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Voorwoord 

Dit verslag is tot stand gekomen naar aanleiding 
van mijn afstudeeropgave aan de Technische 
Universiteit Eindhoven, in de afstudeerrichting 
Architectuur. In september 2006 zijn we in een atelier 
van vier studenten begonnen aan he! M4 project. 
Dit project, onder begeleiding van lr. Maarten 
Willems, is een vooronderzoek dat uiteindelijk zou 
leiden tot een eigen gevormde ontwerpopgave. 
In he! verslag word! kort samengevat wat de 
uitgangspunten van het onderzoek van lr. Maarten 
Willems zijn en hoe ik uiteindelijk de koppeling heb 
gemaakt naar mijn eigen afstudeeropgave. Het 
ontwerp word! omschreven aan de hand van het 
theoretisch onderzoek en verduidelijkt met tekst 
voorzien van beeldmateriaal. 

De afstudeercommissie die ik heb opgesteld bestaat 
uit; Prof. lr. Rene van Zuuk (voorzitter), lr. Maarten 
Willems, Dr. Jacob Voorthuis. In de beginfase 
hebben we gezamenlijk ook begeleiding gehad 
van Eric Vreedenburgh (Archipel Ontwerpers). 
Voor he! constructieve gedeelte heeft Prof. Jr. 
Frans van Herwijnen mij startrichtlijnen gegeven. 
lk zou iedereen graag willen bedanken voor zijn 
vakkundig advies en goede verloop van he! gehele 
afstudeertraject. 
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Samenvatting 

Door de globalisering zijn generieke steden 
ontstaan die worden gevoed door een 
consumentenmaatschappij. Om zich te 
onderscheiden trachtten steden zich een eigen 
karakter toe te eigenen waar de bewoners zich 
mee kunnen identificeren. De identiteit van een 
stad en een maatschappij hebben steeds meer 
invloed op de structurering van de fysieke stad. 
De stad als product wordt steeds belangrijker om 
mensen en bedrijven te trekken. Oat de creatieve 
economie een steeds grotere rol is gaan spelen 
in de (economische) groei van de hedendaagse 
stad, is vanaf de jaren 80 doorgedrongen tot de 
beleidsmakers. Waarde vroegere industriele steden 
afhankelijk waren van de productie-industrie, heeft 
een verschuiving plaatsgevonden van productie 
naar ontwikkeling. lnnovatie is in deze tijd steeds 
belangrijker geworden, omdat markten steeds 
sneller verzadigd raken. Richard Florida kan 
gezien worden als een van de grondleggers van 
de 'creatieve stad'. Hij introduceerde dit beg rip 
samen met de 'creatieve klasse' met als doel in 
de slop geraakte steden een nieuwe impuls te 
geven. Het succes van een creatieve stad heeft 
volgens Florida te maken met drie factoren. Door 
een goede combinatie van 'talent', 'technologie' en 
'tolerantie' heeft een stad de potentie een stabiele 
creatieve economie te creeren. Eindhoven is een 
stad die deze factoren bezit en wil zich daarom 
ook graag profileren als Designstad. Het probleem 
van Eindhoven is dat het wei een goede basis 
heeft in innovatie, technische ontwikkeling en 
productdesign, maar dat dit niet tot uiting komt. Het 
imago dat Eindhoven wil uitstralen komt niet tot 
uiting in de fysieke ruimte en mist hiermee de kans 
een grater publiek te bereiken. 
Het doel van mijn antwerp is Eindhoven een 
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betere positie als Designstad toe te eigenen. Dit 
gebeurt op verschillende vlakken. Ten eerste moet 
de stad het aanwezige product op designgebied 
etaleren om een grater publiek te bereiken en om 
design te integreren in de publieke ruimte. Ten 
tweede moet een duidelijke structuur aangebracht 
worden in het aanwezige 'design netwerk' . Ten 
derde moeten goede woonvoorzieningen voor 
het talent verwezenlijkt worden. Mijn antwerp zal 
functioneren op deze drie vlakken. Het betreft 
twee woon/werktorens voor studenten en ateliers 
voor startende ondernemers die actief zijn in de 
creatieve klasse. In de bijbehorende plint zijn 
functies gevestigd die het informatiepunt van het 
netwerk vormen en zodoende bruggen slaat tussen 
verschillende actieve actoren op designgebied. 
De locatie van het gebouw, in het centrum van de 
stad, maakt het mogelijk design te etaleren voor 
een groat publiek. 
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INLEIDING 

Het verslag is een beschrijving van mijn 
afstudeerproject '(on)gebonden frame' en geeft 
een uitleg over het concept achter het uiteindelijke 
antwerp. Om een overzichtelijk beeld te geven is een 
duidelijke structuur in het verslag aangebracht. De 
opbouw van het verslag kan worden onderverdeeld 
in drie delen; de inleiding, het vooronderzoek, het 
antwerp. In deze in Ieiding staat de aanleiding tot het 
formuleren van mijn afstudeerproject omschreven. 
Met het onderwerp 'De creatieve stad' heb ik een 
doelstelling voor de ontwikkeling van Eindhoven 
als Designstad geformuleerd, die vervolgens weer 
heeft geleid tot een specifieke probleemstelling. 
Het antwerp van mijn gebouw moet de oplossing 
voor deze probleemstelling vormen. 
Na de inleiding wordt het vooronderzoek 
omschreven. Het vooronderzoek behelst het M4 
project 'A house is not a car' en het persoonlijk 
onderzoek naar de creatieve stad. In het onderzoek 
naar de creatieve stad wordt het thema in een 
historisch perspectief gesteld en daarna vanuit 
verschillende hoeken benadert. Daarbij worden 
factoren die leiden tot een creatieve stad aangelicht 
en bekeken wat de invloed van deze factoren op de 
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fysieke stad is. 
Het laatste deel van het verslag is een beschrijving 
van het antwerp. Via de stedelijke schaal wordt 
ingezoomd op gebouwniveau en uiteindelijk 
op detailniveau. Een reflectie op het proces en 
het antwerp maakt duidelijk of de doelstelling 
en probleemstelling die ik in het begin heb 
geformuleerd behaald zijn. 

Aanleiding 

In het vooronderzoek hebben we verschillende 
bouwsystemen van stalen woningen in Nederland 
naast elkaar gezet en nadien vergeleken. Om 
inzicht te krijgen in de wereld van het seriematige 
bouwen zijn we in het onderzoek 'A house is not 
a car' van lr. Maarten Willems gedoken. Hierin 
maakt hij een vergelijking tussen de bouwindustrie 
en de (product) auto-industrie. Zijn vraagstelling 
is waarom massaproductie in auto-industrie wei 
en in de woningbouw niet toepasbaar is. Waarom 
kunnen wij geen prefab woningen produceren 
en gebruik maken van aile voordelen die de 
productindustrie met zich meebrengt? Deze 
voordelen zouden in de bouwindustrie o.a. zorgen 
voor reductie van bouwafval, snellere productie, 



lag ere kosten, meer flexibiliteit, hoger wooncomfort 
en een betere beheersing van het bouwproces. 
Dat het succes van een seriematig universeel 
bouwsysteem uitblijft, blijkt niet zozeer te liggen 
aan een gebrek aan bouwtechnische middelen. 
Ook op esthetisch gebied lijken de verschillende 
prototypes kwalitatief te voldoen aan de huidige 
eisen van de maatschappij. De uitdaging van een 
architect om een bouwsysteem te ontwerpen zit 
vooral in de vormgeving. Omdat dit niet nadrukkelijk 
leidt tot succes, werd het snel duidelijk dat het 
ontwerpen van een nieuw bouwsysteem voor mij 
geen uitdaging is. 

De kernvraag ligt volgens mij ook op een ander 
gebied. Vanuit het architectonisch perspectief 
gezien staat het universeel bouwsysteem lijnrecht 
tegenover de unieke woning. Zeker in het 
maatschappelijke thema van globalisering speelt 
uniciteit en identiteit een grote rol. Een universeel 
systeem zal leiden tot monoculturen. De vraag 
moet dus voor een architect niet zijn of een woning 
als een massaproduct te produceren is, maar of 
dit wei de richting is waar de bouwcultuur naar 
moet gaan streven. Dit wit echter niet zeggen dat 
massaproducten niet een deel van de architectuur 

inleiding 
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kan zijn. Het is juist de uitdaging een goede balans 
tussen beide te vinden. 
Een tweede punt waarom ik niet kies voor het 
ontwikkelen van een woningbouwsysteem is het 
gemis van een vaste context. Juist de context is 
de basis van architectuur. De context van een 
product is gebaseerd op een ander vlak, namelijk 
de doelgroep en de markt. Toch heeft de laatste 
eeuw een verschuiving plaatsgevonden van steden 
die zich steeds meer zijn gaan gedragen als een 
product. Het imago van steden blijkt de plaatselijke 
economie positief te kunnen be'lnvloeden. Juist dit 
gegeven heeft mij gefascineerd bij het formuleren 
van een eigen afstudeerproject. Wat voor invloed 
heeft een imago van een stad op de fysieke 
stedelijke omgeving en hoe dient de architect 
annex stedenbouwer daarop in te spelen? Mijn 
fascinatie gaat vooral uit naar de stad waar ik 
mijn studie volg. Eindhoven probeert al jaren een 
sterke positie in te nemen door zich he! imago 
van design en technologiestad aan te meten. De 
goede basis voor een zogeheten 'creatieve stad' 
heeft Eindhoven zeker. Het probleem van de stad 
is vooral dat design en technologie zich nauwelijks 
uit naar het grote publiek. 

Doelstelling 

Het doe I van mijn project is Eindhoven als designstad 
een betere uitstraling naar buiten te geven. Hierdoor 
versterkt Eindhoven zijn positie ten opzichte van 
andere steden en versterkt he! zijn band met 
zijn bewoners, zodat men zich kan identificeren 
met de stad. Mijn gebouw moet een aantrekkelijk 
woon- en werkmilieu voor de creatieve klasse 
vormen, waar men inspiratie opdoet en kan delen 
met anderen. Tevens moe! het gebouw structuur 
aanbrengen aan het versnipperde 'designnetwerk' 
zodat informatie voor iedereen toegankelijk wordt 
en nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. 

Probleemstelling 

De foul die bij vee I beleidsmakers word! gemaakt, is 
de wijze waarop ze een creatieve stad benaderen. 
Ze zijn gefocust op korte termijnresultaten en 
richten zich daarbij op de creatieve 'elite' die de 
meeste invloed heeft op de economie. Ook door het 
kopieren van succesformules van andere steden, 
zullen uiteindelijk steden ontstaan zonder eigen 
identiteit. De specifieke kwaliteiten van een stad 
moeten daarom per stad apart onderzocht worden. 



Subculturen zijn juist de lagen van de creatieve 
klasse die zorgen voor een identiteit van een stad. 
Ook Eindhoven bezit veel creatief talent en moet 
deze klasse van een goede woonomgeving voorzien 
om een duurzame creatieve stad te vormen. 
Om als stad afhankelijk te zijn van een creatieve 
economie dient een goede fundering aanwezig te 
zijn en moet de stad zich kunnen aanpassen aan 
toekomstige ontwikkelingen. Mijn gebouw moet 
dus een bepaald aanpassingsvermogen bezitten. 
Om optimaal hieraan te kunnen voldoen moet ik 
in het ontwerpproces een mate van flexibiliteit 
meenemen. Daarbij probeer ik onder andere 
een balans op te zoeken door een specifieke 
vormgeving met behulp van standaardelementen 
mogelijk te maken. 

Probleemstelling: 

"Hoe creeer ik een ideale inspiratievolle woon- en 
werkomgeving voor de designstudent en startende 
ondernemer die tevens het imago van Eindhoven 
Designstad op een duurzame wijze versterkt?" 

inleid1ng 
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Dee/vraag: 

"Hoe kan men binnen de woningbouw een 
gestandaardiseerd product inzetten om flexibiliteit 
te bereiken zonder daarbij de kwaliteiten van 
architectuur te verliezen?" 
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A HOUSE IS NOT A CAR 
VOORONDERZOEK 
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DE IDEALE WONING; ARCHITECTUUR OF 
PRODUCT? 

De naoorlogse woningbouw in Nederland word! 
gekenmerkt door eentonige massabouw met 
identieke voorkomens in zowel esthetiek als 
programma. Naarmate de economie zich weer 
herstelde, ontstond een grote verandering van de 
maatschappij. De consumentenmaatschappij gaf 
de consument de mogelijkheid zich individueel 
te ontwikkelen. Het antwoord van de architecten 
was het industrieel en flexibel bouwen. Met 
/ovende woorden als flexibiliteit, aanpasbaarheid, 
keuzemogelijkheid en diversiteit werden 'sfimme' 
woningen beloofd gericht op de consument. Door 
de woningbouw seriematig te bewerkstelligen 
konden de voordelen van industriele fabricage ook 
in de woningbouw behaa/d worden. Uiteindelijk is 
gebleken dat dit loch niet zo eenvoudig is a/s het 
lijkt. Hedendaags heeft deze seriematige productie 
in de woningbouw nog niet tot 'de op/ossing' 
geleid. 

'A house is not a car' 

Detoepassing van standaard producten kwam begin 
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de twintigste eeuw op met de auto-industrie. Met 
behulp van lopende band en werden auto onderdelen 
efficient geproduceerd en geassembleerd. Deze 
gecontroleerde productiemethode heeft de auto
industrie in een stroomversnelling doorontwikkeld. 
Dit in tegenstelling tot de bouwindustrie. 
Het promotieonderzoek van lr. M.H.P.M Willems 
is gebaseerd op dit verschil in technologische 
ontwikkeling. Hij stelt in zijn onderzoek de vraag 
waarom massaproductie in de auto-industrie wei 
en in de woningbouw niet toepasbaar is; 'A house 
is not a car' . 
"Het moet loch mogelijk zijn, redeneren zij (red. 
architecten en fabrikanten), ook in de bouw 
te profiteren van de voordelen van industrie/e 
massaproductie. Een hogere kwaliteit bijvoorbeeld, 
meer flexibiliteit, hager wooncomfort, een betere 
beheersing van het productieproces, lagere kosten, 
minder afval, minder verbruik van grondstoffen en 
energie en een snelle productie." [citaat; Willems, 
M. 3] 
In Nederland zijn verschillende prototypes van 
totale prefab bouwsystemen vanuit verschillende 
drijfveren ontwikkeld. De eerste drijfveer 
is de actuefe woningnood. De vrijstaande 
'woningwetwoningen' van CEPEZED ontworpen 



in opdracht van de gemeente Haarlem (1986), is 
een initiatief naar aanleiding van een sterke vraag 
vanuit de markt. De tweede drijfveer, met als 
voorbeeld de Polynorm-woningen van Alexandre 
Horowitz (uitvinder van de Philishave), is ontstaan 
door een brancheverbreding van een producent 
(Philips) in de bouwmarkt. Vernieuwingsdrang is 
de derde drijfveer, meestal door architecten en 
onderzoekers, waaruit ook enkele prototypes zijn 
ontstaan. Voorbeelden zijn de ISB-woning door 
Jan Bats, Smarthouse in Zoetermeer door Robert 
Winkel en het Steel Study House in Zoetermeer 
door Eric Vreedenburgh. 
Hoewel er voldoende voorbeelden te noemen zijn 
van ge"industrialiseerde woningbouw in Nederland, 
is het altijd bij een of enkele prototypes gebleven. 
Een seriematige productie is nooit bereikt. Het 
'falen' heeft volgens Maarten Willems met een 
combinatie van verschillende factoren te maken. 
De markt, sterk afhankelijk van de economie en 
vraag, is een belangrijke factor voor het slagen van 
ge"industrialiseerde woningbouw. Maar daarnaast 
speelt de consumentenacceptatie een grote rol; 
mensen zijn onbekend met nieuwe bouwsystemen 
en materialen die ze associeren met 'tijdelijkheid' en 
'vergankelijkheid'. In tegenstelling tot bijvoorbeeld 

Linker pagina 
links; IM:lningWeiWoning. CEPEZED 
rechts; Polynonnwoning. A. Horowitz 
Onder 
links; ISB woning. J . Bals 
rechts; Steel Sludy House, E. Vreedenburgh 

'A house is not a car' 

21 



de auto-industrie leidt de woningbouw onder 
discontinu'lteit. Hierdoor wordt het prototype nooit 
doorontwikkeld. Flexibiliteit werd als groot voordeel 
van een bouwsysteem geacht. Het blijkt echter 
moeilijk te bepalen in welke mate er sprake moet 
zijn in flexibiliteit. De factoren die de massaproductie 
in de woningbouw niet hebben Iaten slagen, zijn 
niet van belang voor de auto-industrie. De woning 
vall immers ook niet te vergelijken met de auto; 'A 
house is not a car'. 

Aan de hand van dit onderzoek is het M4 atelier 'A 
house is not a car' in september 2006 gestart. We 
zijn ons hierin gaan verdiepen met het formuleren 
van een probleemstelling voor onze individuele 
afstudeerprojecten als doel. 
Uit ons onderzoek kwam naar voren dat het 
probleem niet zozeer in het technisch concept van 
de ge·lndustrialiseerde woningbouw zit, maar dat bij 
deze nieuwe bouwsystemen het woonconcept zelf 
onderbelicht blijft. Aan een nieuw technologisch 
concept dient juist een goed woonconcept ten 
grondslag te liggen. Dan pas zal dit nieuwe 
technologische concept door de consument worden 
geaccepteerd. 
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Woonconcept 

Spanninqsyeld architect en gebruiker 
Het overgrote deel van de maatschappij is 
tevreden met zijn woning. Toch word! er door een 
ontevredenheid bij architecten en producenten 
binnen de woningbouw gezocht naar nieuwe 
technologische oplossingen. Opvallend is dat 
daarbij de karakteristieken van de traditionele 
woningen voor de gebruiker niet meer te herkennen 
zijn, met ontevredenheid tot gevolg. 
Technologische ontwikkelingen in de woningbouw 
volgen elkaar in een hoog tempo op en hebben al tot 
vele verschillende succesvolle oplossingen geleid. 
Een doorbraak is achterwege gebleven doordat 
de consument niet de gelegenheid krijgt aan al die 
ontwikkelingen te wennen. Het lijkt alsof de ideale 
woning in de ogen van de consument niet aansluit 
op de idealen gezien vanuit het perspectief van 
de architect. Er is sprake van een spanningsveld 
tussen de architect en een gebruiker. 
Vanaf het modernisme is deze verhouding scheef 
gaan lopen. In deze periode is het perspectief van 
de architect ten opzichte van de woning veranderd. 
Le Corbusier is een belangrijke Modernist in deze 
beweging geweest. Hij probeerde industrialisatie 



een onderdeel van architectuur te Iaten zijn, 
waarbij hij de waning voorstelde als een 'machine 
a habiter'. Een waning in dienst van de gebruiker, 
waarbij het functioneel programma van eisen tot 
het minimale werd terug gebracht. Hij ontwierp 
deze waning zoals men een machine ontwerpt; elk 
onderdeel een vaste plaats. "That is so the problem 
with designers; they confuse blueprint with reality 
{. . .] for the modernists believed that their designs 
would shape and improve social life and produce 
a new designed man and woman." [citaat; Davies, 
C.2] Hij ontwierp de ideale waning voor de ideale 
bewoner. Hoewel zijn invloed op het Modernisme 
groat is geweest, is zijn doel voor de massa te 
produceren nooit een succes geworden. 

Waning is qeen product 
In het onderzoek van Maarten Willems wordt 
een waning, in eerste instantie, gelijk gesteld 
aan een product. De voordelen van de 
productindustrie kunnen ook op sommige vlakken 
voor de woningbouw voordelig zijn . Zo zal het 
productieproces beter beheerst kunnen worden, 
zal het lagere kosten, minder afval en minder 
verbruik van grondstoffen en energie opleveren 

'A house is not a car' 
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en zal het bouwproces sneller verlopen. Echter de 
voordelen hogere kwaliteit, meer flexibiliteit en het 
hogere wooncomfort, die een bouwsysteem zou 
opleveren, trekken wij in twijfel. Wat ook uit het 
onderzoek blijkt kan een woning gewoonweg niet 
met een product vergeleken worden. 

auto traditionele woning 

-secundaire behoefte -basisbehoefte 
-een functie -meerdere runcties 
-ontwerper in dienst van producent -architec1 tegenover producent 
-consumentenproduct -inveslering 
-levensduur gemiddeld 10 jaar -levensduur 75 jaar of Ianger 
-fiexibiliteit; 'optional standard- -<>rweranderl ijk karakler 
ization' 

Uit het schema wordt duidelijk dat de kenmerkende 
aspecten van de traditionele woning haaks staan 
op de aspecten van de auto en dus het product. 
Het streven naar een woning als product is dan ook 
onmogelijk. Dit houdt echter niet in dat de voordelen 
van een product helemaal niet van toepassing 
op de woning kunnen zijn. De 'hedendaagse' 
woning balanceert tussen het product en de 
traditionele woning, om aan te kunnen sluiten op 
het 'hedendaagse' wonen. 
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Het tijdelijke karakter het wooen 
Het wonen is een reflectie van de maatschappij . 
Door veranderingen in de maatschappij is de 
betekenis van de woning ook veranderd. Dus 
ook de verandering naar de hedendaagse 
consumentenmaatschappij is voor de woning 
van belang. De woning is tegenwoordig meer 
een uitvalsbasis van waaruit het dagelijkse Ieven 
georganiseerd wordt. Het heeft daardoor, ten 
opzichtevanvoorheen, een meermulti-dimensioneel 
karakter gekregen. Naast de basisbehoefte, vervult 
een woning een breder scala aan functies. Daarbij 
komt dat deze functies een andere rol binnen het 
won en hebben gekregen. Waarde keuken voorheen 
een belangrijke centrale verblijfsruimte was, wordt 
deze tegenwoordig minder belangrijk gevonden, 
omdat het eten zich bijvoorbeeld steeds vaker naar 
buitenshuis verplaatst. Maar ook het grote aanbod 
aan verschillende kant-en-klaar maaltijden heeft de 
keuken een andere rol gegeven. 
Ondanks deze verandering van het dagelijkse 
Ieven, is er wei nog steeds een sterke behoefte 
aan het veilige, beschermende gezinsleven. De 
permanente en herkenbare uitstraling worden door 
het gezin gekoppeld aan de basisbehoefte van een 
woning. 



Tegenwoordig liggen het wonen en de waning 
steeds verder uit elkaar. Het wonen heeft een 
meer tijdelijk karakter gekregen. In tegenstelling tot 
voorheen verandert een gebruiker tegenwoordig 
vaker van waning en is er geen sprake meer van 
een gezinssamenstelling. De waning is steeds 
meer een consumentenproduct geworden, die door 
een bewoner snel ingewisseld wordt. Dit maakt het 
voor de architect juist moeilijk omdat hij geacht 
wordt voor het onvoorspelbare te ontwerpen. De 
traditionele waning zou moeten kunnen reageren 
op dit tijdelijke en diverse karakter van het wonen, 
zonder zijn eigen permanente karakter volledig te 
verliezen. Een waning heeft immers gedurende 
zijn levensduur te maken met sterk veranderende 
levensstijlen en verschillen van individu tot 
individu. 

De waning en identiteit 
Wonen is dus persoonlijk. ldentiteit is in de huidige 
consumentenmaatschappij een belangrijke rol 
gaan spelen. Men verwacht van de architect dat 
hij de identiteit van de gebruiker een plek in het 
antwerp van de woning geeft. Dit is een moeilijk 
aspect, omdat de architect hier te maken krijgt 
met een spanning tussen een individuele en 
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collectieve identiteit. Men wil enerzijds uniek zijn, 
maar anderzijds ook veilig tot een groep behoren. 
Doordat deze identiteit ook aan verandering 
onderhevig is, zijn deze 'unieke' ingrepen van 
tijdelijke aard. Architecten zoeken de oplossing in 
de gevel. Deze geeft immers net als kleding een 
eerste indruk van identiteit van bewoner naar de 
buitenwereld weer. Het draait hier dus om het 
bovenste laagje. Dit heeft geleidt tot een grate 
verscheidenheid aan 'gevelarchitectuur'. Met deze 
'gevelarchitectuur' probeert men monotonie tegen 
te gaan. Er lijkt plaats te zijn voor trends. Dit Ievert 
binnen een straat of wijk verschillende stijlen op 
en dus een gevarieerd beeld. In principe blijven 
de woningen allemaal hetzelfde. De bewoners zijn 
hier tevreden mee. Hun huis is herkenbaar en ze 
kunnen zich met hun waning identificeren. 

De waning en flexibiliteit 
Het is duidelijk dat de waning zich beter moet gaan 
aansluiten op het tijdelijke karakter van het wonen. 
Om in te kunnen spelen op deze tijdelijkheid 
dient de waning een aanpassingsvermogen te 
hebben. Dit aanpassingsvermogen moet niet puur 
gekoppeld worden aan veel keuzemogelijkheden 
voor een bepaalde gebruiker, zoals in de meeste 
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bouwsystemen. 
Deze keuzemogelijkheid voortkomend uit de 
flexibiliteit beperkt zich vaak aileen tot de eerste 
gebruiker. Flexibiliteit is nodig omdat de technische 
levensduur van een gebouw grater is dan de 
functionele levensduur. Het streven naar een zo 
flexibel mogelijk systeem leidt niet zomaar tot 
meer flexibel gebruik. Daarbij leidt een flexibel 
bouwsysteem in de meeste gevallen tot een 
kortere technische levensduur. Hierdoor krijgen 
woningen meer de status van een product en dreigt 
de architectuur van de woningbouw verloren te 
gaan. Het woonconcept, dat tijdelijk en veranderlijk 
is, dient de basis van het antwerp te zijn. Met 
flexibiliteit wordt dit aspect samen met identiteit in 
een woonconcept opgenomen. 

Spanningsveld architectuur en product 

Een bouwsysteem is een product. Een waning 
als gebouw is een onderdeel van architectuur. 
Het succes van een product en architectuur zijn 
afhankelijk van tegenstrijdige factoren en kunnen 
moeilijk gecombineerd worden. 
"The strength of the prefabricated house lies in its 
popularity, its cheapness and the industrial base 



from which modem architecture is weakest. Modem 
architecture is unpopular, expensive and divorces 
from industrial production." [citaat: Davies, C. 1

] 

Met architectuur kan een architect reageren op 
zowel de stedenbouwkundige situatie als de 
specifieke wensen van een eerste gebruiker; de 
context. De context als aangrijpingspunt is een 
vereiste om betekenis te geven aan begrippen als 
identiteit, flexibiliteit, tijd, plaats e.d. 
Een flexibel bouwsysteem zorgt voor flexibiliteit 
binnen een woning. Echter enige context ontbreekt; 
een bouwsysteem wordt ontworpen voor onbekende 
gebruikers en een onbekende stedenbouwkundige 
situatie. Deze context mag niet ontbreken, 
omdat deze voor de gewenste geborgenheid en 
omslotenheid (de basis van de woning) en voor een 
identiteit binnen de woningbouw zorgt. Het flexibele 
woonconcept moet een plek krijgen binnen de 
context. Omdat architectuur en een bouwsysteem 
zo tegenstrijdig zijn, zit de oplossing misschien juist 
in het loskoppelen van beide uitersten. Zodat een 
flexibele situatie binnen een vaste context mogelijk 
wordt. "When we build, let us think that we build 
forever. " [citaat: Ruskin, J1

] . 
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Flexibiliteit binnen een kader 

Met het open bouwen van John Habraken werd 
voor het eerst naar een oplossing voor flexibiliteit 
gezocht waarbij ook de context werd meegenomen. 
Vrijheid voor de consument in de eigen woning 
en een verzet tegen de monotonie van de 
naoorlogse woningbouw, stonden daarbij voorop. 
In zijn boek 'De dragers en de mensen'4 (1961) 
introduceerde hij een scheiding tussen drager en 
inbouw elementen. De drager definieerde hij als de 
constructie voorzien van leidingen en stijgpunten. 
Zo ontstonden er vrij indeelbare open ruimtes die 
geheel onafhankelijk van de permanente drager 
waren. ledere woning kon nu onafhankelijk van 
de andere woningen gebouwd, verbouwd en 
afgebroken worden. Met deze scheiding ontstond 
er ook een scheiding tussen gemeenschap en 
individu. Het individu kon binnen het kader met 
gestandaardiseerde industriele elementen, zijn 
eigen woning samenstellen. 
Deze manier van consument gericht bouwen 
beperkte zich tot een vrijheid in gebruik, maar 
vrijheid in expressie ontbrak. Door de universele 
oplossing met de drager, ontbrak elke interactie 
tussen de individuele woning en de totale 
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leefomgeving. De theorie van Habraken is bij 
een technisch concept gebleven en nooit op de 
gewenste schaal uitgevoerd. 

Bernard Leupen ging een stapje verder. Ook 
hij maakte, in zijn boek 'kader en generieke 
ruimte' 5

, een onderscheid tussen een permanent 
en veranderend onderdeel. Hij richtte zich, in 
tegenstelling tot de vele studies die zich richten op 
het veranderbare, juist op het permanente. 
In zijn studie was het de rol van de ontwerper 
vorm te geven aan een onderdak voor het wonen 
waarbinnen de samenstelling van het huishouden 
en de bijbehorende activiteiten grote veranderingen 
konden ondergaan. Een moeilijke opgave; een 
ontwerp voor het onbekende, het onvoorspelbare. 
Om vrijheid voor het onbekende te creeren, 
ontwikkelde Leupen een permanente basis. 
Deze basis, waarbinnen veranderingen konden 
plaatsvinden en generaties lang mee kunnen 
gaan, noemde hij hef kader. Hij heeft zich daarbij 
Iaten inspireren door de franse interieurarchitect en 
filosoof Bernard Cache. Ook hij brengt hef kader 
en de onafhankelijkheid van het ingekaderde in 
verband met elkaar; zij kunnen elkaar versterken. 
"Hef is juist het onveranderbare, hef permanente 



dat voorwaarden schept voor veranderbaarheid, 
het is het permanente dat vrijheid geeft aan het 
tijdelijke. Dit permanente is het kader en definieert 
de ruimte waarbinnen de verandering plaats kan 
vinden. Het gaat hier om ruimte die in bouwkundige 
zin begrensd wordt. De begrenzing wordt door de 
materia/en die het kader vormen bepaa/d/' [citaat; 
Leupen, 8 .5) 

De generieke ruimte noemde Leupen de ruimte 
die door het kader werd ingekaderd, de ruimte 
waarbinnen de verandering plaats vindt. Deze 
generieke ruimte is onder te verdelen in drie 
soorten veranderbaarheid. Binnen de generieke 
ruimte is het mogelijk elementen die hierin staan te 
veranderen; de verbouwbare ruimte. De generieke 
ruimte kan ook onbegrensd zijn waardoor deze 
uitbreidbaar is, deze is benoemd tot de uitbreidbare 
ruimte. De generieke ruimte die geen bouwkundige 
elementen bevat, maar door zijn vorm en afmetingen 
op verschillende manieren gebruikt kan worden, 
heet de polyvalente ruimte. 
Daarnaast maakte Bernard Leupen een indeling 
in vijf lagen; de draagconstructie, de huid, 
de enscenering, de dienende elementen, de 
ontsluiting. Elke laag kan het kader worden. echter 
nadat deze een andere laag heeft bevrijdt. Door 
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ontkoppeling wordt een laag zelfstandig, maar blijft 
op een zelfde niveau als de andere lagen staan. De 
horizontale hierarchie die hier ontstaat zorgt ervoor 
dat de verschillende lagen binnen de waning 
gelijk behandeld kunnen worden, maar oak dat de 
architect en gebruiker een beter gebalanceerde 
zeggenschap hebben. Bij Habraken, waar meer 
sprake is van een verticale hierarchie (van stad, 
via wijk en straat, naar drager en inbouw), lijkt de 
architect boven de gebruiker te staan. 

De ideale woning 

De ideale waning kan niet door de architect 
ontworpen worden! De ideale waning is immers 
een waning volgens de idealen van de gebruiker. 
De idealen zijn bij verre na een vast gegeven. 
Deze idealen zijn niet aileen onderhevig aan de 
veranderende maatschappij, waardoor ze een 
meer tijdelijk karakter gekregen hebben, oak 
identiteit speelt een belangrijke rol. 

Teruggrijpend op het onderzoek "A house is not 
a car"; een waning kan niet vergelijken worden 
met een auto, maar de waning binnen de 
consumentenmaatschappij heeft steeds meer de 
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eigenschappen van een product. Tach is de waning 
geen product. Wei kan men in de bouw profiteren 
van de voordelen van industriele massaproductie 
zoals er binnen het productieproces van de auto 
sprake is. Het woonconcept dient daarbij wei 
centraal te staan. 

"Yet what is good for a machine, that paradigm of 
designed order, is not good for human beings who 
need and desire to create their own spontaneous 
order in which they pick and mix the modem 
and the traditional, the new and the familiar, the 
designed and the disordered, the private and 
the public, the clean-lined elegant and the rough 
and tumble. People make their own spontaneous 
social order, it is not a product of intelligent design 
but of evolution." [citaat: Davies, C. 1

] 

Als men "het wonen" vooropstelt, moet er dus 
aandacht zijn voor tijdelijkheid, voor identiteit 
en daarmee samenhangend flexibiliteit. Kortom; 
de architect ontwerpt voor het onbekende en 
onvoorspelbare. 
Dit is een moeilijke opgave, omdat oak de context 
in het antwerp van de waning meegenomen moet 
worden. Er zou uitgegaan moeten worden van 



architectonische context. Een breed begrip, maar 
we bedoelen hier een stedenbouwkundige situatie 
en een specifieke doelgroep. Dit is het gebied waar 
de architect zich op moet richten. Door, net als 
Bernard Leupen voorstelt, een scheiding te maken 
in een permanent (architectuur) en een veranderend 
(product) onderdeel wordt ook de rol van de 
architect duidelijk. De architect vormt in feite de 
spelregels waarbinnen de consument vrijheid krijgt 
zijn ideale woning vorm te geven. De ideale woning 
is een vast kader met een aanpassingsvermogen. 
"Naar gelang het kader sterl<er gearticu/eerd wordt, 
vergroot het de vrijheid van hetgeen ingekaderd 
wordt." [citaat: Leupen. 8.4

]. De architectuur moet 
zo sterk zijn dat het gebruik van de bewoner geen 
afbraak doet aan de esthetische kwaliteiten. Het 
spanningveld tussen de gebruiker en de architect 
moet als een kwaliteit gezien worden; het gebruik 
van de bewoner is een toevoeging. "Een woning 
is pas een woning als er mensen in gaan wonen." 
[citaat: Habraken, N.J.4

] 
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Probleemstelling 

Architectuur is geen product; ze kunnen niet aan 
elkaar gelijk gesteld worden. Daarentegen kan 
een product wei ingezet worden bij het maken van 
architectuur. Beide hebben andere kwaliteiten en 
kunnen dus elkaar versterken. De seriematigheid 
en standaardisatie van een product kunnen binnen 
de architectuur flexibiliteit opleveren die het aspect 
duurzaamheid in het antwerp meenemen. Binnen 
de woningbouw met er naar een balans gezocht 
worden tussen architectuur en product; tussen 
identiteit en uniciteit, tijdloosheid en tijdelijkheid. 

"Hoe kan men binnen de woningbouw een 
gestandaardiseerd product inzetten om flexibiliteit 
te bereiken zonder daarbij de kwaliteiten van 
architectuur te verliezen?" 
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IDENTITEIT EN STAD 

Door globalisering hebben de hedendaagse 
steden zich ontwikkeld tot generische steden 
waar globale wereldmerken de levenskwaliteit 
domineren. 14 Ook de stedelijke omgeving heeft 
zich hieraan aangepast. Om als stad te overleven, 
dient de modeme stad zich te onttrekken van een 
monocultuur en zich te profi/eren als stad met een 
eigen identiteit. Maar wat houdt een identiteit voor 
een stad in en wat kan een identiteit voor een stad 
betekenen?Aan de hand van de stad Eindhoven 
wil ik een scenario geven hoe een identiteit van 
een stad de plaatselijke economie kan beinvloeden 
en een positieve inv/oed op de /evenskwaliteit 
met betrekking tot de identiteit heeft. lk richt me 
met Eindhoven Designstad op de creatieve stad 
als 'citybrand'. Daarbij is het scheppen van een 
specifieke belevingsruimte van belang. Het is dus 
zaak van de architect en stedenbouwerom situaties 
te creeren die de identiteit van een stad versterken 
en een prettig /eefmilieu vormen. Waar moet men 
op /etten bij het vormgeven van deze ruimtes? 

1. OPKOMST VAN DE CREATIEVE STAD 

De stad van de 21 ste eeuw heeft door de jaren heen 
vele transformatieprocessen meegemaakt. Bijna al 
deze veranderingen zijn een gevolg geweest van de 
globalisering van de wereld. Door de globalisering 
is een consumentenmaatschappij ontstaan, waar 
de steden op inspeelden. De consumentenstad 
kenmerkt zich door continue veranderingen. 
Snelheid neemt toe en voorspelbaarheid neemt 
af. Waar productieprocessen veranderen in 
kwantiteit en kwaliteit, is ook een verplaatsing van 
productie in Westelijke postindustriEHe steden naar 
goedkopere steden ontstaan. lnnovatie is in deze 
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tijd steeds belangrijker geworden, omdat markten 
steeds sneller verzadigd raken. De hedendaagse 
stad is niet meer afhankelijk van een productie 
economie. Het grate verschil met vroeger is dat 
de mensen niet meer naar de bedrijven trekken, 
maar dat bedrijven de steden met talent opzoeken. 
Het voortbestaan van de steden in de toekomst 
is gebaseerd op een kennis economie. lnnovatie, 
technologie en creativiteit zijn de drijfveren van 
deze economie en hebben een grate rol gekregen 
in het vormgeven van de stedelijke omgeving. 

1.1 De vlucht van Richard Florida 

Richard Florida is in wezen de grondlegger 
van het ontstaan van de 'creatieve stad'. Hij 
introduceerde de begrippen 'creatieve stad' en 
'creatieve klasse' met als doel het zoeken naar 
mogelijkheden om in de slop geraakte steden 
een nieuwe impuls te geven.2 Door de koppeling 
te maken van een creatieve klasse met de 
economie, maakt hij duidelijk dat er wei degelijk 
een verschil in levensstijl tussen beroepsgroepen 
bestaat en verandering in werkprocedures wei 
degelijk invloed op veranderingen in levensstijl 
hebben. Florida omschrijft in zijn boek The rise 
of the creative class' dat het succes van een 
stad, waar menselijke creativiteit de motor is voor 
economische groei, afhankelijk is van drie factoren. 
Steden die 'talent', 'technologie' en 'tolerantie' wet en 
te combineren hebben de potentie een goede 
creatieve economie te vormen. Maar wat trekt dan 
een creatieve doelgroep aan? Uit onderzoek is 
gebleken dat een dynamische, diverse stedelijke 
omgeving een geschikt woonmilieu vormt voor de 
creatieve sector. De ontmoeting en het uitwisselen 
van gedachten staan centraal. 



1.2 De hype van de creatieve stad 

Natuurlijk is Richard Florida niet de eerste die de 
creatieve kenniseconomie heeft ontdekt, maar het 
besef van de positieve invloed op Nederlandse 
en andere Westelijke steden is door zijn toedoen 
doorgedrongen tot het stadsbeleid en andere 
sectoren van de samenleving. Vrijwel iedere 
Nederlandse stad gaat mee in deze 'hype' om niet 
achter te raken ten opzichte van de anderen. Hier 
schuilt dan ook het grote gevaar. Het begrip van 
de creatieve stad wordt klakkeloos omarmd en de 
werkelijke inhoud vervaagt. Nog los van het feit 
dat Florida zich voornamelijk richt op Amerikaanse 
steden, lijkt de 'succesformule' schaamteloos te 
worden gekopieerd, wat leidt tot monoculturen 
zonder eigen identiteit. Het is juist de kunst eigen 
kwaliteiten te versterken en zo een stad te creeren 
die het eigen aanwezige potentieel optimaal benut. 
De theorieen over creatieve steden en creatieve 
klassen zijn hier geen formules maar slechts 
richtlijnen die op iedere stad anders moeten worden 
toegepast. 
Het doel van steden moet zijn om te investeren in 
een duurzame ontwikkeling in plaats van zo snel 
mogelijk te veranderen om mee te gaan in de hype 
van de creatieve stad. 

1.3 "Geen cultuur zonder subcultuur" 

Om te ontdekken wat de bepaalde kwaliteiten 
van een stad zijn, is het van belang eerst te 
inventariseren wat de identiteit van de stad moet 
zijn en welke creatieve klasse aanwezig is. Richard 
Florida ziet de creatieve klasse als een breed 
begrip. Het betreft de gehele groep mensen die 
enige invloed hebben op een creatieve economie. 
Daarbij horen ook de groep managers. In Nederland 
heeft deze groep relatief gezien weinig invloed op 

Het essay 

37 



een creatieve economie. Wat ik meteen duidelijk wil 
maken, is dat een stad zich niet moe! aanpassen 
aan een bepaalde klasse. Het belang om de 
maatschappij in te delen in klassen is voornamelijk 
nodig om de identiteit en potentie van een stad in 
beeld te brengen. 
Creativiteit bestaat in allerlei vormen en iedereen 
bezit creativiteit. Daarom moe! men zich niet aileen 
concentreren op de zogenaamde creatieve 'elite' 
die de plaatselijke economie trek!. De laatste 
jaren is juist gebleken dat subculturen de stad 
een zeer positief imago kunnen geven. Tijdelijke 
'broedplaatsen' kunnen achterstandsbuurten 
een boost geven door kleinschalige bedrijvigheid 
en culturele productie. Voorbeelden zijn terug 
te vinden in onder andere he! havengebied in 
Amsterdam en de wijk Berlijn-Mitte (Duitsland).16 

Het Amsterdamse havengebied was na de periode 
van het wegtrekken van de havenindustrie het 
domein van krakers die de lege pakhuizen als 
atelier ofwoning gebruikten. Door he! ontstaan van 
een bruisende broedplaats van culturele activiteiten 
werden commerciele investeerders aangetrokken. 
He! gebied heeft zich ondertussen ontwikkeld 
tot een luxe, dure en vitale buurt. Hoge huren 
dwingen de subcultuur veNolgens te zoeken naar 
andere nog niet ontdekte gebieden. He! proces 
van opwaardering van achterstandsbuurten tot 
hippe wijken voor de hogere klasse word! ook wei 
'gentrification' genoemd.8 Oil fenomeen word! nu 
regelmatig bewust toegepast door beleidsmakers. 

1.4 Dilemma van de woonkwaliteit 

Door de ontwikkeling van de technologie heeft men 
altijd gedacht dat het beg rip 'plaats' minderbelangrijk 
is geworden. De computer en andere nieuwe 
communicatiemiddelen hebben eNoor gezorgd 
dat ons persoonlijk netwerk enorm is toegenomen. 
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Het gevaar met deze nieuwe technologische luxe 
is dat men niet meer gedwongen word! elkaar op 
te zoeken. 
Toch is de straat en he! publiek domein belangrijker 
dan ooit voor de creatieve klasse. Deze 
maatschappij hecht een grote waarde aan een 
open samenleving waarin ruimte is voor ontplooiing 
van iedereen op zijn eigen wijze. Daarbij is het 
persoonlijk contact met de medestadsbewoners 
van essentieel belang. De straat en het publieke 
domein vormen hier een belangrijke en niet 
weg te denken spil. Het wonen vormt weer een 
belangrijk onderdeel van het publieke domein. 
Om een creatieve klasse te trekken moe! de stad 
voldoende faciliteiten bieden en voornamelijk 
een aantrekkelijk woonmilieu vormen. Kortom, 
wonen in een diverse en hoge stedelijke dichtheid 
waar wonen, werken en ontspannen worden 
gecombineerd en culturele faciliteiten binnen 
handbereik liggen. Florida omschrijft in zijn boek 
dat de creatieve stad kwalitatief hoogwaardige en 
kwantitatief voldoende woningen moe! aanbieden, 
maar in mijn opzicht , is he! vooral belangrijk 
betaalbare woonruimte aan te bieden. Dit heeft 
weer te maken op welke doelgroep men zich wil 
richten. He! creatieve woonmilieu bestaat immers 
niet. De woonmilieukeuze van de creatieve klasse 
is net zo divers als de beroepsgroepen die behoren 
tot deze klasse. Uit eerder genoemde voorbeelden 
word! duidelijk dat juist een subcultuur he! imago 
van een stad of stadsdeel positief kan be'invloeden. 
Een tolerante stad biedt niet aileen woningen aan 
voor het midden- en hogere segment, maar moe! 
tegelijkertijd toegankelijk blijven voor de starters 
die minder kapitaalkrachtig zijn. 
Oil is dan oak meteen he! grate dilemma. 
Stadsbesturen proberen met man en mach! een 
aangenaam klimaat te scheppen om bedrijven 
en arbeidskrachten uit de creatieve industrie 



naar hun stad te Iokken. Door de verdichting van 
de binnenstad komt er tegelijkertijd een gebrek 
aan goedkope bedrijfsruimten en ruimte voor 
laagdrempelige sociale en culturele functies. Dit 
geldt ook voor de stijging van de huurprijzen van 
woningen. Het is aan de stadsbesturen een goede 
balans tussen werken, wonen en ontspannen te 
vinden. Juist het wegtrekken van een subcultuur 
als gevolg van dure huurprijzen moet worden 
tegengegaan, om een aantrekkelijk en duurzaam 
woonmilieu te behouden. 

2. EINDHOVEN DESIGNSTAD 

Met een studycase probeer ik duidelijk te maken 
dat het succes van een creatieve stad afhankelijk 
is van een goede relatie tussen identiteit van de 
bewoners met de stad en een duurzame flexibele 
stedelijke ontwikkeling. Als studycase gebruik ik 
Eindhoven. Deze stad ontwikkelt zich ook steeds 
meer als creatieve stad. Het wil zich zelfs profileren 
als de Designstad van Nederland. Hiermee kan de 
stad dezelfde fout maken die andere steden ook 
hebben gemaakt. Het opplakken van label zonder 
het te voorzien van achtergrond. Om geloofwaardig 
over te komen en zich sterk te kunnen positioneren 
ten opzichte van andere steden, dient Eindhoven 
haar titel designstad helder en uitvoerig te 
omschrijven. 

2.1 Het saaie imago van Eindhoven 

De verschijning van de stad Eindhoven is het laatste 
decennium aan grote verandering onderhevig. De 
achterliggende gedachte hierbij is het karakter 
van de stad meer stedelijk te maken. De stad die 
oorspronkelijk ontstaan is uit meerdere aan elkaar 
gegroeide omliggende dorpen, heeft nog steeds 
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enkele dorpse kenmerken. Dit imago knaagt nog 
steeds bij de stadsbestuurders van Eindhoven. De 
stad heeft nooit echt een stads karakter gekend en 
dat is ook goed te merken bij een stadswandeling 
door de stad. Als ik door de binnenstad loop waan 
ik me niet in een metropool met vitale pleinen en 
boulevards. Tegelijkertijd weet ik dat Eindhoven 
zich niet moet meten met grote metropolen. 
Eindhoven heeft een sterk karakter, maar het wordt 
in de fysieke ruimte niet duidelijk. 

2.2 Onderhuids broeien 

Tegenwoordig is Eindhoven gegroeid tot vijfde 
stad van Nederland. Het dankt haar sterke positie 
aan de innovatieve kwaliteiten die het altijd heeft 
gehad. Waar Philips de stad heeft omgedoopt tot 
lichtstad, werd er nooit iets met Iicht in de publieke 
ruimte gedaan. Ondertussen hebben Philips 
Design en de Design Academie Eindhoven op de 
wereldkaart gezet als het gaat om vooruitstrevende 
en trendbepalende productdesign. Hoewel Philips 
uit de stad is getrokken, is de ontwerpafdeling 
Philips Design in Eindhoven gebleven. Samen 
met de Design Academie die door de jaren heen is 
uitgegroeid tot een broeinest van talenten, heeft de 
stad een goede basis voor het uitgroeien tot product 
designstad van Nederland. Deze basis wordt nog 
eens versterkt door de Technische Universiteit 
met onder andere de faculteit Industrial Design. 
De andere troef die Eindhoven heeft is de Dutch 
Design Week, met als katalysator de Graduation 
Show van de eindexamen kandidaten van de 
Design Academie. De Dutch Design Week is, door 
o.a. het aantrekken van de Nederlandse Design 
Awards, uitgegroeid tot een nationaal evenement 
voor vormgevers. 15 

Ondanks de aanwezigheid van deze instanties, 
werd Design, los van het jaarlijkse evenement, 
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nauwelijks geuit naar de overige stadsbewoners. 
De broedplaatsen die Eindhoven kent liggen dan 
ook buiten het centrum (TU) of zijn gehuisvest in 
introverte gebouwen, zeals de Witte Dame van 
de Design Academie. Design broeit volop in de 
stad maar het communiceert niet met een groot 
publiek. 
Waar andere steden moeite doen om talent te 
trekken, is het voor Eindhoven juist moeilijk om al 
het talent wat aanwezig is te behouden. Eindhoven 
werd vooral gezien als leermeester, die na de 
opleiding de leerlingen de wijde wereld in stuurde. 
Ook grote namen als Jurgen Bey, Richard Hutten 
en Hella Jongerius, die hun opleidingen hebben 
genoten in Eindhoven, wisten niet hoe snel ze 
richting de Randstad moesten vluchten nadat ze 
waren afgestudeerd. Eindhoven had in die tijd aan 
culturele faciliteiten voor de creatieve klasse niets 
te bieden. 

2.3 Potentie benutten 

Ondertussen is dit wei wat veranderd. Het besef 
dat Eindhoven haar positie als designstad kan 
versterken door de uitstraling van de stad naar het 
publiek te verbeteren is bij het stadsbestuur naar 
boven gekomen. Men is bezig met het verdichten 
van de binnenstad, maar ook hier moet men 
oppassen niet te streven een metropool te worden. 
Wat zijn dan de kwaliteiten van Eindhoven om een 
succesvolle creatieve stad te worden? lk denk 
dat Eindhoven juist moet profiteren van de vrije 
ruimte die de stad heeft. Nu wordt de open ruimte 
die de stad over heeft als een negatief aspect 
gezien ten opzichte van een verdichte stedelijke 
ruimte die als voorwaarde wordt geschept voor het 
creeren van een creatief woonmilieu. Vrijheid voor 
ontwikkeling en goedkope huisvesting staat echter 
ook hoog op het lijstje bij de creatieve klasse. Het 



niet stedelijke karakter van Eindhoven moet dus 
als positieve eigenschap ingezet worden. Grote 
steden als Amsterdam kampen met te hoge huren 
en weinig ruimte, wat subculturen dwingt zich te 
verplaatsen. De ruimte die Eindhoven heeft kan 
goed worden ingezet om de startende en minder 
kapitaalkrachtige designer de mogelijkheid te 
geven zich verder te kunnen ontplooien. Hiermee 
kan de uitvlucht van talent worden tegengegaan en 
ontstaat er ook een beter creatief bedrijfsklimaat 
die weer andere bedrijven aantrekt. 

2.4 De rol van de stadsbestuurder en 
vormgever 

Door zich te concentreren op de aanwezige 
creatieve klasse metzijn kleinschalige bedrijvigheid, 
zal de stad uiteindelijk wei aantrekkingskracht 
uitoefenen op creatieve bedrijven. lndien het lukt 
talent te behouden, bezit Eindhoven de drie T's 
(talent, technologie, tolerantie) die volgens Florida 
de sleutel tot succes zjjn . Het stedelijk maken en 
karakteriseren van de stad is enerzijds de rol van de 
architect en de stedenbouwer. Aan de andere kant 
kan de publieke ruimte niet ontworpen worden met 
als doel de stad een identiteit te geven. ldentiteit 
ontstaat vanuit de bewoners en ook de publieke 
ruimte krijgt pas haar uitstraling door het gebruik. 
De architect en de stedelijke vormgever hebben de 
moeilijke taak te ontwer,pen voor een dynamische 
maatschappij in ontwikkeling. Vooral de creatieve 
klasse is onvoorspelbaar en dynamisch. Dit is o.a. 
op te merken aan het woongedrag. Het scheppen 
van permanente condities (gebouwen) is in strijd 
met de vrijheid voor ontwikkeling van de creatieve 
klasse. Architecten moeten ervoor zorgen dat 
een duurzame architectuur ontstaat die mee kan 
varen met toekomstige ontwikkelingen. Oude 
karakteristieke gebouwen lenen zich goed om te 
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dienen als casco waar een flexibele indeling zorgt 
voor tijdelijke functies. Strijp-S is een voorbeeld 
van het voorzien van culturele faciliteiten in 
karakteristieke gebouwen. Eindhoven bouwt op 
het voormalig Philips terrein een hip woon- en werk 
gebied die dient als culturele broedplaats. Hierbij 
voorziet de stad de creatieve klasse van culturele 
faciliteiten en woonruimte met een identiteit die 
aansluit op de geschiedenis van de stad. Met 
hoogwaardige woon- en werkruimtes richt Strijp-S 
zich wei voornamelijk op hogere klasse, wat een 
verplaatsing kan betekenen van de subcultuur die 
op dit moment is gehuisvest in de oude fabrieken. 
Hier komt de taak van het stadsbestuur om de hoek 
kijken. Een stadsbestuur moet de controle houden 
over de totale publieke ruimte. Men moet opletten 
dat zorgvuldig wordt omgesprongen met het publiek 
domein. De vrijheid voor eigen ontwikkeling moet het 
belangrijkste uitgangspunt vormen bij beslissingen 
over uitbreiding en gebruik van openbare ruimte. 
Om vrijheid te behouden moet de gemeente ervoor 
zorgen dat ook juist plekken in de stad niet worden 
ontworpen. Stedelijkevernieuwing kan de gemeente 
onder controle houden door deze niet over te Iaten 
aan commerciele projectontwikkelaars die baat 
hebben bij een consumentenmaatschappij en alles 
doen om consumptiepatronen te controleren. Bij 
ontwikkelingsplannen moeten de verschillende 
actoren de plaatselijke maatschappij willen sturen, 
maar vooral niet willen controleren . Als Eindhoven 
erin slaagt Design kenbaar te maken bij het grote 
publiek en een tolerante vrije stad te blijven, heeft 
het de potentie te groeien tot Designstad van 
Nederland en misschien wei Europa of de wereld. 
Een open creatief gemeentelijk beleid is hier de 
essentiele factor. De vraag is dus niet of Eindhoven 
een creatieve stad wordt, maar voor wie de stad 
bedoeld is; een creatieve stad voor aile bewoners. 
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3. DE CREATIEVE STAD LAAT ZICH NIET 
PLANNEN 

Een creatief gemeentelijk beleid is vaak ver te 
zoeken. Zekerdoordat steden denken een creatieve 
stad te moeten zijn, houden wethouders zich bezig 
met korte termijnpolitiek om snel vooruitgang te zien. 
Men denkt de creatieve stad te kunnen ontwerpen, 
door zo veel mogelijk faciliteiten aan te bieden . De 
gevolgen van een gemaakte stad op het gebruik 
van het publieke domein worden niet onderzocht. 
Een gemaakte identiteit en het importeren van een 
creatieve klasse is geen duurzame basis die nodig 
is voor een goede toekomstige ontwikkeling van 
een stad. 

De stad is de omgeving waar ruimte is voor 
verschillen, waar men kan ontvluchten van sociale 
controle, waar men anders kan zijn en vrijheid 
krijgt om zich te ontplooien. De ontwerpen van 
stedelijke ruimtes zijn meestal gestructureerd en 
gebaseerd op veiligheid. Dit heeft gevolgen voor 
de stedelijke allure die de creatieve klasse juist 
aantrekt. Deze klasse wil wonen en werken in een 
inspirerende omgeving die de zintuigen constant 
prikkelt. lnspiratie wordt gehaald uit ontmoetingen 
en ervaringen. Juist onverwachte, onbedoelde en 
ongewenste confrontaties zijn vaak de bron voor 
innovatie. Een gecontroleerde omgeving geeft 
hier geen ruimte voor en haalt de elementen 
spanning en keuze weg. lnspiratie wordt geput uit 
het dagelijkse Ieven die zich afspeelt op straat en 
het publieke domein. Hier maakt iedereen deel van 
uit. De architect en beleidsmaker die zich opstelt 
als de regisseur van de stad, kan aileen regisseren 
op het niveau van de stad en niet op het niveau 
van de straat. De balans tussen controle en vrijheid 
moet constant gereflecteerd worden. Een creatieve 
stad moet dan ook worden gefnterpreteerd als een 



organisme dat groeit van binnenuit. Kleinschalige 
bedrijvigheid en de 'gewone' burger bepalen 
uiteindelijk hoe een stad zich ontwikkeld . Een 
creatieve stad moet vooral voorwaardenscheppend 
zijn en niet vastklampen aan opdringerige 
totaalplannen. Onaangepaste gebieden die worden 
afgewisseld met 'geregisseerde' gebieden zorgen 
voor een diverse stad en gemeenschap, die sam en 
de identiteit van de stad bepalen. 

De redenen waarom het begrip de 'creatieve stad' 
in eerste plaats ontstond dreigen uit zicht te raken. 
Doordat steden elk cultuurplan omdopen tot een 
'creatieve stad'-plan dreigt de 'creatieve stad' een 
nietszeggende verzamelterm te worden. Om het 
beg rip in de toekomst nog van enige waarde te Iaten 
zijn, zullen steden dieper in zichzelf moeten kijken 
om niet te vervallen in een nieuwe monocultuur. 
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EINDHOVEN DESIGNSTAD 

Eindhoven heeft zichzelf uitgeroepen tot Europees 
Design-hoofdstad van 2006. Hiermee heeft de 
stad officieel kenbaar gemaakt zich te profileren 
als Designstad die kan concurreren met niet aileen 
nationale, maar ook met de internationale steden 
die zijn georienteerd op design gebied. Wat ook 
al werd omschreven in het essay, blijft het echter 
niet bij het opplakken van een label aan een stad. 
Om een succesvolle creatieve stad te worden 
dienen volgens Richard Florida enkele factoren 
aanwezig te zijn, welteverstaan talent, technologie 
en tolerantie111 Maar om niet in herhaling te vallen, 
wil ik niet de zogenaamde succesformules van de 
creatieve stad nogmaals beschrijven. Wat al eerder 
blijkt uit het essay is dat iedere stad zijn eigen 
potentie zo efficient mogelijk moet onderzoeken en 
inzetten om een eigen identiteit te ontwikkelen en 
niet dreigen te vervallen in monoculturen. 

Voordat men zich gaat verdiepen in toekomstige 
ontwikkelingen en een positie ten opzichte van 
andere steden inneemt, moet een inventarisering 
gedaan worden op de aard en omvang van de 
aanwezige creatieve industrie. De eerste stap die 
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Eindhoven dient te maken om zijn potentie als 
creatieve stad te benutten is het onderzoeken van 
het aanwezige creatieve netwerk. Wat heeft de 
stad aan verschillende creatieve industrieen en wat 
is de invloed van deze op de stad? lnmiddels heeft 
stichting ALICE een inventariserend onderzoek 
gedaan onder de naam 'Het creatief DNA van de 
regio Eindhoven'l21. In het onderzoek staan vragen 
centraal als; Wie zijn de creatieve ondernemers? 
Waar zijn ze gevestigd? In welke netwerken en 
ketens zijn ze actief? Op welke punten bestaat 
behoefte aan ondersteuning en waar liggen de 
mogelijkheden om de randvoorwaarden voor 
creatief ondernemerschap te optimaliseren? 
Naast kwantitatieve onderzoeken is aan de hand 
van o.a. diepte-interviews een beeld gevormd 
wat zich in de stad en omgeving afspeelt en wat 
aan verbetering toe is. Het blijkt dat het creatief 
DNA een veel grotere omvang heeft dan in eerste 
instantie aangenomen werd. Tot de creatieve 
industrie worden hier in grote lijnen de volgende 
sectoren gerekend; ambachten, architectuur, 
beeldende kunst en antiek, schrijven en uitgeven, 
fotografie, film en video, software, muziek, televisie 
en radio, podiumkunsten, reclame en vormgeving. 
De creatieve industrie wordt naast een aantal grote 



spelers vooral gekenmerkt door kleinschaligheid. 
Een conclusie die dan ook naar voren komt uit het 
onderzoek is dat bij de overwegend kleine schaal 
van de creatieve bedrijven veel behoefte bestaat 
aan ondersteuning als het gaat om contacten met 
andere bedrijven . Een behoefte aan een open en 
duidelijk netwerk is een factor waar de stad zich 
op moet concentreren. Het grootste knelpunt 
dat de creatieve industrie in de regio Eindhoven 
ondervindt is het gebrek aan betaalbare ruimte om 
te bedenken, te creeren en te etaleren. Een ander 
knelpunt is dat de overheid vooral aandacht heeft 
voor de gevestigde orde, oftewel de grotere en 
meer risicoarme projecten en instellingen. Kleinere 
ondernemingen komen dikwijls pas in beeld als ze 
zich bewezen hebben. 

De positie van Eindhoven 

Uit het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek 
kan men een beeld scheppen hoe onder andere de 
stad zich kan positioneren ten opzichte van andere 
steden op nationaal en internationaal niveau. Als 
men naar het nationaal niveau kijkt is de Jigging 
van de Eindhoven uit de Randstad het eerste punt 
waar critici hun bedenkingen hebben wat betreft 

Eindhoven Designstad 

Linker paglna 
Dutch Design week logo (word! Dutch Design Year); permanent exposeren 
van design 
Boven 
De Wille Dame; gebouw waar o.a. de Design Academie en Philips Design 
zijn gevestigd 
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de toekomst van Eindhoven als de designstad van 
Nederland. Is de Randstad niet het gebied waar 
de meeste creatieve bedrijvigheid plaatsvindt? Op 
deze schaal moe! Eindhoven zich onderscheiden 
van de Randstad door haar eigen kwaliteiten te 
benadrukken en versterken. Waar Amsterdam zich 
eerder Modestad van Nederland kan noemen is 
Rotterdam de Architectuurstad. Bij Eindhoven ligt 
de specialisatie op het gebied van de technologie 
en productdesign. Dit wil overigens niet zeggen dat 
men in Eindhoven zich aileen op dit gebied moe! 
richten. Een creatieve stad is immers gebaat bij 
een diverse culturele en creatieve industrie. De 
ontwikkeling van Strijp-S als cultureel en creatief 
broeinest geeft de stad zeker een sterker imago als 
Designstad. 
Om echter te kunnen concurreren met 
internationale steden, heeft Eindhoven een sterkere 
uitgangspositie nodig. Natuurlijk is een basis van 
wereldfaam aanwezig met de Design Academie, 
Philips Design en de Technische Universiteit, 
maar een versteviging van de positie wordt geput 
uit regio's waar Eindhoven zich in bevindt. Door 
samenwerkingsverbanden met andere regio's kan 
Eindhoven internationaal een extra sterke positie 
innemen. De gunstige geografische ligging van 
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Eindhoven ten opzichte van Duitsland en Belgie, 
maakt het mogelijk een regio te vormen met andere 
internationale steden van gelijke interesses. Het 
samenwerkingsverband tussen Eindhoven,Aken en 
Leuven is hiervan een voorbeeld. De drie steden die 
zich onderscheiden door specialisatie op hightech 
gebied vormen samen een sterke driehoek die op 
internationaal gebied kan concurreren. 

De toekomst van Eindhoven Designstad 

Hoe de stad zich in de toekomst als Designstad 
verder gaat ontwikkelen heeft veel te maken met 
het beleid van de stad. De grootste tout die veel 
steden begaan is de concentratie van stedelijke 
beleidsmakers op de gevestigde orde en de 
meeste economisch rendabele laag. Dit is voor mij 
ook het grootste kritiekpunt die ik zet bij de theorie 
van Richard Florida. Hij benadert het onderwerp 
hoofdzakelijk vanuit economisch perspectief. Dit 
is ook niet verwonderlijk gezien zijn economische 
achtergrond, maar vanuit dit perspectief lijkt de 
'onderlaag' zoals kunstenaars, studenten en 
zelfstandige ondernemers geheel onterecht weinig 
invloed te hebben op de creatieve stad. De copy/ 
paste methode die vaak hieraan word! gekoppeld 



Strijp-S 
Strijp-S is het voormalige Philipsterrein dat ca. 27 
hectare omvat. In de nieuwe ontwikkelingen wil de 
gemeente Eindhoven het terrein omvormen tot een 
nieuw creatieve broedplaats waar creativiteit en 
culturele uitingen deel worden van de dagelijkse 
gang van zaken. Hierdoor ontstaat een levendigheid 
van 24 uur per dag die voelbaar en zichtbaar 
is. Strijp-S wordt een nieuwe woon-, werk- en 
ontmoetingsplek voor mensen van aile leeftijden die 
zich aangesproken voelen door de steer op Strijp-S. 

Het nieuwe plan geeft de oude karakteristieke 
Rijksmonumenten, zoals het klokgebouw, De 
hoge witte rug en het Veengebouw, een nieuwe 
bestemming. Zo worden woningen in de vorm van 
lofts gerealiseerd, maar ook kantoorruimtes en 
ruimte voor ontspanning. Door de grate omvang van 
het gebied, is de ontwikkeling van het totaalplan 
opgedeeld in drie fases. De start van de eerste fase, 
de Torenallee (centrale boulevard), is media 2006 
en eindigt eind 2010. De laatste fase zal compleat 
zijn rond eind 2020. 

Meer informatie: 
www.strijp-s.nl 
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blijken later niet bij elke stad goed uit te pakken. 
Zoals al eerder vertelt ontstaan hierdoor aileen 
maar globale steden zonder eigen identiteit. Uit het 
onderzoek naar het creatief DNA van Eindhoven 
komt naar voren dat de creatieve industrie positiever 
is over het industriele en zakelijke imago dan over 
het culturele imago. Ook de opwaardering van het 
culturele imago wordt vaak voornamelijk opgevuld 
door voorgekauwde ervaringen in de vorm van 
bijvoorbeeld theater. De culturele blackboxen 
die ontstaan, voorziet mensen van generieke 
ervaringen, zonder eigen inbreng. Actieve 
ervaringen aanbieden die ieder op eigen wijze kan 
ondergaan, leidt tot een dynamische en unieke 
omgeving. Deze ervaringen komen het beste tot 
uiting in kleinschalige unieke projecten. Ook hieruit 
blijkt weer dat juist de kleinschalige creatieve 
industrie voornamelijk zorgt voor het culturele 
imago van een stad. De gemeente Eindhoven moet 
dus de 'creatieve onderlaag' voorzien van goede 
woon en werkvoorzieningen zodat ze zich goed 
kunnen ontplooien. Het stimuleren van startende 
ondernemingen zorgt voor een goede doorvoer die 
uiteindelijk bijdraagt aan de economische groei. 

EI L!Aif 
EI NDHOVEN LEUVEN AACHEN TflfANGU 
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Het toekomstige Eindhoven moet over een 
toegankelijk netwerk beschikken om zodoende 
verschillende lagen met elkaar in contact te 
brengen. Een toegankelijk netwerk betekent ook dat 
het netwerk zich exposeert naar de buitenwereld 
en zich voor iedereen helder manifesteert. Dit 
is tegenwoordig zeker niet het geval met het 
versnipperde designnetwerk dat ligt verspreid over 
Eindhoven. Zonder enige fysieke connectie of 
duidelijke informatiepunten ontstaan geen sterke 
netwerken die de basis zijn voor een creatieve 
stad. Structuur brengen is duidelijk de taak van 
het gemeentelijk beleid, maar daarvoor moeten 
aile neuzen wei in dezelfde richting staan. Oat dit 
niet altijd het geval is, kan men ook afleiden aan de 
vele gezichten die Eindhoven kent Is Eindhoven 
nu lichtstad, kennisstad, technologiestad of toch 
designstad? Hoewel deze in elkaars verlengde 
liggen met innovatie als continue factor, is het 
toch belangrijk een eenduidige visie op de stad te 
hebben. Kort samengevat is de verplaatsing van 
een postindustriele stad naar een creatieve stad 
een proces die van onderuit moet groeien. Men 
moet zich niet verliezen in korte termijn oplossingen 
om snelle resultaten te bereiken. Eindhoven 
Designstad is een stad die zich kan aanpassen 

-~~ ---brainpori 
eindhoven 
zuidoost- nederland 



aan de toekomst en voldoende vrijheid overhoudt 
voor de creatieve klasse om zich gezamenlijk en 
individueel te ontwikkelen. 

EINDHOVEN 
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Eindhoven Desfgnstad 

• • • • DUTCH 
DESIGN 

WEEK 
W ID HOVEN Z006 

51 



52 

DUTCH DESIGN WEEK 

Organisatie: Design Platform Eindhoven 
Bezoekers 2007: 55.000 bezoekers 
Deelnemers: ca. 100 deelnemers 



De 'Dutch Design Week' was van oorsprong 
'Week van het antwerp', maar heeft 
zich ontwikkeld tot een grootschalig en 
internationaal jaarlijks 9-daags evenement 
in Eindhoven. De Dutch Design Week 
beg on in 2002 met twintig deelnemers, maar 
heeft zich tegenwoordig uitgebreid tot meer 
dan hondert. Deze deelnemers bevatten 
aile facetten van Design, zowel gevestigde 
ontwerpers als pas afgestudeerden. Zij ton en 
hun werk in de vorm van o.a. exposities, 
lezingen, workshop en bedrijfsbezoeken. 
Dit vindt plaats door heel Eindhoven, met 
als concentratiepunten De Witte Dame, 
Strijp-S en de TU. Hoogtepunten zijn de 
Graduation Galleries met afstudeerwerk 
van Design Academia en de uitreiking van 
de Nederlandse Design prijzen. 

Eindhoven Oesignstad 

DU CH 
DESIGN 
WEEK 
EINDHOVEN 2006 
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DE CREATIEVE KLASSE 
HOOFDONDERZOEK 
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DE CREATIEVE KLASSE 

Bestaat het creatieve milieu wei? En welke 
ingredienten bevat dit milieu? Voor wie is de 
creatieve stad eigenlijk bedoeld? Voordat men 
een creatief woonmilieu wil ontwerpen, moet eerst 
gedefinieerd worden wie tot de creatieve klasse 
behoort. Daarbij gaan we eerst terug naar begin 
jaren tachtig als het begrip 'creatieve klasse' wordt 
geintroduceerd door Richard Florida. Hij beschrijft 
hier de transformatie van een industriele stad naar 
een creatieve kennisstad. Bij het bewustzijn dat de 
huidige steden afhankelijk zijn van een creatieve 
economie is het belang van de creatieve klasse 
ook doorgedrongen. Volgens Florida behoren de 
mensen die werkzaam zijn in de creatieve sector 
tot de creatieve klasse. Hij deelt deze mensen in 
een kern bestaande uit mensen die werkzaam zijn 
in wetenschap, techniek, architectuur en design, 
onderwijs, kunst, muziek en amusement, met rond 
deze kern de creatieve vakmensen in de zakelijke 
en financiele wereld, juristen, werkers in de 
gezondheidszorg en aanverwante terreinen. Deze 
indeling heeft hij gebaseerd op de Amerikaanse 
steden. Juist het tweede deel blijkt in Europese 
steden minder invloed op de creatieve economie 
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te hebben. Voor Nederland geldt dus dat men 
aileen de kern tot de creatieve klasse kan 
berekenen. 

Zo divers als de sectoren zijn die tot de creatieve 
klasse behoren, zo divers zijn ook de wensen 
die de mensen hebben. Om meteen maar een 
antwoord te geven over het bestaan van het 
creatieve milieu; die bestaat niet. Toch blijken 
wei degelijk gezamenlijke interesses aanwezig 
te zijn die de creatieve klasse kenmerkt en met 
elkaar verbindt. Binnen de creatieve industrie 
vinden we vaak de mensen die niet Ieven volgens 
een negen-tot-vijf-mentaliteit. Zij Iaten prive en 
werk dan ook makkelijk door elkaar heenlopen. 
Afspraken overlappen elkaar. Werkgerelateerde 
ontmoetingen vinden ook tijdens het uitgaan 
plaats en tijdens het werk komen vrienden op 
bezoek. Het leefpatroon is eerder polychronisch, 
dat wil zeggen diffuus en betrekkelijk 
onbegrensd, dan monochronisch, waarin prive
en werkactiviteiten geordend en na elkaar zijn 
georganiseerd. 

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat 
er niet een gebied bestaat waar de creatieve 



klasse zich huisvest. De grote verscheidenheid 
die in de klasse bestaat, heeft ook te maken 
met de woonkeuzes die zij maken. De 
uiteenlopende woonmilieuvoorkeuren komen 
voort uit gezinssituaties en beroepsgroepen. Een 
jonge kunstenaar heeft andere woonwensen 
(en mogelijkheden door financitHe capaciteit) 
dan een gearriveerde ontwerper. Creatieven 
met kinderen prefereren vaak omgevingen met 
groenvoorzieningen, terwijl jonge vrijgezellen 
en stelleljes graag midden in het bruisende 
stadsleven doorbrengen. 

De creatieve klasse 
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ON TWERP 
UITWERKING 
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Onder 
maquene toto gebouw met frame 
Rechter pagina 
maquette foto gebouw zonder frame 



Ontwerp: Concept 



CONCEPT 

"Hoe creeer ik een ideale inspiratievolle woon- en 
werkomgeving voor de designstudent en startende 
creatieve ondernemer, die tevens het imago van 
Eindhoven Designstad op een duurzame wijze 
versterkt?" 

Hoe ik deze probleemstelling heb vertaald in een 
fysieke vormentaal, wordt hier omschreven in het 
concept van het gebouw. In het hoofdonderzoek 
is al antwoord gegeven op wat nu deze ideale 
en inspiratievolle woonomgeving inhoudt. Kart 
samengevat geeft de doelgroep voorkeur aan een 
dynamische omgeving (in het stadscentrum) waar 
men gelijkgestemden kan ontmoeten. Daarbij moet 
men wei voldoende vrijheid behouden om zichzelf 
te kunnen onderscheiden met een eigen identiteit 
en talent te kunnen ontplooien. Wat opvalt bij de 
creatieve klasse, is dat het wonen zich niet aileen 
afspeelt in de waning zelf. De omgeving random de 
waning speelt daarbij een grate rol. In feite wordt 
de openbare ruimte deel van de waning. Juist uit 
de openbare ruimte haalt men zijn inspiratie door 
ontmoeting en interactie. 
Om het imago van Eindhoven als Designstad te 
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versterken moet men zich meer concentreren op het 
verbeteren van het culturele klimaat. Subculturen 
en kleinschalige bedrijvigheid vormen de 
doelgroep die het culturele klimaat van Eindhoven 
kan opwaarderen en in balans brengen. Wat de 
creatieve stad minstens nodig heeft is een goed 
netwerk, dat niet aileen verschillende disciplines 
en lagen met elkaar in verbinding brengt, maar ook 
een extravert karakter heeft om de relatie met de 
stad te versterken. 

Om aan al deze factoren te kunnen voldoen 
moet het gebouw zich gedragen als een 
organisme. Met het oog op het proces dat een 
creatieve stad ondergaat. moet het gebouw een 
aanpassingsvermogen bezitten. Als ontwerper 
moet men zoeken naar de balans tussen hetgeen 
aanpasbaar moet zijn en wat als het permanente 
deel van het gebouw beschouwd kan worden. 
Met een open bouwsysteem wordt het gebouw 
onderverdeeld in verschillende lagen met een 
eigen levensduur en flexibiliteit. Het voordeel, dat 
flexibiliteit wordt gekoppeld a an een tijdsfactor, past 
goed binnen het concept van duurzaam gebouw als 
organisme. Door flexibiliteit niet als uitgangspunt te 
beschouwen, ontstaat flexibiliteit in gebruik door 



polyvalente ruimtes en overdimensionering . 

Kader als architectonische opgave 

Het gebouw manifesteert zich als een groot frame 
waarbinnen een vrij indeelbare ruimte ontstaat. 
Binnen dit frame bevinden zich twee torens met 
een woon en werk functie. Ook deze twee torens 
zijn opgebouwd uit een frame die de vrije ruimte 
begrenst. In feite bestaat het totaalplan uit drie 
begrenzende frames. Het kaderconcept, afkomstig 
van Bernard Leupen, benadertdeveranderbaarheid 
van woningen vanuit het permanente. ""Het is 
juist het onveranderbare, het permanente dat 
voorwaarden schept voor veranderbaarheid, het is 
het permanente dat vrijheid geeft aan het tijde/ijke. 
Dit permanente is het kader en definieert de ruimte 
waarbinnen de verandering plaats kan vinden. ·· 
[2002, Leupen, B.] 
Naast het scheppen van voorwaarden voor 
veranderbaarheid moet het kader ook voorwaarden 
scheppen voor de ideale woon- en werkomgeving 
en voor het imago. Deze voorwaarden vertalen zich 
in ruimtelijke zin voor de torens in een open structuur 
in verticale richting (interactie tussen verschillende 
verdiepingslagen), gezamenlijke ruimtes met 

Ontwerp Concept 

Boven 
schema concept vrijheid binnen een kader (vaste begrenzing) 
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verscheidene sferen en een versmelting van woon
en werkfuncties. In relatie tot de stad moet het 
kader zich openen naar het publiek (toegankelijk 
netwerk) en een karakteristiek beeld vormen (icoon 
voor de stad). De rol van de architect is de balans 
vinden tussen de te ontwerpen ruimte en de vrije 
gebruiksruimte over te Iaten aan de invulling van de 
gebruiker. Dit is in tegenstelling tot de klassieke rol 
van architect als ontwerper van de gecontroleerde 
ruimte. De architectonische kwaliteiten van het 
gebouw moeten de eigen inbreng van de gebruiker 
toelaten zonder aan kracht te moeten inboeten. 
Juist het gebruik van het gebouw moet een 
extra dimensie toevoegen die het dynamische 
karakter van de creatieve stad representeert. In 
het ontwerpproces wordt het kader (constructie & 
ontsluiting) de architectuur die de vrijheid voor de 
gebruiker genereert. ·Naar gelang het kader sterker 
gearticuleerd wordt, vergroot het de vrijheid van 
hetgeen ingekaderd wordt. ·· [2002, Leu pen, B] 

De functies van de plint en de torens zijn beide 
van verschillende aard. De openbare functies in 
de plint richten zich meer op het netwerk en de 
relatie met de stad. De begrenzing van de plint met 
een open karakter dient niet als een harde grens 
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ervaren te worden. Hier vindt een samensmelting 
plaats van het gebouw met de openbare ruimte. 
De begrenzing van de loren heeft juist een meer 
gesloten karakter om de ervaring van de interne 
leefgemeenschap, die voortkomt uit de woon/werk 
functie, te versterken. Met een overeenkomstige 
grensoplossing worden deze twee karakters 
uitgedrukt. Door een zelfde oplossing te zoeken 
kunnen twee verschillende karakters toch samen 
een eenheid vormen. De constructieve gevel die de 
grens van de plint en de torens vormt is opgebouwd 
uit dezelfde prefab elementen, maar hebben door 
een andere samenstelling een andere uitstraling. 

In het komende hoofdstuk wordt duidelijk hoe het 
permanente kader zich verhoudt tot de generieke 
ruimte en hoe de torens zich tot de openbare 
ruimte verhouden. De relatie tussen de functies in 
de generieke ruimte komt voort uit de plaatsing en 
orientatie ten opzichte van elkaar. Het zal blijken dat 
een vrij en dynamisch gebouw dat communiceert 
op aile schaalniveaus een meerwaarde is voor 
zowel stad als individu. 
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LOCATIE 

De locatie van het gebouw is het gebied waar op 
dit moment het beursgebouw is gevestigd. Deze 
locatie staat allanger ter discussie, omdat de functie 
van het beursgebouw het gebied een 'grauwe' 
uitstraling geeft. Het gebouw is een gesloten blok, 
dat nauwelijks met zijn omgeving communiceert. De 
evenementen die in het beursgebouw plaatsvinden 
zijn niet continu met het gevolg dat de locatie vaak 
ongebruikt blijft. De functie van een beursgebouw 
hoeft per definitie niet op een toplocatie gelegen te 
zijn. Het publiek komt gericht naar een evenement. 
De bereikbaarheid is natuurlijk wei een belangrijk 
aspect. In dit geval is de ligging bij het station goed 
voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer. 
Echter de ligging in de stad heeft wei gevolgen voor 
het bereik met eigen vervoer. Parkeervoorzieningen 
zijn schaars. Een ligging verder van het centrum a an 
een belangrijke verkeersas zou zorgen voor een 
betere bereikbaarheid met de auto. Pendelbussen 
kunnen immers worden ingezet om reizigers per 
openbaar vervoer naar de locatie te brengen. 

Linker paglna 
plattegrond Eindhoven met creatieve broedplaatsen: locatie van mijn 
geOOuw, centraaltussen Strijp-S, TU/e en \IVitte Dame, versterkt onderlinge 
relalie en maakl hel netwerk loegankelijk voor een breder publiek 

Ontv•erp Locatie 

Door de nieuwe ontwikkelingen op 
stedenbouwkundig gebied in Eindhoven heeft 
de locatie bij het station een nieuwe betekenis 
gekregen. Het vormt nu het begin van de as richting 
Strijp-S. Deze as moet in de toekomst de connectie 
tussen het centrum en Strijp-S worden. Maar 
ook de connectie tussen het nieuwe overdekte 
winkelcentrum Piazza en de buurt Oud-Woensel 
moet versterkt worden. Door de ringweg ontstaat 
een harde grens tussen het centrumgebied en het 
ten Noorden gelegen woongebied. Het karakterloze 
overgangsgebied van het Beursgebouw maakt deze 
grens aileen maar sterker. Dit overgangsgebied 
dient nu louter als transportgebied. 

De poort van Eindhoven 

Door de ligging in het centrum en aan het trein
en busstation kan deze locatie als de poort van 
Eindhoven worden gezien. Men komt hier letterlijk 
Eindhoven binnen en voor het imago van Eindhoven 
heeft de locatie veel potentie. De eerste indruk 
is van belang bij citybranding. Een expressief en 
karakteristiek gebouw zal dan ook de aandacht 
van het publiek moeten trek ken, maar het moet niet 
bij een eerste indruk blijven. Het is dan ook van 
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belang dat het gebied op verschillende manieren 
communiceert met zijn publiek. Een blijvende 
indruk kan ontstaan door het publiek het gebied 
op diverse wijzen te Iaten ervaren. De manier van 
benaderen, het tijdstip, maar bijvoorbeeld ook de 
situaties die zich afspelen zorgen ervoor dat de 
ervaring van het gebied voor ieder anders is. 

Om terug te komen op de tweeledige functie van 
mijn gebouw, speelt de openbare ruimte een 
grote rol. Het gebouw moet een ideale woon- en 
werkomgeving vormen voor de designstudent en 
de startende designondernemer. Tevens moet het 
gebouw het designnetwerk van Eindhoven structuur 
geven en bekend maken bij een groter publiek. De 
publieke ruimte moet onderdeel worden van het 
gebouw en om een relatie aan te gaan met zijn 
omgeving moet het gebouw een extravert karakter 
hebben. Het kader begrenst het gebied visueel, 
maar nodigt het publiek uit door zich te openen. 
Door het kader wordt het open karakter richting het 
hart versterkt. 
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Bereiken van een groot publiek 

Het overgangsgebied tussen centrum en 
woongebied leent zich goed om als designpodium 
te functioneren. Maar ook als woonomgeving voor 
de creatieve klasse die een dynamische omgeving 
in de stad prefereert. Deze dynamiek is al 
aanwezig door de verschillende verkeersassen die 
het gebied doorkruisen en daarbij zorgen voor een 
continue beweging. Ten zuiden van het gebied ligt 
het verhoogde spoor waar het treinverkeer voorbij 
komt. Ten noorden van het gebied is de binnenring 
van de stad gevestigd. Op deze belangrijke autoweg 
passeert het gemotoriseerde verkeer het gebied of 
gaat het juist voorlangs door richting het centrum. 
De directe verkeersassen aan het gebied liggen op 
hetzelfde niveau als het gebouw. Een knooppunt 
van fietsers is beeldbepalend voor de dynamiek 
van het gebied. Door middel van fietstunnels zorgt 
de infrastructuur voor fietsers dat zij vanuit dit punt 
aile richtingen op kunnen. De fietstunnel richting het 
deelgebied Oud-Woensel vormt de as die de grens 
met het centrum doorbreekt. Deze as, ten westen 
van het gebouw, vormt het voetgangersgebied dat 
in direct contact staat met het gebouw. In de vorm 
van een winkelstraat probeert het in het verlengde 



L. 

Ontwerp: Locatie 

Boven 
plattegrond van stationsdistrict; kavel van huidig beursgebouw gelegen aan 
busstation en spoorweg 
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te staan van het winkelcentrum en een relatie aan 
te gaan met het overdekte winkelcentrum Piazza. 
Via de tunnel onder het spoor komt men in het 
Piazza. 
De diverse stromingen hebben ieder een eigen 
manier van benaderen. Dit geeft het gebied 
verschillende gezichten, aangezien het vanaf 
verschillende niveaus, zichtlijnen en snelheden 
ervaren wordt. 

Hoogbouw 

De gemeente Eindhoven heeft in de stedelijke 
nota's een visie ontwikkeld over hoogbouw als 
integraal onderdeel van het stedelijke imago. 
De gemeente wil een bewuste toepassing van 
hoogbouw om expliciet bij te dragen aan bewuste 
beeldvorming van de stad. Hoogbouw zorgt daarbij 
ook voor een meer stedelijk karakter, waar de 
gemeente naar streeft. 
Het gebied waar mijn gebouw is gesitueerd past 
binnen de context van deze visie. Het stationsdistrict 
is ook een van de concentratiegebieden voor 
hoogbouw. 
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Door te kiezen voor hoogbouw, zal de locatie 
van het beursgebouw niet dichtslibben door een 
massavolume. De verticale organisatie in de 
twee torens maakt het mogelijk de plint onderdeel 
van de openbare ruimte te worden. De plint is bij 
hoogbouw van essentieel belang maar wordt ook 
vaak onderschat. Het open karakter van de plint 
moet ervoor zorgen dat het gebouw niet aileen 
bijdraagt aan de beeldvorming van Eindhoven, 
maar juist ook actief deelneemt aan de ervaring 
van de stad. 



linker pagina 
links; zicht op locatie vanaf perron treinstation 
midden; busstation aan Noordzijde van treinstation 
rachis; fietstunnel aan as centrum-ouct.Yoensel 
Rechts 
boven; schema locat1e met verkeerslijnen 
midden: schema locatie met begrenzingen en as centrum-oudwoensel 
onder; schema zicht op locatie vanuit omliggende functies 

Ontwerp: Locatie 
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ANALYSE GEBOUW 

Programma van eisen 

Een gebouw dat is voorbereid op toekomstige 
ontwikkelingen, kan niet ontworpen worden 
als een versteend programma van eisen. Het 
adaptief vermogen voortkomend uit polyvalente 
ruimtes en overdimensionering, maakt het 
mogelijk van functie te veranderen. Toekomstige 
ontwikkelingen kunnen leiden tot verschuivingen in 
het programma. Het programma van eisen dat nu 
in het gebouw is geplaatst, is dan ook gebaseerd 
op de hedendaagse positie die Eindhoven als 
Designstad inneemt. Het gebrek aan structuur 
in het netwerk op designgebied, moet opgelost 
worden door het concentreren van belangrijke 
instanties die zich richten op stimuleren, faciliteren 
en promoten van de creatieve industrie in de 
regio Eindhoven. Woningen voor designstudenten 
zijn voorzien van collectieve werkruimtes die 
interactie bevorderen. Deze woningen moeten 
de woningschaarste enigszins opvangen en een 
inspiratievolle omgeving vormen waar talent zich vrij 
kan ontplooien. Een omgeving waar informatie en 
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materiaal binnen handbereik is zoals de materialen 
bibliotheek. Maar ook ruimtes, waar men op 
informele wijze elkaar kan ontmoeten en informatie 
kan uitwisselen. Een restaurant gebaseerd op het 
concept 'food & design' combineert design met 
een eetervaring dat aile zintuigen prikkelt. Design 
moet op deze manier bij een groter publiek bekend 
worden. Ook een expositieruimte met lezingzalen 
draagt bij aan een actieve betrokkenheid van aile 
mensen die enige interesse hebben in netwerk van 
design dat Eindhoven te bieden heeft. 

2 woon/werk torens; 13 woonunits, 104 
kamers, verhuurbare atelierslkantoren, 
wasruimte, fietsenstalling , gezamenlijke 
buitenruimte 
Expositieruimte; lezingzaal, 
workshopruimte, opslagruimte, 
receptiebalie, garderobe, toiletten, 
buitenruimte 
Werkplaats 
Kantoren; Design Platform Eindhoven, 
Brainport Eindhoven, Stichting Alice, 
Design Connection Eindhoven region 
Materialen winkel 
Materialen bibliotheek 

EAT DRINK DESIGN 

Dit concept om een eetervaring te combineren met design is o.a. als 
l ijdelijke restaurant met expos1tie te bezoeken tijdens de Dutch Design 
\Neek. Diverse toprestaurants tonen hier hun kunsten in een selling 
gecreeerd door talentvolle ontwerpers. Deze ontwerpers ontwierpen 
het servies, glazen en meubilair. maar oak een expositieruimte. 

www.eatdrinkdesign.nl 

EAT 
[Q)~O~~ 
D SIGN 



Horeca; Restaurant (food & design), 
Cafe 
Parkeergarage 
Opslagruimten 
Plein 

Ontwerp: Analyse gebouw 

MATERIAL CONNEXION 

Material Connexion is een globale database van aile nieuwe 
innovatieve materialen. Grote 'Design' steden zeals New York en 
Mitaan beschikken at over een materialenbibliotheek; een fysiek en 
virtueel kenntscentrum waar vormgevers. ondememers en studenten 
materiaal(kennis) kmnen halen en brengen. Designers kunnen niet 
aileen materiaten bezichtigen, maar oak voelen. Met een directe 
connectie met de producent, word! een brug geslagen tussen De.signer 
en het bedrijfsleven. Naast het uitstatlan van materialan organiseer1 
de materialenbibtiotheek ook seminars, workshops en lezingen om 
verschillende facetten en actoren van Design bijetkaar te brengen. De 
bindende functie van een materialanbibtiotheek is voor Eindhoven dan 
ook zeker een meerwaarde. 

www.materialconnexion.com 
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HET GEVELPATROON 

De gevel die het kader vormgeeft heeft een 
belangrijke functie binnen het gebouw. Letterlijk 
is deze dragende betongevel de basis waarop 
het gebouw steunt. De betonnen buitengevel 
vormt de constructie waar balken op rusten. De 
thermische grens ligt achier de betongevel. Door 
de loskoppeling van de draagstructuur met de 
thermische grens ontstaat meer vrijheid in de 
generieke ruimte die overblijft. 

Het dynamische karakter 

Bij de poging het stationsdistrict te revitaliseren, 
dient het gebouw een dynamisch karakter uit te 
stralen. Deze dynamiek moe! op verschillende 
schalen tot uiting komen. Op stedenbouwkundig 
niveau gaat het gebouw onderdeel vormen van 
de skyline die het imago van de stad vormt. Op dit 
niveau zal de dynamiek zich vooral in beeldvorming 
uiten die beperkt blijft. He! abstracte patroon van de 
gevel zal door zijn beweging een dynamisch beeld 
vormen. De abstractie maakt het mogelijk dat ieder 
het op een eigen manier kan interpreteren. Deze 
vrije interpretatie geeft een extra dimensie aan het 
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dynamische karakter. Maar deze beweging van het 
patroon blijft niet in het 2-dimensionele vlak. Door 
de achterliggende glasgevel die de thermische 
grens vormt, krijgt de totale geveloppervlakte een 
diepte. En juist die diepte maakt het mogelijk dat 
de gevel daadwerkelijk in beweging komt. Hierbij 
spelen de natuurlijke elementen een belangrijke 
rol. De dagcyclus zorgt letterlijk voor een beweeglijk 
beeld. De factor tijd wordt ge"integreerd in het 
dynamisch concept. Tijd bepaalt de diepte van de 
gevel. Door de hoek en intensiteit van de lichtinval 
ontstaat schaduw en een contrast tussen Iicht en 
donker. 
De schaal van het gebouw zeit zorgt voor een 
andere dynamiek. Hierbij speelt het gebruik en de 
gebruiker de hoofdrol. Naarmate men het gebouw 
dichter benadert, verandert de abstracte gevel in 
een gevel gekoppeld aan de achterliggende functie. 
Het patroon bestaande uit grote pixels krijgt een 
andere betekenis. De afwisseling tussen open en 
gesloten vlakken onthult de achterliggende ruimte. 
De ruimtelijke organisatie word! nu duidelijk, 
waardoor het gebouw een schaal krijgt. De opbouw 
van de dragende gevel ontleedt zich in elementen. 
Openingen in die elementen worden soms nissen 
en etalages. De dragende gevel vormt visueel een 

Links 
Koshino House, Tadao Ando 
dagcyclus bepaald ambiance ruimte 



begrenzing, maar het wordt duidelijk dat deze grens 
niet als een harde grens beschouwd moet worden. 
De afstand van de ruimtelijke volumes tot aan deze 
grens varieert, waardoor buitenruimtes achter de 
grens ontstaan. Deze buitenruimtes, die deel zijn 
van de openbare ruimte, worden toegankelijk door 
een doorbreking in de gevel. Hierdoor wordt de 
openbare ruimte onderdeel van het gebouw en 
verzacht de grens. 

Links 
52 degrees, Nijmegen door Mecanoo 
dagsituatie; gavel is schaalloos en gebouw 
als sculptuur 
Rochts 
nachtsituatie; functies achter gavel worden 
zichtbear. gavel klijgl een schaal 

75 







HETELEMENT 

Bij de zoektocht naar een basisvorm die oneindig 
kan worden herhaald, heb ik inspiratie gehaald 
uit o.a. lslamitische en Moorse patronen. Deze 
geometrische abstracte patronen werden in 
bouwwerken gebruikt omdat men geen beelden 
mocht gebruiken. 

Naast dat het basiselement een oneindig 
patroon kan vormen, moet het ook constructieve 
eigenschappen hebben. Omdat het de dragende 
constructie vormt, is een goede afdracht van 
verticale krachten een vereiste. Maar ook de 
horizontale krachten o.a. door windkracht, moeten 
door de elementen opgevangen kunnen worden. 
De basisvorm van een oneindig patroon is vaak 
gebaseerd op een hexagon. Om optimaal de 
zwaartekracht af te dragen ben ik toch op zoek 
gegaan naar verticale stijlen. De driehoek is een 
goede vorm om stabiliteit te creeren. Een continue 
vorm ontstaat door een vierkant en ge"integreerde 
driehoek te herhalen. Het grid dat ontstaat door de 
herhaling van het vierkant kan worden verzacht 
door de diagonalen van de driehoeken. Een extra 
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grid ontstaat als de diagonalen als ribben van een 
vierkant worden beschouwd. Het patroon dat dan 
ontstaat wordt ook gebruikt om de stelling van 
Pythagoras te bewijzen. 

De basisvorm is uiteindelijk de vorm waar de 
diagonalen aansluiten op het midden van de 
horizontale en verticale ribben. Na roteren van 
deze vorm blijft de continue belijning behouden. 
Het uitgangspunt voor de gevel is het creeren van 
een patroon van dichte vlakken door het herhalen 
van dezelfde elementen. Door deze elementen te 
roteren zullen dichte vlakken op elkaar aansluiten 
en samen een groter vlak vormen. De gesloten 
vlakken kunnen uiteindelijk verschillende patronen 
vormen die zich lijken te onttrekken van het grid. 
Voor de gevel van het gebouw is gekozen voor vijf 
elementen met een verschillende vlakverdeling. Met 
deze vijf elementen zijn voldoende mogelijkheden 
een karakteristiek beeld te vormen. Ook voor 
de productie is een serie van vijf verschillende 
elementen een goede keuze. Met vijf bekistingen 
kunnen aile prefabelementen worden gestort 
en vervolgens naar de bouwplaats worden 
getransporteerd. Doordat elk element minstens een 
dicht vlak heeft, heeft het een constructief vaste 

Links 
foto van Moors abstract patroon 
Rechter pagina 
boven: schema geschakelde elementen, herhaling en rotatie van standaard 
elementen 
onder; 5 standaard etementen 



driehoek. De gekoppelde vormvaste elementen 
creeren een stabiel kader. De totale gevel resulteert 
in een schijnbare arbitraire vlakverdeling, terwijl 
het op een eenvoudige wijze tot stand komt. Een 
structurele chaos is het gevolg. 

Ontwerp: Analyse gebouw 
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antwerp: Analyse gebouw 
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Ontwerp: Analyse gebouw 
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DE PUNT 

Het frame van betonelementen bepaalt de grens van 
het gebouw. Deze grens moet echter niet ervaren 
worden als een harde grens. De plint bevindt zich 
binnen deze grens, maar sluit niet overal aan op het 
frame. De terugliggende delen van de plint vormen 
buitenruimtes die onderdeel van de plintworden. Het 
frame is op het Zuidwesten 'ingesneden' waardoor 
het zich in deze richting opent. Het frame is vooral 
een visuele begrenzing die juist sterk wordt ervaren 
van een afstand. Deze visuele begrenzing wordt 
minder hard als men het gebouw nadert. De schaal 
van de kleine open 'pixels' in het frame verandert in 
grote open vlakken. Deze open vlakken onthullen 
steeds meer de achterliggende functie van de plint 
en zullen uiteindelijk functioneren als etalages. 
Op deze schaal heeft het gebouw een extravert 
karakter, dat aansluit op de hoofdfunctie van de 
plint; het kenbaar maken van het label 'Design' 
aan een groter publiek en het helder maken van 
het creatieve netwerk. Het gebouw dat begint als 
een mysterieus abstracte sculptuur geeft zich bij 
toenadering steeds meer bloot en nodigt mensen 
uit om zelf op ontdekking te gaan. 
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Ontwerp: Analyse gebouw 

_j . 
==== L__ - ~--

Boven 
situalie met ori~ntatie en ontsluiling gebouw 
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Plint als eta/age en designpodium 

De locatie wordt gekenmerkt door de verschillende 
transportlagen die elkaar doorkruisen op 
verschillende hoogtes. De weg op het Noorden, 
de spoorweg op het Zuiden en de plint van het 
kantoor op het Westen zijn allen ongeveer 4 
meter verhoogd ten opzichte van het maaiveld 
van de plint. Door deze wanden lijkt de plint te zijn 
verzonken in zijn omgeving en is de ontsluiting naar 
het gebied maar op een paar plaatsen mogelijk. 
De orientatie van de functies van de plint en de 
toegankelijkheid is afgeleid aan de wijze waarop 
het publiek het gebouw benadert. Het maaiveld 
niveau is toegankelijk voor fietser, bromfietsers en 
voetgangers. Fietsers passeren het gebouw aan 
de noordzijde van de plint. Hier is een druk fietspad 
aanwezig die parallel loop! aan de kopse noord 
gevel van de plint. Voetgangers zullen voornamelijk 
de plint benaderen vanuit het centrum, via de 
doorgang in het Piazza onder het spoor door. Vanuit 
het bus- en treinstation zullen de voetgangers de 
plint benaderen aan de noordzijde (bij het fietspad). 
Het frame van de plint open! zich dan ook op de 
drie hoekpunten waar een concentratie van publiek 
ontstaat. Bij het plein op het Zuidwesten onthult de 
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'binnenzijde' van de plint zich naar de publieke 
ruimte. Het plein ligt direct aan de voetgangers as 
tussen centrum en woonwijk Oud-Woensel. Deze 
verkeersas neemt op deze plek het plein op, zodat 
een publiekeruimte ontstaat dat onderdeel van de 
plint is. Het plein met een laagdrempelig karakter is 
een eerste stap om design te exposeren en vormt 
de entree tot de binnenruimte. Op het Noordoosten 
van de plint is een knooppunt van verkeersassen; 
kruising autoweg met fiets- en voetgangerstunnel 
richting station. Het frame heeft ook hier een 
opening. De functies aan deze Noordzijde liggen op 
maaiveldniveau terug van het frame. De overdekte 
galerij begeleidt de mensen langs de gevel naar 
het plein. Aan de galerij is een materialenwinkel 
en de entree van de woon/werktoren aanwezig. 
Daarnaast bevindt zich een werkplaats dat 
het creatieve proces zichtbaar maakt aan het 
passerende publiek. Deze werkplaats presenteert 
zichzelf als een etalage en geeft een kijk in de 
wereld van de creatieve klasse. Aan het plein is 
de materialenbibliotheek gevestigd en geeft het 
publiek zicht op de innovatieve materialen die 
door de creatieve klasse word! gebruikt. De we reid 
van design en technologie word! onderdeel van 
de publieke ruimte en komt zodoende binnen 

Rechterpaglna 
Boven 
werkplaats met passerende voetgangers en fietsers 
Onder links 
galerij parallel aan fietspad met werkplaats als etalage 
Onder roc hts 
zicht op hoek gaterij met boven cafe en restaurant 



Ontwerp· Analyse gebouw 
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handbereik van een groot publiek. 
Bezoekers met de auto kunnen parkeren in de 
parkeergarage en komen ook uit op het plein. Een 
grote luie trap is de connectie tussen het plein en 
de hoofdentree op de eerste verdieping. Bij de 
hoofdentree bovenaan de trap is horeca gevestigd. 
Het cafe gebruikt de op het Zuiden georienteerde 
trap als terras, die door zijn informele karakter 
de drempel voor de bezoekers verlaagt. De trap 
kan ook samen met het plein dienen als podium 
voor een buitenexpositie of andere activiteiten en 
initiatieven. 
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Ontwerp: Analyse gebouw 

Boven 
zicht op plein vanuil voetgangerstunnel onder spoorweg; trap fungeert als 
podium 
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Plint als bindende factor 

Naast het extraverte karakter met als doel te 
communiceren naar een groter publiek is de functie 
van de plint het verbinden van aile partijen die op 
designgebied actief zijn. De positie van Eindhoven 
als designstad versterken is pas mogelijk indien 
sprake is van een goed netwerk. Dit netwerk moet 
toegankelijk en helder zijn. Van een designnetwerk 
kan Eindhoven nauwelijks spreken. In de plint zullen 
dan ook de belangrijkste instanties gevestigd zijn 
die zich bezig houden met het designnetwerk. Oat 
loop! uit op initiatieven om verschillende partijen 
nader tot elkaar te brengen, zoals studenten 
met het bedrijfsleven of het bedrijfsleven met de 
gemeente, tot aan het aanbieden van werkruimtes 
voor de startende ondernemer. 
Door deze instanties te concentreren in een 
gebouw is het helder waar men moet zijn om 
informatie te kunnen verkrijgen van alles wat 
zich op designgebied in Eindhoven en omgeving 
afspeelt. De centrale ligging tussen de creatieve 
broedplaatsen Strijp-S, TUE en Designacademie 
maakt he! mogelijk om het gebouw te Iaten 
fungeren als startpunt van he! designnetwerk. 
Via dit orgaan kan verwezen worden naar aile 

+2 

+1 

BG 
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designgerelateerde bedrijven die verspreid liggen 
over de gehele omgeving en nauwelijks binding 
met elkaar hebben. 

Ook de organisatie binnen de plint is helder 
opgebouwd. De eerste verdieping in de plint is de 
laag van waaruit alles is georganiseerd. Op deze 
laag bevindt zich de hoofdentree die ook !evens 
de ontsluiting voor de functies op de begane 
grond en tweede verdieping is. Niveau +1 dient 
als distributielaag voor de omliggende functies. De 
gezamenlijke en openbare functies bevinden zich 
dan ook op deze verdieping. Aangezien niveau 
+1 het vitale hart van de plint is, dient he! een 
overzichtelijke ruimte te zijn. In de torens zijn de 
sanitaire voorzieningen en he! 'snelle' verticale 
verkeer geplaatst. De !oren met entreegebied en 
receptie vormt de ontsluiting naar de plint. Hier 
is de connectie naar de horecavoorzieningen op 
dezelfde verdieping. Men kan via het entreegebied 
naar beneden richting de werkplaats en boven 
rechtstreeks naar de lezingzaal. Bewoners van de 
!oren komen via een aparte ingang ook binnen op 
he! entreegebied op niveau +1. De ontsluiting voor 
de torens bevindt zich wei op het begane grond 
niveau. Zodoende ontlopen de bezoeker van de 

workshopz.aal 
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Linker paglna 
audi torium mel zicht op hangende lezingzaal en trappodium 
Boven 
zicht op auditorium vanUit lezingzael 

Ontwerp: Analyse gebouw 

plint en de bewoners en gebruikers van de torens 
elkaar. 
Rechtdoor komt men via het entreegebied aan in 
de plint; een ruimte met dubbele hoogte. Dit geeft 
de bezoeker meteen een ruimtelijk beeld van de 
gehele plint. In deze ruimte is een lunchkiosk 
aanwezig waar iedereen voor koffie en lunch 
terecht kan. Voor een uitgebreide lunch kan men 
terecht in het restaurant die in de middag dienst 
doe! als lunchroom. De grote ruimte met lunchkiosk 
doet dienst als auditorium en de aansluitende trap 
als het podium. De trap kan gebruikt worden als 
zitgelegenheid maar ook als expositieruimte. Door 
de dubbele hoogte is ook de bovenverdieping 
zichtbaar, waar twee kantoren en de lezingzaal 
met een capaciteit van 150 personen aanwezig 
zijn. De grote glazen wand van de zaal richting het 
auditorium maakt de functie als lezingzaal meteen 
duidelijk. De lezingzaal 'hangt' in de ruimte en 
trekt samen met de grote luie trap de aandacht. 
Het word! voor de bezoeker meteen duidelijk dat 
via de grote trap de functies op de boven- en 
benedenverdieping te betreden zijn . Bij de trap is 
visueel contact over aile drie de verdiepingen en 
krijgt de plint een open en helder karakter. 
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Achter en rechts van de trap bevinden zich 
vergaderruimtes die door de kantoren worden 
gebruikt. Deze 'hokjes' bestaan uit translucent 
glazen wanden die de privacy waarborgen. Achter 
de trap is een workshopruimte aanwezig. Deze 
glazen 'doos' staat midden in de ruimte zodat een 
circulatieruimte rondom ontstaat. De rest van deze 
ruimte wordt opgevuld met transparante 'hokjes'. 
Deze functioneren als vitrines voor exposities. 
Het voordeel van de vitrines is de bescherming 
van de tentoongestelde producten, zodat geen 
intensief toezicht nodig is. De 'hokjes' zijn zo ten 
opzichte van elkaar gerangschikt, dat zichtlijnen 
ontstaan die weer een routing definieren. Doordat 
'hokjes' soms naar voren steken of juist terugliggen 
ontstaan vernauwingen en open restruimtes. 
Dit concept is ook toegepast in het 21st Century 
Museum of Contemporary Art in Kanazawa (Japan) 
ontworpen door SANAA architecten. Dit geeft het 
geheel, samen met de gradatie in transparantie, 
een gelaagdheid in horizontale zin. De restruimte 
die door de 'hokjes' wordt gedefinieerd kan op 
verscheidene manieren worden gebruikt. Open 
restruimtes worden rustpunten in een continue 
expositieroute. Door middel van vides en een 
buitenruimte (ook in de vorm van vitrines) is het 

94 



Boven 
exposi tie wordt deel van de circulatieruimte tussen de glazen vitrines en 
vergederruim tes 
Linker pagina 
links; maquette 21st Century Museum of Contemporary Art, Kanazawa 
Japan door SANAA 
rachis; Museum, SANAA, rastruimte (gang) ontstaat door opvulling ruimte 
door blokken 

Ontwerp: Analyse gebouw 
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Boven 
buitenhof in plint met zichl op torens 
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Ontwerp: Analyse gebouw 

mogelijk o.a. een blik te werpen in de onderliggende 
materialenbibliotheek. De buitenruimte voorziet de 
ruimte van extra daglicht. De vergaderruimtes, 
opslagruimtes, workshopzaal en vitrines bevinden 
zich in dezelfde ruimte maar kunnen onafhankelijk 
van elkaar functioneren. Dit is mogelijk doordat 
de ontsluiting van de vergaderruimtes van de 
expositieruimte af is gericht. Door deze verweven 
organisatie is een multifunctionele open ruimte 
ontstaan. De grate oppervlakte van niveau +1 
wordt door deze gelaagdheid doorbroken, zonder 
de overzichtelijkheid te verliezen. 

In de plint vindt een concentratie aan activiteiten 
plaats. Deze activiteiten lopen parallel aan 
elkaar, waardoor de verschillende groepen 
mensen (bezoekers expositie, studenten, 
kantoormedewerkers enz) sociaal met elkaar 
in contact komen en exposities optimaal een 
breed publiek bereiken. Het geheel vindt plaats 
in een informele steer waar men informatie kan 
uitwisselen en elkaar zal stimuleren. Het gevolg is 
een inspirerende omgeving met een laagdrempelig 
karakter. 
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Rechter pagina 
kantoor Design Platform Eindhoven op niveau +2 van plinl; ftexplekken 
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Ontwerp: Analyse gebouw 
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DOORSNEDE AA• 
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Ontwerp Ana lyse gebouw 

105 





Linker paglna 
foto design geexposeerd in eta/age tijdens de etalageroute van Dutch 
Design Week 

Ontwerp: Analyse gebouw 
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DE TORENS 

De twee torens zijn ingekapseld in de plint, maar 
hebben een eigen functie. Deze torens hebben 
een meer privaat karakter. Ze vormen een 
woonomgeving voor studenten van een creatieve 
studie; Design Academie, TU Industrial Design, TU 
Bouwkunde, Grafisch lyceum. De ontsluiting van de 
torens is apart van de hoofdontsluiting in de plint. 
De ruimtes in de toren zijn zo ontworpen, dat ze 
voldoen aan de woonwensen van de bewoners op 
collectiefen individueel niveau. Dewoonwensenvan 
de creatieve klasse kenmerken zich voornamelijk 
in de behoefte anderen te ontmoeten in een 
dynamische omgeving. Daarbij speelt het wonen 
zich niet aileen af in de woning zelf, maar breidt 
het zich uit naar de omgeving. De (semi) publieke 
ruimte vormt een onderdeel van de woning. In de 
torens transformeert de ontsluitingsroute in een 
gezamenlijke functionele gebruikersruimte. Hier 
ontmoeten de verschillende disciplines elkaar 
wat leidt tot kruisbestuiving. Door kruisbestuiving 
komt weer innovatie tot stand. Wat ook opvalt bij 
de creatieve klasse, is de combinatie van wonen 
en werken. Deze !open parallel aan elkaar en gaan 
24 uur per dag door. Elke woonunit heeft daarom 
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ook een atelierruimte die een verlenging is van de 
woonruimte. Naast de woonunits bevinden zich 
ook verhuurbare kantoren annex ateliers voor de 
startende creatieve ondernemer. Zodoende komen 
studenten ook in contact met het bedrijfsleven. 
Deze combinatie van wonen en werken samen 
met het introverte karakter versterkt het commune
gevoel. Ondanks het enigszins gesloten karakter 
vormt de binnenruimte een open structuur waar 
verschillende verdiepingen met elkaar in verbinding 
worden gebracht. De generieke ruimte in de toren 
is flexibel in te delen en dit geeft de gebruiker de 
vrijheid deze ruimtes naar eigen inzicht te vormen. 
De inspirerende leefgemeenschap in de torens 
zal een meerwaarde vormen voor Eindhoven 
Designstad. 

Rechter pagina 
foto maquette: visuele connectie tussen verschillende lagen door helix 



Ontwerp: Analyse gebouw 
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Ontwerp: Analyse gebouw 

DOORSNEDE CC' 
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De torens zijn zo ten opzichte van elkaar en de 
plint gepositioneerd, dat ze afzonderlijk van elkaar 
kunnen functioneren maar wei een collectief beeld 
vormen. De torens zitten beide aan de buitengrens 
van de plint, zodat de ontsluiting van buiten 
mogelijk is. Dit in tegenstelling tot de ontsluiting 
van de functies van de plint aan het plein. Door de 
hoogte van de torens zijn deze vanaf vele punten 
zichtbaar. De onderlinge positie van de torens is 
vanaf ieder zichtpunt weer anders (ook mede 
door de verschillende hoogtes). Als men vanaf 
het station richting het gebouw kijkt, vormen de 
twee torens een poort. De torens liggen op de as 
van de winkelstraat de Derner precies in elkaars 
verlengde. Vanaf dit zichtpunt versmelten de twee 
torens sam en tot een loren. Het passerende verkeer 
ervaart het gebouw als !wee torens die langs 
elkaar bewegen. De verschillende beeldvorming 
die de torens vormt, komi het dynamische karakter 
van het gebouw ten goede. De kernen van de 
twee torens zijn 90 graden ten opzichte van elkaar 
gedraaid. De functies in de torens zijn daardoor per 
toren verschillend gericht. Een deel van de torens 
overlap! elkaar, zodat hier directe inkijk van de ene 
loren naar de andere mogelijk is. Op deze posities 
gaan de beide torens een relatie met elkaar 
aan. Door de onderlinge positie en de 90 graden 
draaihoek hebben de beide torens, met dezelfde 
opbouw, binnenruimtes met een ander karakter. 
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Boven 
zicht vanaf winkelstraat de Derner nchting w1nkelcentrum P1azza met op de 
achtergrond de twee torens in elkaars verlengde 

Rechter pagina 
benadering plint via fietstunnel op maaivetd niveau 



Ontwerp Analyse gebouw 
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Ontwerp: Analyse gebouw 

Links 
gebouw a/s icoon voor de stad gezien vanaf busstation 
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Kader en generieke ruimte 

Het aanpassingsvermogen van het gebouw in 
de toekomst komt niet voort door flexibiliteit als 
uitgangspunt te nemen. Het gebouw moet zich door 
de jaren kunnen aanpassen aan maatschappelijke 
veranderingen en stedelijke ontwikkelingen. Dit kan 
ertoe leiden dat de woningen in grootte uitbreiden 
of krimpen of dat juist functies veranderen. 
Deze ontwikkelingen vinden plaats gedurende 
een tijdsperiode van tientallen jaren. Het is dan 
ook van belang de flexibiliteit te koppelen aan 
een tijdsfactor. Zoals ik al in het vooronderzoek 
heb vermeld, beschrijft Bernard Leupen in zijn 
onderzoek 'kader en generieke ruimte' dat men 
vrijheid genereert door een scheiding te maken 
tussen een permanent en een veranderend 
onderdeel. Bij de ontkoppeling van de vijf lagen (de 
constructie, de huid, de enscenering, de dienende 
elementen, de ontsluiting) kunnen verschillende 
lagen tot het permanente kader behoren, die 
uiteindelijk de generieke ruimte vormen. In de 
torens wordt het kader gevormd door de drie lagen 
constructie (balken, dragende gevel), dienende 
elementen en ontsluiting. Deze lagen vormen de 
randvoorwaarden waarbinnen de generieke ruimte 
mogelijk wordt. De generieke ruimte bestaat uit de 
huid (glazen gevel) en de enscenering. Vrijheid en 
flexibiliteit wordt gecreeerd door de wijze waarop 
het kader is ontworpen. De kern en dragende 
buitengevel dragen de verticale krachten af en 
vormen sa men met de balken de constructie van het 
gebouw. De dienende elementen zijn ge·integreerd 
in de balken en de kern, waardoor ze niet tot de 
generieke ruimte behoren. De balken die het grid 
vormen, overspannen de gehele binnenruimte. 
Dit is mogelijk omdat de dragende gevel buiten is 
geplaatst. Deze buitenconstructie wordt ook wei 
een exoskelet genoemd. Een exoskelet heeft als 
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voordeel dat de draagconstructie geen onderdeel 
van de huid of binnenruimte wordt. In de torens zijn 
daardoor geen kolommen nodi g. Door de kolomloze 
binnenruimtesenweggewerktedienendeelementen 
ontstaan grote open ruimtes die flexibel gebruikt 
kunnen worden; polyvalente ruimten. Deze ruimtes 
zijn enigszins overgedimensioneerd en maken het 
mogelijk verschillende functies te huisvesten. Met 
een verdiepingshoogte van 3300mm is het mogelijk 
de ruimte als werk- en woonruimte te gebruiken. 
De ontsluiting in de kern is om de twee verdiepingen 
aanwezig. De tussenlagen zijn aileen bereikbaarvia 
de buitentrap (helix) of binnentrap van een woning. 
In principe bestaat een verdiepingslaag uit een 
dubbele verdiepingshoogte. De verdiepingslagen 
waar de kern op uitkomt behoren tot de permanente 
laag. De zogenaamde tussenlaag kan flexibel 
ingedeeld worden. De balken op de tussenlaag 
die een grid vormen, vormen een open structuur. 
Vloervlakken vullen de tussenlaag op waar men 
een functie nodig heeft. 
Met dit modulaire principe wordt de toren 'opgevuld', 
maar door de diverse mogelijkheden zullen overal 
verschillende ruimtes ontstaan. De open vlakken 
die de vides in de ruimtes vormen, zorgen voor 
visueel contact tussen de verdiepingen. 

Het contact tussen de verdiepingen blijft niet aileen 
bij visueel contact. In de toren is een secundaire 
route aanwezig die als een helix naar boven draait. 
Deze trap gaat langs de gevel geleidelijk omhoog 
en brengt de verschillende verdiepingen met elkaar 
in contact. Op de hoekpunten heeft men zicht naar 
boven en beneden over de hele breedte van de 
toren. Dit geeft een ruimtelijk effect. De trap is 
3000mm breed waardoor het niet een element 
in de ruimte is, maar juist een raumplan wordt; 
het definieert de ruimte. De trap wordt door zijn 
afmetingen een gebruiksruimte. Deze gezamenlijke 



Ontwerp: Analyse gebouw 

Rechter paglna 
schema verdiepingslagen in toren 



gebruikersruimte zal de publieke ruimte voor de 
toren worden en als een rode draad aile functies 
koppelen. De functie van deze 'verticale straat' 
als verkeersruimte komt meer op de achtergrond 
aangezien hier verschillende functies gevestigd 
zijn. In plaats van een routing heeft het meer het 
karakter van verschillende ruimtes met elk een 
eigen sfeer die in elkaars verlengde liggen. Deze 
functies varieren van koffiehoek tot expositieruimte 
en van buitenruimte tot lezingruimte. Op de 
tussenverdiepingen zullen de verhuurbare kantoor/ 
ateliers aan de helix liggen. Deze zijn oak aileen 
via de helix te benaderen, aangezien de ontsluiting 
van de kern een verdieping boven en onder de 
tussenverdieping uitkomt. Oak zullen op sommige 
tussenverdiepingen gezamenlijke wasruimtes 
aanwezig zijn, die de verschillende woonunits 
kunnen gebruiken. Dit versterkt niet aileen het 
samenhorigheidsgevoel maar het stimuleert oak 
het gebruik van de helix. De traplijn wordt oak 
in het gevelbeeld zichtbaar. Juist overal waar 
de traplijn een open gedeelte van het frame zou 
doorkruisen zit een dicht vlak in het element. Deze 
randvoorwaarde zorgt voor een concentratie van 
verdichte vlakken en heeft een patroon tot gevolg. 
De helix geeft dus niet aileen een dynamisch beeld 
naar zijn omgeving, maar is oak dynamisch in 
gebruik. Door de verschillende functies en steeds 
andere orientatie ervaart men ondanks de herhaling 
van verdiepingen, de toren niet als zodanig. 
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Boven 
schema gevel met traplijn; traplijn als randvoorwaarde voor gesloten 
elementen 
Rechlerpagina 
links; schema loren gestapelde woonunils 180 graden gedraaid 
midden; schema loren helix als koppeling lussen lagen 
rechts; schema toren buitenruimtes 
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Elke woonunit bestaat uit twee verdiepingen. 
De onderlaag bestaat uit een atelier en een 
woonruimte. Deze twee ruimtes zijn geheel open 
en flexibel in gebruik. Een woonunit is bestemd voor 
acht studenten. De acht kamers bevinden zich op 
de bovenverdieping. Deze zijn te bereiken via een 
binnentrap in de gezamenlijke woonkamer. Elke 
kamer heeft maar een relatief geringe oppervlakte 
(±12m2). De kamer is echter groat genoeg voor de 
student om zich terug te kunnen trekken. Omdat 
het wonen zich overwegend in het collectieve 
gedeelte afspeelt, zullen de kamers voornamelijk 
aileen als slaapruimte gebruikt worden. De kamers 
zijn aan de gevel geplaatst zodat in het midden 
een vide ontstaat. Dit geeft de woonruimte een 
ruimtelijk karakter en maakt soms zelfs visueel 
contact over drie verdiepingen mogelijk (t.p.v. de 
helix). In de torens is een gradatie van publiek naar 
prive; publieke ruimte (helix)- atelier- woonruimte 
- kamer. 
Door de draaiing van de helix komt de connectie 
van de helix met de kern om de twee verdiepingen 
van de andere zijde. De woonunits draaien 180 
graden mee met de helix, zodat de helix steeds de 
atelierruimte doorkruist en de woonruimte samen 
met de kamers een dubbele hoogte heeft. De 
tussenverdieping boven het atelier heeft steeds 
een andere functie of juist geen functie(kantoor, 
wasruimte etc.) die aileen te bereiken is via de helix. 
De torens zijn in feite opgebouwd uit woonunits die 
steeds 180 graden ten opzichte van elkaar zijn 
gedraaid. De restruimte wordt op diverse wijzen 
opgevuld met andere functies. De glasgevel die 
niet dragend is, is op sommige plaatsen in de toren 
naar binnen gekeerd. Hier ontstaan gezamenlijke 
buitenruimtes die de helix als binnenruimte 
onderbreekt. 
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gezamelijke buitenruimte in de helix: deze lussenverdieping in de toren 
heeft een aparte sreer doordat de buitenruimte wordt omsloten door het 
rrame 
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Linkerpagina 
gezamenlijke woonruimte van studentenwoonunit. via de binnentrap gaat 
men naar de kamers op de bovenverdieping 
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TECHNISCHE UITWERKING 

Het toepassen van geprefabriceerde elementen in 
mijn gebouw heeft twee verschillende redenen; het 
bereiken van een mate van flexibiliteit en anderzijds 
profiteren van de voordelen in het productie- en het 
bouwproces (zoals hogere productkwaliteit door 
geconditioneerde productie, minder bouwafval en 
het verkorten van het bouwproces). Het gebouw 
is niet opgebouwd uit een gesloten systeem, maar 
uit meerdere verschillende bouwsystemen. Door 
gebruik te maken van verschillende bouwsystemen 
is het van belang dat deze systemen op elkaar 
worden afgestemd. Aangezien men makkelijk 
fabrieksmatig aangepaste bouwelementen kan 
produceren is het technisch betrekkelijk eenvoudig 
systemen op elkaar a ante Iaten sluiten. De uitdaging 
voor de architect is juist om deze bouwsystemen 
onderdeel van de architectuur te Iaten worden; 
verschillende systemen en materialen moeten op 
elkaar uitgelijnd worden, zodat een ritme ontstaat. 
Belijningen moeten een ruimte niet verstoren maar 
juist karakter geven. 
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Door gebruik te maken van een grid dat bestaat uit 
een meervoud van 600mm, wordt een ondergrond 
gevormd die is afgestemd op het maatsysteem 
van veel standaardelementen. Het grid in de toren 
is 3600mm bij 3600mm. Dit grid is gebaseerd op 
de afmetingen van de prefab betonelementen 
van de dragende gevel. De afmetingen van 
deze gevelelementen zijn weer afgeleid uit de 
verdiepingshoogte en de maximale afmeting voor 
transport van fabriek naar de bouwplaats. 
Op de hoekpunten waar de betonnen 
gevelelementen elkaar ontmoeten sluiten balken 
aan die aan de andere zijde zijn bevestigd aan de 
kern. De balken vormen zo het grid van 3600mm 
binnen de toren. Aileen de hoek waar de spiraaltrap 
naar boven komt wordt de balk onderbroken. 
Hier kan de balk niet afsteunen op de dragende 
betongevel om een doorgang naar boven mogelijk 
te maken. De balken steunen op dit hoekpunt op 
een stalen kolom die vervolgens weer steunt op de 
onderliggende balken. Het tussengedeelte van trap 
is aan de binnenzijde weer gekoppeld aan deze 
stalen kolom en aan de buitenzijde wordt deze 
gehangen aan een staaldraad met een diameter 
van 15mm. 
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Boven 
transport prefab etementen van fabriek naar bOuWplaats 
linksonder 
Atlasgebouw, Wageningen door Rafael Vinoly Architects; betonnen 
elementen VOf111en exoskelet; thermische grens losgekoppeld van 
dragende gevel 
Rechtsonder 
Next 21 , Osaka Japan doo< Osaka GAS; experimentele woningbouw met 
open bouwen concept 
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De open vlakken tussen de balk en worden opgevuld 
met vloeren zodat verdiepingen ontstaan. De toren 
is opgebouwd uit woonunits die bestaan uit twee 
lagen (zie hoofdstuk antwerp: toren). De onderste 
verdiepingsvloer behoort steeds tot de permanente 
laag, die bestaat uit kanaalplaatvloeren van 240mm 
hoog. Het totale vloerpakket bestaat uit isolatielaag, 
kanaalplaat, druklaag met vloerverwarming en een 
afwerklaag. De bovenverdieping is de zogenaamde 
flexibele laag. Hier worden de open vloervelden 
opgevuld indien nodig voor kamers, kantoor enz. 
Omdat deze vloeren in de toekomst aanpasbaar 
moeten zijn, worden deze 'Iicht' uitgevoerd. Deze 
vloeren zijn opgebouwd uit koudgewalste C
staalprofielen voorzien van gaten die in de fabriek 
op maat worden gemaakt. Het vloerpakket bestaat 
uit C-profielliggers met secundaire Jiggers, isolatie 
tussen de liggers. Bovenop geprofileerde staalplaat 
met anhydrietlaag en een onderzijde afgewerkt met 
gipskartonplaat en brandwerende plaat. 

Aile vloerdelen steunen af op de onderplaat van 
de balken. Deze onderplaat is behandeld met 
een brandveilige laklaag. Deze balken blijven dan 
oak zichtbaar in het plafond en benadrukken het 
grid in de ruimte. Een verdiepingsvloer bevat drie 

antwerp Technische uitwerklng 

verschillende soorten balken. De hoofdconstructie 
bestaat uit balken die zijn gekoppeld aan 
de buitengevel en de kern. Deze balken zijn 
samengesteld uit twee UNP Jiggers gekoppeld door 
een onderplaat. Elke balk heeft zo een holle ruimte 
die wordt gebruikt als leidingruimte. De bovenzijde 
is toegankelijk, maar wordt afgedekt met een stalen 
plaat. De hoofdbalken !open van een binnenruimte 
door naar een buitenruimte en dienen goed te 
worden geTsoleerd om koudebruggen te voorkomen. 
Secundaire balken liggen haaks op de hoofdbalken 
en lopen door naar de buitengevel of vormen een 
verbinding tussen de hoofdbalken. Zo ontstaat oak 
het grid van 3600mm bij 3600mm. Tertiaire balken 
(UNP profiel) vormen de buitenrand van de vloeren, 
die 600mm terugliggen van de dragende betonnen 
buitengevel. Op de hoeken steunen deze profielen 
op de binnenhoek van de betonnen gevel. 

De dragende gevel (betonelementen) is 
losgekoppeld van de thermische gevel (glasgevel). 
Hierdoor ontstaat een exoskelet dat meer vrijheid 
geeft aan de generieke ruimte. De glasgevel gaat 
op bepaalde plaatsen de toren binnen, waardoor 
de spiraaltrap met daarbij behorende ruimte ineens 
buitenruimte wordt. De vloeren en plafond worden 
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prefab element 2 

opvulgat - blinde verbinding 

schroefdraad d:20mm 1:800mm 

stalen onderplaat 

stalen oplegpunt 

prefab element 1 

aluminium kozijn met dubbelglas 
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aluminium gezet plaatwerk 

isolatie 80mm 

samengestelde ligger U-profiel 

isolatie in fabriek aangebracht 



andryhiet afwerklaag 

druklaag met vloerverwarming 

samengestelde ligger U-profiel 
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Or1twerp: Tech f1 ische uitwerking 

Detail aansluiting vloerbalk- dragende buitengevel 
schaal 1:10 
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Rechter pagina 
schema stappen opbouw van aansluiting vloer (balken) met dragende 
gevet; terugliggende glazen gavel als thermosclle grens 
1. twee elementen aan elkaar gekoppeld met boutverbindingen aan zijden 
2. staten oplegpunt worden over de schroefdraden geplaatst 
3. tweede laag elementen wordt geplaatst; openingen aan onderkant 
tweede element gaan over de schroefdraden eerste element. De schroef
dradert worden vervolgens opgevuld en vormen een blinde verbirtding 
4. samengestelde balk wordt op het oplegpunt gelegd en overspanl van 
gevel tot kern 
5. vloeren en randbalken worden aan gebracht tussen de samengestelde 
balken 
6 . de glazen gevel wordt gemonteerd tussen de verdiepingen 
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3 4 
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hier de thermische grens en zijn op deze plaatsen 
extra gersoleerd. 

Het beeldbepalende gedeelte van het gebouw is 
toch wei de dragende betonconstructie dat zich om 
de torens en plint vouwt. Deze buitengevel lijkt uit 
een monoliet vlak te bestaan, maar deze is in feite 
opgebouwd uit elementen van 3600x3600mm. 
Deze prefab betonelementen worden in de fabriek 
vervaardigd. Zoals al eerder is omschreven 
bestaat de totale gevel uit vijf standaardelementen 
met elk verschillende gesloten vlakken. Door deze 
te draaien ten opzichte van elkaar vormen zij 
een patroon van open en gesloten vlakken. Voor 
de hele gevel zijn in feite maar vijf verschillende 
bekistingen nodig. Door in de bekisting de 'inlay' ter 
plaatse van de hoekaansluitingen te veranderen 
kunnen de gedraaide elementen gestort worden. 
Hiernaast is de opbouw van de gevel ge"illustreerd 
en is te zien dat op de beide bovenhoeken van het 
element een schroefdraad is ingestort. Dit geschiedt 
al in de bekisting. Door een stalen oplegpunt over 
de schroefdraden te plaatsen worden de twee 
elementen aan elkaar gekoppeld. Vervolgens 
worden de bovenliggende elementen geplaatst. 
De onderzijde is voorzien van gaten (in bekisting 
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aangebracht), zodat de schroefdraden in de gaten 
schuiven. De gaten worden aan de binnenzijde 
van het element dichtgestort zodat een stevige en 
blinde verbinding ontstaat. Het oplegpunt is stevig 
ingeklemd zodat de balken veilig opgelegd kunnen 
worden. De ribben van een element zijn 100mm 
breed, maar samen met het aansluitende element 
vormt het een kolom van 200mm breed. Om als 
een kolom te werken dienen de ribben wei aan 
elkaar gekoppeld te zijn. Dit is al het geval op de 
hoekpunten bij de oplegpunten. Omdat de ribben 
van 1 OOmm relatief dun zijn worden zein het midden 
middels een boutverbinding extra gekoppeld. Dit is 
voornamelijk tegen het knikken van de ribben. Ter 
plaatse van een dicht vlak is er geen sprake van 
knik. Waar twee dichte vlakken elkaar ontmoeten 
is een boutverbinding dan ook niet nodig. 

Om de betonelementen makkelijker uit de bekisting 
te halen worden zogenaamde facethoeken 
aangebracht en lopen de ribben en diagonalen 
taps toe naar buiten. De buitenribben hebben de 
helft van de breedte van de diagonalen en het 
element. Nadat twee elementen aan elkaar zijn 
gekoppeld vormen de buitenribben van de twee 
elementen samen een kolom die gelijkwaardig 
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links boven 
gedetailleerd element met racethoeken en valse vi)roeven. verjonging 
ribben naar de buitenzijde van element 
Rechts boven 
gekoppelde elementen met aansluilpunten 
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is aan de breedte van de diagonalen. Omdat de 
buitenzijden van de ribben met facethoeken samen 
een v-groef vormen in het midden van de kolom, 
wordt in het midden van de diagonalen een 'valse' 
v-groef aangebracht om ze een gelijkwaardige 
uitstraling te geven. 

Het element met minstens een gesloten vlak 
bevat een constructieve driehoek. Hierdoor is het 
element in staat zowel horizontale als verticale 
krachten op te nemen. Het frame van geschakelde 
elementen is te beschouwen als een stijf vlak dat 
de windbelasting op de torens kan afdragen. Om 
de capaciteit van de dragende gevel te toetsen 
heb ik enkele berekeningen gemaakt. Uit deze 
berekeningen kan men de minimale oppervlakte 
van de ribben (kolommen) berekenen zodat de 
elementen voldoen om de verticale krachten op te 
vangen. 

Windbelasting 

Als eerste zal de stabiliteit van de loren getoetst 
worden. Daarbij wordt de horizontale kracht die 
door de windbelasting Hw de loren belast berekend. 
Uiteindelijk kan worden getoetst of de toren van 
nature al stabiel is (uitgaande dat het frame stijf is). 
Als de horizontale kracht op een gevelzijde kleiner 
is dan de verticale kracht op een gevelzijde, dan is 
er sprake van een stabiele toestand. 

De richtlijn voor de horizontale kracht door 
wind bela sting op een oppervlak is Hw = 1 ,5 KN/m2 

Om de totale windbelasting te berekenen die invloed 
heeft op een gevelzijde moet men de oppervlakte 
berekenen van de wind die op de gevelzijde een 
kracht uitoefent (de helft van de breedte van de 
toren x de hoogte). 
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opp. windbelasting: 10 x 70 =700m2 

De totale kracht die de wind op een gevelzijde 
uitoefent is: 700 x 1 ,5 = 1 050 KN 

Vertica/e kracht door gewicht 

Nu gaan we bekijken of de verticale krachten op 
een gevelzijde groter zijn de horizontale krachten. 
Als richtlijn voor de zwaartekracht van een 
betonconstructie gebouw is: G = 3 KN/m3 

De inhoud (I x b x h) van de totale loren is 20 x 20 
x 70 = 28000 m3 

Gloren = 3 X 28000 = 84000 KN 

Van het totale gewicht wordt Y. deel afgedragen 
naar een zijde. Daarvan wordt de helfl naar de 
gevel en de andere helft naar de kern afgedragen. 
In totaal zal dus 1/8 deel van het totale gewicht op 
een zijde steunen. 

G zijde gevel = 1/8 X 84000 = 1 0500 KN 

Gz,jde gevel >> Hw dus is er sprake van een stabiele 
constructie 
Oppervlakte van kolom 



Om nate gaan of de rib ben die sa men de kolommen 
vormen voldoende dik zijn om het gewicht te 
dragen heb ik ook een berekening gemaakt. Eerst 
ga ik berekenen wat de minimale oppervlakte van 
een kolom is. Vervolgens ga ik toetsen of mijn 
kolommen hieraan voldoen. 

Op een gevelzijde worden de verticale krachten 
opgenomen door de kolommen . In de praktijk zullen 
ook de diagonalen en dichte vlakken deze krachten 
opnemen, maar die heb ik buiten beschouwing 
gelaten. Als de kolommen al voldoen moet het 
geheel zeker voldoen. 

Een gevelzijde bevat 6 kolommen, dus de kracht 
van G,;jdegevel wordt verdeeld door de kolommen. 

Gkolom: 10500/6 = 1750 KN (per kolom) 

Richtlijn sterkte beton is voor 845 beton = 25 N/ 
mm2 

Dus minimale oppervlakte van een kolom is: 
(1750 x 1 000) /25 = 70000 mm2 => 0,07 m2 

De oppervlakte van mijn kolom is 200mm bij 
400mm dus ~olom : 0,4 X 0,2 = 0,08 m2 

Dit is groter dan de minimale waarde, dus deze 
voldoet. 

Ontwerp: Technische uitwerking 
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VERLOOP ONTWERPROCES 
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REFLECTIE 

"Hoe creeer ik een ideate inspiratievolle woon- en 
werl<omgeving voor de designstudent en startende 
ondememer die Ievens het imago van Eindhoven 
Designs/ad op een duurzame wijze versterl<t?" 

Met deze probleemstelling ben ik dit verslag 
begonnen. Nu mijn afstudeerproject is afgerond 
kan ik terugzien of mijn doelstellingen, die ik als 
basis voor mijn afstudeerproject heb geformuleerd, 
wei goed tot uiting zijn gekomen. Naast de 
bovenstaande probleemstelling, heb ik nog 
een deelvraag die ik in mijn project heb willen 
oplossen: 

"Hoe kan men binnen de woningbouw een 
gestandaardiseerd product inzetten om flexibiliteit 
te bereiken zonder daarbij de kwaliteiten van 
architectuur te verliezen?" 

Heb ik deze twee vragen kunnen beantwoorden? 
Waar lagen de knelpunten en wat heeft het 
uiteindelijk opgeleverd? lk denk dat ik wei degelijk 
een inspiratievolle woon/werkomgeving voor de 

142 

creatieve student en ondernemer heb kunnen 
creeren. Deze inspiratievolle omgeving komt tot 
uiting in de interactie van verschillende gebruikers 
dat cross-overs bevordert. Deze interactie komt 
door stand door de functies die met elkaar zijn 
geschakeld en elkaar overlappen, maar ook door 
de ruimtelijke opzet van zowel plint als loren. De 
ruimtes zijn niet gedefinieerd door een stapeling 
van verdiepingslagen, maar krijgen door open 
vloervelden een open ruimtelijk karakter. Het 
gezamenlijke gebruik van de restruimte bevordert 
het contact en versterkt de eenheid. De gradaties 
in transparantie geven de gebruikers vrijheid zich 
collectief en individueel te ontwikkelen en spelen 
een spel van zien en gezien worden. 
Het imago van Eindhoven Designstad krijgt een 
boost door de concentratie van het creatieve 
netwerk midden in de stad. Dit maakt het voor een 
breder publiek toegankelijk en vooral helder. De 
etalagefuncties in de plint geven de stad een kijkje 
in de normaal gesloten creatieve wereld. Design 
dat deel wordt van de publieke ruimte maakt de 
drempel van het gebouw lager. De functie van het 
gebouw, mede met de karakteristieke beeldvorming 
vormt zo samen een meerwaarde voor de stad. 

Rechter pagina 
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Het duurzame aspect is verkregen door het 
gebouw een aanpasbaarheid te geven. Deze 
aanpasbaarheid komt vooral tot uiting in het gebruik. 
De open vloervlakken en hoge verdiepingshoogte 
maken het mogelijk een ruimte op diverse manieren 
te gebruiken, zonder flexibele wanden toe te 
passen. Met het vaste kader toon ik aan vrijheid 
te creeren. De permanente buitenconstructie 
maakt het mogelijk vrije polyvalente vloervelden te 
maken. Met de helix geef ik de torens een verticale 
dimensie en voorkom ik een 'saaie' opstapeling 
van verdiepingen, die vaak het gevolg zijn van 
systematisch en modulair bouwen. De ruimtes 
die ontstaan, krijgen allen een eigen ruimtelijke 
ervaring door het verschil in richting, transparantie, 
plaatsing, ordening enz. lk ben er in geslaagd met 
gestandaardiseerde producten een flexibel en 
architectonisch interessant gebouw neer te zetten. 
Daarbij toon ik aan dat een eenduidige oplossing 
geen eenduidige en saaie architectuur tot gevolg 
hoeft te hebben. 

Proces 

lk kan terugkijken op een ontwerpproces die vele 
facetten bevat die inherent zijn aan het ontwerpen 
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van een gebouw. Het afstudeerjaar heeft daarom 
hoogte en dieptepunten gekend, waarbij de 
hoogtepunten gelukkig meer aanwezig waren. 
Het is daarom ook zeker een heel leerzaam 
proces geweest. De start van het afstuderen heb 
ik als een beetje moeizaam ervaren. loch heb ik 
me goed kunnen verdiepen in het onderwerp en 
uiteindelijk een eigen mening kunnen vormen 
die het startpunt was voor het definieren van 
mijn eigen afstudeeropdracht. In het begin van 
het ontwerpproces heb ik lang gezocht naar een 
vormentaal die aansluit op mijn uitgangspunten; 
het creeren van een open structuur waarbij de 
verschillende lagen met elkaar zijn verbonden. 
Uiteindelijk is alles samengevallen en ben ik tot een 
eindproduct gekomen die op verschillende vlakken 
goed tot uitdrukking komt. Ook dit proces was 
niet rechtlijnig , zoals een ontwerpproces betaamt. 
Tegen het einde bleek een deel van het ontwerp 
nog niet helemaal uitgewerkt te zijn. Dit deel (de 
plint) ben ik vervolgens gaan uitwerken en daarbij 
heb ik aile keuzes die ik gedurende het proces 
had gemaakt nog eens gaan nazien. Juist de extra 
reflectie op het ontwerp heeft sommige drastische 
veranderingen opgeleverd, die het hele plan weer 
een stapje hoger hebben gelegd. 
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Abstract 
The paper will focus on the historic development of the urge to industrialize the residential building 
industry. 
One method of avoiding environmental burden caused by building activity is through optimised and 
controlled production. Since the introduction of mass production in the automobile industry, architects 
have looked envious at its benefits. The car, and in particular its manufacturing process, has been 
adapted as a paradigm by many architects in many time frames and for a variety of reasons. 
The comparison of the building industry with the car industry however turns out to be faulty . The 
paper will emphasize on significant differences in evolution, status, life span and perception. 
The conclusions show that the paradigm has become inadequate in our days. Recommendations of 
the paper include an alternative approach of mass production in housing and the plea for a more 
careful implementation of concepts from the automotive industry. 

Figure I : The components lay-out of a Toyota (left) and a 1950 Lustron house (right). 



Introduction 

In our era.the global attention for sustainability and ecological consciousness shines a new light on the 
production of housing. There is renewed attention for eiTiciency. Aspects like reduction of resource 
depletion and better performing houses seem obvious and within reach. II seems a legitimate idea that 
industrialization, prefabrication and mass production are serious options when it comes to a more 
controlled production of houses. The doing-more-with-less slogan seduces us (again) to the advantages 
of mass production: 

MORE wilh LESS 

Space Waste 
Quality Energy 
Reliability Time 
Pluriformity Weight 
Comfort Money 

F mstration 

Figure 2: The advantages of mass production: more with less. 

Despite the fact that the building industry makes use of an abundance of mass-produced building 
components (bricks, tiles), mass production is a relatively uncommon feature on the scale of the 
(residential) building. II is however the standard in most other industries. The vast majority of the 
everyday products we use are manufactured and assembled in large quantities in an industrial way . 
Architects through the ages have always been rather envious of industrial designers and the realisation 
of their products. One product in particular had great interest of architects since its very beginning: the 
car. For the first time in history, buildings got company from a new kind of enclosed spaces. 

2 Mass production and cars 

The phenomenon of mass production becomes universally visible with the start and raise of the 
automotive industry (some decennia later followed by the aviation industry). The T-Ford, in 
production from 1908 to 1927, becomes the global icon of uniformity, sameness. "Any customer can 
have a car painted any colour that he wants, so long as it's black.", was Henry Ford's proverbial quote. 
The fall of theT-Ford was somehow due to the introduction of (too) many colour options. The choice 
for mere black wasn' t coincidental, it was purely pragmatic. The process of painting and particularly 
drying a car body, took as long as 40 days and was the bottleneck in the production process. Black 
simply was the quickest to dry. [7] It seems a pragmatic dogma reminiscent of the reason why houses 
should be made of brick or wood. Lack of historic notion of how a car should look like, later made the 
implementation of changes and innovations relatively easy and fast. 

3 History of the en paradigm 

Like all stories with significant ingredients of both architecture and technological innovation, the story 
of mass production should in fact start with Joseph Paxton's Crystal Palace in London 1851. A non
residential project that showed Paxton was way ahead of his time. It took another half a century before 
characteristics such as repetition, modularity and standardization were going to play a significant role 
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in society and drew widespread anention of designers and architects. II is in fact logic that architects 
got interested in car d~sign. After all it was a technological advanced and new spatial concept: a 
autonomous moveable enclosed space. 

Figure 3: Le Corbusier: Maison Citrohan 1920 (left) and Voiture Maximum 1928 (right). 

Le Corbusier with his design of Maison Citrohan (1920-'22), was in fact the founder of the direct 
comparison and glorification of the automobile as an example for housing manufacturing. The name 
itself was a pun and a wink to the homophonous French car brand. He was the first architect who 
openly linked the production of houses to the production of cars. Already in 1925 he made the first 
steps in the direction of standardization with the Dom-Ino concept. In 1923 he furthermore propagates 
engineer-aesthetics in his Vers 1me Architecture, where he characterises the house as a machine a 
habiter (a House Machine)· 

"If we eliminate from our hearts and minds all dead concepts in regard to houses and look at the 
question from a critical and objective point of view, we shall arrive at the 'House Machine', the 
production house, healthy (and morally so too) and beautiful in the same way th~ working tools and 
instnunents which accompany our existenc~ are beautiful." [5] 

Le Corbusier literally compares classic buildings with car designs and points out their similarity. In 
powerful images he juxtaposes the evolution of the Paestum and the Parthenon (6'' and 5'' century BC) 
with a 1907 Humber cabriolet and a 1921 Delage ' Grand Sport' to illustrate the similar processes of 
refinement leading to ullimate beauty (Figure 5). 

"Let us display,then, the Parthenon and the motor car so that it may be clear that it is a question of two 
products of selection in difTerent fie lds, one which has reached its climax and the other which is 
evolving. That enriches the automobile And what then? Well it remains to use the car as a challenge 
to our houses and our greatest buildings. It is here that we come to a stop" (Le Corbusier, Vers une 
A rchiteclure) 

He elaborates his ideas in the design of the Pessac housing project ( 1927) and a car design Voilure 
Maximum ( 1928) and the Maison Maximum housing proposal ( 1929) 



Figure 4: Richard Buckminster Fuller: Dymaxion car (left. In the background Fred Keck's 1934 
Crystal House.) and Dymaxion House (right), 1927. 

Designs by Richard Buckminster Fuller, the Eames couple and Jean Prouve intensified the idea that 
housing systems and prefabrication are also architectural topics. Fuller with his 1927 designs of the 
Dymaxion House and Dymaxion Car was anracted, more or less like Le Corbusier, by the efficiency of 
cars. His design proposals appeal to dynamics plus maximum efficiency (= Dymaxion). 

()I. liS \I C> HI L 1: 

Figure 5: Left A I 932 advertisement for Oldsmobile showing the car in front of one of Richard 
Neutra's houses. Right: page from Le Corbusier's Vers une Architecture comparing classic Greek 

atchitecture with the evolution of car design. 

In the 1930's cars were linked to the Modernist movement in architecture. Sometimes literally, like in 
the 1932 advertisement for Oldsmobile ('Modern to the Minute!'), where the cat was photographed in 
front of Richard Neutra's Vander Leeuw Research House in Los Angeles. 
The design approach of Charles and Ray Eames's own house in 1949 was different and, nonetheless its 
overall importance, Jess relevant in this survey. They assembled the entire house from building 
components 'off the shelf' [3] [7] 
After WWII the huge demand for affordable houses gave a great impulse to industrialization of the 
housing industry . Catalogue houses boomed and were partially and/or temporatily successful in the 
USA (Lustron 1950, [4]) and Japan. European anempts however mainly failed. 



In the 70's the mainly British High-tech movement glorified technology and engineers-aesthetics. 
Michael Hopkins for example developed his Parera building system in 1981 for factories and oiTices, 
aiming to result in a 'T-Model' kind of building, directly referring to theT-Ford. [3] 
In 1973 Richard Bender wrote his legendary Crack in rhe Rear-view Mirror. [2] On page 131 Bender 
reverses the paradigm and describes the manufacturing process of a car as in a way that is 'normal' and 
generally accepted in the traditional housing industry . In an hilarious way he describes the laborious, 
time consuming and at times clumsy way the car gets designed and manufactured. The story ends, 
years after the initial sketches of the car were made, with the celebration of the final delivery and 
paying the lawyer's fee. It shows how absurd and old-fashioned the design and realisation of a house in 
fact is. 

4 Cracks in tbe paradigm 

Several differences between cars and houses are of course obvious. Beside the superficial. there are 
also more fundamental differences between cars and houses that make the popular paradigm go faulty . 

Basics: Housing is one of the vital necessaries of life, cars essentially are luxury products. 
Function : Houses accommodate a wide range of aspects of living (working, eating, sleeping) while 
cars are more one dimensional . 
Dynamics: Cars move, houses seldom do, so there is no need for aerodynamics and weight reduction . 
The sheet metal for cars doesn ' t have any competition from brick. 
Batch-size: The total issue of a certain car type is in the IOO,OOO' s or more. Houses generally still are 
prototypes. 
Development : cars had an accelerated surveyable evolution of about 100 years. Residential building 
has a gradual wide-spread complex evolution of over 5000 years. 
Life span: the life span of cars is in the I 0 years range. Houses (in the Netherlands) often have a life 
span of over 75 years. 
Design process : Car designers are employed by the car manufacturing company itself Architects 
rarely are an integral part of a contracting-, building- or housing company. 
Perception: cars are consumer products. Houses are long-term investments. This is perhaps the 
bottleneck in the struggle of residential buildmg to get industrialized. History has proven that this point 
of view is very stubborn and hard to change. [II] 
Flexibilirv : The automotive industry has cultivated and sophisticated the idea of 'optional 
standardization '. Numerous options (colours, engine, 3-5 doors, accessories etc.) within a si ngle car 
type, result in so many different combinat ions that no two cars are identical. This concept is relatively 
new in the housing industry . (For example the Heiwo House ofCEPEZED Architects . [8- II]) 

5 Conclusions and recommendations 

Apparantly the differences between cars and houses outnumber the similarities. There is a certain 
coherence between all the aforementioned aspects. E.g .. the relative short life span of cars, has 
contributed to the idea of cars being consumer products. The enormous numbers of cars being 
produced legitimates the employment of designers in the car industry itself 
All in all houses are more complex than cars, not technically but socially and spatially. Therefore a 
full-scale translation of car-design and -manufacturing concepts to housing would be absurd. Though 
some aspects might be worth further research, like the concepts of 'optional standardization ', 'lean 
production ' and 'zero-stock production' in the housing industry . 



The perceplion of lime is essenlially differenl for houses and cars. In lhe car induslry revoiUiions are 
possible and accepled (space wagons, Smart), lhe housing induslry lolerales only s1ep-by-s1ep 
evolulions. 
Olher aspecls will have lo be adjusled equally carefuL One example is I he idea of prololyping, an idea 
wilh IWo differenl nolions in bolh worlds. The car induslry makes models lo Jearn from, lo modify and 
oplirnize designs. In prololype houses, we Jive. 
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