben tijdens 
hun afstuderen, ook over zichzelf. En dat klopt! 
Afstuderen is inderdaad een confrontatie met jezelf 
en je mogelijkheden. 
Het zelf formuleren van een opgave en het vormen 
van een commissie waren nieuw. 
En mijn afstudeerproject verliep anders dan de 
voorafgaande projecten. Een afstudeerproject bleek 
niet zomaar een project. De aanpak die ik mijn hele 
studie heb gehad voor het doen van een project en 
de wijze van ontwerpen waren niet bruikbaar en ik 
moest opzoek naar een andere manier van werken. 
Het was een leerzaam proces. 
Het afstuderen is iets geweest waar ik erg tegen 
op zag. lk heb het afstuderen beschouwd als de 
laatste mogelijkheid nog iets te leren voor ik aan mijn 
werkende leven ga beginnen. 
Mijn onzekerheid en neiging tot perfectionisme 

hebben het afstuderen misschien zwaarder gemaakt 
dan nodig was geweest. Soms zag ik door de bomen 
het bos niet meer. Mijn pogingen grip en houvast te 
vinden resulteerden in een moeras van informatie, 
meningen en mogelijkheden. Maar ik kan zeggen: lk 
heb heel wat geleerd! 

Lieve papa en mama, Helen, Evelien en Lianne 
ontzettend bedankt voor ju/lie steun, fysieke hulp, 
begrip en vertrouwen. Wie had er ooit gedacht dat 
ik samen met m'n ouders in de werkplaats aan een 
maquette zou bouwen?! 

Antje, Nienke, Marjolijn, Femke, Lydia, Wilson, Arjan, 
Daan, Michel, Maaike, Emmeke, Ruud en Mark, ook 
ju/lie bedankt voor ju/lie vriendschap, commentaar, 
steun en gezelligheid. 

Voor mijn onderzoek heb ik hulp gehad van de 
kunstenaars uit het Unperfekt Haus in Essen, The 
Little League, Ans Bakker, LeeChin Kok, Joep 
Konigs, Marijke van Overbeek en Chris Dierickx 
van S4, Karin van Lieshout van studio Oooms, 
Bas van Raaij, Bart Rouwenhorst, Emiel van 
de Beek, de medewerkers en kunstenaars van 

VOORWOORD 

Kunstenaarswerkplaats Beeldenstorm en Grafisch 
Atelier Daglicht, Rob van der Ploeg en Carol Thiele 
van Galerie MeisterschO/er. Ju/lie waren bereid 
mijn vragen te beantwoorden, mij indrukken op te 
laten doen, mij te sterken in mijn ideeen en mij te 
inspireren. Hiervoor mijn dank. 

Ook wil ik mijn commissieleden Jos Bosman, Gijs 
Wallis de Vries en Marielle Aarts ervoor bedanken 
dat ze mij hebben willen begeleiden. 

Als Jaatste, Judith en Sandra van het STU, bedankt 
voor ju/lie professionele steun en sturing. 

Ingrid Luiting, maart 2008 



We leven in een beeldcultuur waarin alles draait om het 
beeld, om de buitenkant, zonder inhoud. Wat we zien 
wordt beschouwd als de werkelijkheid. Door de dominante 
positie van het zien is het gemakkelijk om te vergeten dat 
we ook waarnemen door te ruiken, te voelen, te horen 
en te proeven. Je werkelijkheid, je ervaring, je perceptie, 
bestaat uit meer dan beeld alleen, ze is complex. Deze 
gewaarwordingen van de verschillende zintuiglijke prikkels 
zijn op te vatten als lagen die elkaar overlappen. Maar wat 
je als reeel ervaart hangt ook af van het perspectief dat 
je inneemt. De fysieke verandering van perspectief stelt 
je instaat je opvattingen te toetsen en ook mentaal van 
perspectief te veranderen. 

De doelstelling is het stimuleren van de bewustwording van 
de gelaagde werkelijkheid door middel van een ontwerp 
waarin ateliers voor beeldend kunstenaars worden 
gecombineerd met een eetgelegenheid, in het Lloydkwartier 
in Rotterdam. Dit om de drempel tussen kunst en publiek te 
verlagen, om het maken van kunst te laten ervaren, waarbij 
alle zintuigen worden aangesproken door de combinatie 
met het eten. 

Om zelf los te komen van de beeldcultuur heeft het doen 
van onderzoek een belangrijke rol gespeeld. Dit onderzoek 
heeft zich geconcentreerd op de geschiedenis en de 
gelaagdheid van Rotterdam, 'tussen'ruimtes en figuurlijke 
transparantie en hun overeenkomsten. Daarnaast zijn de 
wensen en eisen die kunstenaars stellen aan een atelier 
in kaart gebracht en is onderzoek naar het ontwerpen met 
daglicht en het doen van lichtmetingen van grote invloed 
geweest op het ontwerp. 

Maar wat willen kunstenaars? Hoe willen zij werken? 
Bezoeken, gesprekken en interviews met kunstenaars 
dienden als inspiratiebron en gaven inzicht in de wensen 
en eisen die kunstenaars stellen aan een werkruimte. Deze 
wensen en eisen hebben zich vertaald in een atelier met 
een L-vormige doorsnede. Deze vorm maakt het hebben 
van verschillende werkplekken, sferen, lichtcondities en 
privacy binnen een ruimte mogelijk. 

Gewoonlijk hebben kunstenaars hun ateliers in restruimtes 
in gebouwen of in de stad. In dit ontwerp is het atelier de 
bouwsteen van het gebouw. Het gebouw bestaat uit een 
spiraalsgewijze stapeling van atelierruimtes volgens 4 
richtingen. De restruimtes die hierbij ontstaan, worden 
in genomen door een centrale vide, een expositieruimte 
en het restaurant. Het restaurant bestaat uit drie delen: 
voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht, deze 'gangen' 
bevinden zich op drie verschillende locaties in het gebouw 
en hebben elk hun eigen steer, manier van eten en contact 
met de ateliers. Het opdelen van het restaurant stimuleert 
de beweging door het gebouw. Ontmoeting, daglicht en 
verandering van perspectief zijn hierbij belangrijk. 

De route die de verschillende gangen van het restaurant 
verbindt voert langs, over en door de ateliers. Op die 
manier wordt het contact met de kunstenaar gestimuleerd 
en zorgt de fysieke verandering van perspectief voor een 
mentale verandering. 

Het materiaal gebruik is eenvoudig en beperkt om de 
aandacht naar de kunstwerken te laten gaan. De ateliers 
zijn van in-situ beton. Het restaurant, de route, de 
toegangsdeuren en ramen naar de ateliers zijn bekleed 
met houten latten. Hierdoor dient het materiaalgebruik als 
routeaanwijzer en kun je wel dwalen in het gebouw, maar 
niet verdwalen. Translucent glas en U-profielglas markeren 
bijzondere punten in het gebouw. 

Van de buitenkant is een duidelijke scheiding tussen 
gesloten atelier en transparant restaurant waar te nemen. 
Het gebouw lijkt een stapeling van massa's met daar tussen 
open ruimtes, maar binnen vloeien ruimtes in elkaar over. 
Figuurlijke transparantie en tussenruimtes zijn ingezet om 
de bewustwording te prikkelen. 

De regels die zijn opgesteld; voor de stedebouwkundige 
inpassing, de stapeling, daglichttoetreding en 
materiaalgebruik, zorgen voor variatie in het ontwerp. De 
stapeling, orientatie, relatie met andere ateliers, de route 
en de gangen van het restaurant hebben ondanks de 

L-vormige basisvorm elf verschillende ateliers gecreeerd. 
Elk atelier heeft zijn eigen daglichtverlichting, sfeer, mate 
van toegankelijkheid, uitzicht en de mogelijk al dan niet 
collectief te kunnen gebruiken. Elk restaurantdeel heeft 
zijn eigen manier van eten en contact met de ateliers. 
En de route stimuleert de verandering van perspectief, 
de bewustwording van de gelaagde werkelijkheid en het 
contact met de kunstenaar. 
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INLEIDING 

sl 

Het is geweldig kunstenaars aan het werk te zien, (een dee/ 
van) het proces te kunnen volgen van idee tot compleet 
kunstwerk. Om de technieken, de passie en werkwijzen van 
de kunstenaars te zien en daar niet naar te hoeven gissen 
bij het aanschouwen van een kunstwerk a/s eindproduct. 
Om tegelijkertijd de materialen te ruiken en de geluiden te 
horen en geinspireerd te raken en je af te vragen waar je 
het een plaats moet geven in je hoofd, deze confrontatie 
met (een andere) werkelijkheid. 

We nemen dingen waar door te zien, te horen, te voelen, te 
ruiken en te proeven, maar het zien neemt een dominante 
positie in. We leven in een beeldcultuur, waarin beeld 
en ervaring van elkaar verwijderd raken. Wat we zien 
wordt beschouwd als de werkelijkheid. In de beeldcultuur 
draait alles om het beeld , om de buitenkant. Beelden 
zonder inhoud . Niel alles wat we zien valt dus onder de 
beeldcultuur. Er kan een onderscheid gemaakt worden 
tussen het zien van beelden in de media, in musea en 
kunst in het algemeen. 

Van kunstenaars kunnen we veel leren over ons dagelijks 
leven en over hoe we de wereld waarnemen. Over hoe 
we de wereld kunnen waarnemen, want iedereen heeft in 
principe een andere perceptie van de werkelijkheid. Kunst 
(en architectuur) kan ons een spiegel voorhouden. Het 
kan ons andere perspectieven geven, wanneer we onze 
blik naar buiten openen en buiten hokjes gaan denken. 
Oat is een doel dat ik met deze opdracht wil bereiken ; 
door het maken van kunst centraal te stellen en niet de 
eindproducten , wil ik kritiek leveren op de beeldcultuur 
waarin we leven. 

Voor een locatie ben ik opzoek gegaan in Aken en in 
Rotterdam, omdat het twee steden zijn die een uitgebreide 
kunstenaarsscene en een levendig uitgaansleven hebben, 
waardoor er een markt is voor de twee functies die ik wil 
combineren . In Rotterdam heb ik een geschikte locatie 
gevonden. Het Lloydkwartier, een oud havengebied, is 
nu het brandpunt van de audiovisuele en filmindustrie en 
hierdoor een geschikte locatie voor mijn afstudeerplan. 

Op een gegeven moment werd mij gevraagd waarom ik 
van kunst iets banaals wil maken, waarom ik kunst aan de 
gewone man wil brengen? 
Deze vraag verbaasde mij. Want is kunst dan niet van het 
alledaagse? Kunst vertelt ons juist iets over de tijd en de 
cultuur waarin we leven en is uitermate geschikt om ons 
over ons dagelijks leven, hoe we in de wereld staan en hoe 
verschillend we de wereld waarnemen te leren. 
En laat ik de vraag eens omdraaien: Is kunst zo verheven 
dat alleen een selecte groep ervan mag genieten?! 

Maar waarom wil ik juist deze combinatie van ateliers voor 
kunstenaars en een eetgelegenheid? 
Er is een drempel tussen kunst en publiek, een drempel om 
kunst te bekijken in een museum of galerie en een drempel 
om kunst te ervaren. Het werk van veel kunstenaars zal 
ook nooit in een museum komen te staan of te hangen. 
Voor de ervaring waar het mij om gaat is een museum of 
een galerie is ook niet geschikt. Het gaat mij er om het 
maken van kunst onder de aandacht te brengen. Om de 
nadruk te leggen op de kunstenaar en zijn proces, in de 
context waar dat plaats vindt, het atelier. 
De drempel een restaurant binnen te gaan is veel kleiner 
dan bij het binnen gaan van een museum, een galerie of een 
atelier. De eetgelegenheid moet de bezoeker als het ware 
over de drempel heen trekken en uiteindelijk de drempel 
laten oplossen. Het eten zorgt er tevens voor dat alle 
zintuigen zullen worden aangesproken; proeven, voelen, 
ruiken, horen en zien . Door het proeven te activeren kan 
het zien worden versterkt. En er kunnen vraagtekens gezet 
worden bij de geuren die geroken worden in combinatie 
met andere zintuiglijke waamemingen . Daarnaast wil 
de aanwezigheid van de andere zintuigen versterken en 
mensen bewust maken, dat zicht zo dominant in onze 
cultuur aanwezig is. 

De doelstelling is het stimuleren van de bewustwording van 
de gelaagde werkelijkheid door middel van een ontwerp 
waarin ateliers voor beeldend kunstenaars worden 
gecombineerd met een eetgelegenheid . Dit om de drempel 
tussen kunst en publiek te verlagen, om het maken van 



kunst te laten ervaren , waarbij alle zintuigen worden 
aangesproken door de combinatie met het eten . 
In het ontwerp moeten de fysieke en ruimtelijke ervaring 
van architectuur en de ervaring van het maken van kunst 
een belangrijke rol spelen. Het stimuleren van ontmoeting, 
verandering van perspectief en licht zijn hierbij belangrijke 
elementen. 

Het centrale thema is de ervaring van kunst. De vraag is 
hoe je het maken van kunst kunt ervaren, wat die ervaring 
inhoudt en betekent, en hoe architectuur daaraan kan 
bijdragen. 

Doormiddel van drie onderzoeken probeer ik antwoorden 
te vinden op deze vragen. 
Mijn eerste onderzoek betreft de kritiek op de beeldcultuur 
doormiddel van de architectuurtheorie waarbij de begrippen 
gelaagdheid, transparantie en 'tussen' van belang zijn. 
In mijn tweede onderzoek komt de geschiedenis en 
ontwikkeling van Rotterdam aan de orde. Hierbij ontwikkel ik 
het begrip van de lagen verder en formuleer ik aanvullende 
uitgangspunten vanuit de locatie. 
Het derde onderzoek geeft inzicht in de kunstenaarspraktijk. 
Het centrale idee is dat kunstje (kijk op het) leven verandert. 
Doormiddef van bezoeken en gesprekken met kunstenaars 
wilde ik er achter komen hoe en in wat voor een ruimte 
kunstenaars willen werl<en . De eisen en wensen die bij het 
maken van kunst gesteld word en komen hier dan ook aan de 
orde. Parallel hieraan behandel ik theorie over (ontwerpen 
met) daglicht. Want zonder licht valt er niets te zien, ook 
geen processen .. Door het inzetten en toepassen van 
dagverlichting treed een verdieping op. De verdieping met 
lichtonderzoek is deel van mijn reactie op de beeldcultuur. 
Lichtmetingen ·maken een belangrijk onderdeel uit. 
Daarnaast wil de aanwezigheid van de andere zintuigen 
versterken en men sen bewust maken dat zicht zo dominant 
in onze cultuur aanwezig is. 
De drie onderzoeken zullen vervolgens kort worden 
samengevat. De belangrijkste aandachtspunten en 
conclusies zullen worden behandeld, als mede het 
programma van eisen. 

Hierna volgt een rondgang door het on twerp, de beschrijving 
en visualisatie van het gemaakte ontwerp, mijn antwoord 
op de geformuleerde doelstelling. Van gang naar gang 
voert de route langs, over en door de ateliers, elf ruimtes 
verschillend van steer, geur, karakter en verlichting. De 
beweging door het gebouw stimuleert de wisseling van 
perspectief zowel fysiek als mentaal. Het materiaalgebruik 
is als een routeaanwijzer en leidt je door spectaculaire 
ruimtes. 
Tot slot, een reflectie, waarin de belangrijkste thema's 
worden behandeld aan de hand van het ontwerp. 

De titel die ik mijn verslag heb meegegeven, a la (c)ART (e), 
draagt de twee functies in zich, ateliers voor (beeldend) 
kunstenaars en een eetgelegenheid en geeft daarnaast 
zowel de verweving als de keuzevrijheid aan die mijn 
ontwerp biedt. 
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BEELD EN WERKELl .. IKHE(l)D(EN) 

Wat weals de werkelijkheid beschouwen is in feite het ge
heel aan opvattingen over wat er om ons heen gebeurt. 
Vertrouwend op onze zintuigen en ervaringen maken we 
een voorstelling van de wereld. Maar door de eeuwen heen 
is de westerse cultuur het zien gaan beschouwen als de 
belangrijkste van alle zintuigen. In de huidige beeldcultuur 
staat het beeld centraal en is de natliurlijke interactie tus
sen de zintuigen uit balans geraakt. Door de invloed van 
film, TV en internet is onze perceptie van de wereld eenzij
diger en oppervlakkiger geworden. De materiele werkelijk
heid wordt opgelost door de doorgaande stroom van beel
den en tekens. En onze ervaringen worden gereduceerd 
tot het opdoen van indrukken. 

Maar het oog neemt niet alleen een dominante positie in 
als zintuig, ook als het gaat over het vaststellen van waar
heid en werkelijkheid speelt wat we zien een grote rol. De 
westerse wetenschap baseert zijn wetten en theorieen op 
het observeren van dingen. Eerst zien, dan geloven. En 
wat je ziet is realiteit. Maar is dat zo? 

Zicht speelt een belangrijke rol in onze cultuur. Maar wat 
je ziet is niet altijd wat er is. De stroom van beelden en 
informatie die voorbij komt in de media creeert zijn eigen 
realiteit. De beelden waarmee we dagelijks worden ge
confronteerd zijn beelden zonder context. Maar door hun 
opeenvolging vorm_en ze een context voor elkaar, waar
door een scheiding tussen werkelijkheid en schijnwereld 
niet langer te maken is. Beeld en ervaring raken verwijderd 
van elkaar. De werkelijkheid is namelijk niet eenvoudig tot 
een enkel beeld te reduceren. En er vindt een ontkoppe
ling plaats tussen uiterlijke gewaarwordingen en innerlijke 
beleving1

• 

Door de dominante positie van het zien is het gemakkelijk 
om te vergeten dat we ook waarnemen door te ruiken, te 
voelen,. te horen en te proeven. Je werkelijkheid, je erva
ring, je perceptie, bestaat uit meer dan beeld alleen, ze 

is complex. Deze gewaarwordingen van de verschillende 
zintuiglijke prikkels zijn op te vatten als lagen die elkaar 
overlappen. Elke laag vertelt een deel van de werkelijk
heid, een incompleet verhaal, het is niet de werkelijkheid. 
Elke laag op zich is als een verhaal zonder context. Je kunt 
je afvragen of de werkelijkheid wel bestaat. In ieder geval 
wordt een gevoel van realiteit versterkt en benadrukt door 
de interactie tussen de verschillende zintuigen. Dus om zo 
dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen, om iets te er
varen en niet alleen te zien moet je gebruik (kunnen) ma
ken van al je zintuigen. Naar mijn idee zijn er verschillende 
werkelijkheden die tegelijkertijd aanwezig zijn en die als 
verschillende lagen door elkaar heen lopen. Soms kunnen 
de lagen botsen, juist dan kan er een moment van bewust
wording plaatsvinden van je situatie en je omgeving . 
De werkelijkheid is een gelaagde structuur waarin proces
sen soms meer vertellen dan de eindproducten, die soms 
juist de waarheid lijken te ontkennen of verdoezelen. 
Maar wat je als reeel ervaart hangt ook af van het perspec
tief dat je inneemt. Aldo van Eijck verwoordt dat als volgt: 

'Wezenlijk is dat de werkelijkheid niet kan worden begre
pen vanuit een centraal, geprivilegieerd standpunt, maar 
slechts kenbaar is vanuit verschillende standpunten. Ook 
de eigen situatie is pas ten voile kenbaar als men ze vanuit 
andere externe situaties beschouwt. 2 ' 

De fysieke verandering van perspectief stelt je instaat je 
opvattingen te toetsen en ook mentaal van perspectief te 
veranderen. 
Beweging door een ruimte en de waarneming van verschil
lende zintuiglijke prikkelingen zorgen voor de bewustwor
ding van de ruimte om je heen en de situatie waarin je je 
bevindt. 

Als reactie op de beeldcultuur, waarin alles tot oppervlakkig 
beeldmateriaal is gereduceerd zouden processen belang
rijker moeten worden. De weg ergens naar toe, het proces, 

moet belangrijker worden. Misschien wel belangrijker dan 
het eindproduct en onze blikvelden moeten worden ge
opend. Er moet buiten hokjes worden gedacht, omdat de 
werkelijkheid dieper gaat dan alleen de huid ... Kunst kan 
hieraan bijdragen. Belangrijk is ook de bewustwording van 
deze gelaagdheid en het feit dat niet alles is wat het lijkt. 
Naar mijn idee kan architectuur hierin een rol spelen, in de 
bewustwording van de gelaagde werkelijkheid doormiddel 
van 'tussen' ruimtes en verandering van perspectief. 

1 Roemer van Toorn, Architectuur tegen de Architectuur, 
http://www.xs4all.nf/-rvtoom/tegen.html, laatst bekeken op 16-03-2008 
2 Aldo van Eijck in Aldo van Eijck - relativiteit en verbeelding 
door Francis Strauven, p210 



'TUSSEN' RUIMTES 

Verschillende architecten hebben gebruik gemaakt van 
'tussen ruimtes', maar het doel van het gebruik en de uitleg 
die ze er aan gaven waren niet altijd dezelfde. Na een korte 
beschrijving van de visies van Aldo van Eijck, de Smithsons 
en Tupker ga ik in op hoe ik 'tussen' ruimtes zie. Maar hier 
aan voorafgaand is het interessant om een ander thema 
te bespreken: transparantie. Dit in relatie tot gelaagdheid 
van de werkelijkheid en beetdcultuur. Aan bod komt wat 
transparantie is en wat de relatie is met 'tussen'. 

transparantie 
In hun boek Tranzparenz. Le Corbusier Studien 1 
beschrijven Bernard Hoesli, Colin Rowe en Robert Slutzky 
twee soorten van transparantie aan de hand van kubistische 
schilderijen en een vergelijking tussen het Bauhaus van 
Gropius (letterlijke transparantie) en Villa Stein (figuurlijke 
transparantie). Volgens hen heeft transparantie niet 
alleen het vermogen van een visuele en een perceptuele 
organisatie, maar het kan ook een strategie zijn om ruimtes 
te organiseren. 

Ze gebruiken voor deze vorm van transparantie de definitie 
van Gyorgy Kepes3: 

'If one sees two or more figures overlapping one another, 
and each of them claims for itself the common overlapped 
parl, then one is confronted with a contradiction of spatial 
dimensions ... [O]ne must assume the presence of a new 
optical quality 

The figures are endowed with transparency:... they 
are able to interpenetrate without an optical destruction 
of each other ... Space not only recedes but fluctuates in a 
continuous activity' 

Deze vorm van transparantie kan onder andere worden 
waargenomen wanneer volumes elkaar overlappen, zoals 
in Villa a Carthage van le Corbusier of in Koizumi lighting 
display van Peter Eisenman. Daar waar lagen en volumes 
elkaar overlappen en in elkaar steken is het niet mogelijk 
elke laag als een onafhankelijk vlak te onderscheiden, 
omdat elk volume zijn 'eigen' deel opeist. Er ontstaat een 
tegenstrijdigheid in ruimtelijke dimensies, een transparantie 

Koizumi lighting display van Peter Eisenman' Figuurlijke transparantie in Villa a Carthage uit Tranzparenz. Le Corbusier, p73 

die het mogelijk maakt dat volumes elkaar kunnen 
doordringen zonder visueel afbreuk aan elkaar te doen. 
De ruimte lost hierdoor niet alleen op, maar maakt tevens 
een doorlopende golfbeweging. In de doorsnede en het 
schema van Villa a Carthage van le Corbusier is dat goed 
te zien. 
De verbinding tussen de ruimtes van twee afzonderfijke 
niveaus door middel van een gemeenschappelijk 
luchtvolume heeft niet alleen tot gevolg dat de grootte van 
de kleine ruimtes optisch wordt vergroot, maar ook het 
opwekken van ambigue ruimtelijke relaties4. 

Deze ambigue plaatsing van lagen in de ruimte ondersteunt 
de mogelijkheid dat de ruimte op verschillende manieren 
gelezen kan worden5. Voor Hoesli is dit de basis voor 
figuurlijke (phenomenal6) transparantie. Transparantie 
houdt een gelijktijdige perceptie van verschillende 
ruimtelijke plekken in. 
De gelaagdheid en het in elkaar oplossen van 
verschillende ruimtes zijn kenmerken van figuurlijke 
transparantie, net zoals het ambigue karakter. Doordat 
deze vorm van transparantie er voor zorgt dat de ruimte 
op verschillende manieren gelezen kan worden, is het 

Opvallend is het ambigue karakter dat transparantie krijgt. 
Gewoonlijk wordt transparantie gebruikt in de betekenis van 
helder en duidelijk, terwijl het hier juist een complexiteit aangeeft 
van elkaar overlappende lagen. 

3 Gyorgy Kepes, Language of Vision 
4 Colin Rowe, Robert Slutzky, Tranzparenz. Le Corbusier Studien 1, p72 
5 Bernard Hoesli, "Commentary," in Transparenz. Le CorbusierStudien 1, p60 
6 known through the senses rather than through thought or intuition: 

Merriam-Webster's Online Didionary, http1Aw.w.m-w.oom'diclionary/phenornenal 
7 Charles Jencks, Ecstatic architecture, p146 



naar mijn idee een goed hulpmiddel om bewustwording 
te stimuleren. Hierbij bedoel ik de bewustwording van je 
situatie, van de mogelijkheid tot meerdere zienswijzen, van 
de complexiteiten en gelaagdheid en van het feit dat niet 
alles is wat het op het eerste gezicht lijkt. 

Gelaagdheid en een ambigu karakter zijn niet alleen 
kenmerken van transparantie, maar oak van 'tussen'. Is 
het dan zo dat transparantie aanwezig is in een 'tussen' 
ruimte? Zo ja, is transparantie dan oak een kenmerk van 
'tussen' ruimtes? 
Om op deze vragen antwoord te kunnen geven is het 
belangrijk na te gaan wat 'tussen' ruimtes (kunnen) zijn. 
Aan de hand van Van Eijck, de Smithsons en Tupker zal ik 
dit verduidelijken. 

'tussen' volgens Van Eijck, de Smithsons en Tupker 

Van Eiick: qestalte van tussen & qemoed 
In principe spreekt Aldo Van Eijck niet over tussen ruimtes, 
maar over de gestalte van het tussen. Hij beschouwt het 
als een opgave voor een ontwerper dat moet warden 
vormgegeven en niet als iets wat zomaar ontstaat. De 
gestalte van het tussen is, zoals Van Eijck die zich voorstelt, 
als een 'drempel' of een 'tros plekken' die plaats biedt voor 
informele ontmoetingen. Het is in de woorden van Van Eijck 
'de plaats waar tweelingfenomenen opnieuw met elkaar 
'verzoend' het 'gemoed' van de mens begroeten.' [. . .] Dit 
'tussen' moet, net als het gemoed zelf, ambivalent zijn8• 

Tweelingfenomenen zijn ambivalent en onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. Ze zijn elk op zich deel van een 
en dezelfde grootheid, maar relatief ten opzichte van 
elkaar, als kunst-wetenschap, gevoel-verstand, individu
gemeenschap, rust-beweging, deel-geheel. Het zijn als het 
ware de paten van een 'tussen', waarin object en subject 
samenvloeien tot een onlosmakelijke eenheid . 
In deze zin hebben transparantie en de gestalte van tussen 
een overeenkomst door het simultaan aanwezig zijn en het 
in elkaar over vloeien van ruimtes. Maar bij transparantie 
is er geen sprake van tweelingfenomenen, maar van een 
ruimtelijke organisatie. 

14 I 

De Smithsons: the space between & charged void 
In tegenstelling tot van Eijck streven Allison en Peter 
Smithson niet naar een samenvloeien van object en subject, 
gaan ze op zoek naar nieuwe relaties en verbindingen, 
'association', waarin object en subject hun zelfstandigheid 
behouden. De deconstructie van de oude grenzen gaat 
gepaard met de gelijktijdige reconstructie van andere, 
nieuwe grenzen. De ruimte waarbinnen de patronen van 
'associations' zich op een vrije wijze kunnen ontwikkelen 
is voor de Smithsons precies 'the space between'. Deze 
'space between' is verbonden met een ruimtelijke beleving, 
met het nemen van afstand. 
De 'tussen ruimte' krijgt bij de Smithsons oak nag een 
andere betekenis: de geladen leegte of 'charged void'. Deze 
geladen leegte wordt opgeroepen door de confrontatie van 
schijnbaar ongelijksoortige zaken. Het is een ruimte je 
dwingt je eigen weg te gaan en die open staat voor eigen 
interpretaties. 

Tupker: uitqestelde ontmoetinq 
Tupker liet zich inspireren door de ideeen van Van Eijck, 
maar hij ontwikkelde zich verder en ontdekte dat zijn ideeen 
maar gedeeltelijk met die van Van Eijck samen vielen. Hij 
kon zich later meer vinden in de ideeen die de Smithsons 
over tussen hadden. 
Oak bij Tupker zien we net als bij de Smithsons het creeren 
van afstand terug. Het nemen van afstand maakt het 
mogelijk dat nieuwe verbindingen ontstaan. Tupker's idee 
van de 'uitgestelde ontmoeting' vindt hierin zijn oorsprong . 
De ervaring die aanwezig is bij het bewegen in een ruimte 
en de voordurende verandering zijn net als bij de Smithsons 
belangrijk voor Tupker. 
Tupker's affiniteit met de begrippen relativiteit, 
meervoudigheid en simultaniteit hebben direct te maken 
met de fysieke ruimtelijke ervaring. Het zijn kenmerken die 
oak terug te vinden zijn in de transparantie die Rowe en 
Slutzky beschrijven in hun transparency-essay. Dit is niet 
verwonderlijk gezien Tupker's fascinatie voor de New York 
Five waar Rowe en Slutzky toe behoorden. 

Onderstaand schema geefl Tupker's uitgestelde ontmoeting weer. 
In het ene geval komen twee blokken met elkaar in botsing en blijven 
geisoleerd van elkaar. Het tweede voorbeeld laat een overgang zien van 
de ene vorm in de andere. 

8 Uitspraak van Aldo van Eyck in Strauven, Francis, Aldo van Eyck -
relativiteit en verbeelding, p361 



Manuel Aires Mateus e Francisco Aires Mateus -
Casa no litoral 

Aarno Ruusuvuori - Marisaunas 

9 Holl, Steven, Parallax, Birkhiluser, New York,2000, p58 
10 "Wezenlijk is dat de werkelijkheid niet kan worden begrepen vanuft 
een central, geprivilegieerd standpunt, maar slechts kenbaar is vanuit 
verschillende standpunten. Ook de eigen situatie is pas ten voile kenbaar 
als men ze uit andere, exteme sftuaties beschouwt. De architectuur kan door 
verschillende standpunten in le stellen dft soort van 'kubislische' waameming 
oproepen, en als ze zulks doet betrekt ze de waamemer actief in haar ruimte 
- actiever uiteraard - dan in een piclurale ruime mogelijk is. Zij heeft dan 
geen vaste, eenduidige vorm, maar ze wissell van ges/alte naargelang het 
gekozen standpunt." 
Aldo Van Eijck, relativiteit en verbeelding door Francis Strauven, p210 

tussen en transparantie 
Transparantie en de verschillende begrippen van 'tussen' 
hebben dus een aantal overeenkomsten ; de gelaagdheid, 
de ruimtelijke beleving, de simultaniteit en de relativiteit. 
Het in elkaar oplossen van ruimtes zien we alleen bij de 
Smithsons niet terug. 
Maar wat houdt 'tussen' in voor mij? 
Het tussen zoals ik dat voor ogen heb vertoont voornamelijk 
overeenkomsten met 'transparantie' zoals dat door Bernard 
Hoesli, Colin Rowe en Robert Slutzky wordt beschreven in 
het boek Tranzparenz. Le Corbusier Studien 1, en met de 
ideeen van Van Eijck en Tupker. 
Het tussen is voor mij in principe een min of meer 
onbegrensde ruimte. Het roept een spanning op tussen 
functies, gebieden, ruimtes. Dit tussen is als een vervaagde 
grens of overgang die je op het verkeerde been kan zetten, 
of misschien beter 'op een ander been' kan zetten. Het 
prikkelt de bewustwording. Het roept de vraag op waar 
bevind ik mij? 

Het zijn plekken waar twee werelden samenkomen, elkaar 
raken en gelijktijdig aanwezig zijn. Het zijn ambivalente 
plekken waar interieur en exterieur, bezoeker en kunstenaar, 
atelier en eetgelegenheid , prive en openbaar elkaar raken 
en in elkaar overlopen. Daarbij moeten we ons voortdurend 
bewust zijn dat publiek en prive relatieve begrippen zijn, 
die door hun contrast werking betekenis krijgen. In die zin 
heeft mijn idee van tussen een raakvlak met Van Eijck z'n 
gestalte van tussen waaraan het 'gemoed' verbonden is. 
Het tussen ontstaat wanneer verschillende lagen door elkaar 
heen gaan lopen. Dit kunnen lagen zijn van verschillende 
functies , ruimtes of volumes zoals Hoesli beschreef. Maar 
de lagen kunnen ook bestaan uit verschillende zintuiglijke 
waarnemingen. 
Zoals Maurice Merleau-Ponty zegt: "[. . .] fields merge, 
overlap and are doubly articulated. The senses are 
fields.9" 

Gelaagdheid, tussen en transparantie zullen een belangrijke 
rol spelen bij mijn ontwerp, zodat er plekken ontstaan 
waar ruimtes en functies in elkaar overlopen en grenzen 
vervagen en de bewustwording wordt geprikkeld. Hierin 
neem ik zowel de ideeen van de Smithsons, Van Eijck, als 

de ideeen van Tupker, Hoesli en mijn eigen idee mee. 
'Tussen' en transparantie zullen bereikt worden door 
overlappende lagen en volumes, doorlopende vlakken 
en lijnen, en overlappingen van zintuiglijke waarneming. 
Hierdoor kunnen ruimtelijke zones worden onderscheiden 
en samengebracht naar verschillend gebruik. 
Daarnaast zal de verandering van perspectief door 
beweging door het gebouw een belangrijke plaats 
innemen. Een thema dat ook terug te vinden is bij Van 
Eijck10,de Smithsons en Tupker. 

[1s 



HISTORISCH PERSPECTIEF: 
de geschiedenis en ontwikkeling van Rotterdam 



De locatie voor mijn ontwerp ligt in het entreegebied van het 
Lloydkwartier, een voormalig havengebied in Rotterdam. 
De oude robuuste havenfunctie is ingewisseld voor een 
creatieve woon-en werk-wijk. 
Naast ict- en filmproductiebedrijven, audiokunstenaars, 
fotografen , animatiebedrijven, autonome kunstenaars, 
tekstschrijvers, vormgevers, gameontwikkelaars, architec
tenbureaus en radio en TV, bevindt ook het Onafhankelijk 
Toneel zich in het Lloydkwartier. Het is een brandpunt van 
de audiovisuele, creatieve en ict-industrie. Op deze locatie 
zullen beeldend kunstenaars een waardevolle toevoeging 
vormen. Voor een historisch perspectief en het karakter 
van de locatie is het belangrijk te kijken hoe Rotterdam als 
haven stad is ontstaan en hoe het Lloydkwartier zich heeft 
ontwikkeld. 



land en water achter de duinen 
Afgeschermd van de zee door een duinenrij was het gebied 
langs de noordelijke oever van de Maas een ongestoord 
waddengebied dat grotendeels uit ontoegankelijke 
moerasbossen bestond, die een steeds dikkere veenlaag 
vormden. Door dit waterrijke gebied liepen stroompjes en 
riviertjes naar de Merwede, zoals de Nieuwe Maas toen 
nag heette, die laagjes slik afzetten. 
De zuidelijke oever was een archipel van zandbanken en 
kleiplaten, waartussen kreken en geulen liepen, ontstaan 
door het onstuimige samenspel van zee en rivier. Bij vloed 
vond door botsende watermassa's zandafzetting plaats. 
Bij eb sleet de versnelde afwatering de kreken en geulen 
steeds dieper uit. 

het eerste mense/ijk ingrijpen 
Rand hetjaar 1000 lag er een dijk ter hoogte van Overschie, 
de Oude Dijk. Ten zuiden van deze dijk strekten uitgestrekte 
slikgronden zich uit. 
In de 12e en 13e eeuw werd op de noordelijke oever het 
dijkenstelsel verder uitgebreid. Het opdringende water 
werd buitengesloten door stukken grand stap voor stap 
in te dijken in de richting van de Ratte en de Schie. Voor 
de waterafvoer uit het waterrijke veenlandschap werd een 
fijnmazig netwerk van sloten gegraven meestal loodrecht 
op de kaden en dijken. 

Door snel stromend water en het afgraven van veen voor 
de zoutwinning verliep de landaanwinning aan de zuidkant 
van de Nieuwe Maas moeilijker. 'Pas met de afdamming 
in 1589 van de in de veertiende eeuw ontstane rivier de 
Koedood werd de bedijking op zuid voltooid. 11 ' 

In de middeleeuwen ontstonden langs de Nieuwe Maas 
verschillende nederzettingen, onder andere daar, waar 
de drie takken van de Schie (de Schiedamse Schie de 
Delfhavense Schie en de Rotterdamse Schie) uitmondden 
in de Nieuwe Maas; Schiedam, Delfshaven en Rotterdam. 
Schiedam en Delfshaven ontstonden als Schie-

11 Jan de Graaf, Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850-1940, 
Waanders Uitgevers, Zwolle, 1987, p14 
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nederzettingen; echter Rotterdam is eigenlijk geen Schie
nederzetting, maar is, zoals de naam al zegt, als dorp bij 
een dam in de Ratte ontstaan. 
De Ratte was zo breed dater twee dijken nodig waren, een 
Westzeedijk en een Oostzeedijk. Tussen deze twee dijken 
werd uiteindelijk de Middeldam gebouwd. Aan weerszijde 
verrezen steeds meer huizen. 
Tegen het einde van de dertiende eeuw was een nieuwe 
grens tussen water en land ontstaan. De Middeldam, de 
huidige Hoogstraat, verdeelde Rotterdam in tweeen. Het 
gebied ten noorden van de dam heette landstad en het 
gebied ten zuiden ervan werd waterstad genoemd. 

De ontwikkeling van de stad Rotterdam lijkt op het 
eerste gezicht rechtlijnig en vanzelfsprekend te zijn. In 
de veenmoerassen achter de duinen, waar de rivier de 
Ratte uitmondt in de rivier de Maas, ontstond een klein 
vissersdorpje. Dit heeft zich een aantal eeuwen later, na 
de afdamming van de Ratte en de bedijking van de Nieuwe 
Maas, ontwikkelde tot een stedelijke nederzetting. Toeval, 
verwoestende branden en overstromingen, verkeerde 
inschattingen, oorlogen en conflicten en mislukte plannen 
hebben de ontwikkeling van de stad, zowel positief als 
negatief, verrassend beYnvloed. 

nleuwerker1c: 



de eerste steden 
In 1340 schonk Graaf Willem IV de nederzetting Rotterdam 
stadsrechten. Langzamerhand kwamen. naast de 
visvangst, de handel en scheepvaart op gang. Hoewel 
de bedrijvigheid groeide, was Rotterdam in de 14e eeuw 
vergeleken met Delft, Gouda, Schiedam en Dordrecht nog 
maar een klein stadje. Echter, de bocht in de rivier, waar 
Rotterdam zich ontwikkelde, bleek een goede locatie voor 
een haven te zijn. Eb en vloed zorgden voor een natuurlijk 
havenonderhoud, een voordeel dat Rotterdam had ten 
opzichte van de naburige havensteden aan de Nieuwe 
Maas. 
Toen in 1421 een noordwesterstorm de Sint-Elisabethsvloed 
veroorzaakte, met een dijkdoorbraak als gevolg, werd een 
welvarend gebied van ruim 45.000 hectaren de vloed 
verzwolgen. 
De Sint-Elisabethsvloed veroorzaakte niet alleen veel 
doden en schade aan de haven, maar veel groter was de 
invloed die hij had op de verandering in het beloop van 
de rivieren. Door de verminderde toevoer was de stroming 
zo verflauwd , dat er grote zandbanken ontstonden in de 
Nieuwe Maas. In de loop van de tijd konden deze worden 
ingedijkt tot een eiland , het tegenwoordige Rozenburg . 

In de loop van de 15e eeuw werden de eerste zandplaten 
buiten de zeedijk, West- en Oost Nieuwland, bedijkt12 . Hier 
ontwikkelde zich de waterstad. 

Bron: http://www.engelfriet.neUAlie/Aad/kloosterkaart 

De opzet van de buitendijkse oude waterstad was 
eenvoudig. De archipel van 'eilanden' vereiste een 
afwatering per polder, hierdoor verschilde het slotenstelsel 
per polder. Er ontstond een landschap van dijken en 
kommen. De bebouwing verrees op de hoger gelegen 
randen in de vorm van ringen . Dit in tegenstelling tot de 
lintbebouwing op de noordelijke oever. 

Eind 15e eeuw kreeg het gebied rond Rotterdam te maken 
met hongersnood en armoede. De Hoekse en Kabeljauwse 
twisten. die al in 1345 waren begonnen, brachten de stad 
grote schade toe. Deze burgeroorlog die bijna 150 jaar zou 
duren was een conflict om macht waarbij het regelmatig 
gebeurde dat steden of edelen overliepen naar de andere 
patij. De aanvoer van grondstoffen stagneerde, de 
bierbrouwerijen hadden te lijden, veel woningen werden 
geplunderd of brandden af en honderden mensen werden 
werkeloos. Rotterdam werd zwaar getroffen, maar de 
omliggende steden als Delft, Gouda en Delfshaven nog 
veel zwaarder. Delfshaven vertoor bijna de helft van haar 
haringvloot. De Hoekse en Kabetjauwse twisten leverden 
Rotterdam als het ware economisch voordeel op. De 
scheepvaart. de handel en de nijverheid namen toe, de 
haringhandel ftoreerde en de bierbrouwerij en lakenweverij 
werden van steeds groter belang. 

de groeisprong van Rotterdam (waterstad) 
Door de bloei van de haringvisserij kwam de ontwikkeling 
van de waterstad opgang. Halverwege de zestiende eeuw 
was de betekenis van de landstad, binnendijks. en de 
waterstad, buitendijks, nagenoeg gelijk. 
Onder invloed van Johan van Oldenbarneveldt werd de 
haven in westelijke richting uitgebreid13 . 

Ondanks de economische groei lag de ruimtelijke 
ontwikkeling in Rotterdam van zowel de haven als de stad 
lag stil en het inwonertal steeg nauwelijks tot het begin van 
de 19e eeuw. Dit wil beslist niet zeggen dat Rotterdam niet 

12 Jan de Graaf, Architectuur en stedebouw in Rotterdam 1850-1940, 
Waanders Uitgevers, Zwolle, 1987, p14 
13 Onder andere de Nieuwe Haven, Boerengat en Blaak 

overbevolkt was. Want pas na 1825 vond er uitbreiding 
buiten de stadswallen en de singels van Rotterdam plaats. 
Voor die tijd groeide Rotterdam als het ware naar binnen, 
alles werd zo (on)mogelijk volgebouwd. 
In de tweede helft van de 17e eeuw en in de 18e 
eeuw raakte de haringvisserij in verval als gevolg van 
oorlogen, afnemende vangsten. toenemende kosten en 
personeelstekorten. De steden aan de Maasmond zochten 
naar nieuwe investeringsmogelijkheden. Rotterdam ging 
zich steeds meer toeleggen op de koopvaardij en andere 
scheepvaartactiviteiten. 
Door de betrekkingen met Naderlands-lndie kwam de 
handel in 1820 weer op gang en bloeide Rotterdam op. 
Door de sterk toegenomen industrialisatie van het Duitse 
Roergebied kon Rotterdam zich in de tweede helft van de 
19e eeuw ontwikkelen van ouderwetse stapelplaats tot 
moderne transitohaven. 

Als gevolg van de industriele revolutie kwam er een 
migratiestroom van werkzoekenden op gang van het 
platteland naar de stad . De modernisering die door de 
industriele revolutie in gang was gezet kwam vooral tot 
uiting in de uitbreiding van de havens richting het westen 
en vergroting van de kades, niet in de uitbreiding van de 
stad. 

bran: http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Rotterdam 



De stad kon de verdubbeling van het aantal inwoners niet 
aan. En zoals in veel steden namen de sociale problemen, 
de slechte woonomstandigheden en de uitbraak van 
epidemieen, als gevolg van de slechte hygienische 
omstandigheden, toe. Grootschalige uitbreiding kon echt 
niet langer uitblijven. 

de geschiedenis van Delfshaven: haring en brandewijn 
In 1389 kreeg Delft toestemming (van Graaf Aelbrecht 
van Beieren) om een verbinding te graven van Delft naar 
de Maas, de Delfhavense Schie, om zo beter te kunnen 
concurreren met de havenstad Rotterdam. Sindsdien 
konden schepen Delft vanaf de Nieuwe Maas bereiken 
via de Delftse en de Delfhavense Schie. Aan de monding 
van de Delfhavense Schie, rond de sluis, ontwikkelde zich 
Delfshaven, dat door de haringvisserij en de walvisvaart 
aanvankelijk uitgroeide tot een welvarend havenstadje. Net 
als de geschiedenis van Rotterdam kende de geschiedenis 
van Delfshaven vele roerige momenten. Verschillende 
branden, de bezettingen door de Spanjaarden en de Geuzen 
en overstromingen, waaronder de Sint-Elisabethsvloed 14 

bleven Delfshaven niet bespaard. Ook de Hoekse en 
kabeljauwse twisten veroorzaakten in Delfshaven enorme 
schade. Grote stukken platteland en verschillende steden 
rondom Rotterdam werden geplunderd en veroverd. Ook 
Delfshaven werd volkomen geplunderd. Door de grote 
schade die werd aangericht stagneerde de groei. 
Maar omstreeks 1600 werd in Delfshaven de meeste 
haring aangevoerd, wat Delfhaven tot de belangrijkste 
haven maakte van het Maasmondgebied. Toen echter 
in 1638 lien bezitters van haringbuizen met ongeveer 40 
schepen van Delfshaven naar Rotterdam vertrokken had 
dat grote economische gevolgen voor Delfshaven en Delft. 
De haringvisserij raakte in verval doordat de afname van 
de gemiddelde vangsten, de stijging van de kosten en het 
ontstaan van personeelstekorten. In Delfshaven werd de 
brandewijn industrie een nieuwe investeringsmogelijkheid . 

de annexatie van Delfshaven 
'In 1740 begon zich een zandplaat te vormen in de Maas 
vlak voor de haveningang. Deze "Ruige Plaaf' belemmerde 
de toegang tot de haven. Steeds meer schepen voeren 
door naar Rotterdam, waardoor Delfshaven de inkomsten 
hiervan misliep en steeds verder in de schulden wegzonk. 
In 1795 riep Delfshaven zich zelf uit tot zelfstandige 
gemeente en in 1825 kreeg het stadsrechten en een eigen 
wapen: een haring en drie korenhalmen, symbolisch voor 
de visserij en de brandewijnindustrie. Ook het naastgelegen 
dorp Schoondertoo (of Scoenreloe), de Coolpolder (nu het 
Oude Westen) en de Bospolder werden onderdeel van de 
stad Delfshaven. 

Zestien jaar later deed Delfshaven het verzoek om door 
Rotterdam geannexeerd te worden. De bloei van de 
brandewijnindustrie en de haringvisserij was voorbij en 
door het verdwijnen van de voe en de terugloop van de 
scheepvaart door de verzanding van de haven namen de 
werkloosheid en de armoede toe. Maar omdat Rotterdam 
zelf ook de problemen en de gevolgen van de verzanding 
van de haven en het ondieper worden van de rivieren 
ondervond sloeg ze het verzoek af. 

Maar met de komst van de industriele revolutie kwam er 
een enorme immigratie op gang van werkzoekenden uit 
Zeeland en Noord-Brabant. Er ontstond een groeiende 
behoefte aan grond voor stadsuitbreiding, voor de bouw 
van arbeiderswoningen, voor uitbreiding van de haven 
en de vestiging van de industrie. De uitbreiding van de 
stad gebeurde op twee manieren: door de bouw van veel 
nieuwe wijken als Vreewijk en Spangen en door annexatie 
van een aantal omliggende gemeenten. 
In 1886 wordt Delfhaven loch door Rotterdam geannexeerd. 
Als gevolg hiervan verliest Delfshaven haar zelfstandige 
status en wordt het een deelgemeente van Rotterdam. 
Met de annexatie van Delfshaven kreeg Rotterdam de 
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bran: http://nl.wikipedia.org/wiki/Delfshaven 
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ruimte voor havenontwikkeling op de rechter Maasoever. Voor 
de zoveelste keer schuift de haven op richting de Noordzee. 
De annexatie van Delfshaven betekende echter niet, dat ook 
de stad zich kon uitbreiden in de richting van Delfshaven. 

14 In 1421 veroorzaakt de St.-Elisabethsvloed in de nacht van 18 op 19 novem
ber grate overstromingen. De Grote Waard , een welvarend gebied van ruim 
45.000 hectaren tussen Dordrecht-Woudrichem-Heusden-Geertruidenberg, 
word! door de viced verzwolgen. Volgens de overlevering gaan 72 dorpen verlo
ren en komen ca. 4000 mensen om door het hoge water. De Biesbosch met zijn 
kreken en killen is door deze ramp ontstaan. Oak Oelfshaven wordt getroffen 
door de overstromingen. 
http://www.xs4all.nl/-jgsmits/delfshaven door Joop Smits, last visited 20-03-2008 



Uitbreidingsplan Dijkzicht door Witteveen uit 1927 
bron: Historische Atlas van Rotterdam, p46 

tussen Rotterdam en Delfshaven: ruimte voor cultuur? 
Voor het gebied tussen Rotterdam en Delfhaven waren al 
verschillende plannen gemaakt, onder andere door Rose 
in 1858 en 1865 en de Jongh in 1883 en 1887. Maar lange 
tijd kon Rotterdam zich niet in westelijke richting uitbreiden 
en konden de plannen niet tot uitvoering wordengebracht. 

Tussen Rotterdam en Delfshaven lag een particulier 
landgoed van meer dan 50 hectare, het Land van Hoboken. 
Dit landelijke gebied met uitgestrekte weiden waar koeien 
op graasden contrasteerde met de stedelijke dichtheid van 
de stadsdriehoek. 

Nadat de gemeente het landgoed in 1924 had gekocht 
maakte stadsarchitect Witteveen een ontwerp voor dit 
gebied. Zijn plan was het land van Hoboken te verbinden 
met het door Zocher ontworpen park aan de Maas. 
Hierdoor zou er een groene wig ontstaan van de rivier naar 
de binnenstad. Het was de bedoeling de verkeersroute van 
het westen van de stad naar het centrum te verbeteren en 
van het landgoed een cultuurpark te maken met daarin ten 
noorden van de Rochussenstraat woningbouw en in het 
westen het GEB gebouw, het Erasmiaans Gymnasium, 
het Dijkzicht ziekenhuis met de medische faculteit en 
het Unilevergebouw. Het zuiden zou voornamelijk een 
onbebouwde groenstrook blijven met enkele opvallende 
gebouwen als het museum Boijmans van Beuningen. 
De woningblokken kaderden het park in waardoor het 
contrast tussen open ruimte en binnenstad bleef bestaan. 

Het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog hield de 
realisatie van Witteveen's plan tegen en het nog lege deel 
van het Land van Hoboken werd gebruikt voor de bouw 
van noodwinkelcomplexen voor de winkeliers uit het 
gebombardeerde en door brand getroffen centrum. Na de 
tweede wereldoorlog werd het plan Witteveen vervangen 
door het wederopbouwplan van Van Traa. 
Van het groene karakter dat Witteveen voor ogen had is 
niets meer terug te herkennen. Het enige dat resteert, is 
het stukje museumpark. Het grootste gedeelte van het 
voormalige landgoed wordt nu ingenomen door het Erasmus 

Medisch Centrum. De cultuur die Witteveen had gepland 
in het gebied heeft met het Boijmans van Beuningen, het 
Nederlands Architectuur lnstituut en de Kunsthal wel een 
plek gekregen. Samen met de Witte de Withstraat en de 
museumhaven (Leuvehaven) vormt het museumpark de 
kunst-as van Rotterdam. 
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de L/oydpier en de Schiehaven-Miil/erpier 
Zoals gezegd schoven de havenactiviteiten vanuit het 
centrum bij uitbreidingen steeds meer op in westelijke 
richting. Rond 1900 begint Rotterdam aan de aanleg 
van een nieuw havengebied. Achtereenvolgens warden 
de Parkhaven, de St. Jobshaven en de Schiehaven 
aangelegd. 
In 1908 krijgt de stoombootrederij, de Rotterdamse 
Lloyd (RL), van de gemeente de beschikking over een 
nieuw kadeterrein op de rechter- of noordoever van de 
nieuwe Maas, gelegen tussen de Schiehaven en de St. 
Jobs haven 15 . 

Rotterdam krijgt vooral de functie van doorvoerhaven. 
Spoorlijnen verbinden de St. Jobshaven, de Parkhaven 
en de Schiehaven, die werden ingericht voor het laden 
en lossen van stukgoederen, met het achtergebied. Het 
Stuwadoorsbedrijf MUiier & Co, dat zich in het havengebied 
vestigt, geeft de MUllerpier zijn naam. De Lloydpier dankt 
zijn naam aan de rederij de Rotterdamse Lloyd, die op de 
pier een grate terminal bouwde, van waaruit passagiers
en postschepen vertrokken naar Nederlands-lndie. 
Voor de opslag van goederen uit de kolonien waren grate 
silo's of vemen nodig. De firma Blaauwhoed bouwde 
hiervoor het St. Jobsveem, de St. Jobssilo en het 
Blaauwhoeden-Vriessenveem16 . 

Het gebied bloeide, maar na WOii nam de bedrijvigheid 
langzaam at. De grotere diepgang van de nieuwe 
stoomschepen en motorschepen en de behoefte aan meer 
ruimte en nieuwe technieken voor het laden en lossen, 
zorgden er voor dat de havenactiviteiten opnieuw naar het 
westen toe opschoven. Tegen het einde van de 20e eeuw 
waren er nog maar enkele havengebonden bedrijven. De 
Lloyd pier en Schiehaven-MUllerpier, zoals het Lloydkwartier 
toen nog heette, begonnen hun functie te verliezen. 
In 1996 deed de MUllerpier kort dienst als evenementen
terrein. Daarna lag het braak, te wachten op zijn nieuwe 
functie. 

15 Nico Guns, De Koninklijke Rotterdamsche Lloyd - beknopte geschiede
nis van een rederij, Uitgeversmaatschappij Walburg Pers, Zutphen, 2004, 

P54 
16 Pakhuis en silo Blaauwhoedenveem: 1912-1914 - J.J. Kanters, Uit
breiding 1941-1949 door Ph. Kanters (even als de uitbreiding van de St. 

Jobsweg nr.30) 
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'Rotterdam wordt bepaa/d door zijn rivier. Zij heeft de stad 
het /even geschonken, zij heeft haar tevens ontwricht. De 
rivier, die de stad zou kunnen binden tot een geheel, heeft 
haar juist verdeeld17 ' 

Rotterdam valt door zijn complexe, uit meerdere lagen 
opgebouwde structuur, in verschillende delen uiteen. De 
Maas, de havens en spoorlijnen delen de stad in stukken. 
Scheidingen tussen oude en nieuwe bebouwing, tussen 
de verschillende wijken in Rotterdam worden door groen
zones nog sterker geaccentueerd. Rotterdam bestaat uit 
van elkaar afgescheiden wijken. Rotterdam is een stad uit 
stukken, letterlijk en figuurlijk. 

Wat zich op het eerste gezicht als chaos en willekeur 
voordoet, blijkt een onvermoede samenhang te vertonen. 
In zijn boek Rotterdam, verstedelijkt landschap analyseert 
en bespreekt Frits Palmboom de gelaagdheid van Rot
terdam. Hij onderscheid 3 lagen: 
-Verkeersmachine 
-Straten en dijken 
-Waterwegen 

bran: Rotterdam, vertedelijkt landschap, p64 
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De straten en dijken ontsluiten hun directe omgeving en 
vinden hun oorsprong in het indijkings- en verkavelings
proces. Hierbij is zoals gezegd een verschil tussen de 
noord- en de zuidzijde van de Maas. 
De verkeersmachine bestaat globaal uit de spoorlijnen 
en de autosnelwegen. De lijnen dienen voor verplaatsing 
over grotere afstanden. 

De lagen die Frits Palmboom beschrijfl waaruit volgens 
hem de stad Rotterdam is opgebouwd, zijn lagen die 
soms min of meer in hetzelfde vlak en door elkaar heen 
lopen en dan weer, soms letterlijk, op elkaar gestapeld 
zijn. De structuren lopen volgens hun eigen regels door 
elkaar. Ze zijn allemaal gelijktijdig aanwezig en werkzaam. 
Er is hierbij geen sprake van een hierarchie. Hierdoor ont
staan er soms conflicten en scheidingen tussen gebieden 
en komt de stad soms onoverzichtelijk over. 

De verkeersmachine, inclusief de havenbekkens, over het systeem van 
kavels, sloten en wegen. De doorgetrokken lijn is de ruit, de onderbroken 
lijnen vormen het spoorwegstelsel, inciusief enkele aftakkingen naar de 
havens. De sterretjes geven aan waar de grate conflicten tussen beide 
stelsels optreden 
bran: Rotterdam, vertedelijkt landschap, p34 

Het probleem is niet zozeer de aanwezigheid van afzon
derlijke stelsels, maar vooral om het effect dat ze geza
menlijk hebben. Waar de stelsels op enige afstand van 
elkaar liggen ontstaan vaak zeer omvangrijke enclaves 
die slechts via een toegang te bereiken zijn en hierdoor 
buiten het netwerk van de stad komen te liggen. Samen 
met de verkeersmachine nemen de enclaves een groot 
oppervlak in beslag en samen vormen ze een enorme 
barriere. 
In een opzicht verschilt het wegennetwerk niet veel van 
het waterwegennetwerk; de ambivalente rol die beide 

De agglomeratie van eilanden. De tekening geeft aan wat er in de stad 

overblijfl als de verkeersmachine inclusief de rivier en de industrieterreinen 

uit het kaartbeeld warden weggelaten. De stad valt uiteen in schotsen die 

onderling zeer verschillende kwaliteiten vertonen. Binnen de eilanden is 

in principe sprake van een continuum, een stedelijk netwerk. Tussen de 

eilanden zijn de verbindingen schaars. 

bran: Rotterdam, vertedelijkt landschap, p40 

17 Blijstra, R., Siad in beweging, N.V. De arbeiderspers, Amsterdam 

Rotterdam Groningen Arnhem, 1965, p13 



spelen van zowel scheiden als verbinden. 
Naast de scheiding van gebieden door de verkeersma
chine, groenzones en waterwegen . Bestaat in Rotterdam 
ook een scheiding van functies. Wonen werken, cultuur 
en recreatie bevinden zich in zones. Een voorbeeld van 
een kunst- en cultuurzone is de kunst-as, waarlangs zich 
talloze galerieen, musea, kunstinstellingen en -instituten 
bevinden. Deze as wordt gevormd door het museum park, 
de Witte de Withstraat en de museumhaven (Leuveha
ven) . 
En ook in het Lloydkwartier is een concentratie van kunst 
en cultuur. Hier zit de film- en audiovisuele industrie, maar 
ook architectenbureau's, kunstenaars en het Onafhanke
lijk Toneel. In het Lloydkwartier heerst een mix van wonen, 

• green water - werken • cultuur 

7 

werken, cultuur en recreatie , toch zijn ook hier de functies 
globaal in zones in te delen. 
Conclusies uit geschiedenis: 

Rotterdam is langzaam ontstaan en door ver
schillende oorzaken is de haven naar het westen opge
schoven 

Het lijkt als of de Schiehaven , de St. Jobshaven 
en de parkhaven uitgegraven zijn uit het buitendijkse land. 
Maar uit het historisch perspectief blijkt dat de MOllerpier 
en de Lloydpier zijn aangelegd, anders dus dan de vorm 
doet vermoeden. Zo zie je maar, dingen zijn niet altijd wat 
ze lijken. 

Toeval heeft belangrijke rol gespeelt 
De complexe gelaagdheid is een kenmerk van 
Rotterdam, net als de scheiding in enclaves door 
infrastructuur en groenzones 

- 1582 

1623 - 1840 - 1867 

1880 - 1910 - 1925 

1940 

1970 - 1982 

park 

gebombardeerd gebied HMO 

havE!n 
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locatie (tussen) MOllerpier en Lloydpier, het entreegebied 
In de geschiedenis van Rotterdam heeft de ontwikkeling 
van de haven altijd voorrang gekregen op de ontwikke
ling van de stad . Nu neemt de stad een stukje verlaten 
havengebied in. Door het opschuiven van de haven kwam 
het gebied vrij voor woningbouw. 
Het is jammer, maar enigszins begrijpelijk, dat op de MOl
lerpier nog maar weinig herinnert aan de bedrijvigheid en 
de havenfunctie van een eeuw geleden. Natuurlijk herin
nert het feit dat de MOllerpier een pier is, ons aan haar 
verleden . Tevens hebben de nieuwe (woon)gebouwen 
namen gekregen van cargadoors, reders zeevaarders 
en van mensen die aanzetten tot havenuitbreiding, maar 
op de pier zelf zijn bijna geen andere tastbare sporen te 
vinden die er naar verwijzen. De (trein)sporen, de loodsen 
en de kranen zijn er niet meer. Alleen de kade met zijn 
witte bolders is de binding met het verleden, als een kader 
voor het nieuwe. 

Het Lloydkwartier begin! steeds meer haar karakter te ver
liezen als oud havengebied en als schiereiland, want de 
Westzeedijk is niet !anger een scheiding tussen haven en 
stad, tussen werken en wonen. Het Lloydkwartier wordt 
deel van de stad . Het Lloydkwartier is wonen, werken en 
recreeren op z'n Rotterdamst18 geworden. 

De MOllerpier en het Lloydkwartier laten een duidelijk 
kenmerk van Rotterdam zien, het tastbare verleden als de 
altijd aanwezige droom van een vernieuwende toekomst. 
Op de MOllerpier meer als schisma19, op de Lloydpier als 
ambivalente aanwezigheid van verleden en toekomst. Het 
Lloydgebouw, St. Jobsveem en de Schiecentrale, tastbare 
getuigen van een eeuw havenactiviteit, krijgen deels een 
nieuwe functie en laten het heden en het verleden in 
elkaar vloeien . Gebouwen die als pioniers op de Lloyd
pier kwamen, zijn een eeuw later de enige overblijfselen. 
Ze zijn , opnieuw op een kale vlakte, de voorbodes voor 
bedrijvigheid . 

18 www.lloydkwartier.nl 
19 Een schisma (van he! Griekse schizein ("splitsen, klieven") is een splits
ing of afscheuring van een organisatie in twee verschillende kampen): 
scheiding tussen verleden en heden, bodem en bebouwing 

bron MOllerpier 1943: archief Rotterdam De MOllerpier 1943 - 1990 - 2006 

oude havengebouwen en nieuwe bebouwing op de Lloydpier reclameposter van het Lloydkwartier: het Lloydkwarlier, wonen op z 'n Rotterdamsf 



Schiehaven-Mullerpier, het huidige Lloydkwartier in 1970 

De scheidende functie die de Westzeedijk vroeger had is bijna 
verdwenen en als dijk haast niet meer te herkennen. Als een ver
hoogde weg en kruispunt ligt zij nog in het landschap. Dit komt 
ook door het doortrekken van de Pieter de Hoochweg! Westzee
dijk vormt scheiding tussen oude en nieuwe bebouwing, tussen 
verleden en toekomst. 

Toen het Lloydkwartier nog havengebied was kwam je parallel 
aan de dijk het gebied binnen. Dit versterkt de beleving van de 
dijk als lang gerekt scheidend element. En hoewel de dijk toen 
ook niet hoog was werd jeer wel langer mee geconfronteerd. 

Lloydkwartier in 2007 gezien vanaf de Euromast 

bron: archief Rotterdam 

Het doortrekken van de Pieter de Hoochweg richting de St. Job
shaven was misschien een logische beslissing voor de ontsluiting 
van het 'nieuwe' Lloydkwartier. Het heeft de toegankelijkheid 
van het gebied verbeterd. Maar daarmee is het karakter van het 
gebied als oud haventerrein, als buitendijksland, voor een (groot) 
deel verloren gegaan. De Pieter de Hoochweg zwakt de beleving 
van de Westzeedijk als dijk af. 
De scheidende functie die de Westzeedijk vroeger had is voor 
een deel verdwenen en als dijk is ze ter plaatse van het Lloyd
kwartier haast niet meer te herkennen. Als verhoogde weg en de 
helft van een kruispunt ligt zij nog in het landschap. 

MAAS 

Westzeedijk: 

Eerst; scheiding tussen water en land 
Toen; scheiding tussen haven en stad I werken 

en wonen 
Nu; haven is verdwenen en wonen en 

werken gebeurt aan beide zijden van 
de dijk 
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De bovenste albeelding toont de huidinge verkeerssituatie, met in groen; 
voetgangers, in rood; auto's en oranje; openbaarvervoer. 

Om de kade te verlevendigen en een echt voetgangers
gebied te laten zijn, moet de verkeerssituatie aangepakt 
warden. 
In de huidige situatie rijden automobilisten, die hun auto 
in de parkeergarage van De Herder willen parkeren, vanaf 
de Pieter de Hoochweg via de kade aan de Lloydpier-

2s J 

. • Grootschalige en kleinschalige bebouwing 

zijde over de St. Jobskade. De hoofdontsluiting van de 
MOllerpier loopt langs de kade. Op de Lloydpier loopt de 
hoofdweg tussen de bebouwing en de kade is gereser
veerd voor voetgangers. Om de kade van de Lloydpier 
autovrij te houden moet de verkeerssituatie veranderen. 
In de nieuwe situatie moeten automobilisten om De 
Herder heen rijden via de MOllerpier om hun auto in De 
Herder te kunnen parkeren. 

Uitzicht is een belangrijk thema in het Lloydkwartier. Dit uitzicht vanuit de 
gebouwen is gericht over de Maas en de Westzeedijk, op de havens en 
prominente gebouwen als de Euromast. En dat moet het blijven. 

De randvoorwaarden en uitgangspunten vanuit de locatie: 

-lijnen aanhouden van de Herder, het naast de 
locatie gelegen gebouw 
-plasticiteit van de gevel en schaalverkleining als 
reactie op de kolossen in de omgeving 
-mijn ontwerp los houden van de Herder 
-twee entrees voor bezoekers (aan de dijk-
en havenzijde) 
-kade verlevendigen/integreren 



O.T. 
(onafhankelijk Toneel) 

havenpolitie 

Witte de With en Aert van Nes De Herder 

panorama van het entreegebied van het Lloydkwartier, met op de achtergrond de euromast, 2007 

De Eendracht 
Hollandia-Tromp-Van Oldenbamevelt 

S.T.C 
( scheepsvaart en transportcollege) 

St. Jobsveem 

Eneco stroomhuis 



Unperfekt Haus in Essen, Duitsland 

'Ook in de kunstwereld is de beeldcultuur sterk aanwezig. Terwijl 
het werk zich wil bemoeien met de werkelijkheid, bestempelt 
het museum deze paging bij voorbaad tot beeld. '20 

Voor Merleau-Ponty speelt kunst een belangrijke rol, omdat zij 
recht kan doen aan het bewegelijke aspect van de werkelijkheid . 
Deze beweging, het telkens weer ontstaan en vergaan, 
onthullen en verhullen van de zintuiglijk waarneembare 
wereld, wordt teniet gedaan als deze wereld in het keurslijf van 
gefixeerde begrippen en ideeen wordt gedwongen, als zij wordt 
gereduceerd tot een 'fail accompli' of een gesproken woord 
(parole parlee 21

). 

Kunst moet niet gereduceerd warden tot een 'gedane zaak', tot 
een voltooid werk. Belangrijk is het proces van de kunstenaar 
en de ontwikkeling van het werk van idee tot eindproduct. 

DE KUNSTENAARS·PBAKTIJK 

De ervaring door de verschillende zintuiglijke prikkelingen, de 
werkwijze van de kunstenaar in de context van het atelier laten 
het kunstwerk meer zijn, dan een beeld. Door het ervaren van 
het tot stand komen van een kunstwerk komt het kunstwerk las 
van de beeldcultuur. Het is hierdoor dat kunst je (kijk op het) 
leven kan veranderen. Licht is hierbij nodig om het proces en 
de werkwijze le kunnen volgen. 
Daarom zal de achtergrond van (ontwerpen met) daglicht 
parallel lopen aan het onderzoek naar wat kunstenaars eisen 
van een werkruimte. De tekst is le herkennen aan de grijze 
achtergrond. Het lichtonderzoek is door de verdieping tevens 
een paging om le ontsnappen aan de beeldcultuur. 

"' Jeroen Boomgaard, hel podium van de belrokkenheid, 
http://www.lkpr.ni/index, 2-2-08 
" Merleau-Ponty, wijsgerig perspectief nr4 jaargang 43, Boom, Amsterdam, 
2003, p25 
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WAAROM DAGLICHT? 
Allemaa/ kunnen we ervaren hoe dingen die we zien 
onze gedachten en gevoelens beinv/oeden. Omdat /icht 
bepaa/t wat we zien en hoe we dat zien, is het van ze/f 
sprekend dat ver/ichting van invloed is op onze stemming 
en onze waameming van ruimte. Maar die invloed zal op 
elk individu anders zijn, omdat de visuele zintuigen en 
ervaringen van iedereen anders zijn. 22 

Licht speelt een grote rol bij het maken van kunst. Het 
is meer dan een middel dat het voor ons mogelijk maakt 
dat we iets zien, het bepaalt ook wat we ;den en hoe we 
iets zien. Het toont ons niet alleen beelden, maar ook 
veranderingen en processen. 
En vooral daglicht heeft een aantal bijzondere kwaliteiten. 
De dynamische veranderingen van het daglicht hebben 
een positieve invloed op onze prestatie, alertheid en onze 
stemming. 

Doel van dit onderzoek is het ontwerpen van atelierruimtes 
met daglicht. Hierbij is het niet mijn bedoeling ateliers te 
ontwerpen die alleen voor bepaalde kunstenaars geschikt 
zijn. De ateliers worden dus niet specifiek voor het maken 
van 2D of 3D kunst. 
Door middel van literatuuronderzoek is nagegaan 
welke factoren belangrijk zijn bij het maken van een 
daglichtontwerp. 
Daarnaast is het belangrijk te weten wat kunstenaars 
belangrijk vinden aan (de verlichting van) hun atelier. 
Verschillende bezoeken, gesprekken en enquetes gaven 
inzicht in wat de eisen en wensen van kunstenaars zijn. 
Het laatste onderzoek richt zich op het daglichtontwerp 
van de atelierruimtes. Met behulp van schaalmodellen 
zijn in een daglichtkamer lichtmetingen uitgevoerd om de 
plaatsing en afmetingen van de daglichtopeningen in de 
ateliers in hun context van het gebouw te kunnen bepalen. 
Hierbij is rekening gehouden met de gegevens uit de 
literatuur en met de eisen en wensen van kunstenaars. 
De uitkomsten van dit deelonderzoek komen ter sprake 
bij de bespreking van het gebouwontwerp. 

22 Vrij vertaald uit: The effect of light on well-being door Henri Juslen, 
Lighting application specialist, Lighting Design and Application Centre, 
Philips Lighting 
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(dag)licht 
Daglicht heeft bijzondere karakteristieke, dynamische 
kwaliteiten. Het wisselt met de tijd van de dag, de seizoenen, 
de weersomstandigheden en de locatie op aarde en daarmee 
veranderen de hoeveelheid licht (de lichtintensiteit), de 
richting en de kleur. 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen zonlicht en 
hemellicht. Zonlicht is het licht dat rechtstreeks van de zon 
de aarde bereikt en de kenmerkende scherpe schaduwen 
veroorzaakt. Een deel van het licht bereikt de aarde pas nadat 
het door deeltjes in de atmosfeer is verspreid . Dit diffuse licht 
wordt hemellicht genoemd. 

visue/e prestatie 
De hoeveelheid daglicht, de horizontale verlichtingssterkte E), 
kan varieren van 3000 lux op een grauwe, bewolkte winterdag 
tot 80.000 lux midden op een zonnige dag in de zomer. Het is de 
hoeveelheid licht die op een oppervlak valt. De zichtbaarheid 
van dat oppervlak is echter niet (alleen) afhankelijk van het 
licht dat er op valt, maar vooral van de hoeveelheid licht die 
door het oppervlak wordt weerkaatst of wordt uitgezonden. 
Dit wordt de luminantie (L) van het oppervlak of object 
genoemd. De kleur en het materiaalgebruik hebben hierop 
invloed net als de richting waarin het licht wordt uitgezonden 
of weerkaatst. De verlichtingssterkte alleen zegt dus niet zo 
veel over de voorwerpen en ruimtes die we kunnen zien en 
hoe we die zien. 

De hoeveelheid licht die we nodig hebben om iets goed te 
kunnen zien hangt af van de activiteiten en taken (en onze 
biologische eigenschappen). Tussen 0-3000 lux gaan onze 
zichtprestaties vooruit met het toenemen van de lichtintensiteit. 
Het vermogen details te kunnen waarnemen wordt groter. 
Naar de horizontale verlichtingssterkten die nodig zijn om een 
taak optimaal te kunnen uitvoeren is uitgebreid onderzoek 
gedaan. 
Voor precisietaken zoals het handmatig vervaardigen van 
horloges of juwelen is een lichtintensiteit van 1500 lux vereist, 
maar in een restaurant is een verlichtingssterkte van 200 1ux 
voldoende. 

dynamiek van het zonlicht in een atelierruimte van 
kunstenaarscollectief 54 op Strijp S in Eindhoven 



WAT WILLEN KUNSTENAARS? 
Bij het ontwerpen van restaurants en werkplekken voor 
kunstenaars zijn er weinig normen en eisen die houvast 
bieden. De eisen in normen voor restaurants, hebben 
voornamelijk betrekking op de keuken en gaan over 
hygiene en ergonomie. De vereiste afmetingen en eisen 
wat betreft licht hangen af van het soort restaurant, de 
gewenste uitstraling en steer. 
Voor kunstenaars ateliers zijn geen eisen in normen 
opgenomen. De ruimtes waarin kunstenaars werken zijn 
vaak ruimtes die beschikbaar zijn en betaalbaar, het zijn 
niet perse 1llirhtes die optimaal zijn om in te werken. 
Maar wat zijn wel goede ruimtes om in te werken? Welke 
eisen stellen kunstenaars aan hun werkruimte en welke 
wensen hebben ze? En waarom? 

Oat licht een belangrijke rol speelt voor kunstenaars is 
duidelijk. Hierin verschillen kunstenaars niet van andere 
mensen. Maar zeker bij het maken van kunst is licht erg 
belangrijk. In literatuur over dag- en kunstlicht is te vinden 
bij welk soort licht en bij welke lichtrichting kunstenaars het 
liefst werken onderverdeeld in de soort kunstwerken dat ze 
maken; tweedimensionaal- of driedimensionaal werk. 
Maar is het zo zwart-wit, diffuus-gericht, of 2D-3D als in 
boeken staat gelezen? Is diffuse verlichting geschikt 
voor het maken van tweedimensionale kunstwerken en 
gerichtlicht prettiger voor het maken van ruimtelijk werk, 
of ligt dat genuanceerder? En vooral wat werkt het beste? 
Bij welk licht werkt de kunstenaar het liefst? En, belangrijk, 
waaraan moet een werkplek nog meer voldoen? Om hier 
achter te komen heb ik een onderzoek gedaan onder 
kunstenaars. 

In de afgelopen maanden ben ik bij verschillende 
kunstenaars op bezoek geweest in hun atelier en heb 
ik gesprekken met ze gevoerd. Deze bezoeken en 
gesprekken dienen als houvast en inspiratiebron. Naast 
deze bezoeken zijn ook interviews afgenomen, waarin met 
name wordt ingegaan op (daglicht)verlichting en de ruimte. 
17 kunstenaars waren bereid een vragenlijst in te vullen. 
Deze groep is onder te verdelen in: 20: tweedimensionale 
kunst (6 kunstenaars), 30: driedimensionale kunst (6 
kunstenaars) en mixed media24 (5 kunstenaars). Met 

~enlng: De antwoarden op de vragen zijn natuurlijk gerela
• n de situatie waari11tle kunstenaars op dat moment werken, de 

geving die zij kennen. Wanneer een kunstenaar op meerdere 
ken heeft geWerkt dal'I zijn de antwoorden betrouwbaarder. 
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Zoals gezegd is onze waarneming afhankelijk van de 
luminantie. Het luminantiecontrast tussen licht en donker 
maakt het mogelijk vormen te onderscheiden. Ook de 
benodigde luminantie is afhankelijk van de activiteiten en 
taken die moeten kunnen worden uitgevoerd. De visuele 
prestatie is dus afhankelijk van zowel de verlichtingssterkte 
als de luminantie. 

ruimtelijke beleving 
De ruimtelijke beleving is onafhankelijk van de hoeveelheid 
licht, maar hangt af van de luminantie, de kleur van de 
oppervlakken van de ruimte en de positie van de ramen 
en het uitzicht. 
De luminantie van een object en de verdeling van het licht 
in de ruimte, het luminantiecontrast, zijn bepalend voor 
hoe we een ruimte waarnemen. Deze zijn afhankelijk van 
de gebruikte materialen en kleuren in de ruimte. 
Voor luminantiecontrasten geldt zoals gezegd, dat deze 
net zo als bij de lichtintensiteit, afhankelijk zijn van het 
gebruik van de ruimte. Sommige activiteiten en taken 
hebben voordeel bij een minimum aan contrast, door de 
rustgevende en ontspannende, maar enigszins saaie 
uitwerking. Andere werkzaamheden vragen juist om 
contrast, doordat het een ruimte interessant kan maken 
en je aandacht kan sturen. Maar het kan de ruimte ook 
onrustig maken. Schaduwen kunnen afleiden en irritatie 
veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer je gedwongen 
in je eigen schaduw zit te werken. Te grote absolute 
luminanties leiden zelfs tot verblinding. Zowel te weinig 
als te veel contrast kunnen dus voor een ongunstige 
situatie zorgen. 
De ruimtelijke beleving is afhankelijk van de vorm van de 
ruimte, de luminantie, de materialisatie, de kleur van de 
oppervlakken, de indeling en de positie van de ramen. 

gericht en diffuus licht 
Het verschil tussen diffuus en gericht licht is te vergelijken 
met hemellicht en zonlicht. 
Diffuus licht is te vergelijken met het licht op een bewolkte 
dag. Het gaat uit van grote vlakken, zoals een bewolkte 
hemelkoepel. Maar diffuus licht kan ook komen van vlak-

bran: http://www.ethesis.net/ 
seriemoordenaar/seriemoordenaar_ 
alb/moord_alb_8.jpg 

vormige lichtbronnen of van vlakken die het opvallende 
licht diffuus reflecteren. Het licht komt vanuit (bijna) alle 
richtingen, waardoor er nauwelijks schaduwwerking is. 
Doordat er weinig contrast is krijgen alle oppervlakken en 
voorwerpen in een ruimte dezelfde nadruk, niets trekt echt 
de aandacht. Hierdoor heeft diffuus licht een rustgevende 
werking. Maar diffuse verlichting kan een ruimte ook saai 
maken door het gebrek aan contrast. 

bran: http://www.lbl.gov/Science-Articles/Archive/sb-EETD-intemet
controls.html 

Gericht licht ontstaat uit een puntvormige lichtbron, zoals 
de zon. Het komt uit een richting en werpt de kenmerkende 
scherpe schaduwen. Het contrast tussen licht en donker 
is groot. 
Met gericht licht kan onderscheid gemaakt worden tussen 
wat belangrijk is en wat niet. Het stuurt onze blik en richt 
onze aandacht op details. Omdat het oog er automatisch 
naar toe getrokken wordt vraagt het aandacht en kan het 
zelfs aanzetten tot beweging door de ruimte. 
De activiteiten of taken die moeten kunnen worden 
uitgevoerd bepalen de behoefte aan de hoeveelheid licht 
en de mate van diffuus en/of gericht licht. Wat geschikte 
verlichting is hangt helemaal af van de activiteiten en 
taken die gedaan moeten worden. 
Terwijl in diffuus licht details verdwijnen door een gebrek 
aan contrast, kunnen ook bij gericht licht details verloren 
gaan, juist door een te groot contrast. Details of objecten 
kunnen in schaduwen vallen of kunnen onzichtbaar 
worden door glans en/of verblinding. 



behulp van hun antwoorden25 probeer ik uitspraken te doen 
over overeenkomstige eisen die kunstenaars stellen aan 
een werkruimte. Hoe willen kunstenaars werken, waar, in 
wat voor een ruimte, welke kwaliteiten moet die werkruimte 
hebben? En waarom? Welke aspecten zijn belangrijk bij 
het ontwerpen van ateliers voor (beeldend) kunstenaars? 
De conclusies dienen als leidraad voor het ontwerpen van 
kunstenaarsateliers. 

conclusies enquetes 
De meningen van de kunstenaars laten een grote variatie 
zien. Het is daarom niet altijd mogelijk geweest een 
duidelijke, gemeenschappelijke conclusie te trekken over 
welke eisen een kunstenaar heeft wat betreft zijn werkplek. 
Voor een overzicht van de antwoorden en een conclusie 
per vraag verwijs ik naar bijlagen 2 en 3. 
Er zijn echter een aantal (opvallende) wensen en eisen 
naar voren gekomen. 

atelier f. werkplaats 
In een atelier vinden verschillende werkzaamheden plaats. 
Deze werkzaamheden bepalen de eisen die aan de ruimte 
warden gesteld en vragen om een variatie in verschillende 
werkplekken binnen een atelier. En belangrijk is daarnaast, 
dat kunstenaars hun atelier niet zien als werkplek alleen. 
Dit houdt in dat de eisen complex zijn en variatie een grote 
rol speelt; variatie in gebruik, grootte en hoogte van de 
ruimte, steer en verlichting. 

{dag)licht 
Daglicht blijkt zoals verwacht een belangrijke rol te hebben. 
En in wezen zorgen de daglichteisen die kunstenaars 
stellen aan hun atelier ook niet voor een verrassing. De 
eisen hangen at van de werkzaamheden. 2D-kunstenaars 
werken over het algemeen inderdaad liever met diffuse 
verlichting en 3D-kunstenaars met een combinatie van 
gericht licht en diffuus licht. In ateliers vinden verschillende 
werkzaamheden plaats die vragen om een andere 
verlichting. 
Bij de 'ontwerpregels' voor het ontwerpen met daglicht 
wordt er van uitgegaan dat zonlichttoetreding in gebouwen 
onwenselijk is, dit in verband met de opwarming door de zon 
en de hinderlijke situaties die kunnen optreden als gevolg 

'huiskamer' bij kunstenaarscollectief S4 

van een te groot luminantiecontrast. Maar zonlicht heeft 
juist ook positieve effecten die niet onderschat moeten 
warden. Zonlicht is misschien minder geschikt om bij te 
werken, maar het heeft een duidelijk positief effect op de 
stemmingen en het gevoel contact met buiten te hebben. 
Het moeten missen van zonlicht wordt beschouwd als 
uitermate ongewenst, ondanks de negatieve effecten die 
door zonlicht veroorzaakt warden. 

uitzicht 
De positieve waardering van daglicht heeft niet alleen te 
maken met de kwaliteit van het licht, maar zeker ook met 
het contact met de buitenwereld en het uitzicht. Uitzicht 
maakt (sociale) contacten mogelijk en vermindert het 
gevoel opgesloten en eenzaam te zijn, wetende datje niet 
weggestopt zit. Gevoel en steer zijn zeer belangrijk. 
Zicht kan ook afleiden, maar de mogelijkheid je te 
orienteren, inspiratie op te doen, te mijmeren en je een 
deel van de wereld te voelen en te zien wat er om je heel 
gebeurt zijn belangrijker. Het hebben van uitzicht is een 
belangrijk punt. 
Globaal genomen kan het uitzicht en twee delen warden 
onderverdeeld: 
-zicht op het interieur 
-verre focus 
Het zicht op het interieur voorziet vooral in de behoefte aan 
sociale contacten, de verre focus biedt de mogelijkheid 
tot orientering en mijmering. Voor zowel uitzicht op het 
interieur als het verre-focus-uitzicht geldt dat het een bron 
van inspiratie kan zijn. 
Het verre-focus-uitzicht kan globaal in twee groepen 
warden ingedeeld: (de rust van) de natuur en (de 
bedrijvigheid van) de stad. De locatie in het Lloydkwartier 
voorziet in beide. 

Jasper Johns aan het werk in zijn atelier in NY met zonlicht 
bron: foto: Mark Lancaster 
http://photos1.blogger.com/blogger/6066/1614/1600/Jasper Johns03.jpg, 



modellering 
We nemen onze omgeving als driedimensionaal waar 
wanneer we diepte kunnen zien. Wanneer er weinig tot 
geen schaduwwerking is verdwijnt de dieptewerking 
en zijn oppervlaktestructuren niet zichtbaar. Dit komt 
de plasticiteit van een voorwerp niet ten goede. Voor 
de waarneming van ruimtelijke vormen en oppervlakte 
structuren is de modellering door variatie in licht en 
schaduw onmisbaar en is er dus gericht licht nodig. 
Bij modellering is niet alleen de invalshoek van het 
licht belangrijk, maar ook de richting van het licht. Licht 
van voren heeft dezelfde richting als de kijkrichting 
van de beschouwer en heeft daardoor weinig effect op 
de modellering. Het geeft nauwelijks schaduw en het 
voorwerp ziet er daardoor vlak uit. Licht van opzij zorgt 
echter voor een maximaal contrast van licht en schaduw 
waardoor een sterke driedimensionaliteit ontstaat. 
Door scherpe schaduwen die ontstaan bij gericht licht kan 
de zichtbaarheid van details van een voorwerp verloren 
gaan. Een aandeel diffuus licht is dus vaak gewenst om 
de scherpe schaduwen zachter te maken en te voorkomen 
dat voorwerpen of details verdwijnen in een schaduw. 
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diffuse vertichting 

bron: www.erco.com 
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gericht licht 

Maar ook wanneer het licht vanuit verschillende richtingen 
komt worden harde schaduwen verzacht. 

De combinatie van diffuus- en gericht licht en de richting 
van het licht bepalen hoe we objecten waarnemen. Een 
beeldhouwer zal daarom de voorkeur geven aan een 
combinatie van diffuus en gericht licht uit verschillende 
richtingen omdat voor hem de modellering van groot 
belang is. Zonder licht en schaduwwerking kan de 
beeldhouwer geen goede beoordeling maken van de 
vorm van zijn werk. 

Voor activiteiten waarbij het zien van diepte en structuur 
minder belangrijk zijn, is de noodzaak voor gericht licht 
minder groot. Zo zal een schilder waarschijnlijk liever 
werken in een diffuus verlichte ruimte zodat de kans kleln 
is dat hij in zijn eigen schaduw werkt, maar ook omdat er 
geen schaduwen of glansplekken zijn die de beoordeling 
van kleuren en vlakken zouden kunnen be"lnvloeden. 
Daklichten maken deze gewenste, diffuse en gelijkmatige 
lichtspreiding mogelijk. 
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cornbinatie van gericht en diffuus licht 

Om de plasticiteit van een voorwerp goed naar voren 
te laten komen dient het licht vanuit verschillende 
richtingen te komen. Hiervoor moeten er verschillende 
daglichtopeningen in verschillende gevels zitten. Een 
algemene verlichting uit het dak verzacht het contrast iets. 
Vooral voor atelierruimtes is deze combinatie belangrijk, 
zowel voor ruimtes waarin 3D als 2D wordt gewerkt. Het 
verdient daarom de voorkeur maast gevelopeningen, ook 
daklichten toe te passen, wanneer dat mogelijk is. 

De daglichteisen en behoeften in een gebouw zijn 
afhankelijk van de oogtaken die er moeten kunnen 
worden uitgevoerd. 
Het interieur, de kleuren en de locatie van de ramen 
en de buitenomgeving bepalen samen de uiteindelijke 
hoeveelheid daglicht binnen. 
Het gaat bij daglichtontwerp dus niet alleen om de 
kwantiteit, hoe meer licht des te beter. Het gaat vooral 
om de verdeling en de richting van het licht in de ruimte 
en ook sfeer mag niet vergeten worden. 

het strijklicht langs de rnuur rnaakt de grove structuur duidelijk zichtbaar 



privacv en contact 
Niet elke kunstenaars vindt het even prettig om mensen in 
zijn of haar atelier te ontvangen. En niet elke kunstenaar 
heeft behoefte aan contact met ander mensen tijdens het 
werken. Waar de ene kunstenaar het liefst afgezonderd 
werkt, geeft een andere kunstenaar juist de voorkeur 
aan het werken in een groep, voor de gezelligheid en 
hulp wanneer nodig. Het verschil aan de behoefte aan 
privacy komt duidelijk naar voren in de volgende citaten als 
reactie op mijn concept om ateliers te combineren met een 
eetgelegenheid: 

"Het lijkt me al/es behalve preffig om door etende mensen 
op mijn vingers gekeken te warden. Het atelier is voor mij 
een gesloten private ruimte. Zelfs ate/ierbezoek laat ik 
met mate toe. Het klinkt een beetje naar een mense/ijke 
zoo. 26" 

"Ats je mijn atelier ziet is het soms meer een showroom dan 
een werkplaats. Dus voor mij zou het geweldig zijn, ik houd 
van kijkers. 27" 

Omdat er zo'n grote variatie is in de behoefte en mate van 
contact met andere kunstenaars of publiek is het belangrijk 
hier in het ontwerp rekening mee te houden. Ongeachte 
de behoefte aan contact is het nodig dat een kunstenaar 
de mogelijkheid heeft zich te kunnen terugtrekken. Volgens 
Gaston Bachelard in de Poetics of space hebben we altijd 
een hoekje nodig voor onze gedachten en verbeelding. 
Zo hebben kunstenaars zeker ook een plekje binnen hun 
atelier nodig waar ze zich kunnen afzonderen en zich over 
kunnen geven aan hun verbeelding . 

26 kunstenaar (anoniem) gastalelier DaglichVBeeldenstorm sepVokt 2006 
27 uitspraak Ans Bakker, eind 2006 

wat neem ik uit het onderzoek mee en wat betekent 
dit voor de ruimtes? 

Een atelier moet verschillende (werk)plekken, 
hoogtes, Jichtcondities en sferen hebben. 
Daglicht is belangrijk 
Waar mogelijk daklichten toepassen 
Gevelopeningen in meerdere gevels aanbrengen 
(met behoudt van voldoende muurvlak om tegen 
te kunnen werken) 
direct zonlichttoetreding: zonlicht (met mate) toe 
la ten, 
Orientatie van de gevel bepaald de vorm en 
afmetingen van de ramen 
horizontale verlichtingssterkten: 400-3000 lux. 
400-500 lux zijn gemiddelde verlichtingssterkten 
voor kantoren, aan deze waarden moet minimaal 
worden voldaan . Tot 3000 lux nemen de visuele 
prestaties toe, deze waarde dient daarom als 
bovengrens. 
privacy en contact: variatie is erg belangrijk, 
omdat sommige kunstenaars wel graag 
direct contact met bezoekers en andere 
kunstenaars willen en andere meer gehecht zijn 
aan hun privacy. 
Uitzicht zowel op interieur als exterieur (verre 
focus) (inspiratie, andere focus, gevoel in 
opgesloten/afgezonderd te zitten opheffen) 
hoge ruimtes, minimaal 3,5m 

reaclie op mijn concept door door een anomieme kunstenaar uit het gastatelier 
van Grafisch Atelier Daglicht 2006 

Sommige eisen kunnen tegenstrijdig zijn: 
-Daglichttoetreding vs . Uitzicht 
Openingen in de zuidgevel zijn over het algemeen niet 
gewenst in verband met zonlicht, maar uitzicht (op 
St. Jobshaven) wel. Toch is het compleet ontbreken 
van zonlicht ongewenst. Rekeninghoudend met de 
gevelorientatie moet zonlicht de atelierruimtes binnen 
kunnen vallen. Maar vooral in de westgevel moeten de 
openingen zo klein mogelijk gehouden worden in verband 
met zonopwarming. In ruimtes in het gebouw, anders dan 
atelierruimtes, zoals het restaurant, is direct zonlicht gezien 
de gebruikstijden geen groot probleem. De kunstenaars 
kunnen hiervan gebruik maken. 

-Daglichtopeningen in de gevel vs. voldoende muurvlak 
om tegen te werken 

-Omdat een atelier meer is dan een werkplek kan er tussen 
de activiteiten en de verlichting een conflict optreden. 

De variatie onder kunstenaars is groot, ook in hun ideeen 
waaraan een goede werkplek moet voldoen. Dit betekent 
dat er een grote variatie moet zijn in ateliers wat betreft 
afmetingen, verlichting, privacy, uitzicht, sfeer en de 
mogelijkheid contact met andere mensen te hebben. 

raum 

lebende ku nstler -
b1tte besuchen! 

11 uyer1 & £LJC ucken t.Jrlaubt 

poster uit het Unperfekt Haus (Essen), die mensen aanspoort kunstenaars 
le bezoeken en die aangeeft dat kijken en vragenstellen zijn toegestaan :) 
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ONTWERPEN MET DAGLICHT 
In voornamelijk wisselend bewolkte klimaten, zoals in 
Nederland, de rest van Noord-Europa en in kustgebieden 
wordt het ontwerpen met daglicht gebaseerd op een 
bewolkte hemel. Oat wil zeggen dat er bij het ontwerpen 
uitgegaan wordt van diffuus daglicht. 

Net als bij zonlicht neemt bij hemellicht het daglicht 
niveau toe met de altitude (hoogte) van de zon. Maar 
de helderheidverdeling van een totaal bewolkte hemel 
is totaal verschillend van die van een heldere hemel. Bij 
zonlicht bevinden de helderste gebieden zich rond de zon 
en langs de horizon. Een bewolkte hemel is het helderst 
in het zenitgebied en is het donkerst langs de horizon. 
Als je je de hemel voorstelt als een halve bol waar je 
midden in staat, dan bevindt het zenit zich in het hoogste 
punt, direct boven je. Bij een volledig bewolkte hemel is 
de luminantie in het zenit wel drie keer zo hoog als vlak 
boven de horizon. 

gebouwvorm 
De vorm van een gebouw heeft grote invloed op de 
daglichttoetreding. Een grote omtrek ten opzichte van 
de inhoud is voordelig. Wanneer het niet mogelijk is 
een langgerekt en ondiep gebouw te ontwerpen, kan de 
verhouding tussen omtrek en inhoud be"invloed worden 
door gebruik te maken van atria en vides. 
Niet alleen in de plattegrond, maar ook in de doorsnede 
kan rekening gehouden worden met daglichttoetreding; 
gedacht kan worden aan terrassen om meer licht binnen 
te krijgen, of juist gebruik te maken van overstekken die 
werken als zonlichtwering. 
Bij de indeling van het gebouw is het daarnaast zinvol de 
verschillende functies zo te situeren, dat de activiteiten 
die het meeste voordeel van daglicht hebben, dicht bij de 
gevel worden geplaatst. 

daglichtopeningen 
Bij daglichtopeningen kan onderscheid gemaakt 
worden tussen daklichten en gevelopeningen. Deze 
daglichtopeningen hebben uiteenlopende effecten op het 
daglicht in ruimtes. 
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gevelopeningen 
Licht dat via de gevel binnen valt wordt zijlicht genoemd. 
Via openingen in de gevel valt het daglicht van opzij de 
ruimte binnen. Hierbij spelen eventuele belemmeringen 
en de orientatie van de gevel, de afmetingen en 
plaatsing van de ramen een grote rol. De vorm van de 
gevelopeningen heeft bij diffuus licht bijna geen invloed 
op de daglichttoetreding in een ruimte, bij gericht licht 
wel. 
De gevelorientatie heeft, door de variatie in de stand 
van de zon, grote invloed op de afmetingen van 
gevelopeningen: 

oosten west 
De oost- en de westgevel staan maar de helft van de dag 
bloot aan zonlicht. Dit bemoeilijkt een optimaal ontwerp 
van daglichtopeningen. 
Beide orientaties, maar vooral de westgevel, hebben te 
maken met grote opwarming door directe zoninstraling op 
ongunstige tijden in de zomeren in de winter is er nauwelijks 
een positieve bijdrage aan de daglichttoetreding. Door de 
lage zonnestanden is zonregulering erg lastig, openingen 
kunnen daarom het beste verticaal en zo klein mogelijk 
gehouden worden. 

noord 
Door de gelijkmatige, diffuse lichtinval is zonregulering in 
principe niet nodig, maar lichtregulering wel. In sommige 
situaties kan het toch nodig zijn zonregulering toe te 
passen. Door reflecties via wolken of via gebouwdelen 
is het namelijk mogelijk dat zonlicht via een noordgevel 
binnen valt. 

zuid 
Bij de zuidgevel is het licht overvloedig en relatief uniform. 
En hoewel zonregulering noodzakelijk is, is dit voor al in 
de zomer door de steile zonnestand23 relatief eenvoudig 
door middel van horizontale lamellen en/of overstekken. 
Door het toepassen van horizontale gevelopeningen kan 
er veel licht binnenvallen. Horizontale openingen zorgen 
daarnaast voor minder contrast, waardoor de kans op 
verblinding kleiner is. 

23 
- 62° maximaal in de zomer en -18° in de winter 



Bij gevelopeningen neernt het daglichtniveau af met de 
afstand tot het raam. Als vuistregel kan worden genomen 
dat het daglicht tot twee keer de hoogte van de vloer 
tot de bovenkant van het raam de ruimte in valt. Hoge 
ruimtes met hoge ramen zorgen dus voor meer licht in 
een ruimte. Door het toepassen van lichtopeni11gen aan 
weerszijden van een ruimte ontstaat een gelijkmatigere 
en betere daglichttoetreding. 

daklichten 
Zoals gezegd bevindt bij een bewolkte heme! het helderste 
deel van de hemelkoepel zich in het zenit. Daklichten 
brengen hierdoor in Nederland verhoudingsgewijs veel 
meer licht in een n.iimte dan openingen in de gevel. 
Daarnaast 'zien' ze een groter deel van de hemelkoepel 
en is er bij daklichten vaak minder sprake van mogelijke 
belemmeringen. 
De kans op verblinding is bij daklichten ook minder dan bij 
openingen in de gevel, omdat ze zich meestal boven de 
normale kijkrichting van de mensen bevinden. 

Diffuus licht dat van bovenaf op een voorwerp valt, zoals 
bij het gebruik van daklichten, heeft tot resultaat dat het 
object er minder driedimensionaal uitziet dan wanneer het 
met gericht licht wordt verlicht. 
Uitsluitend gebruik van daglichttoetreding via daklichten 
is over het algemeen niet wenselijk in verbandl met de 
afwezigheid van modellering en het ontbreken van uitzichf. 
Maar wanneer het mogelijk is om naast gevelopeningen 
daklichten toe te passen dan levert het voor d'e intensiteit 
en de lichtverdeling een groot voordeel op. 

dagkanten 
Dagkanten zijn de afgeschuinde of geprofileerde 
binnenkanten van een venster, poort of boog. Ze staan 
(nagenoeg) dwars op de muur. Ze kunnen helpen het 
luminantiecontrast tussen een gevelopening en een 
donkere muur te verkleinen. 
De vorm en de kleur van de dagkanten hebben invloed 
op de spreiding van het licht. Diepe ramen met schuine of 
afgeronde lichtgekleurde dagkanten helpen het contrast 
te verminderen. 

ramen bedoeld voor uitzicht 
De verschillende eisen die aan gevelopeningen worden 
gesteld kunnen botsen, een voorbeeld hiervan zijn uitzicht 
en daglichttoetreding. 
Voldoende uitzicht is van groot belang voor de 
gebruiker. Deze eis kan echter tegenstrijdig zijn met de 
maatregelen die noodzakelijk zijn voor een zo optimaal 
mogelijk daglichtklimaat. Hoog geplaatste horizontale 
gevelopeningen hebben een beter rendement wat 
daglichtopbrengst betreft, maar een op ooghoogte of 
lager geplaatst verticaal raam biedt meer mogelijkheden 
voor een goed uitzicht. 
Er kan ook een conflict ontstaan tussen mooi uitzicht 
en de gevelorientatie. Door zonopwarming kunnen 
openingen in de west- en oostgevel het beste zo klein 
mogelijk gehouden worden, maar dat kunnen juist net 
de orientaties zijn met een mooi uitzicht. Er zal dan in 
die situatie een afweging gemaakt moeten worden wat 
belangrijker is. 

De keuze voor daklichten en/of gevelopeningen hangt dus 
van een aantal factoren af; het gebruik van de ruimte, 
de mogelijkheid daklichten toe te passen en het hebben 
van een (aantrekkelijk) uitzicht 
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de dag/ichtfactor 
Het daglichtniveau in een ruimte varieert met de 
veranderingen van het daglicht buiten. Bij het ontwerpen 
van daglichtopeningen is het handig om daglichtniveaus 
in een ruimte te kunnen vergelijken onafhankelijk van de 
locatie, de tijd van het jaar, de orientatie en het weer. De 
daglichtfactor is hiervoor, bij een bewolkte hemelkoepel, 
een bruikbare methode. 

De daglichtfactor (DF), de verhouding tussen de horizontale 
verlichtings-sterkte binnen en in het vrije veld28 , is maat voor 
de daglichttoetreding en wordt uitgedrukt in procenten. 

In een daglichtsimulator, oak wel daglichtkamer genoemd, 
kunnen op een eenvoudige manier, m.b.v. een schaalmodel 
en een luxmeter, de lokale en gemiddelde daglichtfactoren 
van een ontwerp bepaald warden. 
In verband met de afmetingen van de luxmeter is de 
maquette op schaal 1 :50 zodat de luxmeter de horizontale 
verlichtingssterkte meet op werkbladhoogte29. En omdat 
de omgeving van invloed is op de verlichting van de 
binnenruimtes is het belangrijk niet elk atelier apart te 
meten, maar in de context van de stapeling op elkaar. 

Zoals gezegd is de daglichtfactor maat voor de daglichttoe
treding. Hoe hoger de daglichtfactor hoe grater de hoeveel
heid daglicht tot een ruimte toetreedt. Een taak bepaalt de 
eis voor het verlichtingsniveau, daarom is de hoogte van 
de daglichtfactor oak afhankelijk van activiteiten. 
In de praktijk hanteert men de volgende richtwaarden voor 
de gemiddelde daglichtfactor. lndien de verhouding lokaal 
1% is, wordt de daglichtbijdragen op die plek net voldoende 
beschouwd. Op de plaatsen waar deze waarden niet wordt 
bereikt is aanvullend kunstlicht gedurende vrijwel het 
gehele jaar noodzakelijk. In de praktijk blijkt een gemiddelde 
daglichtfactor tussen de 2% en de 5% pas een voldoende 
daglicht indruk te geven. In deze gevallen kan een groat dee/ 
van de tijd gebruik warden gemaakt van al/een daglicht. Met 
hogere waarden van de daglichtfactor kan vanze/fsprekend 
/anger van daglicht gebruik warden gemaakt. Wei dient 
men hier te waken voor een vergrote kans op hinder door 
verblinding en toename van de warmte belasting30 . 

Voor de taakgebieden van de ateliers ga ik uit van een 
minimale DF van 4%. 

taak- en randgebieden 
Omdat niet alleen het verlichtingsniveau, maar oak de 
verdeling van het licht in een ruimte van invloed is op de 
kwaliteit gelden oak hiervoor regels. Een ruimte kan warden 
onderverdeeld in een taakgebied en een randgebied. 
Als regel voor de gelijkmatigheid van de lichtverdeling 

Omdat de kunstenaar zelf kan bepalen waar de visuele 
taak wordt uitgevoerd en de plaats en grootte van het 
taakgebied dus niet vastliggen, heb ik als het taakgebied 
genomen, het hele gebied waar de oogtaak zou moe
ten kunnen warden verricht, d.w.z. de hele ruimte met 
uitzondering van het randgebied van 0,5m breed om het 
taakgebied heen. 
Hoewel het hele atelier, met uitzondering van het rand
gebied, als taakgebied wordt beschouwd, is elk atelier op 
te delen in twee taakgebieden/zones, die samen hangen 
met de twee zones die binnen een atelier ontstaan door 
het hoogteverschil in de ruimte. 
Voor plekken waarop niet wordt voldaan aan de gestelde 

gelijkmatigheideis gelden een aantal mogelijkheden. 
Wanneer er plaatselijk niet wordt voldaan aan de 
gelijkmatigheideis, dan kan er gekeken warden of het 
een geschikte locatie is voor een deuropening of trap. De 
lichtmeting dient hiermee de ontwerpbeslissing. 
Als de plek tot het taakgebied moet behoren is het nodig 
een nieuwe variant voor de daglichtopeningen te maken 
en een nieuwe meting uit te voeren. 

28 buiten, zonder belemmeringen 
29 dat is op ca 0,75 m boven de vloer 
30 handleiding bezonning- en daglichtsimutator FAGO door Ferry Bakker 
en Jan Diepens, TU/e, 2000 
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De doelstelling die ik in de inleiding formuleerde was 
het stimuleren van de bewustwording van de gelaagde 
werkelijkheid door middel van een ontwerp waarin ateliers 
voor beeldend kunstenaars worden gecombineerd met 
een eetgelegenheid. Dit om de drempel tussen kunst en 
publiek te verlagen. 

Het restaurant is een mediator tussen kunst(enaars) 
en publiek. Het creeert mogelijkheden voor publiek en 
kunstenaars om met elkaar in contact te komen. 
Maar het restaurant is niet alleen een middel om de 
drempel te verlagen en elkaar te ontmoeten. Door de 
combinatie met het eten worden, met de toevoeging 
van smaak, alle zintuigen aangesproken. Verschillende 
zintuigen versterken elkaar als ze gelijktijdig worden 
geprikkeld, denk bijvoorbeeld maar aan geur en smaak en 
wat je ziet en proefl. 
Wanneer we zintuiglijke waarnemingen opvatten als lagen 
die door elkaar lopen kunnen deze prikkelingen onze 
bewustwording van de gelaagde werkelijkheid stimuleren. 
De menging van de verschillende geuren en geluiden 
afkomstig uit de ateliers en het restaurant zorgen voor 
deze prikkeling. 
Een eetgelegenheid is een geschikt middel om de 
toegankelijkheid van kunst, de steer en de toevoeging van 
het smaakzintuig te creeren. 



restaurant: voorgerecht+hoofdgerecht+nagerecht 
De combinatie van een eetgelegenheid en ateliers 
heeft zijn voordelen, maar brengt echter ook een aantal 
'moeilijkheden' met zich mee: 

-stank 
-st of 
-geluidsoverlast 
-verschil in verlichtingseisen 
-vermindering privacy 
-beveiliging 
-zowel bezoeker als kunstenaar kunnen 
zich een attractie voelen 

Het verschil in karakter en de eisen die aan de twee 
functies worden gesteld zorgen er voor dat het restaurant 
en de ateliers zich niet samen in een grote ruimte kunnen 
bevinden. De ontmoeting tussen kunstenaar en bezoeker is 
echter een belangrijk punt en moet gestimuleerd worden. 
Door het restaurant op de splitsen in drie delen; het 
voorgerecht (VG), het hoofdgerecht (HG) en het nagerecht 
(NG), en deze op verschillende locaties binnen het gebouw 
te situeren, wordt de bezoeker gedwongen zich door het 
gebouw te bewegen. 

/ nagerecht 

restaurant ~ hoofdgerechl 

voorgerecht 

Gevolgen en voordelen hiervan voor de bezoeker zijn: 
-verandering van perspectief door beweging 
-contact en confrontatie met kunst(enaars) 
-variatie in perceptie: proeven, horen, ruiken, 
voelen, zien 
-scheiding in eet- en kunst-zones 

schema R & A; restaurants en ateliers 

Eten wordt zowel een stimulans je door het gebouw te 
bewegen, als een pauzeplek tussen de ontmoetingen. 
Het loskoppelen van de gangen van het diner heeft tot 
gevolg dat elk restaurantdeel (VG, HG, NG) een eigen 
keuken, opslag en afwaskeuken nodig heeft. Hierdoor 
kunnen de delen min of meer los van elkaar functioneren 
en kan de ruimte van het voorgerecht ook gebruikt worden 
tussen de middag voor de lunch. 

Overdag zijn alle ruimtes van het gebouw, met uitzondering 
van de ruimte voor het 'voorgerecht', door de kunstenaars 
te gebruiken als ontmoetings- en/of ontspanningsruimte of 
als verlenging van hun atelierruimte. 

De combinatie, zoals eerder aangegeven, verkleint de 
afstand tussen kunstenaar en publiek. Het geeft de 
kunstenaar een podium die hij anders niet had gekregen, 
zonder dat hij te kijk wordt gezet als attractie. Hij kan zijn 
talent ton en aan d iegenen die het anders niet gezien zouden 
hebben. Voor de kunstenaar is het een mogelijkheid zich te 
presenteren, iets te verkopen, uitleg te geven en inspiratie 
op te doen. 

De combinatie zorgt er ook voor dat zowel kunstenaars 
als bezoekers opzoek moeten gaan naar hun eigen 
grenzen. Volgens Katharina Blank, een kunstenares 
uit het Unperfekt Haus in Essen wordt creativiteit juist 
geprikkeld in een omgeving die niet perfect is, want in een 
perfecte omgeving is er niets meer te doen, te veranderen 
of op te reageren. Juist de spanning, de wrijving tussen 
de twee functies komt de creativiteit, de beleving en de 
bewustwording ten goede. 

Naar aanleiding van de drie vooronderzoeken zijn er nog 
een aantal aanvullende eisen en aandachtspunten naar 
voren gekomen voor het ontwerp. Per vooronderzoek 
worden deze besproken. 
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stedebouwkundige verankering 
Uit de stedebouwkundige analyse is gebleken dat 
de bebouwing in het Lloydkwartier bestaat uit grote 
blokvormige volumes met een ontoegankelijk karakter. Als 
reactie hierop zijn een aantal richtlijnen geformuleerd: 

-karakter gevel : plasticiteit van de gevel en 
schaalverkleining als reactie op de kolossen in de 
omgeving. De gevelopeningen worden behandeld bij 
de daglichtopeningen in de ontwerpbespreking in het 
volgende hoofdstuk 
-mijn ontwerp los houden van de Herder, het naast mijn 
locatie gelegen woon-/werkgebouw 

Om het ontwerp te verankeren in de locatie en een vorm 
van harmonie en toegankelijkheid te creeren: 
-richtingen: lijnen aanhouden van de Herder 
-relatie met kade: kade verlevendigen/integreren 
-twee entrees voor bezoekers (aan dijk- en havenzijde) 
-omleggen verkeersroute 
-zichtlijnen op de Westzeedijk en de St. Jobshaven 

Als reactie op de grote kolossen van gebouwen met hun 
gesloten gevels moet het ontwerp een gevel krijgen die 
noord en de zuid-westgevel in- en uitspringt. Hierdoor 
ontstaat meer plasticiteit en een overgang tussen binnen 
en buiten. Langs de gevel ontstaan hierdoor plekken die 
zowel bij het interieur als het exterieur lijken le horen, een 
soort 'tussen'ruimtes. De uitstraling van het gebouw wordt 
hierdoor toegankelijker. 

De lijnen vanuit het naast de locatie gelegen gebouw, De 
Herder, worden door getrokken. Volgens deze richtingen 
en hun loodrechten is het gebouw opgebouwd. De ateliers 
die als bouwsteen voor het gebouw dienen worden volgens 
deze 4 richtingen gestapeld. Hierbij ontstaan een vide en 
een 'expo'punt. 

stapeling volgens twee richtingen 

plasticiteit van de gevel 

stapeling volgens 4 richtingen 

vi de 

expo 
ruimte 

woon- en werkgebouw 
De Herder 

In tegenstelling tot de functiescheiding in Rotterdam (wonen, 
werken, recreatie: cultuur/sport/ ... ) is functiemenging een 
belangrijk uitgangspunt in mijn gebouwconcept 
In Rotterdam creeert de infrastructuur scheidingen en 
enclaves. lk wil in mijn gebouwontwerp juist dat de route een 
bindend element wordt en dat niet a Ileen overlappingen zijn, 
maar juist samenvloeiingen van functiezones ontstaan 



De kade aan de St. Jobshaven bestaat uit 2 niveaus 
met een hoogte verschil van 40 cm. Om mijn ontwerp te 
verankeren in z'n omgeving sluit een deel van het kavel, de 
ruimte voor het voorgerecht, aan op het lagere kade deel. 
De zwarte pijlen in het schema hiernaast geven de locatie 
van de entrees aan van het voorgerecht. 
Door de verzinking van 40 cm en de insnede in de kade 
onstaat een overgang, een menging tussen binnen en 
buiten, een 'tussen'ruimte. De kade wordt hierdoor een 
onderdeel van het gebouw. 

I 
I 
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kunstenaars: eisen wat betreft de ruimte 
Uit onderzoek bleek dat de variatie onder kunstenaars 
groat is, oak wat betreft hun ideeen waaraan een goede 
werkplek moet voldoen (zie bladzijde 39 en bijlage 3). Dit 
betekent dat er een grate variatie moet zijn in ateliers wat 
betreft afmetingen, verlichting, privacy, uitzicht, sfeer en de 
mogelijkheid contact met andere mensen te hebben. 
Toch zijn er oak een aantal gemeenschappelijke eisen en 
wensen: 
-hoge werkruimte 
-meerdere (werk)plekken binnen een atelier met 
verschillende verlichting en sfeer 
-mogelijkheid tot privacy 

De wensen om meerdere werkplekken binnen een atelier 
te hebben, met elk een eigen karakter en verlichting, en 
de mogelijkheid voor een kunstenaar om zich te kunnen 
afzonderen, vertalen zich in een ruimte met een L-vormige 
doorsnede. Een atelier bestaat hierdoor uit een hoog deel 
en een lager deel, die door hun afmetingen een ander 
karakter en sfeer krijgen, maar die oak op verschillende 
manieren gebruikt kunnen warden. Het hoge gedeelte geeft 
de kunstenaar het gevoel van vrijheid en ruimte. Tevens 
heeft het een positieve uitwerking op de lichtspreiding. 
In het lage deel vindt de kunstenaar een hoekje waarin 
hij zich kan afzonderen en zich over kan geven aan 
gedachten en verbeelding. Het kan oak een ruimte zijn 
om voorbereidend werk te doen of dienen voor opslag of 
ontvangst. 

In totaal zulllen er elf ateliers in het gebouw komen. 
Het principe hoe een atelier is opgebouwd is voor elk atelier 
gelijk. Alie ateliers bestaan uit een hoog deel van 6m en een 
laag deel van 3m hoog en 3m diep, de overige afmetingen, 
de lengte en de breedte, verschillen per atelier. 
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stapeling_ tussen_ge/aagdheid 
Het ervaren van de gelaagde werkelijkheid wil ik stimuleren 
door: 
-de ervaring van het maken van kunst 
-verschitlende zintuiglijke prikkelingen 
-verandering van perspectief 
-gelaagdheid in de architectuur door middel van : 

-tussenruimtes; 
tussen interieur en exterieur door: 
de plasticiteit van de gevel en 
het insnijden van de kade 
tussen restaurant en atelier, deze 
tussenruimtes creeren een plek voor 
ontmoetingen tussen kunstenaars onderling en 
kunstenaars en bezoekers. Deze ontmoetingen 
houden een verrassing en een confrontatie in; 
-transparantie als strategie om ruimtes te 
ordenen 
-vervlechting van verschillende schaal niveaus 

-Verschil in karakter binnen en buiten 
-stapeling ateliers: cluster -volgens 4 richtingen 

(2+21oodrecht erop) 
-In elkaar grijpen van volumes 
-wenteling/trapsgewijze opbouw naar aanleiding van 
Tupker z'n uitgeste/de ontmoeting. 

visualisatie van de stapeling van de ateliers als massa 

expo 

bovenaanzicht oWeJ'.lapjReQKzones volgens de twee hoofdrichtingen van 
het kavel 

De stedebouwkundige ingepen, het deel verdiept leggen van het gebouw 

en de insnijding in de kade zorgen zoals gezegd voor 'tussen'ruimtes 

rondom de gevel 

Door de combinatie van de kavelvorm en de stapeling in 
de twee richtingen ontstaat een overlap tussen de twee 
rich ting en . In de atelierruimtes zal hierdoor een versmelting 
van de ateliers optreden. Door het aanhouden van de twee 
richtingen voor de stapeling onstaat een vide waardoor het 
daglicht diep het gebouw kan binnen dringen. Een tweede 
vrije ruimteontstaat in de noordoostpunt. Deze plek wordt 
een expositie ruimte waar de kunstenaars buiten hun 
atelier werk kunnen laten zien 

visualisalie van de restaurantdelen als massa 
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daglicht 

Het onderzoek naar ontwerpen met daglicht en het 
onderzoek naar de wensen en eisen die kunstenaars stellen 
aan hun werkruimte hebben een aantal aandachtspunten 
en richtlijnen opgeleverd voor he! ontwerp. 

-De vorm en grootte van de gevelopeningen hang! af van 
de orientatie in relatie tot de zonnestand. 

-Direct zonlicht met mate toelaten. 

-Waar mogelijk daklichten toepassen. 

-De dagkanten van de gevelopeningen in de buitengevel 
zijn afgerond , om het invallende licht te spreiden en het 
contrast tussen lichte opening en donkerdere muur te 
verminderen. 

-Metingen in de daglichtkamer: 
Voor he! randgebied geld! dat Emin/Egem ~ 0,5. Voor de 
taakgebieden geld! dat de gelijkmatigheid grater moet zijn 
van 0,7. Di! wil zeggen dat moet gelden Emin/Egem~0.7. 
Voor de taakgebieden van de ateliers ga ik uit van een 
minimale OF van 4%. 
De horizonale verlichtingssterkte Ehor : 400-3000 lux 
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Opgave is het ontwerp voor een gebouw op een locatie 
in het Lloydkwartier in Rotterdam waarin zich ateliers voor 
(beeldend)kunstenaars bevinden en een restaurant. Door 
deze combinatie wil ik het maken van kunst onder de 
aandacht brengen. 
In het gebouw zal ruimte zijn voor 10 tot 12 kunstenaars 
die voor een bepaalde tijd gebruik kunnen maken van de 
ruimte en faciliteiten . Het restaurant bestaat uit 3 delen 
(voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) op verschillende 
locaties in het gebouw. 
Tijdens het bewegen tussen de gangen van het diner door 
komen de gasten langs, door en over de ateliers. Op deze 
manier onstaat de mogelijkheid van contact en interactie 
tussen publiek en kunstenaars, terwijl het restaurant zoveel 
mogelijk vrij blijft van geluidsoverlast, stank en stof. Het 
gaat om processen, om verschillende werkelijkheden te 
combineren en de bewustwording hiervan te stimuleren . 

In het ontwerp moeten de fysieke en ruimtelijke ervaring 
van architectuur en de ervaring van het maken van kunst 
een belangrijke rol spelen. Licht, ontmoeting en verandering 
van perspectief zijn hierbij belangrijk 

Aan de hand van een aantal thema's zal ik mijn antwoord 
op de gestelde opgave uitleggen. 

ON'IWERPBESCHRIJVING 



ATELIER ALS BOUWSTEEN 
Gewoonlijk zijn het de kunstenaars en creatievellingen 
die (noodgedwongen) een plekje hebben in de restruimte 
van de stad. In mijn ontwerp is het omgekeerde waar; het 
atelier als bouwsteen. 
De ateliers zijn de bouwstenen van mijn gebouw. De tussen
en restruimtes die zij vormgeven warden ingenomen door 
het voorgerecht,hoofdgerecht en nagerecht en de route die 
hen verbindt. 
In de ontwerpaanzet ben ik ingegaan op de basisvorm, 
een vertaling van een aantal gemeenschappelijke eisen 
en wensen . In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de 
verschillende ateliers waaruit het gebouw is gevormd. 
Uit het vooronderzoek is gebleken dat er veel verschil 
zit in hoe kunstenaars willen werken. Globaal kunnen de 
eisen onderverdeeld warden naar mate van behoefte aan 
(sociale)contacten of privacy, extrovertheid en verlichting. 

Elk atelier heeft zijn eigen karakteristieken. 
Omdat de basisvorm voor elk atelier dezelfde is lijken de 
ateliers op elkaar, maar echt elk atelier is anders en niet 
alleen wat vorm betreft. De stapeling, orientatie en locatie 
van het atelier ten opzicht van de restaurantdelen en de 
route resulteren in verschillende soorten ateliers: 
- individuele 
- mogelijkheid tot combineren of delen van werkruimte, daar 
waar de ateliers elkaar gedeeltelijk overlappen 
- gelijkmatige/dynamische dagverlichting. De stapeling 
bepaald de mogelijkheid van het al dan niet toepassen van 
daklichten. 
- variatie in contact met gasten: sterk contact met 
eetgelegenheid of juist meer afgezonderd 

toegankelijkheid 
Hiernaast is een schema le zien waarin de relatie van 
een atelier ten opzichte van de route wordt weergegeven. 
De route van hoofdgerecht naar nagerecht loopt dwars 
door het atelier. De toegankelijkheid voor de gasten van 
het restaurant is grater dan in het blauwe atelier waar de 
route alleen langsloopt. En hiermee zal het contact tussen 
kunstenaars en gasten hier sterkter zijn. 

so I 

'A1' 
'AT 

, •. 
'A2.' 'AB' 

'A3' 

Enkele voorbeelden van verschillende ateliers. De grondvorm van elk atelier is dus hetzelfde maar de stapeling en de 
locatie binnen het gebouw bepalen de mate van privacy, het contact met andere kunstenaars, de relatie tot de route 
en de eetgelegenheden, de mogelijkheden wat daglichttoetreding betreft, bijvoorbeeld of daklichten kunnen warden 
toegepast. 

/, 

collectiviteit 
In de doorsnede op de bladzijde hiernaast is een verschil 
in collectiviteti in ateliers le zien. Het bovenste atelier is 
erg op zich zelf. De andere drie ateliers lopen als het 
ware in elkaar over. De ruimte is op te vatten als een 
grate ruimte waarin meerdere kunstenaars werken, een 
collectief atelier. De mogelijkheid voor kunstenaars om 
samen le werken is in deze ruimte aanzienlijk grater dan in 
het bovenste atelier. Natuurlijk is er in dit collective atelier 
minder privacy. 



TUSSEN/TRANSPARANTIE 
Het gesloten karakter van de gevels van de ateliers vormt 
een duidelijk contrast met de openheid van het restaurant. 
Dit als een soort metafoor/vooroordeel om het contrast met 
het interieur zo groot mogelijk te maken. Waar de gevel 
een duidelijke scheiding tussen open en gesloten laat 
zien, is het interieur open, permeabel en vloeien ruimtes 
in elkaar over. 
Het contrast maakt duidelijk dat binnen en buiten niet altijd 
hetzelfde zijn. What you see is not what you get! 
Door de stapelingen en het in elkaar schuiven van ateliers 
onderling en ateliers en eetgelegenheid ontstaan er 
overlappen van ruimtes en functies, waardoor grenzen 
vervagen. 
Van buiten af lijken de ateliers als doosjes op elkaar 
gestapeld. Het interieur laat een versmelting van ruimtes 
zien. In het hoofdstuk 'kritiek op de beeldcultuur' is het 
begrip transparantie behandeld. Deze overlapping van 
volumes is duidelijk te herkennen in de doorsnede. 

Villa a Carthage 

westgevel zuidgevel 

J s1 



Niet alleen atelierruimtes en restaurant lopen in elkaar over. 
Maar ook de grens tussen interieur en exterieur vervaagt. 
Door het in- en uitspringen van de gevel met 50 cm wordt 
de grens een grensgebied, een ruime waarin exterieur 
en interieur gelijktijdig aanwezig lijken te zijn. En ook de 
insnede in de kade en de verdieping van het voorgerecht 
zorgen voor een 'tussen' en voor figuurlijke transparantie. 

De taatsdeuren in de zuidgevel van het voorgerecht creeren 
op hun beurt tussenruimtes wanneer ze geopend zijn Net 
zoals bij Novem Pharma door CSAR architecture. 

Novern Pharma door CSAR architecture 

begane grond schaal 1 :200 



materiaalgebruik 
Het materiaalgebruik is beperkt en eenvoudig om zo min 
mogelijk te concurreren met de kunstwerken in en rond de 
ateliers. 
Het contrast tussen restaurants en ateliers moet terug 
komen in het materiaalgebruik. 
De ateliers zijn van licht grijs in-situ beton met een kern van 
isolatiemateriaal. Het ruwe, neutrale, ongepolijste karakter 
past bij kunstenaars en hun werkzaamheden . Binnenvallend 
licht wordt door de lichtgrijze kleur weerkaatst, waardoor 
een gelijkmatigere lichtspreiding ontstaat. 

De restaurants en de route zijn bekleed met houten latten. 
Hout is ook terug te vinden is in de schuifdeuren, kozijnen, 
balustraden , relingen, gevelstijlen en dakspanten. 
De schuifdeuren refereren aan de oude schuifdeuren die 
voor de gevel langs schuiven bij de havenloodsen. 

Met materiaal dient als routeaanwijzer. Juist omdat elke 
functie zijn eigen materiaal heeft, is het mogelijk het 
materiaal in te zetten om 'tussen'ruimtes te creeren . Het 
laten doorlopen van vlakken en lijnen van het ene materiaal 
in het andere zorgt hier bijvoorbeeld voor. 

Op bijzondere plekken in het gebouw komen naast beton, 
hout en helder glas ook translucent glas en u-profielglas 
voor. 

de overgang tussen atelier en nagerecht. Lijnen, vlakken en materialen 
lopen van de ene ruimte door in de andere. 

schuifdeur kantoor in Alicante 
door Alfredo Paya Benedito 

U-profielglas en translucent glas foto: Hufton + Crow 
bran: http://carpenterlowings.com/clad_projects_applelondon.htm 

In het voorgerecht bij de twee entrees zijn twee atelier 
voorzien van U-profielglas. De gast van het restaurant 
wordt er hierdoor voor het eerst mee geconfronteerd dat 
in het gebouw een tweede functie zit anders dan een 
restaurant. Het translucente glas laat wel schimmen zien 
maar geeft geen inkijk. Daardoor blijft de combinatie van 
restaurants en ateliers nog even een verrassing. 

Na het hoofdgerecht is de doorgang naar de 'expo-punt' 
voorzien van u-profielglas. Hierdoor wordt de ruimte echt 
een gangetje. (zie bladzijde 70) Het gangetje vormt een 
afsluiting van het hoofdgerecht en introduceert een nieuwe 
soort ruimte, de expo-punt. 
En ook de expo-punt is deels van ditzelfde glas in de inkijk 
vanaf de straat af te schermen en de aandacht van de 
bezoeker op de expositie te richten . Doordat een deel van 
de expositieruimte, richting het steegje, wel van helder glas 
is, lopen de expositieruimte en het steegje visueel in elkaar 
over en worden ze een ruimte. 

AS 
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A4 met 'lichthapper-loopbrug' 



De translucente dakplaat van A4 levert een bijdrage aan de 
daglichttoetreding, maar is tevens onderdeel van de route, 
de vloer van de 'lichthapper-loopbrug'. De route loopt hier 
half door en half over het atelier. De translucente plaat 
benadrukt de bijzondere relatie en maakt het mogelijk dat 
ook de kunstenaar zich bewust wordt van de mensen die 
doorhetgebouwlopen. 

In A? loopt de route dwars door het atelier ook hier markeert 
de u-profielglazen wand de bijzondere relatie tussen route 
en atelier. 
Als laatste is bij A8 een translucente wand toegepast. 
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LICHT 
Het karakter van de ateliers wordt voor een groat deel 
bepaald door de daglichtopeningen, met de wijze van 
verlichting van het atelier. Deze is voor een groat deel 
afhankelijk van de locatie van het atelier binnen de stapeling 
van het gebouw. Zoals in het vooronderzoek naar voren 
kwam moeten waar mogelijk daklichten warden toegepast. 
Deze eis is van invloed geweest op de stapeling. 
De vorm en grootte van de gevelopeningen zijn 
afhankelijk van de orientatie van de gevel, de mate van 
daglichttoetredingen, de sfeer en uitzicht. 
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Door de vide en de insnede aan de noordwestzijde 
(Westzeedijk) kan daglicht diep het gebouw binnendringen. 
Aan de oostzijde vormt woon-werkgebouw De Herder een 
grate belemmering. Van directe zoninstraling is aan deze 
zijde nauwelijks sprake. Omdat gevelopeningen in de 
oost- en de westgevel in principe zo klein mogelijk moeten 
warden gehouden in verband met opwarming door directe 
zoninstraling vormt deze belemmering hier eerder een 
voordeel dan een nadeel. Maar voor het uitzicht is dit niet 
het geval. Kwalitatief kan het eventuele uitzicht naar een 
nagenoeg blinde muur niet genoemd warden. De ateliers 
aan deze zijde hebben daarom geen ramen voor uitzicht 
en ramen voor daglichttoetreding warden gecombineerd 
met daklichten. Een uitzondering vormt 'A10'. Dit atelier 
komt boven het dak van De Herder uit en heeft daarom 
wel een gevelopening op het oosten. 

I ss 



lichtmetingen 
De lichtmetingen uitgevoerd in de daglichtkamer zijn niet 
alleen een toesting geweest van de gestelde eisen wat 
betreft steer, verlichtingsniveau en daglichtfactor. In een 
aantal gevallen is aan de hand van de lichtmetingen de 
indeling van het atelier bepaald, bijvoorbeeld wat betreft 
locatie van de trap en toegangsdeur. 
Hieronder is een variant van een atelier op de begane 
grond, aan de zuidzijde uitgewerkt. In de rode meetpunten 
wordt niet voldaan aan de minimum eis van 4% voor de 
daglichtfactor. Voor de metingen van varianten van de 
andere ateliers verwijs ik naar bijlage 5. 

ATEUER :Z 

• 
4 

' 

Dea meting is gedNn met de dNr 
n.ear de YIM: gntoten en de deur Mar 
de haven geopeod. 

Verltchtlngssterkte E: 

I: - lux 

2: 580 

3: 

4: 670 

5: 707 

6: 1134 

E...,._.,,. -lux 

7: 382 lux 

8: 454 

9: 644 

10: 263 

11: -

12: 246 

De ~meten ver11chtlngsster1rte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16050 lux. 

De dagllchtfactor: 

ver11chttngsste<kte Intern 

ver11chUngsster1cte tn vri)e 'tlefd 

OF, "' - % 
DF1 = 3,6 
OF> = -
DF4 • 4,2 
DF1 = 4,4 
OF, • 7,1 

DF-• 1,5% 

OF_._"" 7,1% 

DF
91

.., = 3,5 % 

OF, = 2,4 % 
OF, ., 2 ,8 
DF, • 4,0 
OF\G = 1,6 
OF11 • -

DF11 = 1,5 

Door de els, DF2: 4%, geldt dat E2! 642 lux. 

In de meetpumten 7, 8, 10 en 12 wordt de els 
van 4% voor de dagllchtfactor nlet gehaald. 
Voor de punten 7, 10 en 12 Is dlt nlet z.o'n 
groot probleem, omdat deze punten nlet tot 
het taakgebled behoren. 
Punt 7 llgt voor de entree van het atelier en 
punt 10 llgt ter plaatse van de lngang van de 
lift. 
Het gebled waarin punt 12 llgt zou gezJen de 
verllchtlngssterkte een goede plaats zlJn om de 
trap te laten lopen naar het 2e nlveau van hat 
atelier. 
Alleen de gemeten vertlchtlngsster1cte In punt 8 
Is echt te laagl 

Als regel voor de gelljkmatlghetd van de llcht
verdellng geldt: E...JEo- <!!: 0,7 

Door de tweedeling In het atelier zljn er ook 
twee taakgebleden te onderschelden; 
het lage gedeelte (meetpunten 1, 2, en 3) 
en 
het hoge gedeelte (meetpunten 2-10 en 12) 
Omdat de punten 7, 10 en 12 nlet tot het 
taakgebled horen worden deze ook nlet 
meegenomen In de berekenlng en geldt: 

~~~54~!!;e0i: de llchtverdeJlno nfet 
gellJkmatlg. De vertlchUngstterkte moet In het 
gebled van meetpunten 8 omhoogl 

ram en 
Er zijn in het gebouw drie soorten ramen : daklichten, 
gevelopeningen voor daglichttoetreding en uitzicht naar 
buiten en gevelopeningen voor uitzicht richting de vide. 
De daklichten en de gevelopeningen aan de buitengevel 
hebben afgeronde dagkanten. Hierdoor wordt het contrast 
verminderd tussen opening en muur. 
De openingen richting de vide bedoeld voor uitzicht 
hebben deze afronding niet. Door overstekken boven de 
ramen is hier het verschil in lichtniveau aan beide kanten 
van de opening minder groot en hierdoor is de noodzaak 
van afgeronde dagkanten eveneens minder groot. 
In het atelier hiernaast komen alle drie de ramen voor, 
met rechtsonder het raam richting vide zonder afgeronde 
dagkanten. Van ditzelfde atelier is op bladzijde 59 te zien 
hoe het daglicht op een dag varieert en hierdoor invloed 
uitoefent op de ruimte. 

uitzicht 
Uitzicht vanuit de ateliers is belangrijk voor kunstenaars. 
Maar de reden hiervoor varieert van het hebben van een 
andere focus, interesse in de wereld om je heen, contact 
tot inspiratie. Daarom zijn er drie verschillende soorten 
'uitzicht': 
- richting de haven 
- richting de Westzeedijk en 
- richting de vide 

Het hebben van uitzicht betekent niet alleen naar buiten toe. Uitzicht kan 
ook naar een binnenruirnte zijn, zoals hier, richting een ander atelier en 
richting de vide met een gedeelte van de ruirnte voor het hoofdgerecht. 



09:05 Op de renderings hiemaast is te zien hoe de 15:05 

daglichttoetreding op een dag (5 mei) varieert, van 

11:05 

13:05 

09:05 tot 19:05. 
De afgeronde dagkant van het daklicht zorgt voor een 
minder scherp contrast tussen de lichte daklichtopening 
en het donkere plafond. 

17:05 
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GANG 
Een wandeling door het gebouw zorgt voor een verandering 
van perspectief, laat je dingen op een andere manier, 
vanuit een ander standpunt zien. Het is zoals Aldo van 
Eijck zegt, zo dat: 

'Wezenlijk is dat de werkelijkheid niet kan worden 
begrepen vanuit een centraal, geprivilegieerd standpunt, 
maar s/echts kenbaar is vanuit verschillende standpunten. 
Ook de eigen situatie is pas ten volle kenbaar als men ze 
vanuit and ere externe situaties beschouwt.' 

Het maakt ontmoetingen en gesprekken tussen 
verschillende mensen mogelijk en relativeert, geeft je een 
andere kijk op je omgeving en jezelf. 
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Vanaf de Pieter de Hoochweg gekeken valt een deel van het gebouw weg achier het verhoogde kruispunt met de Westzeedijk 

gang naar voorgerecht 

en tree 
Westzeedijkzijde 

en tree 
St. Jobshavenzijc 



Gang van voorgerecht naar hoofdgerecht 



entree aan de kade 

pressie vanaf de kade langs de St. Jobshaven 

Bovenaan de trap wacht de eerste echte ontmoeting met de ateliers. De grote 
opening tussen atelier en hoofdgerecht is ingevuld met een vitrinewand om loch 
een stukje privacy aan de kunslenaar en de gast te geven. 



hoofdgerecht 

Vanuit de keuken is er een goed overzicht over 
de vide een de route die er door heen loop! 

163 



gang van hoofdgerecht naar nagerecht 

64 J 

gang van hoofdgerecht 
naar 'expo-punt' van 

U-profielglas 



Di! atelier is voorzien van een translucent daklicht. Di! daklicht is onderdeel van de 
route die de bezoekers van he! restaurant kunnen lopen. 

'expo-punt' 

regje tussen De Herder en he! ontwerp. In deze gevel zit de entree voor de kunstenaars en is ook een blik le werpen in de exporuimte. 





een blik terug op de ruimte van het hoofdgerecht 

De route confronteert je zowel met de twee functies als 
met je zelf, door de verandering van perspectief. 

Je kunt wel dwalen maar niet verdwalen . Materiaal geeft 
een route aan/biedt houvast, maar je kunt zelf kiezen 
welke route je neemt. 

ook de dakspanten zijn van hout, ze markeren de route 
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blik vanuit 'atelier 7' op de route naar nagerecht #1 en 
door de raamopening is zicht op het hoofdgerecht 

zicht vanuit 'atelier 5' op 'atelier T en de vide met 
rechts het houten keukenblok van het hoofdgerecht 



het nagerecht bestaat uit nagerecht#1 en nagerecht #2, op twee werschillende 
niveau's. de route ertussen steekt door atelierruimte 8 heen en draagt onder 
andere bij aan de daglichttoetreding van dit atelier. 



loungen op het overdekt terras van nagerecht #2, een ontmoetingsplek voor gasten en kunstenaars. Maar 
je kunt ook je kopje koffie meenemen en door het gebouw lopen om nog even een praatje te maken of in 
een atelier te kijken. 

gang van nagerecht richting exit 

10 I 

tussen twee ateliers door loopt de trap naar de vide, waarin de route in een spiraal naar beneden voert. 
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de schaduwen van mensen op de 
translucente glasplaat in het dak 
vanA4 

het hoofdgerecht vanuit een ander 
perspectief, als toeschouwer 

/ 73 



/ 

de garderobe, met op de achtergrond de entree/uitgang 
en de kade langs de St. Jobshaven 

74 / 

.... _ .. ___ _ De garderobe op de begane grond is zo gesitueerd 
dat de jassen aan twee kanten kunnen worden 
weggehangen en weer opgehaald. 



1. 

De doelstelling die ik heb geformuleerd is naar mijn idee 
gehaald. Maar het is lastig om je met 'papieren architectuur' 
aan de beeldcultuur te onttrekken en te toetsen of het concept 
oak echt werkt. Het beeld zit zo sterk in onze cultuur dat je 
het niet zomaar las kunt laten. Processen zijn ongrijpbaar en 
aan verandering onderhevig. En hoe toets je een proces aan 
een (eind)product? Het verdiepen door het doen van onderzoek 
was een paging die voor veel houvast heeft gezorgd. Vooral de 
onderzoeken naar de eisen en wensen van kunstenaars en het 
daglichtonderzoek met metingen in de daglichtkamer hebben 
inhoudt gegeven. 
Bij deze metingen in de daglichtkamer is alleen de horizontale 
verlichtingssterkte (Eh)gemeten. Hetzou interessantzijn geweest 
en het is belangrijk oak de verticale verlichtingssterkte (EJ mee 
te nemen in het onderzoek. Daarmee zouden de ontworpen 
ruimtes beter aansluiten bij de eisen van kunstenaars. 

In het begin was het mijn bedoeling een kunstlichtplan te 
maken. Tijdens het proces in er een iierschuiving opgetreden. 
Het ontwerpen met daglicht heeft meer aandacht gekregen en 
het kunstlichtplan is, helaas, naar de achtergrond verschoven. 
Aangezien de twee functies restaurants en ateliers 's avonds 
gaan samenwerken en het concept dan pas volledig tot z'n 
recht komt, zou een kunstlichtplan een belangrijke toevoeging 
zijn aan het ontwerp. lnteressant is namelijk de omkering die 
plaats vindt. Overdag is het buiten lichter dan binnen. 's Avonds 
is het binnen lichter dan buiten. Deze omkering levert een 
verandering op van kijkrichting, van perspectief. 

De geschiedenis van Rotterdam heeft in verhouding veel 
aandacht gekregen. Lange tijd was me nag niet duidelijk of het 
onderzoek voor aanleidingspunten voor m'n ontwerp zou kunnen 
zorgen. Uiteindelijk hebben vooral thema's, die belangrijk zijn 
in de geschiedenis van Rotterdam, een plek gekregen; toeval, 
proces, verandering en het feit dat niet alles is wat het lijkt. 

Achter een gebouw dat er ingewikkeld uitziet liggen een aantal 
eenvoudige regels ten grondslag. De opgestelde regels voor 
de ateliers, stapeling, daglichttoetreding en materiaal gebruik 
hebben het ontwerp in star en eentonig gemaakt, maar zijn juist 
de oorzaak geweest van een grate variatie en afwisseling. Elke 
ruimte en hoekje is anders. 

TOT SlOT 
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BIJLAGE 1: PLATTEGRONDEN 1 :200 
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BIJLAGE 2: ENQUETES EISEN EN WENSEN KUNSTENAARS WAT BETREFT WERKRUIMTE 

Doormiddet van deze vragentijst wit ik er achterkomen wat kunstenaars betangrijk vinden aan een werkruimte en hoe ze willen 
werken. Ik zat met name ingaan op de verlichting. Omdat er niet maar een soort kunstenaar is stet ik oak een aantat vragen over 
wat je maakt, je werkwijze en voorkeuren. De gegevens wit ik gebruiken voor mijn afstudeerproject! aan de TU/e, bouwkunde. 
A/vast bedankt voor je medewerking! 

Wat voor soort kunst maak je? 
(Als je zowel 20 als 30 werk maakt a.u.b. voor de vragen over LICHT meerdere vragenlijsten invul len ) 
-20 
-30 

Bij de onderstaande vragen kan er aangegeven warden in hoeverre het onderwerp betangrijk/gewenst is of niet, op een schaat 
van 1 tot 5. 
Waarbij 1: niet belangrijk 10 20 30 40 sD S:erg betangrijk 

LICHT 
Is licht voor jou erg belangrijk tijdens het maken van kunst? 

Wat is betangrijk? 
-de hoeveelheid licht 

Hoe meer licht des te beter: ja 
Nee 

10 20 

Niet altijd; namelijk, ... . 

j as 



Wat is belangrijk? Waa rbij 1 :niet belangrijk/ gewenst ... S:erg belangrijk/gewenst 

-de richting van het licht 
Van opzij 10 20 30 4. so 
Vanboven 10 20 30 4. s 
Schuin van boven invallend 10 20 30 4 s• 
Van voor 1 20 30 4 so 

Waarom? 

-de verdeling in de ruimte 
Gelijkmatig, overal (bijna) even licht 

Ongelijkmatig, donkere en lichte plekken in een ruimte 
10 20 30 40 s 

Waarom? 

-orientatie van de ramen 10 20 30 4. so 
Plafond/dak 10 20 30 4. s 
Noord 10 20 30 40 so 
Zuid 10 2 30 40 so 
Oost 10 20 30 40 so 
West 10 20 30 40 so 
Combinatie N z 0 w 

Waarom? 

86 J 



Wat is belangnjk, wat is gewenst? Waarbij 1 :niet belangnjk/ gewenst ... S:erg belangrijk/ gewenst 

- het soort licht: 

Waarom? 

-sfeer 

Diffuus (weinig contrastwerking) 
Direct licht (sterk contrast) 

-kleurtem peratuur;; 

- kleurweergave;;; 

-de aanwezigheid van direct zonlicht 
Waarom? 

-de afwezigheid van direct zonlicht 
Waarom? 

10 

10 

10 

1 

20 3[] 40 s• 
20 30 40 s• 
20 3[] 4 s• 
2 30 40 s. 



In hoeverre is daglicht belangrijk bij het maken van een kunstwerk? 
10 20 30 4 s• 

Waarom? 

Op welk tijdstip heeft u het beste daglicht om bij te werken en welke kwaliteit heeft het daglicht dan? 

Waar gaat je voorkeur naar uit: daglicht of kunstlicht, of een combinatie van beide? 
Waarom? 

In hoeverre is de mogelijkheid de verlichting (dag- en kunstlicht) binnen een atelier te be.invloeden, te sturen van belang? 

10 20 30 4• s• 
Waarom? 

Speelt de weerkaatsing van licht op de muren/grond/plafond nag een rol? 

10 20 30 4• s• 
Welke? 



ZICHT 
Is zicht naar buiten belangrijk? 

Zo ja, is het altijd belangrijk of alleen af en toe, bijvoorbeeld als ontsnappingmogelijkheid, voor orientatie, voor contact, 
inspiratie, ... :> 

Waar kijkt u momenteel op uit? *omcirke/en wat van toepassing is, meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Groen bebouwing verkeer geen uitzicht lucht water iets anders 

Als u mocht kiezen , hoe zou uw uitzicht er uit moeten zien? 

Voor welke van volgende opties zou kiezen? 
1 een ruimte met uitzicht maar vrijwel geen daglichtbijdrage 
2 D of een ruimte met het voor u ideale daglicht zonder uitzicht? 



DE BEOORDELING VAN JE HUIDIGE ATELIER: 
Maak je 2D of 3D werk? 

Hoe groat zijn over het algemeen je werken? 

Welke materialen gebruik je? 

Hoe oud ben je? <200 20-30 30-400' 40-500 50-600 >600 

In wat voor ruimte werk je7 

Van welke materialen zijn de vloer, de wanden en het plafond, welke kleuren hebben ze? 

Werk je alleen, in een complex of met andere kunstenaars in een ruimte? 

Bevalt je dat en waarom (niet)? 

go I 



Wel k(e) ateller (s) op de vo1lgende 2 bladz ~den spreekt u/Je aan? Waarom? 



9 



BEARGLIMENTATIE KEUZE AFBEELDINGEN VAN ATELIERS 

1) -Licht en buiten voelt als binnen. 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

9) 

-Is erg mooi maar is erg besloten, je kunt niet echt ver kijken. 
-Mooie ramen, mooi uitzicht! 
-Groot, veel ramen en hoog 
-Neutrale ruimte 
-Licht, uitzicht natuur 

-Heerlijk, voelt als af. Heel relaxed werken, knusse sfeer, lekker 
luieratelier geloof ik 
-Too open 
-Groot, licht, open ruimte 

-Leuke sfeer. Mooie ramen! 
-Ze lijken me groot en de sfeer van de ateliers spreken me aan. 
Verder lastig te bepalen vanaf foto . Weet niet waar de ruimtes 
aan grenzen , wat de voorzieningen zijn e.d . Overeenkomstig zijn 
volgens mij, hoog plafond, ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

-Weinig licht maar op de een of andere manier heel spannende 
ruimte 
-Groot, veel mogelijk, open ruimte, groot raamwerk 
-Groot en hoog 
-Ze lijken me groot en de sfeer van de ateliers spreken me aan. 
Verder lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes 
aan grenzen, wat de voorzieningen zijn e.d . Overeenkomstig zijn 
volgens mij, hoog plafond, ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

-mooie vloer & ramen 
-Quality of light is relaxing, the studio has to be peaceful 

10) -Ruim , en hoog 

11) 

12) 

13) 

14) 

15) 

16) 

17) 

18) 

19) 

-Groot, licht, open ruimte 
-Prettig industrieel 
-Ze lijken me groot en de sfeer van de ateliers spreken me aan . Verder 
lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes aan grenzen, wat 
de voorzieningen zijn e.d. Overeenkomstig zijn volgens mij, hoog plafond , 
ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

-Quality of light is very relaxing- I think the studio has to be peaceful to 
courage the right state of mind 

-Dakramen! 
-Combinatie licht en helderheid 
-Alsof je buiten bent, mooi licht 
-Omdat er veel licht is, de anderen zijn in meer of mindere mate 
onwerkbaar voor mij , tenzij ik met heel veel kunstlicht zou werken wat toch 
een minder resultaat geeft. 
-Groot, veel ramen 

-Ziet er heel prettig uit 

-Ze lijken me groot en de sfeer van de atel iers spreken me aan . Verder 
lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes aan grenzen, wat 
de voorzieningen zijn e.d . Overeenkomstig zijn volgens mij , hoog plafond, 
ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 
-heel spannend , lekker bovenlicht 

-Ze lijken me groot en de sfeer van de ateliers spreken me aan . Verder 
lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes aan grenzen, wat 
de voorzieningen zijn e.d. Overeenkomstig zijn volgens mij, hoog plafond, 
ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

-Omdat er veel licht is, de anderen zijn in meer of mindere mate 
onwerkbaar voor mij , tenzij ik met heel veel kunstlicht zou werken wat toch 
een minder resultaat geeft. 
-Groot en de sfeer van de ateliers spreekt me aan, hoog plafond, 
ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 



20) -Ze lijken me groot en de steer van de ateliers spreken me aan. Verder 
lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes aan grenzen, wat 
de voorzieningen zijn e.d. Overeenkomstig zijn volgens mij, hoog 
plafond, ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

21) 

22) 

23) 

-Ruim en hoog. Veel licht en heeft de mogelijkheden om een verdieping 
er in te bouwen. 
-Omdat er veel licht is, de anderen zijn in meer of mindere mate 
onwerkbaar voor mij, tenzij ik met heel veel kunstlicht zou 
werken wat toch een minder resultaat geeft. 

24) -Ze lijken me groot en de steer van de ateliers spreken me aan. Verder 
lastig te bepalen vanaf foto. Weet niet waar de ruimtes aan grenzen, wat 
de voorzieningen zijn e.d. Overeenkomstig zijn volgens mij, hoog 
plafond, ruimtelijk, neutraal en karakteristiek 

25) 



BIJLAGE 3 : COl'JCLUSIES ENQUETES 

CONCLUSIES onderzoek wensen en eisen kunstenaars wat betreft werkruimte: 

Welke eisen stellen kunstenaars aan hun werkruimte en welke wensen hebben ze? 
Om hier .inzicht in te krijgen heb ik een vragenlijst opgesteld, waarin ik met name 
in wil gaan op verlichting. De conclusies die ik uit de antwoorden hoop te kunnen 
trekken wil ik gebruikten als leidraad voor het ontwerpen van kunstenaarsateliers. 

lk heb 17 kunstenaars gevonden die bereid waren mijn vragenlijst in te vullen. 
Deze graep is onder te verdelen in: 2D:tweedimensionale kunst (6 kunstenaars), 
3D:driedimensionale kunst (6 kunstenaars) en mixed media 1 (5 kunstenaars). Met 
hun antwoorden hoop ik antwoord krijgen op bijvoorbeeld de vraag of kunstenaars 
die tweedimensionaal werk maken andere eisen stellen aan de verlichting in de 
ruimte waarin ze werken, dan kunstenaars die driedimensionale kunst maken. 

De eisen die kunstenaars stellen aan een werkruimte en de wensen die ze hebben 
zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals van het soort kunst dat wordt 
gemaakt, gewoonten, beschikbaarheid, kosten, locatie, werkwijze, persoonlijke 
voorkeuren, sfeer en karakter van de kunstenaar. Bij de antwoorden op de vragen 
die ik de zeventien kunstenaars heb voorgelegd ben ik tegenstrijdige eisen tegen 
gekomen. Toch kan ik een aantal conclusies trekken: 

Licht speelt een belangrijke rol bij het maken van kunst 

De hoeveelheid licht is belangrijk, maar dat wil niet zeggen dat hoe meer, 
hoe beter geldt. Sfeer, tijd van de dag, taak/werkzaamheden, computergebruik en 
verblinding zijn van invloed op de gewenste hoeveelheid licht. 

Lichtrichting: licht van boven en schuin van boven invallend hebben een 
grate voorkeur, evenals een combinatie van licht vanuit verschillende richtingen 
waardoor grate contrasten warden tegen gegaan. Over licht dat van voor 
komt en over licht van opzij zijn de meningen sterker verdeeld, de mening is 
onder andere afhankelijk van of uitzicht gewenst is of dat dit juist afleidt. Of het 
licht van opzij als positief of negatief wordt ervaren hangt bijvoorbeeld af van links
of rechtshandig zijn in verband met schaduwwerking. Licht van opzij wordt iets 
positiever ervaren dan wanneer het licht van voren komt. 

Licht van opzij is iets meer gewenst bij 3D en mixed media, dan bij 2D. 2D is iets 
positiever over licht van boven. 

Verdeling in de ruimte: de meningen zijn hier duidelijk over verdeeld. 
Ongelijkmatige lichtverdeling in een ruimte wordt zowel positief als negatief ervaren. 
Een aantal kunstenaars geeft aan daar te werken waar het meeste licht valt en 
desnoods van werkplek te wisselen binnen de ruimte. Wanneer dit verplaatse~niet 
mogelijk is of lastig zoals bij computerwerk of grate en zware objecten, dan wordt 
een ongelijkmatige verdeling als hinderlijk ervaren door schaduwwerking. Maar oak 
een gelijkmatige verlichting kan als onprettig ervaren warden, door een gebrek 
aan sfeer en het hebben van te weinig schaduwen. Dit laatste heeft betrekking op 
het creeren van 3D werk. Donkerdere plekken kunnen oak ju.isl geschikt zijn om 
kunstlicht te gebruiken of om afstand te kunnen nemen van werk, waar niet aan 
gewerkt wordt en waar men oak tijdelijk niet aan wil denken. 
De voorzichtige conclusie kan getrokken warden dat divers_e werkzaamheden 
vragen om een diversiteit aan lichtomstandigheden en dat de in 2D werkende 
kunstenaars meer de voorkeur geven aan een gelijkmatige licht verdeling, terwijl 
de makers van 3D objecten vragen om meer variatie. 

Orientatie van de ramen: de orientatie van de ramen neemt een belangrijke 
plaats in. Alie kunstenaars geven aan dat de orientatie van de gevelopeningen van 
groat belang is voor de waardering van een atelier en invloed heeft op het goed 
kunnen werken aan een kunstwerk. Oak hierbij geldt dat diverse werkzaamheden 
vragen om een diversiteit aan lichtinval en er zijn verschillen in mening. 
Duidelijk wordt dat verlichting vanuit het plafond bij zowel 2D, 3D als mixed media 
gewenst is. Ramen op het zuiden zijn op een enkele uitzondering na het minst 
gewenst. Maar waar de ene kunstenaar bijna niet zonder zuiderlicht kan werken, 
heeft de ander juist liever indirect licht vanuit het noorden en oosten en juist zo 
weinig mogelijk direct zonlicht. Daarbij komt dat werken bij zuiderlicht meestal niet 
gewenst is, maar het voor de sfeer en een goed gevoel wel erg belangrijk is . 
Over ramen op het oosten, westen en noord~n zijn de meningen sterk verdeeld. 
Reden hiervoor kan zijn dat verlichting uit verschillende richtingen de kans op 
hinderlijke schaduwen verkleint, maar oak dat uitzicht belangrijk is en dat licht 
vanuit het dak alleen, om die reden, niet gewenst is. 
Kleurtemperatuur bepaalt oak de voorkeur voor de orientatie van de ramen, 
aangezien noorderlicht wat blauw van kleur is en zuiderlicht wat gelig. 

1 Gemengde technieken 



Soort licht - diffuus/direct: Voor het maken van 2D werk en mixed media is 
diffuus licht het meest gewenst. Redenen hier voor zijn dat diffuus licht rustiger werkt 
en constanter is. 
De redenen waarom direct licht als niet gewenst wordt opgegeven zijn: niet prettig 
voor computerwerk in verband met spiegeling, onrustig door harde schaduwen, het 
leidt af, moeilijke beoordeling van kleuren door schaduwwerking. Het vermijden 
van schaduwen en hinderlijke spiegelingen zijn voor 2D kunst en mixed media de 
redenen te kiezen voor diffuse verlichting. 
Bij driedimensionale kunstvormen krijgt direct licht een iets positievere waardering en 
zijn de meningen verdeeld. Door direct licht ontstaat er een grotere contrastwerking 
waardoor het makkelijkerwordt vormen, contouren en volumes te bepalen. Daarnaast 
is direct licht makkelijker te controleren. Maar ook hier geldt dat schaduwwerking de 
kleurbeoordeling kan bemoeilijken en het onrustig kan overkomen. 

Sfeer: Sfeer is iets wat veel kunstenaars erg belangrijk vinden, vooral 's 
avonds. Een atelier is niet uitsluitend gerelateerd aan werken en je moet jeer op je 
gemak voelen. 

Kleurtemperatuur: Uit de antwoorden op de vraag of kleurtemperatuur wel 
of niet belangrijk is, gaven vooral kunstenaars die twee dimensionaal werk maken 
aan dat kleurtemperatuur belaogrijk is, gevolgd door mixed media. Een verklaring 
hiervoor heb ik niet. 

Kleurweergave: bij zowel 2D, 3D, als mixed media speelt kleurweergave 
een belangrijke rol. Uit de schaalverdeling blijkt kleurweergave bij mixed media 
en 2D van iets groter belang dan bij 3D, maar het verschil is niet groot. Omdat 
kleurweergave belangrijk is gaat de voorkeur vaak uit voor (diffuus) daglicht boven 
dat-van kunstlicht. 

Zonlicht: Of de aanwezigheid van zonlicht gewenst is, daar lopen de 
meningen over uiteen. Nadelen die genoemd worden zijn: vooral in de zomer 
te warm, te harde schaduwen, onrustig, nooit gelijkmatig licht, niet prettig voor 
computerwerk. 
De voordelen die genoemd worden voor direct zonlicht zijn: fijn om je te verwarmen 
in de winter, zorgt voor een fijne sfeer, voelt goed en vrij, omdat ik daar 'happy' van 
wordt, de zon geeft energie, is noodzakelijk voor het maken van mooie foto's en 
helpt je te orienteren op het weer buiten. 
Over de afwezigheid van zonlicht zijn de kunstenaars eensgezinder. De afwezigheid 
van zonlicht wordt als ongewenst beschouwd. Volledige afwezigheid van direct 

zonlicht "geeft het gevoel dat dag en nacht in elkaar over gaan /open, ... , dan lijkt 
het als of je altijd maar aan het werk benf', de afwezigheid van direct zonlicht "voelt 
opgesloten", "leidt af omdat ik dan naar buiten wil." 

Direct zonlicht is misschien minder geschikt om bij te werken, maar het heeft 
een duidelijk positief effect op de stemming en het gevoel contact met buiten te 
hebben. Daarom wordt de afwezigheid van direct zonlicht als uitermate ongewenst 
bestempeld. 

Daglicht: De kwaliteiten van daglicht worden zeer gewaardeerd. 
Kleurechtheid, de zachtheid van diffuus daglicht, de helderheid, de lichtopbrengst 
en meer oog voor detail bij daglicht zijn veel aangevoerde argumenten. Maar ook 
de positieve invloed van daglicht op de gemoedstoestand ontbreekt niet. 
Niet iedereen geeft de voorkeur aan werken bij daglicht. Voor bepaalde 
werkzaamheden gaat de voorkeur uit naar standaard TL-verlichting omdat het altijd 
het zelfde is; betrouwbaarder. 

Daglicht, kunstlicht of een combinatie?: Meer dan de helft, 59 % van de 
ondervraagden, kiest voor een combinatie van dag- en kunstlicht. De eis altijd te 
moeten kunnen werken, onafhankelijk van het weer en de tijd van de dag, maakt 
een combinatie noodzakelijk. 
Maar niet altijd zorgt noodzaak om te kunnen werken·voor de keuze 'combinatie'. 
De hoeveelheid licht is niet altijd de maat, het verschil in kwaliteit tussen dag- en 
kunstlicht en flexibiliteit vragen ook om de combinatie: kleur, effect, inval, gevoel 
en sfeer. 
Betrouwbaarheid is een argument voor kunstlicht, maar ook gezelligheid en de 
mogelijkheid tot kleurmenging. Terwijl een neutraal karakter, kwaliteit, contact met 
de buitenwereld, echtheid en vrolijkheid genoemd worden bij daglicht te horen. 
Daglicht en kunstlicht hebben allebei een ander effect en geven een ander gevoel. 
De voorkeur alleen met kunstlicht te werken komt bijna niet voor. 

Sturen/manipuleren van de verlichting (dag-en kunstlicht): De mogelijkheid 
het licht te kunnen sturen/manipuleren komt de flexibiliteit te goede. Zowel te weinig 
als te veel licht kan heel vervelend zijn. Omdat verschillende werkzaamheden 
vragen om verschillende verlichtingssituaties is aanpasbaarheid belangrijk. Het in 
de hand kunnen hebben vraagt hierom. 



Weerkaatsing op muren/grond/plafond: aangegeven wordt dat 
weerkaatsing een belangrijk punt is, maar dit betekend niet altijd gewenst. 
Weerkaatsing kan als hinderlijk ervaren warden, spiegeling in een computerscherm 
bijvoorbeeld. Ongelijkmatige lichtval op een werk kan ook erg storend zijn en 
reflectie kan kleur doen verbleken . Tevens kan weerkaatsing de ruimte onrustig en 
tel maken. De positieve bijdrage die weerkaatsing op een ruimte kan hebben wordt 
ook zeker onderschreven, doordat het licht verder de ruimte binnen kan komen door 
weerkaatsing en schaduwwerking kan warden afgezwakt. Hoe meer licht weerkaatst 
wordt hoe meer licht er in de omgeving is, dus meer licht om bij te kunnen werken. 
Sfeerbepaling is ook een eigenschap die aan weerkaatsing wordt toegeschreven 
evenals het verrassingseffect. Over het algemeen wordt weerkaatsing op muren, 

· grand en plafond beschouwd als een positieve bijdrage aan de lichtkwantiteit en 
-kwaliteit. 

ZICHT: 

De positieve waardering van daglicht heeft niet alleen te maken met de kwaliteit 
van het licht, maar zeker ook met het contact met de buitenwereld en het uitzicht. 
Uitzicht maakt (sociale) contacten mogelijk en vermindert het gevoel opgesloten 
en eenzaam te zijn, wetende dat je niet weggestopt zit. Gevoel en steer zijn zeer 
belangrijk. Zicht kah ook afleiden, maar de mogelijkheid je te orienteren, inspiratie 
op te doen, te mijmeren en je een deel van de wereld te voelen en te zien wat er 
om je heel gebeurt zijn belangrijker. 

Het 'ideale' uitzicht kan globaal in twee groepen warden ingedeeld : (de rust van) de 
natuur en (de bedrijvigheid van) de stad. 

Bij de vraag voor.welke optie men zou kiezen: 
een ruimte met uitzicht maar vrijwel geen daglichtbijdrage 

of 
een ruimte met het voor u ideale daglicht zonder uitzicht 

speelt het hebben van uitzicht een heel belangrijke rol en verkiest een meerderheid 
van de ondervraagden voor uitzicht boven het hebben van een ideale daglicht 
situatie. 

BEOORDELING EIGEN ATELIER: 

Leeftijd ondervraagde kunstenaars: 20-60 jaar 
(20-30jr: 8, 30-40jr: 2, 40-50jr: 4, 50-60jr: 3) 

Werk je alleen/ in een complex/ met andere kunstenaars in een ruimte: 
Alleen : ? 
In een complex: 6 
Samen in een ruimte: 4 
De meeste kunstenaars zijn tevreden met hun situatie en kiezen er bewust voor of ze 
alleen of met andere kunstenaars in de buurt werken. Een klein aantal kunstenaars 
geeft aan dat ze hun situatie niet altijd prettig vinden . Deze kunstenaars werken 
alleen en zouden liever wat meer tussen de mensen willen zitten. 
Voordelen die genoemd warden bij een prive atelier zijn de rust en de vrijheid. De 
kunstenaars die in een complex werken zijn enthousiast over sociale contacten, 
hulp, inspiratie en feedback van andere kunstenaars. 

Vaste werkplek of verplaatsen?: 
Vaste werkplek: 5 
Verplaatsen binnen atelier: 11 

Redenen om te verplaatsen: 
Soort werkzaamheden 
Licht: inval/richting/intensiteit 
Ruimtebehoefte/afmetingen kunstwerk 
Afwisseling 
warmte 
Omdat het kan 

Sommige werkzaamheden moeten een vaste plaats hebben i.v.m. apparatuur of 
machines, voorbereiding, overlast en gezondheidsrisico's (chemicalien, geluid, 
temperatuur, stof). 



Pluspunten atelier: 
Heel groat: 80 m2 
Hoag: 7m 
Goedkoop 
Veel ramen/licht, hoge ramen (op het zuiden) 
CV 
Stromend water 
Schone WC 
Atmosfeer 
Neutrale ruimte 
locatie/ goede bereikbaarheid (Centrale ligging in het centrum/dicht bij huis) 
flexibel 
veel ontwerpers/mensen in het gebouw 
uitzicht 
voorzieningen 
vrijheid m.b.t. inrichten 
gezellig 
gescheiden kantoor en vuilwerkplaats 
open ruimte 

Minpunten atelier: 
Duur 
Geho rig 
Te laag: 2,8m 
Stoffig 
Weinig daglicht 
Te veel ramen aan twee kanten 
Te weinig,muur om tegen te werken 
Koud/moeilijk te verwarmen 
Klein (3x5 m) 
Geen ramen op west, oost of in het plafond 
Open atelier-> snel afgeleid 
Rotzooi van anderen op mijn plek 
Afzondering 
Tijdelijk 
Slechte toegankelijkheid voor publiek 
Geen bel 
Geen ventilatie mogelijk 
Slecht beveiligbaar 
Open ruimte is zowel een plus- als minpunt 

Belangrijkste eisen atelier: 
Voldoende oppervlakte 
Prijs 
Ligging 
Goede verlichting (dag en nacht) 
Goede verwarming 
Goede ventilatiemogelijkheden 
Hoogte (minimaal 3,5 m) 
Ops lag 
Uitzicht 
Praktisch: scheiding vuilwerkplaats en kantoor/ ruimte passend bij taak 

Een goed verlichte, grate, hoge, goedkope, goed gesitueerde werkruimte met 
opslagruimte en uitzicht over de stad of op 'groen' is favoriet. 

Voor verschillende werkzaamheden is het hebben van verschillende werkplekken 
prettig, met voor elke werkplek de juiste belichting. 

Kanttekening: De antwoorden op de vragen zijn natuurlijk gerelateerd aan de 
situatie waarin de kunstenaars op dat moment werken, de werkomgeving die zij 
kennen. In hoe meer ateliers een kunstenaar heeft gewerkt hoe betrouwbaarder 
zijn of haar antwoord is. 



Onder welke randvoorwaarden zou dit concept kunnen werken? 

1. Je moet een restaurantuitbater vinden, en kunstenaars, die allemaal in het 
concept geloven en die meewerken. De bezettingsgraad van ateliers is vaak laag 
omdat kunstenaars veel doen naast het pure schilderen en dat zou lastig zijn. En 
een niet-werkend restaurant is ook niet fijn, want dan valt je concept weg. Verder 
moet de lokale overheid mee willen werken i.v.m. financiering en vergunningen etc 
2. De verplichting om de gasten van het restaurant te laten lopen. 

Geluidoverlasl moet je in het atelier absoluut niet hebben. Hoe kun je eten 
en een atelier bezoeken zonder de kunstenaar te storen? 

Glazen ruiten die je als kunstenaar zelf kunt afsluiten?Of expo voor de 
deur/ eigen toko/exporuimte? 

Kunstenaar moet bereid zijn om dit project aan te gaan. 
Als je mijn atelier ziet is het soms meer een showroom dan een werkplaats. 

Dus voor mij zou het geweldig zijn ik houd van kijkers. 
Maar ik kan me voorstellen dater in sommige ateliers niets interessants is 

te zien omdat werk voortdurend in galeries staat of omdat iedereen rommelig 
werkt. Entin ik zou het geweldig vinden. 

Concept moet natuurlijk ook wisselend zijn dat als de keuken niet verveeld, 
de kunstenaars moeten ook niet vervelen of steeds hetzelfde werk laten zien. 
3. Het moet van een goede kwaliteit zijn het werk en de mensen en het 
concept zodat je gelijk internationaal mee kan, in Belgie doen ze het erg goed elke 
stad op dorp heeft bijna een cultuur centrum en de kunstenaars moeten zelf ook 
ambitie hebben. 

Qua architectuur kan eigenlijk alles! 
4. Er zouden openingstijden van het restaurant moeten zijn, een kunstenaar 
moet zich dus ook kunnen terugtrekken. Het karakter van een museum moet echt 
wegblijven, het is echt een beeld van work in progress, en contact met de vaak 
ondoordringbare mens. Als het restaurant open is, hoeft de kunstenaar niet perse 
aanwezig te zijn, en hij heeft ook het recht om zijn werkplaats at te sluiten. 
5. 
6. Oat zowel het eten en de kunst goed zijn. 
Moeten kunstenaars reageren op bezoekers en het eten en de koks op de kunst? 
Is dat reeel? Laat zich beide niet sturen volgens mij. 
Zijn video's en objecten van dode mensen en dieren bevorderlijk voor de smaak? 
Dus toelating en curator toepassen. 
Niet alleen langs ateliers lopen maar ook over? Bijvoorbeeld glazen plafond 
inzetten. 
Geen saaie kantoorruimtes, en te steriele moderne plekken maar karakter en 
design. 
lnteractieve objecten en installaties toepassen zodat bezoekers iets kunnen 
toevoegen. Of live projecties vanuit ene ruimte in andere ruimte. Scherm in 
restaurant met live uitzending? 

Opnames evt. eerder op de dag maken, zodat je niet perse iedere avond rond 
etenstijd aanwezig hoeft te zijn. Dergelijke projecten hebben we in het Nederland 
Textielmuseum. Ateliers in de expositieruimte die toegankelijk zijn voor bezoekers. 
(verplichte aanwezigheids uren) Nederlands lnstituut voor animatie film (NIAF) heeft 
2de fase ateliers in bunkers achter het pand. In het pand zelf staat een grote box 
met tv schermen waarin bezoekers van het pand de ateliers bewoners aan het werk 
kunnen zien. De films zijn niet live maar geven wel de indruk dat er druk gewerkt 
wordt. Mede omdat de weergave versneld wordt afgespeeld. Ook daar werken de 
kunstenaars op verschillende uren dus dat komt terug in de presentatie. 
7. Alternatief: permanente expo in het restaurant. Wanneer mensen 
ge"interesseerd zijn dat ze dan weten dat de kunstenaars dichtbij is om mee at te 
kunnen spreken. Of een kunstroute op gezette tijden is misschien een betere optie 
dan dat publiek continu langs de ateliers kan lopen. 
8. Wanneer je hele goede afspraken maakt over de bezoeken. 
9. Goed georganiseerd en veel reclame. 
10. Zorg voor de ontwerpers/kunstenaars voor een 'regelvrije' ruimte. Niet te 
veel voorwaarden en 'n goede, degelijke basis. 
11. Galerie in restaurant. Tijdens het eten heb je veel tijd om te kijken. 
Kunstenaars zijn vaak goede koks. Laat ze het restaurant om de beurt beheren/ 
koken/inrichten. 
12. Niet te veel regels (houdt creativiteit tegen), bepaalde basisideeen en de 
restlaten gebeuren. 
13. Veel kunstenaars hebben een beperkt budget hier zou je ook over moeten 
nadenken. Opbrengst restaurant, een deel subsidiering kunst, of de kunstenaars 
zelf restaurant laten runnen. 
14. 
15. 
16. Het staat of valt bij kunstenaars die onder die omstandigheden willen 
werken. 

'Bart Rouwenhorst, 20 
2 Ans Bakker, 30 
3 Emiel vd Beek, 30 
4 Bas van Raay, 30 
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1 Patricil Meis, fotograaf 
8 Karin van Lieshout, 30 
• Chris Oierickx, 30 

10 Kunstenaar in 'the little league', 20/concept 
" Kunstenaars gastatelier OaglichUBeeldenstorm september/oktober 
2006, 20 
12 Kunstenaar in TAC/'the little league'. 20/grafische vormgeving 
13 Kunstenaars gastatelier OaglichUBeeldenstonTI sepUokt 2006, 20 
14 Kunstenaar in 'the little league', conceptontwerp 
15 Kunstenaar in 'the little league', kookkunst 
" Kunstenaars gastatelier OaglichUBeeldenstorm sepUokt 2006, mixed 
media 



BIJLAGE 4: REACTIES OP MIJN CONCEPT 

Op een locatie in het Lloydkwartier in Rotterdam ontwerp ik een gebouw waarin 
zich ateliers voor (beeldend)kunstenaars bevinden en een restaurant. Door deze 
combinatie wil ik kunst en dan vooral het maken ervan onder een breder publiek 
onder de aandacht brengen. 
In het gebouw zal ruimte zijn voor 10 tot 12 kunstenaars die voor een bepaalde 
tijd gebruik kunnen maken van de ruimte en faciliteiten. Het restaurant bestaat uit 
3 delen (v9orgerecht, hoofdgerecht en nagerecht) op verschillende locaties in het 
gebouw. 
Wanneer de gasten van het restaurant zich van gang naar gang bewegen door 
het gebouw komen ze langs de ateliers. Op deze manier wil ik zorgen voor de 
mogelijkheid van contact en interactie tussen publiek en kunstenaars, terwijl het 
restaurant vrij blijft van geluidsoverlast, stank en stof. Het gaat mij om processen, 
om verschillende werkelijkheden te combineren en de bewustwording hiervan te 

· stimuleren. 
Zowel de ateliers als het restaurant moeten los van elkaar kunnen functioneren, 
m-aar werken samen. 

Hoe.kijk je tegen dit concept, de combinatie van eten en kunst, aan? 

1. Grappig, leuk, origineel. Ben benieuwd of het gaat werken. Is een risico 
natuurlijk. Maar wie niet waagt wie niet wint. Als zoiets in Breda zou zijn, dan zou ik 
mee will en doen 1 

2. lk vind bet een geweldig idee. Ontzettend le-uk. lk kom graag of voor het 
restaurant of voor de ateliers. Superidee.2 

3. lnteressant hoe meer klasse er in de kunst word gebracht hoe beter in 
Nederland word hier wat negatiever tegen een kunstenaar aangekeken in het 
buitenland is dat anders daar word je meer bij processen betrokken bv architectuur 
ruimtelijke ordening verzamelaars enz. 

De interactie met een restaurant zou inspirerend zijn, maar niet heilig je 
moet er constant scherp op blijven om de mensen te prikkelen(bezoekers en 
kunstenaars ). 3 

4. Het is een goede combinatie, die ook echt werkt denk ik. Het bekijken van 
kunst of ambacht of design vergt veel denkwerk, dus er is ook ruimte nodig voor 
feedback en het laten inzinken van de beelden, dit kan goed tijdens het eten, en 
zolang dat binnen het gebouw blijft, ontstaat er geen ruis in gedachtes en uitspraken 
van mensen.4 

5. De combinatie is prima maar minder in deze vorm. 
lk zou zelf niet voor zo een restaurant kiezen, ik wil gewoon blijven zitten. Omdat 
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je naar je volgende maaltijdgang loopt ben je ook minder ge·1nteresseerd in de 
ateliers. 
Een ruimte tussen de ateliers, waar ook de kunstenaars komen voor contact of eten 
is aantrekkelijker5 
6. Geweldige vondst!!!6 

7. Kun je kunstenaars wel belasten met publiek dat langskomt? Publiek 
moet echt ge"interesseerd zijn! Privacy is een erg belangrijk punt. Stel bijv. een 
fotograaf is bezig met een foto shoot, publiek stoort dan. Wat als hij een naakt 
model fotografeert, dan is het erg druk ;)7 
8. De mogelijkheid tot contact met de kunstenaars, voor de gasten vind ik 
een mooi streven. Musea ed . hebben toch een soort drempel. Door de presentatie, 
entree, steer. lk vraag me wel nog af of het praktisch kan werken . Als je nl. als 
ontwerper/kunstenaar aan het werk bent wil je vaak niet gestoord word en. lk zelf zou 
niet zo de behoefte hebben om regelmatig gasten in mijn atelier te ontvangen6

. 

9. Eten maken is ook een kunst. 9 

10. Goed idee! lk doe mee! 10 

11. Kunstenaars willen geen pottenkijkers. Restaurant + galerie is misschien 
een betere combinatie.11 

12. combinatie eten en kunst is erg okay, goede sfeer, inspiratie voor nieuwe 
dingen.12 

13. lk kan moeilijk voorstellen wat het zou kunnen zijn. In het restaurant eten, 
in de ateliers werken met de deuren dicht. Veel kunstenaars werken het liefst 
geconcentreerd in hun prive ruimte. Maar in de openbare plekken werk laten zien 
met eventueel opendagen in de ateliers. 13 

14. Positief.14 

15. Goed concept, de wachttijd tussen de verschillende gangen (van de 
maaltijd) wordt goed opgevuld door 't contact met de kunstenaars. Ook wordt het 
hele "kunst" idee veel toegankelijker. Blijft-voor mensen toch 'eng'. 15 

16. Het lijkt me alles behalve prettig om door etende mensen op mijn vingers 
gekeken te wor9en. Het atelier is voor mij een gesloten private ruimte. Zelfs 
atelierbezoek laat ik met mate toe. Het klinkt een beetje naar een menselijk zoo. 16 
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BIJLAGE 5: LICHTMETINGEN 

ATEUER 1 
VAAIAHT I 

• • • • • 
• • • • • • . • • • • 

De gemeten verllchtlngssterkte In 
de dagllchtkamer, bulten het model 
(In het vrlJe veld), was 16130 lux. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 271 lux 

2: 241 

3: 308 

4: 240 

5: 274 

6: 325 

9: 365 lux 

10: 293 

11: 390 

12:435 

13: 296 

14: 335 

7: 317 15: 322 

8: 425 

E,.m =322 lux 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF• ----- -------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF1 • 1,7 % 
DF, = 1,5 
DF, = 1,9 
DF4 = 1,5 
DF, = 1,7 
DF6 = 2,0 
DF, = 2,0 
DF1 = 2,6 
DF, = 2,3 
DFlO = 1,8 
DF11 = 2,4 
DF11 = 2,7 
DF,, = 1,8 
DF,. = 2,1 
DF15 = 2,0 

DF "'1" = 1,5 o/o 

OF_= 2,7% 

DF-= 2,0% 

Voor de dagllchtfactor Is de els dat deze 
mlnlmaal 4% moet zlJn. Door de els dat DF~ 4% 
geldt, dat E~ 645 lux. 

De verllchtlngssterkte/dagllchtfactor voldoet In 
geen enkel meetpunt aan de bovenstaande els . 

GellJkmatlgheld: Emln/Egem~o. 7 

Emln/Egem= 0,8. De verllchtlng Is dus ge11Jk
mat1g over de rulmte verdeeld 

ATEUER 1 
v..,.,.,.. 

• • • • • • • • 
• • . • • • 

De gemeten verllchtlngssterkte In 
de dagllchtkamer, bulten het model 
(In het vrlJe veld), was 16130 lux. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 319 lux 9 : 910 lux 

2: 331 10 : 918 

3: 402 11 : 1016 

4: 420 12: 963 

5: 552 13: 1252 

6: 533 14 : 1320 

7: 790 15 : 1366 

8: 1000 

E,..,,= 806 lux 

De dagllchtfactor: 

vertlchtlngssterkte Intern 
OF= ----------- ---------------- ---- • 100 % 

vertichtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 2,0 % 
DF, = 2,1 
DF, = 2,5 
DF. :::z:: 2,6 
DF, = 3,4 
DF6 = 3,3 
DF, = 4,9 
DF1 = 6,2 
DF9 = 5,6 
DF10 = 5,7 
DF" = 6,3 
DF12 = 6,0 
DF13 = 7,8 
DF,. = 8,2 
DF15 = 8,5 

Door de els dat DF~ 4% geldt, dat E~ 645 lux. 

Blj de meetpunten 1 t;m 6 wordt aan de els dat 
DF~ 4% (E~ 645 lux) nlet voldaan . 

DF,,., = 2,0 % 

OF_ • 8,5 % 

OF-= 5,0 % 

Zowel wat betreft de hoogte als verllcht
lngssterkte Is er een duldelljke tweedellng 
blnnen het atelier. 

Gelljkmatlgheld : Emln/Egem~O, 7 

E,,.,/E-= 0,4. De verllchtlng Is dus nlet gellJk
matlg over de rulmte verdeeld, maar In deze 
berekenlng Is nlet meegenomen dat er 2 zones 
zljn . 
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ATEUER1 
VAAIAHT l 

• • • • 0 

• • • • • 
• • • • 

De gemeten verllchtlngssterkte In 
de dagllchtkamer, bulten het model 
(In het vrlje veld), was 16130 lux. 

Vertlchtingssterkte E: 

1: 326 lux 9: 778lux 

2: 485 10: 940 

3: 728 11: 1053 

4: 477 12: 1014 

5: 682 13: 1298 

6: 737 14: 1462 

7: 791 15: 1360 

8: 1000 

E,~= 875 lux 
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De dagllchttactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= 

verllchtlngssterlcte In vrije veld 

DF1 = 2,0 % 
DF, = 3,0 
DF, = 4,5 
OF, = 3,0 
DF5 = 4,2 
DF6 = 4,6 
DF7 = 4,9 
DF8 = 6,2 
DF, = 4,8 
DFlO = 5,2 
DF11 = 6,5 
DF12 = 6,3 
DF., = 8,0 
DF1 .. = 9,1 
DF15 = 8,4 

• 100 % 

Door de els dat DF~ 4% geldt, dat E~ 645 lux. 

BIJ de meetpunten 1, 2 en 4 wordt aan boven
staande els nlet voldaan. Maar voor meetpunt 
3 Is de sltuatle aanzlenlljk verbeterd t.o.v. de 
gemeten waarden blJ variant 2. 

Dfmln = 2,Q % 

OF ma .. = 9,1 % 

DF,~ = 5,4 % 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de lich
tverdeling geldt: Em1.fE,... ~ 0, 7 

Enm/E9em= 0,4, 
De verllchtlng Is dus niet gelljkmatlg over de 
rulmte verdeeld. 

Maar In deze berekenlng Is nlet meegenomen 
dat er 2 zones zljn. 

ATEUER1 
VMWn < 

• • • • • 
I • • • • 
• • • • • 

De gemeten vertlchtlngssterkte In 
de daglichtkamer, bulten het model 
(In het vrlje veld), was 16215 lux. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 412lux 9: 792 lux 

2: 545 10: 961 

3: 946 11: 1060 

4: 512 12: 1039 

5: 737 13: 1318 

6: 775 14: 1466 

7: 830 15: 1380 

8: 1039 

E,~= 921 lux 

De dagllchttactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= 

verllchtlngsstertcte In vrlje veld 

DF1 = 2,5 % 
DF2 = 3,4 
DF, = 5,8 
DF. = 3,2 
DF, = 4,5 
DF6 = 4,8 
DF, = 5,1 
DF8 = 6,4 
DF, = 4,9 
DFlO = 5,9 
DF11 = 6,5 
DF12 = 6,4 
DF,, = 8,1 
DF,. = 9,0 
DF15 = 8,5 

Dfmln = 2,6 % 

Dfmn = 9,1 % 

DF,...=5,7% 

• 100 % 

Door de els dat DF~ 4% geldt, dat E~ 645 lux. 

BIJ de meetpunten 1, 2 en 4 wordt hleraan 
opnleuw nlet voldaan. 
Ten op zlchte van de gemeten waarden blj 
variant 3 Is er wel een klelne verbeterlng opge
treden. DF m1o Is nu 2,6% l.p.v. 2,0%. 

Blnnen het atelier zljn verschlllende verllcht
ingszones die ultnodlgen tot vartatle In gebrulk. 
De zone blj de meetunten 1 en 4 Is aan de 
donkere kant en daardoor geschlkt om de 
entree te sltueren. Deze punten valien daardoor 
nlet In het taakgebied, maar In het randgebled. 

Als regel voor de gelijkmatlgheld van de licht
verdellng geldt: Em1.fE,... ~ 0, 7 

Voor het hele atelier geldt dat Em1.fE.,m=0,5. 
Maar wanneer rekenlng gehouden wordt met de 
twee verschlllende zones blnnen het atelier dan 
geldt voor het lage gedeelte 412/634=0,6 en 
voor het hoge gedeelte geldt, wanneer punt 4 
tot randgebled wordt gerekend, dat de gelljk
matlgheld 0,7 Is. 



ATELIER 2 
VAAW<T I 

• • • 
• • . M • • • • • 

BIJ deze variant van atelier 2 Is 
gemeten met de deur naast de lift. 
geopend, maar met de deur rlchtlng de 
haven gesloten. 

Verllchtingssterkte E: 

1 : - lux 

2: 

3: 350 

4 : 1110 

5: 640 

6: 500 

7: 870 

8: 610 

9: 520 lux 

10:740 

11: 680 

12: 670 

13: 910 

14: 610 

15: 960 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld). was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor : 

verllchtlngssterkte Intern 
OF• • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF1 
DF, 
DF3 
DF, 
DF, 
DF6 
DF, 
DF1 

-% 

2,2 
6,9 
4,0 
3,1 
5,4 
3,8 

DFm1n = 2,2 % 

OF,.,,.= 6,9 % 

DF..,. ~ 4,4 % 

DF, = 3,2 o/o 
DF10 = 4,6 
DF11 = 4,2 
DF12 = 4,2 
DF13 = 5,7 
DF1" = 3,8 
DF15 = 6,0 

Door de els dat DF<!: 4% geldt dat E<!: 644 lux. 

BIJ de meetpunten 3, 6, en 9 wordt deze els nlet 
gehaald. 
De meetpunten 8 en 14 voeldoen na afrondlng 
aan de els van DF= 4%. 

Als regel voor de gellJkmatlgheld van de llcht
verdellng geldt: E.,,./E,_ <!: 0,7 

Door de tweedellng In het atelier zljn er ook twee 
taakgebleden te onderschelden; 
het lage gedeelte (meetpunten 13, 14, en 15); 
E.../E....,•610/827•0,7. Dlt deel van het ateller 
heeft een gelljkmatlge dagllchtverdeling. 
en 
het hoge gedeelte (meetpunten 3-12) : 
E.,,./E = 350/669= 0,5. In het hoge gedeelte Is 
de llcrif'verdellng nlet gelUkmatlg . Maar wanneer 
meetpunt 3 nlet tot het taakgebled wordt 
gerekend, maar tot het randgebled en alleen het 
gebled waarln de punten 4-12 valien wordt 
beschouwd, dan geldt: E.../E =500/704=0,7 en 
Is er wel sprake van een gell/kmatlge verdellng . 

ATELIER 2 
VNUAHT l 

Oeze meting Is gedaan met de deur 
naar de vlde gesloten en de deur near 
de haven geopend. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: - lux 

2: 580 

3: 

4: 670 

5: 707 

6: 1134 

E _ _.. 545 lux 

7: 382 lux 

8: 454 

9: 644 

10: 263 

11 : -

12: 246 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16050 lux . 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngsst.er1<1:e Intern 
OF• • 100 % 

ver11chtlngssterkte In vr1je veld 

DF, - % 
DF, = 3,6 
DF, = 
DF, = 4,2 
DF5 = 4,4 
DF, = 7,1 

DF...,, • 1,5 % 

DF_ = 7,1% 

DF,.m = 3,5 % 

DF, = 2,4 % 
DF8 = 2,8 
DF, = 4,0 
DF,. = 1,6 
DF11 = 
DF12 = 1,5 

Door de els, OF<!: 4%, geldt dat E<!: 642 lux. 

In de meetpumten 7, 8, 10 en 12 wordt de els 
van 4% voor de dagllchtfactor nlet gehaald . 
Voor de punten 7, 10 en 12 Is dlt nlet zo'n 
groot probleem, omdat deze punten nlet tot 
het taakgebled behoren. 
Punt 7 llgt voor de entree van het atelier en 
punt 10 llgt ter plaatse van de lngang van de 
lift. 
Het gebled waarln punt 12 ligt zou gezlen de 
verllchtlngssterkte een goede plaats zljn om de 
trap te laten lopen naar het 2e nlveau van het 
atelier. 
Alleen de gemeten verllchtlngssterkte In punt 8 
Is echt te laag I 

Als regel voor de gelijkmatlgheld van de licht
verdellng geldt: Em1./E..,. <!: 0, 7 

Door de tweedellng in het atelier zljn er ook 
twee taakgebleden te onderschelden; 
het lage gedeelte (meetpunten 1, 2, en 3) 
en 
het hoge gedeelte (meetpunten 2-10 en 12) 
Omdat de punten 7, 10 en 12 nlet tot het 
taakgebied horen worden deze ook nlet 
meegenomen In de berekenlng en geldt : 
E~JE = 454/722= 0,6 
Iii- herhoge gedeelte Is de lichtverdellng nlet 
gelljkmatlg. De verllchtlngssterkte moet In het 
gebied van meetpunten 8 omhoogl 
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Deze meting Is gdaan met de deur 
naar de vlde geopend. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: - lux 

2: 620 

3: 

4: 680 

5: 723 

6: 1090 

E,.,,,.m= - lux 

E-,.m= 683 lux 

7: 1206 lux 

8: 678 

9: 681 

10: 271 

11: 

12: 278 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16050 lux. 

De dagllchtfactor: 

ver11chtlngssterkte Intern 
DF-= ------------------------------- * 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF
1 

-% 
DF, = 3,9 
DF, 
DF4 = 4,2 
DF5 = 4,5 
DF, = 6,8 

DF7 = 7,5 % 
DF, = 4,2 
DF9 = 4,2 
DFIO = 1,7 
DFu = 
DF,, = 1,7 

Door de els, OF<!: 4%, geldt dat E<!: 642 lux. 

Aangezlen de gebleden waarln de meetpunten 
10 en 12 llggen ook blj deze variant nlet blnnen 
het taakgebled vallen, maar onderdeel van de 
route zljn (entree van de lift en de trap naar het 
2e nlveau), Is het In die twee meetpunten geen 
probleem dat de dagllchtfactor de els van 4% 
nlet haalt. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng geldt: Em,JE,,m <!: 0, 7 

Door de tweedellng In het atelier zljn er ook twee 
taakgebleden te onderschelden; 
het lage gedeelte (meetpunten 1, 2, en 3) 
en 
het hoge gedeelte (meetpunten 2-10 en 12) 
Omdat de punten 10 en 12 nlet tot het taakge
bled horen worden deze ook nlet meegenomen In 
de berekenlng en geldt: 
E.,,./E = 678/843= 0,8 
In herhoge gedeelte Is de llchtverdellng dus blj 
deze variant zeker wel gelljkmatlg. 
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Met de aanwezlgheld van een trap 
van het hoge naar het lage deel 
van het atelier Is bij deze meting Is 
nog geen rekenlng gehouden. 

Ver11chtlngssterkte E: 

1: 1460 lux 7: S77 lux 

2 : SSS 8: 78S 

3: 390 9 : 864 

4 : 664 10: 4S4 

S: 776 11 : 610 

6: 696 12 : 639 

E,..,,_= 8021ux 

Ehooo oem= 674 lux 

De gemeten verllchtlngssterkte In de daglichtka
mer. bulten het model (In het vrlje veld), was 
15820 lux. 

De daglichtfactor : 

verllchtlngssterlcte Intern 
Dfs ---------- ---- --- ------- ------- • 100 % 

verllchtlngssterl<te In vrlje veld 

OF, = 9,2 % 
OF, = 3.5 
DF, = 2,5 
OF, = 4 ,2 
OF, m 4 ,9 
DF6 - 4,4 

OF,..,• 2,5 % 

OF_• 9,2 % 

DF...., = 4,5 % 

OF, = 3,6 % 
OF, - 5,0 
OF, = 5,5 
DF,0 = 2,9 
DF11 = 3 ,9 
DF,, = 4,0 

Door de els dat OF~ 4% geldt ook : E~ 633 lux. 

De gemeten verlichtlngssterkten In de punten 
2,3, 7, 10 en 11 waren te laag om te voldoen aan 
het mlnumum van 4% voor de daglichtfactor. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de licht
verdeling In het taakgebled geldt: 
Em.JE,_ ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E...JE....,= 390/802 = 0,5. In dlt deel van het 
ateller Is er dus geen sprake van een gelijkmatlge 
daglichtverdellng van het taakgebled . 

Voor het hoge deel geldt: 
E.../E = 454/674 = O, 7. In het hoge deel wordt 
wel v~aan aan de gelljkmatlgheldsels. 

ATELIER 3 
VAIUAHTl 
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Ver11chtlngssterkte E: 

1 : 1S40 lux 

2: 6SS 

3: 426 

4: 864 

S: 9S4 

6: 884 

E--= 8741ux 

E_,...m 1002 lux 

7: 760 lux 

8: 987 

9 : 1000 

10:1807 

11: 966 

12: 792 

De gemeten verlichtlngssterkte In de dag lichtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
15820 lux. 

De daglichtfactor : 

vertlchtlngssterl<te Intern 
OF• -- -- ---------------- ---- ------- • 100 % 

verllchtlngssterl<te In vrlje veld 

OF, = 9,7 % 
OF, = 4, 1 
OF, = 2,7 
OF, = 5,5 
DF5 = 6,0 
DF6 - 5,6 

OF~,. = 2,7 % 

OF...,. • 11,4 % 

DF.,m• 6,1 % 

OF, = 4,8% 
OF, = 6,2 
OF, = 6,3 
DF10 = 11,4 
DF11 = 6,1 
OF12 • 5,0 

Door de els dat OF~ 4% geldt ook: E~ 633 lux. 

Alleen meetpunt 3 heeft een dagllchtfactor die 
lager Is dan 4%. Maar omdat blj dlt punt zowel de 
lngang gesltueerd Is als de trap aanslult, Is een 
OF van 2,7% toch een redelljke waarde. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de licht
verdellng In het taakgebled geldt: 
E...JE,_ ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt : 
Meetpunt 3 wordt nlet meegenomen In de berek
enlng omdat het punt nlet tot het taakgebled 
behoord. Em1.JE.,mc 655/1098 = 0,6. Er wordt 
nlet aan de els voldaan . 

Voor het hoge dee I geldt : 
E...JE....,• 760/1002 • 0,8 . In dlt deel van het 
atelier wordt rulmschoots voldaan aan de gelijk
matlgheldsels . 

I 10s 
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BIJ de metlngen Is nog geen 
rekenlng gehouden met een trap 
die komt te !open van het I age naar 
het hoge deel van het atelier. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1995 lux 7: 625 lux 

2: 580 8: 795 

3: 400 9: 850 

4: 1541 10: 548 

5: 994 11: 626 

6: 895 12: 780 

E,.,..,.. = 992 lux 

E-,...= 847 lux 

106 I 

De gemeten verllchtlngssterkte In de daglichtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16100 lux . 

De daglichtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 'lb 

verflchtlngssterlrte In vrlje veld 

DF1 = 12,4 % 
DF, = 3,6 
DF, = 2,5 
DF, = 9,6 
DF5 = 6,2 
DF6 = 5,6 

OF- = 2,5 % 

OF_ ~ 12,4 % 

DF- = 5,5 % 

DF, = 3,9 % 
DF8 = 4,9 
DF9 = 5,3 
OF"= 3,4 
DF11 = 3,9 
DFu = 4,8 

Door de els dat DF2: 4% geldt ook : E2: 644 lux. 

In de meetpunten 2, 3, 7, 10 en 11 wordt de 4% 
voor de dagllchtfactor nlet gehaald. 

Als regel voor de gellJkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt : 
Em1,/E,... 2: 0, 7 

Voor het lage deel geldt: 
e ... ,;e...,.• 400/992 = 0,4. In het lage deel van 
het atelier Is er zeker geen gelljkmatlge daglich
tverdeling ! Zelfs wanneer meetpunt 3 als randge
bied wordt beschouwd wordt er nog geen waarde 
van mlnlmaal 0,7 gehaald. 

Voor het hoge dee I geldt : 
E ... ,/E..,.= 548/847 a 0,6 . Hier wordt ook nlet 
voldaan aan de gelijkmattgheldsels. 
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Bij de metlngen Is nog geen 
rekenlng gehouden met een trap 
die komt te lopen van het lage naar 
het hoge deel van het atelier. 

Verllchtlngssterkte E: 

1 : 1538 lux 

2 : 596 

3 : 430 

4 : 1281 

5 : 1115 

6: 1042 

E,_,... = 855 lux 

E-..,.= 1179 lux 

7: 782 lux 

8 : 1032 

9 : 1054 

10: 1993 

11 : 1066 

12 : 1249 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor : 

ver11chtlnossterkte Intern 
Of= ------------------------------- • 100 'lb 

ver11chtlngsster1rte In vrlje veld 

OF, = 9 ,6 o/o 
DF2 = 3,7 
DF, = 2,7 
OF, = 8,0 
DF, = 6,9 
DF, = 6,5 

DF min .. 2,7 % 

OF_= 12,4 % 

DF..,m = 6,8 % 

DF, = 4,9 % 
DF1 = 6,4 
DF, = 6,5 
DF10 =12,4 
DF11 = 6,6 
DF12 = 7,8 

Door de els dat DF2: 4% geldt ook : E2: 644 lux. 

Opnleuw wordt In meetpunt 3 de OF van 4% nlet 
gehaald . Maar aangezlen dlt punt voor de lngang 
van het atlier ligt, zal het waarschlJnlljk nlet als 
werkplek gaan dlenen. Een OF van 2, 7 Is dan vol
doende. Voor meetpunt 2 komt de dagllchtfactor 
na afrondlng toch op 4% ult en voldoet dus aan 
de gestelde els .. 

Als regel voor de geliJkmatlgheld van de licht
verdeling In het taakgebled geldt: 
E...,/E..., 2: 0,7 

Voor het lage deel geldt : 
E...,/E...,= 430/855 = 0,5. In dlt deel van het 
atelier Is er dus sprake van gelljkmatlgheld. 

Voor het hoge deel geldt: 
E...jE...,,= 782/1179 = 0,7. Er wordt hler voldaan 
aan de geliJkmatlgheidsels. 
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BIJ deze meting Is het dakllcht/de 
vloer van de loopbrug dlcht . 

Ver11chtlngssterkte E: 

1: 690 lux 

2: 830 

3: 820 

4: 490 

5: 350 

6: 720 

7: 870 

8: 940 

9: 700 

LO: 670 

11: 650 lux 

12: 910 

13: 970 

14: 910 

15: 1400 

16 : 580 

17: 750 

18 : 900 

19 : 960 

20 : 1830 E,~= 847 lux 

De gemeten verllchtlngssterkte In de daglicht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), 
was 16100 lux . 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
DF• ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DFl ,. 4,3 % DFu = 4,0% 
OF, = 5,2 DF12 = 5,7 
OF, 5,1 DFn = 6,0 
OF, 3,0 DF1,. = 5,7 
OF, 2,2 DFIS ,.. 8,7 
OF6 4,5 DF1, = 3,6 
OF, - 5,4 DF

11 
:::z 4,7 

OF, 5,8 DF11 - 5,6 
OF, = 4,3 DF1t = 6,0 
OF

10 
= 4,2 DF10 = 11 ,4 

DFrnln = 2,2 o/o 

DF.,,,x = 11,4 % 

OF,...= 5,3 % 

Door de els dat OF2' 4% geldt dat E2' 644 lux. 

BIJ de meetpunten 4, 5 en 16 wordt deze els 
nlet gehaald. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de licht
verdeling geldt: E.../E.,.. 2' 0, 7 

Door de tweedeling In het atelier zlJn er ook 
twee taakgebleden te onderschelden; 
het lage gedeelte (meetpunten 1, 6, 11, 16: 
E = 660 lux) met E ./E,.m- 0,9 waar 
v;i1daan wordt aan de gellJkmatlgheldsels 
en 
het hoge gedeelte (meetpunten 2-5,7-
10,12-15 en 17-20: E,_2 894 lux) met 
Em1JE om= 0,4. 
In 'hel hoge gedeelte Is de llchtverdellng nlet 
gelijkmatlg. De ver11chtlngssterkte moet In het 
gebled van meetpunten 4 en 5 omhoogl 
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De gemeten ver11chtlngsster1<te In de dagllcht
kamer, bulten het model (in het vrije veld), was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
DF• ------------ ------------- ----- - • 100 % 

ver11chtlngssterkte In vrlje veld 

BIJ deze meting Is het dakllcht/de 
OF, = 7,0 % 
OF, = 9,2 
DF3 • 10,9 
OF, = 11,1 
DF5 = 10,2 
OF, = 6,2 
OF, = 8,9 
OF1 = 11,6 
OF, = 12,5 
OF" = 12,6 

OF,.= 5,8 % 
DF12 = 8,5 
DF13 = 11,9 
OF,. = 13,9 
DF15 = 18,4 
DF16 = 5,1 
DF11 = 7,6 
OF11 = 10,4 
DF19 = 12,6 
DF20 = 16,6 

vloer van de loopbrug van translu-
cent materlaal. 

Ver11chtlngssterkte E: 

1 : 11301ux 11 : 940 lux 

2 : 1480 12: 1370 

3: 1750 13 : 1920 

4: 1790 14: 2240 

5: 1650 15: 2970 

6: 1000 16: 820 

7: 1430 17: 1220 

8: 1870 18: 1680 

9: 2010 19: 2070 

10: 2030 20: 2680 

OFm.,= 5,1% 

OF,...= 18,4 % 

OF_• 10,6 % 

Tussen OF min en 
OF~· zit een erg 
groot verschll . 

Door de els DF2' 4% geldt ook, dat E2' 644 lux. 

Aan bovenstaande els wordt op alle punten 
voldaan . 
Duldelljk is wel de tweedeling wat betreft 
verllchtlngsnlveau. 
De zones komen overeen met de tweedeling die 
er Is In de hoogte van de rulmte. 
Blnnen het atelier zlJn twee plekken ontstaan 
die geschlkt zlJn voor verschlllende (oog)taken. 

Als regel voor de gelijkmatlgheld van de llcht
verdeling In het taakgebled geldt : 
E.../E- 2' 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E.../E...,= 820/973= 0,8. Olt deel heeft dus een 
gelljkmatlge llchtverdeling. 
Voor het hoge deel geldt: 
Em.IE...,= 1220/1829= 0,7, dus ook hler wordt 
voldaan aan de gelljkmatlgheldsels. 

E1 .. 0 .-. = 973 lux 

E-....,= 1829 lux 
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Blj deze meting Is de wand onder 
het overstek van translucent mate
rlaal 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 570 lux 

2: 300 

3 : 181 

4: 145 

5:489 

6: 408 

7 : 554 

8: 320 

9 : 350 

10: 590 

1os I 

11: 425 lux 

12: 218 

13: 369 

14: 459 

15: 344 

16: 252 

E,..,..., = 299 lux 

E...,,...= 398 lux 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka-
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
15240 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlJe veld 

DF1 = 3,7% DF, = 2,3 % 
DF, = 2,0 DF10 • 3,9 
DF3 - 1,2 DFu = 2,9 
DF, = 1,0 DF12 = 1,4 
DF, = 3,2 DF13 = 2,4 
DF, = 2,7 OF1, = 3,0 
DF, = 3,6 DF15 = 2,3 
DF8 = 2,1 DF16 - 1,7 

DFm., = 1,0 % 

Dfm,,. = 3,9 o/o 

DF,... = 2,5 % 

Door de els dat DF2: 4% geldt ook : E2: 610 lux . 

Na afrondlng voldoen alleen de punten 1, 7 en 10 
aan de gestelde els voor de dagllchtfactor. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
Em.JE,..,, 2: 0 ,7 

Voor het lage deel geldt: 
Em1./E,.m= 145/299 = 0,5. In dlt deel van het 
atelier Is er dus geen gelljkmatlge verllchtlng. 
Alleen wanneer de meetpunten 3 en 4 tot het 
randgebled worden gerekend en nlet tot het taak 
gebled, dan voldoet het gebled waarln de de 
meetpunten 1 en 2 vallen aan de els van 0, 7. 
Het vergroten van de gevelopenlng aan de zuld
zljde zal een posltleve lnvloed hebben op zowel 
de verllchtlngssterkte, als de gelljkmatlgheld. 

Voor het hoge deel geld! : 
E...JE,...- 218/398 • 0, 5. Ook hler wordt nlet 
voldaan aan de gelljkmatlgheldsels . 
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BIJ deze meting Is de wand onder het 
overstek wn translucent matertaal en 
de wand er schulnboven is transparant 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1520 lux 

2: 1056 

3: 901 

4: 738 

5: 

6: 

7: 

8: 

E,..,..., = 1054 lux 

9: - lux 

10: 

11: 550 

12: 

13: 

14: 526 

15: 

16: 352 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16150 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte lntem 
OF= • 100 % 

verllcht!ngssterl<te In vrlje veld 

DF, = 9,4 % 
DF, = 6, 5 
DF, = 5,6 
DF, - 4 ,6 
DF, 
DF, 
DF, 
DF6 

DF, = % 
DFlO = 
DF 11 = 3,4 
DF12 = 
DF1, = 
DF1" = 3,2 
DFIS = 
DF16 = 2,2 

Door de els dat DF2: 4% geldt ook : E2: 646 lux. 

Deze meting Is nlet volledlg ultgevoerd maar de 
gemeten waarden zlj n vergeleken met de 
waarden van variant 1. Op basis hlervan heb lk 
een schattlng gedaan voor de waarden In de 
punten die nlet zljn gemeten. 
Voor de punten 5-8 geldt dat de waarden 
ongeveer 150 lux hoger liggen In deze variant tov 
variant 1 . 
Voor de punten 9-12 llggen de waarden ongeveer 
100 lux hoger en voor de punten 13-16 zal het 
verschll ongeveer 75 lux zijn . 
Ik trek hlerult de conclusle dat In de punten 8, 9, 
12-16 na afrondlng nog steeds nlet wordt 
voldaan aan de els voor de dagllchtfactor van 
4%. 

Een opening In de wand blj de meetpunten 12 en 
16 zal de sltuatle zeker ten goede komenl Het 
verl lchtlngsnlveau zal hlerdoor hoger worden, 
waardoor de 4%, In de punten 11, 12, 15 en 16 
wel gehaald kan worden . 

De meetpunten 8 en 13 vallen 
nlet blnnen het taakgebled, 
omdat 13 voor de entree llgt 
en 8 onder de trap. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geld!: 
E...,/E_. 2: 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E 1,,IE = 738/1054 = 0,7. In dlt deel van het 
atellefis er dus een gelljkmatlge verllchting. 

Voor het hoge deel zljn er te welnlg gemeten 
waarden, waardoor het nlet mogelljk Is een ult
spraak te doen over de gelljkmatlgheld. 
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Ver11chtlngssterkte E: 

1 : 746 lux 

2: 294 

7 : 898 lux 

8 : 1175 

3: 278 

4: -

5: -

6: 622 

~ ... - 4391ux 

E,_,,_.• 1099 lox 

9 : 1084 

10: 710 

11 : 1306 

12 : 1898 

De gemeten verllchtlngssterkte In de daglichtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
15700 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
Of• • 100 'Ill 

verllchtlngssterkte In vrlJe veld 

DF, 4,8% DF, 5,7 % 
DF, 1,9 DF, 7,5 
DF1 1,8 DF9 6,9 
DF, - DFIO = 4,5 
DF, DF

11 
= 8,3 

DF, 4,0 DF., = 12,1 

DFm.., = 1,8 % 

OF_.= 12,1 % 

DF,... = 5,8 % 

Door de els dat DF2' 4% geldt ook: E2' 628 lux. 

81J de meetpunten 2 en 3 wordt deze els nlet 
gehaald. 
Elgenlijk voldoet ook meetpunt 6 (net) nlet aan 
de els van 628 lux, omdat er 6 lux te welnlg Is 
gemeten, maar na afrondlng wordt wel aan de els 
van 4% voldaan. 
De meetpunten 4 en 5 doen nlet mee met de ber
ekenlngen omdat ze onder te trap llggen. 

Als regel voor de gelijkmatlgheid van de licht
verdeling In het taakgebled geldt : 
Em..JE..., 2' 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E....JE,..,,= 278/439 = 0,6. In dlt deel van het 
atelier Is er dus geen unlforme lichtverdeling 

voor het hoge deel geldt: 
Em1./E,.m= 710/1099 = 0,6 . Ook hler wordt nlet 
voldaan aan de gelijkmatigheldsels. 

ATELIER 6 
VAA.IAHT l 

• 
~ . . 
1 11111 • • 

I 

Verllchtlngssterkte E: 

1:9401ux 

2: 318 

7 : 957 lux 

8: 1345 

3: 272 

4: 

5: 

6: 771 

i;_,_ = 510 lux 

e_. .... = 1206 lux 

9 : 1270 

10: 827 

11: 1460 

12: 1810 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
15350 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterltte lntem 
Of• ------------------------------- * 100 % 

ver11chtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 6,1 % 
DF2 = 2,1 
DF1 = 1,8 
DF, 
DF, 
DF, = 5,0 

OF-= 1,8 % 

OF_= 11,8 % 

OF,_= 6,5 % 

DF, 6,2 % 
DF1 8,8 
DF9 8,3 
DF10 = 5,4 
DF11 = 9,1 
DF,, = 11,8 

Door de els dat DF2' 4% geldt ook: E2' 614 lux. 

Meetpunten 2 en 3 halen de waarde van 614 lux 
nlet en daardoor wordt els els van 4% In deze 
punten nlet gehaald. 

Als regel voor de gelijkmatigheld van de licht
verdeling In het taakgebled geldt : 
E.,./E..., 2' 0,7 

Voor het I age dee I geldt: 
E.,./E,...= 272/510 = 0,5. In dlt deel van het 
atelier Is er dus gUn gelijkmatlge 
( dag-)lichtverdellng . 

Voor het hoge deel geldt: 
E../E-= 771/1206 = 0,6. Ook hler wordt nlet 
voldaan aan de gelljkmatigheldsels . 
Wanneer punt 6 tot de randzone wordt gerekend 
geldt: E.,./E...,= 827/1278 =0,6. Om een 
gelljkmatlger verllchtlng te krljgen moet de 
ver11chtlngssterl<te In meetpunt 10 omhoogl 
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ATEUER 6 

Verlichtlngssterkte E: 

1: 1203 lux 7: 957 lux 

2: 349 8: 1348 

3: 282 9: 1171 

4: 10: 1074 

5: 11: 1584 

6: 735 12: 1963 

E,...,..= 611 lux 

E-,.m= 1262 lux 

1 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, bulten het model (in het vrije veld), was 
15240 iux. 

De dagllchtfactor: 

verllchttngssterkte Intern 
OF• ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF1 7,9 % DF7 6,3 o/o 
DF, 2,3 DF, 8,8 
DF, 1,9 DF9 7,7 
DF, DFIO ~ 7,0 
DF, DF11 = 10,4 
DF, 4,8 DF12 = 12,9 

DF,... 7,0 % 

Door de els dat DF~ 4% geldt ook: E~ 610 lux. 

In de meetpunten 2 en 3 wordt bovenstaande 
els wederom nlet gehaald. 
Mogelljkheden om de waarden voor de dagllch
tfactor In deze punten omhoog te krljgen zljn 
het vergroten van de refiectlewaarden van 
vloer, wanden en plafond en/of het vergroten 
van de gevelopenlng In de noordgevel. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdeling In het taakgebled geldt: 
EmJE,~ ~ 0, 7 

Voor het lage deei geldt: 
E .. JE = 282/ 611 = 0,5. In dit deel van het 
atelieri's er dus geen gelljkmatlge llchtverde
llng. 

Voor het hoge deel geldt: 
E ... JE,.m= 735/1262 = 0,6. Ook hler wordt 
opnleuw nlet voldaan aan de gelljkma
tlgheldseis. Maar meetpunt 6 llgt voor de 
lngang en kan dus tot de randzone gerekend 
worden. De berekenlng Is In dat geval Em..IE-= 
957/1350 = 0,7 ->gelijkmatige llchtverdellng. 



ATEUER8 
V.U.lAHT 1 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 2060 lux 

2: 1130 

3: 1230 

4: 1840 

5: 1830 

6: 1880 

E • .,,.m = 1473 lux 

E-,.m= 1964 lux 

7 : 2060 lux 

8 : 2060 

9: 1600 

10:2690 

11: 1750 

12: 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer. bulten het model (In het vrlje veld), was 
16800 lux. 

De dagllchtfactor: 

ver11chtlngssterl<te Intern 
OF• ------ ------------------------- * 100 % 

verllchtlngssterkte In vrUe veld 

DF1 = 12,3 % 
OF, - 6,7 
OF, = 7,3 
OF, = 11,0 
DF5 - 10,9 
OF, = 11,2 

OF"''" = 6,7 % 

OF_.= 16,0 % 

DF,.m = 10,9 % 

OF, = 12,3 % 
DF1 - 12,3 
OF, = 9,5 
DF,0 = 16,0 
DFU - 10,4 
DF12 = 

Door de els dat OF:!! 4% geldt tevens 
E:i: 672 lux. 

Aan de bovenstaande els wordt In alle meet
punten voldaan. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
E ... JE- :?! 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E.,JE..,.- 1130/1473= 0,8. Dlt deel heeft dus 
een gelljkmatlge llchtverdellng. 

Voor het hoge deel geldt: 
E....fE-= 1600/1964= 0,8, dus ook hler wordt 
voldaan aan de gelljkmatlgheidsels . 

ATEUER8 
VIWN<T2 

. • 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1950lux 

2: 1140 

3: 1280 

4: 2020 

5: 1960 

6: 1990 

E-..,. - 1457 lux 

E-..,.- 2084 lux 

7: 2220 lux 

8: 2140 

9: 1690 

10:2870 

11: 1780 

12: 

De gemeten verllchtlngssterl<te In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrtje veld), was 
16510 lux. 

De dagllchtfactor: 

vertlchtlngssterkte Intern 
OF• ------------------------------- * 100 % 

verllchtlngssterkte In vrUe veld 

DF1 = 11,8 % 
DF

2 
~ 6,9 

OF, = 7,8 
DF

4 
::z 12,2 

OF, • 11,9 
OF, = 12,1 

OF...,= 6,9% 

OF_.= 17,4 % 

OF,_= 11,6 % 

OF, = 13,4 % 
OF, = 13,0 
OF, = 10,2 
DF10 = 17,4 
DF

11 
= 10,8 

DF12= 

Door de els dat OF:!! 4% geldt tevens 
E:i: lux. 

Aan de bovenstaande eis wordt In alle meet
punten voldaan . 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
E,.,JE,... :!: 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E .... JE,_ • 1140/1457• 0,8. Dlt deel heeft dus 
een gelljkmatlge llchtverdellng. 

Voor het hoge deel geldt: 
Emt,/E,...= 1690/2084= 0,8, dus ook hler wordt 
voldaan aan de gellJkmatlgheldsels. 
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ATELIER 8 
VAR.IAHTl 

' • 
() • • • 

u 

• 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1920 lux 

2: 1130 

3: 1220 

4: 1990 

5: 1840 

6: 2090 

E,_ .. m = 1423 lux 

E_,,,m= 1893 lux 

112 [ 

7: 

8: 

9: 

10: 

11: 

12: 

' 

• • 

1940 lux 

2090 

1730 

1610 

1850 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16220 lux . 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 11,8 % DF, = 12,0 % 
DF2 = 7,0 DF, = 12,9 
DF3 = 7,5 OF, = 10,7 
DF, = 12,3 DF10 = 19,9 
DF, = 11,3 OF

11 
= 11,4 

OF, = 12,9 Df12 = 

DFm'" = 7,0 % 

DFm .. = 19,9 % 

DF,,m = 11,8 % 

Door de els dat OF~ 4% geldt tevens 
E~ 649 lux. 

Aan de bovenstaande els wordt In alle meet
punten voldaan. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
Em1./Eoom ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
Em.IE,.,,,= 1130/1423= 0,8. Dlt deel heeft dus 
een gellJkmatige llchtverdellng. 

Voor het hoge deel geldt: 
Em.IE,....= 1610/1893= 0,9. Hier wordt zeker 
voldaan aan de gelljkmatlgheidselsl 

ATELIERS 
VAIUAHT l 

" • 

' , . . 
• • • • 

De metlngen zlJn gedaan met de 
deur geopend. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1100 lux 

2: 1070 

3: 1380 

4: 1000 

5: 1030 

6: 1350 

E,..,,... = 980 lux 

E_,,,m= 1222 lux 

7: 1560 lux 

8: 800 

9: 950 

10: 1150 

11: 1410 

12: 1140 

De gemeten verllchtlngssterl<te In de dagllchtka
mer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngsster1<te Intern 
OF• ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 6,8 % DF, = 9,7 % 
DF, = 6,6 DF, = 5,0 
DF1 = 8,6 DF, = 5,9 
DF, = 6,2 DF10 =7,1 
DF, = 6,4 OF,,= 8,8 
DF6 = 8,4 DF12 = 7,1 

DFm,., = 5,0 % 

DF~. = 9,7 % 

DF,_ = 7,2 % 

Door de els dat DF~ 4% geldt tevens, dat 
E~ 644 lux. 

Aan de bovenstaande els wordt In alle meet
punten voldaan. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdetlng In het taakgebled geldt: 
Em,./E,_ ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E...JE,...= 800/980= 0,8. Dlt deel heeft dus een 
geliJkmatlge llchtverdelfng. 

Voor het hoge deel geldt: 
Em.IE,...= 950/1222= 0,8, dus oak hler wordt 
zeker voldaan aan de gelljkmatlgheldsels. 



ATELIER9 

VARIANT I 

" " ii> • 
. . " • • • 

• . . " ' • • • 
Deze meting Is ultgevoerd zonder 
de tamellen In de gevelopenlng aan 
de westzljde van het atelier. En er 
Is gemeten met open deur. 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 2010 lux 10: 890tux 

2: 1410 11: 1413 

3: 1280 12: 1407 

4: 13: 1294 

5: 1316 14: 

6: 1530 15: 1557 

7: 1538 

8: 1330 E~,.,... = 1254 lux 

9: E._.,m• 1467 lux 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllchtka
mer, buiten het model (In het vrije veld), was 
16215 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
DF• -·----------------------------- • 100 % 

ver11chtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 12,4 % 
DF, = 8,7 
DF, a 7,9 
DF, 
DF5 = 8,1 
DF, - Q,4 
DF7 = 9,5 
DF1 = 8,2 

OF""" • 5,5 % 

DF m .. = 12,4 % 

DF.,m= 8,7% 

DF, = 
DF,. = 5,5 
DF,, = 8,7 
DF,, = 8,7 
DF,, = 8,0 
Df14 = 
DF,. = 9,6 

% 

Door de els dat DF2: 4% geldt tevens dat 
E2: 649 lux. 

Alie meetpunten voldoen aan de bovenstaande 
els. 

Omdat er duldelljk sprake Is van twee verschll
lende gebleden, door het hoogteverschll In 
vtoemlveau, wordt ook hler weer onderscheld 
gemaakt In twee taakgebleden om de gelijkma
tlgeheld van de vertichtlnggsterkte te testen . 

Ats reget voor de gelljkmatlgheld van de licht
verdellng In het taakgebled geldt : 
E,.,JE,..,. 2: 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E..JE,...= 890/1254= 0,7. Dlt deel heeft dus 
een gelljkmatlge llchtverdellng. 

Voor het hoge deel getdt: 
E.,.JE,~= 1280/1467= 0,9 dus ook hler wordt 
rulmschoots voldaan aan de gelljkma
tlgheldsels. 

ATELIER9 
VAAWfT l 

" " • ~ 

• ' • 

• • 
De lamellen 

e 

• 
• 
In de 

.. • 

' • 

westgevel-
opening waren tljdens het meten 
gesloten. 

Vertlchtlngssterkte E: 

1: 1795 tux 

2: 1370 

3: 1290 

4: 

5: 1410 

6: 1530 

7: 1490 

8 : 1370 

9: 

10: 710 tux 

11: 1455 

12: 1370 

13: 1290 

14: 

15: 1220 

e...,,..,. m 1113 lux 

E._,.m• 1440 lux 

De gemeten verlichtlngssterkte in de daglichtka
mer, bulten het model (In het vrtje veld), was 
16215 lux. 

De dagllchtfactor : 

verllchtlngssterkte Intern 
Of a ---------··-·-·-·------·-·----- • 100 % 

venlchtlngssterkte In vr1Je veld 

OF, = 11,l % 
OF, 8,4 
OF, = 8,0 
OF, 
DF5 = 8,7 
DF, ~ 9,4 
DF 7 9,2 
DF8 8,4 

DFm'" = 4,4 % 

OF_.= 11,l % 

DF,.m = 8,4 % 

OF, = 
DftO = 
DFU = 
Dfu = 
Dfn = 
DF14 .. 
DF15 = 

% 
4,4 
9,0 
8,4 
8,0 

7,5 

Ult de els dat DF2: 4% volgt, dat E2: 649 lux. 

Aan de bovenstaande els wordt In alle meet
punten voldaan. 

Als regel voor de gelljkmatigheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt : 
Em1JE,... 2: 0,7 

Voor het lage deel getdt: 
Em.fEoom= 710/1113= 0,6. In dlt deel van het 
atelier Is dus g~~n gelljkmatlge llchtverdellng. 

Voor het hoge deel getdt: 
Em.IE,...= 1290/1440= 0,9. Dus hler wordt 
rulmschoots voldaan aan de gelljkmatighelds
eis. 



ATELIER9 
VAAIAHT < 

" " " " • • • • 

• ' • " Q. • 
' 

, • • ' 6 • • 
Deze meting Is ultgevoerd zonder 
de lamelien In de gevelopenlng aan 
de westzljde van het atelier. En er 
Is gemeten met de deur dlcht. 

Verlichtlngssterkte E: 

1: 19701ux 

2: 1420 

3: 1170 

4: 

5: 3460 

6: 1570 

7: 1490 

8: 1350 

9: 

114 

10: 920 lux 

11: 1400 

12: 1390 

13: 1250 

14: 

15: 2080 

E • ., .,m = 2153 lux 

E,_,.m= 1446 lux 

De gemeten verlichtlngssterkte In de daglicht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16215 lux. 

De daglichtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF1 = 12,l % DF, = % 
DF, = 8,8 DFlO = 5,7 
DF, = 7,2 DF11 = 8,6 
DF, DF12 = 8,6 
DF, = 21,3 DF" = 7,7 
DF, 9,7 DFH = 
DF, 9,2 DF15 = 12,8 
DF, = 8,3 

DF"'1"= 5,7% 

Dfmu = 21,3 % 

DF,.m = 10,0 % 

Door de els dat DF<!: 4% geldt tevens dat 
E<!: 649 lux. 

Aan de bovenstaande els wordt In alie punten 
voldaan. 

Als regel voor de gelijkmatlgheld van de licht
verdeling In het taakgebled geldt: 
Em1./E,... <!: 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
Em,./E,,m= 920/2153= 0,4. In dlt deel van het 
atelier Is dus g~~n gelijkmatlge lichtverdeling. 

Voor het hoge deel geldt: 
~,./E,,m= 1170/1446= 0,8. In dlt deel van het 
atelier wordt wel voldaan aan de gelljkma
tlgheidseis. 

ATELIER9 
VAJUAHT 5 

• " • " ~ • 
. ' • • • c et 

' ' ' ' • () • • 

Deze meting Is gedaan met een 
lame! In de noordgevelopenlng, 
met de deur gesloten en met het 

In de zuld- en westgevel 

Verlichtlngssterkte E: 

1: 1640 lux 10: 520 lux 

2: 1350 11: 1010 

3: 1160 12: 1220 

4: 13: 1170 

5: 2230 14: 

6: 1260 15: 420 

7: 1370 

8: 1230 E,..,.,m= 1057 lux 

9: E,_,..,,= 1268 lux 

De gemeten verllchtlngssterkte in de dagllchtka
mer. bulten het model (In het vrlje veld), was 
16215 lux. 

De daglichtfactor: 

vertlchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

verllchtlngssterkte In vrlje veld 

DF, = 10,l % 
DF, = 8,3 
DF1 = 7,2 
DF, 
DF, = 13,8 
DF, 7,8 
DF, 8,4 
DF, 7,6 

DF 111,n = 2,6 % 

DFmu = 13,8 % 

DF,_ = 7,5 % 

DF, = 
DFlO = 
DF 11 = 
DF12 = 
DFI] = 
DF1'4 = 
DF15 = 

% 
3,2 
6,2 
7,5 
7,2 

2,6 

Ult de els dat DF<: 4% volgt ook dat E<: 649 lux. 

In de meetpunten 10 en 15 wordt nlet voldaan 
aan de minima le els van 4% voor de dagllchtfac
tor. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
Em1./E,_ <!: 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
Em,./E,_= 420/1057= 0,4. In dlt deel van het 
atelier Is dus gehi gelljkmatlge llchtverdellng. 

Voor het hoge deel geldt: 
E...,.IE = 1010/1268= 0,8. Hier wordt rulm
schootS' voldaan aan de gelljkmatlgheldsels. 



ATEUER 10 

" ~ I • • 
" " • - "' . " • • • 
' ' J ' • • • • • 

Verllchtlngssterkte E: 

1: 1160 lux 

2: 1880 

3: 1890 

4: 1800 

5: 1610 

6: 850 

7: 1870 

8: 2060 

9: 2010 

11: 750 lux 

12: 1800 

13: 2020 

14: 1990 

15: 1840 

16: 520 

17: 1590 

18: 1810 

19: 1760 

De gemeten verllchtlngssterkte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor: 

verllchtlngssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

ver11chtlngssterkte In vr1je veld 

DF, 7,2 % 
DF, = 11,7 
DF, = 11,7 
DF, = 11,2 
DF, = 10,0 
DF6 = 5,3 
DF, = 11,6 
DF, = 12,8 
DF, = 12,5 
DF., = 11,3 

Dfmln = 3,2 % 

DF~, = 12,8 % 

DF,.,., = 10,1 % 

DF11 = 4,7 % 
DF11 = 11,2 
DF13 = 12,5 
DF,. = 12,4 
DF15 = 11,4 
DF16 = 3,2 
DF 11 = 9,9 
DF

18 
= 11,2 

DF,, = 10,9 
DF20 = 9,9 

De els dat DF~ 4% houdt o.a. In dat E~ 644 lux. 

Alleen In meetpunt 16 wordt de els van 4% nlet 
gehaald. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng In het taakgebled geldt: 
E.,../E,.m ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
Em,./E,.m= 520/820 = 0,6 en hlenmee wordt nlet 
voldaan aan de gestelde els van 0, 7. 

Voor het hoge deel geldt: 
E....JE,.m= 1590/1835= 0,9. En er wordt hlenmee 
zeker voldaan aan de gelljkmatfgheldselsl 

e,..,_= 820 lux 

10: 1830 20: 1600 E-,.. = 1835 lux 

ATEUER 10 

,. 
• 

• 
" • 

I ' . ' • • • • 
Blj deze meting van een varlant 
van AlO bevlndt de opening in de 
zuldgevel zlch aan de linker kant, 
d.w.z. de west-zljde. 

Verllchtfngssterkte E: 

De gemeten verllchtfngssterkte In de dagllcht
kamer, bulten het model (In het vrlje veld), was 
16100 lux. 

De dagllchtfactor: 

ver11chtingssterkte Intern 
OF= ------------------------------- • 100 % 

verllchtingssterkte In vrlje veld 

DF, 7,0 % Dfu = % 
DF, = 11,9 DF11 = 11,8 
DF, = 12,5 DF" = 13,2 
DF, = 13,3 DF,. = 13,5 
DF, = 16,0 DF15 = 15,5 
DF6 DF16 = 
DF7 = 12,0 DF17 = 10,4 
DF, = 13,6 DF,. = 11,4 
DF, = 14,6 DF,, = 11,6 
DF10 = 18,2 cu,2> DF20 = 10,6 

DF- = 7,0 % 

OF...,... = 18,2 % c1&,o> 

DF_ = 12,8 % 

Door de els dat DF~ 4% geldt ook E~ 644 lux. 

Bovenstaande eis wordt In alle meet punten 
gehaald. Maar aangezlen er in het lage deel 
geen metlngen zljn gedaan op een punt na, kan 
er In prlnclpe alleen over het hoge deel lets 
gezegd worden. Aangenomen Is dat de metlngen 
voor het lage deel van hetatelier niet sterk 
zullen verschlllen van de meetwaarden gemeten 
bij de varlant waarbij de opening in de zuldgevel 
aan de oost-zljde Is gesltueerd. 

1: 1130 lux 

2: 1910 

11: - lux Ais regei voor de gelljkmatigheid van de llcht
verdellng In het taakgebied geldt: 

3: 2010 

4: 2140 

5: 2570 

6: 

7: 1940 

8: 2190 

9: 2350 

12: 1900 

13: 2120 

14: 2180 

15: 2550 

16: 

17: 1670 

18: 1830 

19: 1880 

10: 2930,--,,N'-) 20: 1700 

Em1./E,.m ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt, dat door het ontbreken 
van de gegevens van 3 meetpunten er geen ult
spraak kan worden gedaan over de gelijkma
tigheid. 

Voor het hoge dee I geldt: 
E....JE,...= 1670/2117= 0,8. En er wordt hlenmee 
voidaan aan de gelljkmatfgheldseis. 

E.,.., ,,_ .- .... lux 

~ ... = 21171ux 

I 11s 



ATEUER 10 
YAIUANT l 

• " " " " (.$ .,., 
~ • 

" " " .. " • ~ G G· ·~ . ' . . " • • 6 • • 
' ' ' • ' • • 'i) • 

Blj daze meting van een variant 
van AlO bevlnt de opening In de 
zuldgevel zlch aan de linker kant, 
d.w.z. de oost-zljde. 

Verllchtlngssterkte E: 

l:lllOlux 

2: 1990 

3: 2000 

4: 1990 

5: 1960 

6: 880 

7: 1930 

8: 2170 

11: 790 lux 

12: 1900 

13: 2120 

14: 2340 (~ lenMll JllO lwc) 

De gemeten verllchtlngssterkte in de daglicht
kamer, bulten het model (In het vrije veld), was 
16100 lux . 

De dagllchtfactor: 

ver11chtlngssterkte Intern 
DF= ------------------------------- * 100 % 

ver11chtlngssterkte In vrlje veld 

DF1 6,9 % 
DF2 = 12,4 
OF, = 12,4 
OF, = 12,4 
OF, = 12,2 
OF, = 5,5 
OF, = 12,0 
OF, = 13,5 
OF, = 14,7 

DFM,, = 3,5 % 

DFM .. = 21,1 % 

DF,,m = 12,2 % 

DF10 = 21,1 °/o 
DF11 = 4,9 
DF12 = 11,8 
DF., = 13,2 
DF1,. = 14,S 10..51 

DF15 = 20,8 
DF16 = 3,5 
DF17 = 10,6 
DF18 = 11,9 

Door de els dat OF~ 4% geldt ook: E~ 644 lux. 

In meetpunt 16 wordt de els van 4% voor de 
dagllchtfactor nlet gehaald, omdat voor E maar 
570 lux Is gemeten. 

! Met een extra raam aan de oostzijde in het 
3m hoge deel zal de daglichtfactor van 4 % wel 
warden gehaald. 

Als regel voor de gelljkmatlgheld van de llcht
verdellng in het taakgebled geldt: 
E..,./E,_ ~ 0,7 

Voor het lage deel geldt: 
E..,./E,_= 570/838 = 0,7. In dlt deel van het 
atelier Is er dus wel een gelljkmatlge llchtverde
llng, hoewel in een van de punten 0<4%. 

Voor het hoge deel geldt: 
E..,jE,om= 1710/2226 = 0,8. Ook hler wordt 
voldaan aan de gelljkmatlgheldsels. 

9: 2370 

15: 3350 

16: 570 

17: 1710 

18: 1920 

19: 2060 E~ll"l"' = 838 lux 

10: 3240 20: 2570 E-·-= 2226 lux 

116 I 

Met de gemeten verlichtinggsterkten (E) in deze bijlage 
wordt bedoeld, de horizontale verlichtingssterkte (Eh). 
De verticale verlichtingssterkte is in de metingen niet 
meegenomen/gemeten. 


