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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van het afstudeeronderzoek dat de afsluiting vormt van mijn studie 

Bouwkunde met als afstudeerrichting Ontwerp Systemen. Halverwege mijn studie heb ik bewust 

gekozen voor deze richting vanwege de vele mogelijkheden die ik zag voor de combinatie van 

architectuur, onderzoek naar het architectonische ontwerpproces en het gebruik van computer 

software binnen het architectonische ontwerpproces, zoals bijvoorbeeld 3D ontwerpen, animatie 

en simulatie. 

Tijdens mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik mij altijd 

begrensd gevoeld door de opvattingen en methodes die gepaard gingen met het architecturale 

ontwerpproces. Hier bestond (bestaat) een grote aversie tegen het gebruik van de computer ter 

ondersteuning van het creatieve proces. Bij de capaciteitsgroep Design Systems vond ik partners 

in de strijd tegen deze aversie. Ik heb mij altijd geïnteresseerd in de kracht van de virtuele 3d

omgevingen ter ondersteuning van het ontwerpproces, maar vooralsnog ontbrak een geschikte 

omgeving om deze vorm te geven binnen het gehele architectonische ontwerpproces. Met dit 

afstudeerproject combineer ik mijn twee fascinaties; Architectuur en de totstandkoming daarvan. 

Tijdens dit project heb ik een omgeving ontworpen die klassieke elementen van het ontwerpproces 

combineert met een virtuele 3d-omgeving en mij hiermee een methodologie mogelijk maakt die de 

complexiteit van het proces en de architectuur overzichtelijk maakt, en hierdoor de ruimtelijkheid 

van het ontwerp gedurende het complete ontwerpproces de kans krijgt zich te ontwikkelen tot 

spannende en heldere architectuur. Deze omgeving en methodologie heb ik getest en verder 

ontwikkeld doormiddel van een ontwerpopgave waarbij ik gebeurtenis, ruimte en functie heb 

getracht te laten samensmelten tot een ongekende combinatie van een woonwerkprogramma. 

Via dit medium wil ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft 

geleverd aan mijn afstudeerproject. Allereerst wil ik mijn begeleiders, Bauke de Vries, Maarten 
Willems en Marnix van der Meer bedanken voor de prettige en goede begeleiding tijdens mijn 

afstudeerproject. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken die mij tijdens mijn studie 

hebben bijgestaan, in het bijronder mijn vriendin Marina en mijn ouders Anne en Annick Bos. 

Utrecht, april 2008 

Paul Bos 



Samenvatting 

The notion of creating visualisations of buildings before they are built is a long-standing practise. 
Visualisation of a building in advance in not merely a method for presenting a project to a dient, 
but a necessary and real part of the creative processof architecture. Imagined architecture is an 

important mental construct, a means of testing and evaluating architectural processes, even in 
'unbuildable' situations. 
Through the realism of the visualisation, the level of detail in 3d-modelling and the interaction 

with computers, it is possible to immerse ourselves in simulated environments where imaginary 
architecture is materialised and experienced instead of just looking at 2d drawings. This is a 
crucial difference: you become an inhabitant, a participator who can experience and influence, 
not merely a spectator. This is very exciting for the architectural design process as wel! as for 

design communication, which can become far more transparent then before. 

To bridge the gap between the virtual and the ideas of the architect, I created a digital design 
environment that supports intuitive visual interaction between the designer and the computer. 
The environment will contain room for gathering reference projects and producing sketches, 
schemes, diagrams and all other visual material regarding the design. The environment will also 
contain a virtual 3d-space, where the entire design will be evaluated, experienced and simulated. 

All design contentand narratives that are generated during the design process will be intelligently 
linked to virtual 3d-environment. Depending on your location in the 3d-environment, or the 
stage of the design, specific design content wil! be shown and can be added. Consequently the 
virtual 3d-model is not for presentation purposes only. In my approach it is a 3d-archive for all 
visual material involved in the design project and it is a log of all design critics expressed during 
evaluations. The goal of the digital design and communication environment is the embedment of 
virtual3d-space in the architectural design and communication process, and the organisation and 

confrontation of design material in a way that supports the design and communication process. 

In the paper a detailed description of the design environment is presented as well as a report of 
the experiences in the design assignment and general conclusions of the impact on architectural 
design process and communication. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 

Binnen CAAD (Computer Aided Architectmal Design) komt het digitale ontwerpproces 

steeds meer onder de aandacht. Het grote aantal artikelen over pure digitale ontwerpcasussen 

(gebruikmakend van een enkel CAD programma) is een indicatie van de erkenning van de 

voordelen die CAD-software biedt voor het architectonische ontwerpproces. In de meeste van 

deze ontwerpcasussen is er echter geen passende ontwerpomgeving aangezien er voor het gehele 

ontwerpproces slechts een enkel CAD-pakket wordt gebruikt. Hierdoor is het betreffende 

pakket de ontwerpomgeving, en worden de ontwerpmethoden beperkt tot slechts deze die het 

programma aanbiedt. 

De traditionele ontwerpwerkwijze 'pen en papier' wordt gevormd met middelen als pen, papier 

en maquettes. Deze middelen en hun handelingsvrijheid zijn gemakkelijk digitaal vorm te 

geven. Hierdoor treed een herkenbaarheid op binnen de methodologie, omdat het medium in 

principe nog hetzelfde is, maar kan er wel een slag gemaakt worden door gebruik te maken 

van de mogelijkheden binnen een digitale omgeving. Om deze vertaalslag inclusief de voordelen 

te kunnen maken is er een korte analyse gemaakt van de voor- en nadelen van de analoge als 

digitale media. Hierna zal de vertaalslag gemaakt worden naar een digitale ontwerpomgeving 

die oorspronkelijke elementen combineert met de voordelen van deze binnen een digitale 

omgeving. 

1.1 Probleemanalyse 

Door een toename van de complexiteit van het architectonische ontwerpproces en de 

betrokkenheid van steeds meer verschillende partijen, wordt het ontwerpproces steeds minder 

transparant. Het overzicht over de documenten is moeilijk te bewaren door een toename 

in aantal, en het aanbod in wwel digitaal als analoog. Ook het programma van eisen van de 

ontwerpen wordt steeds complexer, met bijvoorbeeld meer bruikbaar/functioneel vloeroppervlak 

tegenover een kleinere kaveloppervlakte. Het 'Computer Aided Architectmal Design' (CAAD) 

gebied zoekt naar oplossingen om met deze complexiteit om te kunnen gaan (Chougui, 2006) (de 

Vries et Al, 2005). 

De software die gepaard gaat met CAAD wordt al breed toegepast in de praktijk door zijn 

snelheid, aanpasbaarheid en zijn sterke communicatieve eigenschappen. Zo is het onvoorstelbaar 

dat doorsneden en aanzichten nog met de hand gemaakt worden. Deze computer ondersteuning 

heeft echter weinig invloed op de ontwerpmethodologie aangezien het zich toespitst op de 
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uitwerkingsfase. De eigenschappen van CAD (snelheid, aanpasbaarheiden vele andere) kunnen 

ook het architectonische ontwerpproces ondersteunen. 

Veel hulpmiddelen die CAAD biedt richten zich op deelgebieden van het architectonische 

ontwerpproces, of oriënteren zich in grote mate op het zoeken naar oplossingen/alternatieven 

binnen gestelde randvoorwaarden. Een digitale omgeving waarbinnen die vrijheid biedt in 

methodieken, en ruimte geeft voor meerdere toepassingen die aansluiten op bekende werkwijzen 

ontbreekt tot op heden nog. 

De beeldvorming die ontstaat bij het computer ondersteund ontwerpproces, is dat de creatieve 

input van de ontwerpende rol wordt beperkt door de ontwerpvrijheid die een dergelijke omgeving 

biedt. De voordelen die het creatieve deel van het ontwerpproces ondersteunen, of zelfs de 

input kan vergroten worden vaak niet gezien. De klassieke methodologie maakt in enkele fasen 

van het ontwerpproces gebruik van schaalmodellen om de ruimtelijkheid en relaties tussen de 

programma's inzichtelijk te maken. Dit brengt echter verscheidene beperkingen met zich mee 

door de afwezigheid van detail door schaal waarmee gewerkt wordt, en de eigenschappen van 

het materiaal. Ook de mate waarin dit ingezet kan worden is beperkt door de tijd dat dit proces 

inneemt. Hierdoor stijgt de vraag naar virtuele 3d omgevingen die met deze complexiteit op een 

snelle manier om kunnen gaan door en door de afwezigheid van schaal gedetailleerder kunnen 

zijn. Ook de mogelijkheid tot automatisering van processen en de inzet in verscheidene processen 

(Oosterhuis, K. 2004) kan hierin een tijdsbesparende factor zijn. 

1.2 Doel van het project 

Doormiddel van dit project hoop ik dat ik meer inzicht krijg in de potenties en voordelen van 

een digitaal ontwerpproces en hoe dit de ruimtelijkheid en helderheid van het ontwerp, en 

het ontwerp- en communicatieproces ten gunste komt. Vanwege de betrokkenheid van meer 

personen, en de vergroting van ontwerpdocumentatie hoop ik tot een proces/omgeving te komen 

waarbij de documentatie helder georganiseerd wordt en het ontwerp duidelijk gecommuniceerd 

kan worden zonder presentatievoorbereidingen. Doormiddel van een virtuele 3d omgeving wil ik 

de ruimtelijke ervaring meenemen als ingrediënt voor het ontwerp- en communicatieproces en 

dit koppelen aan 2d-materiaal. 
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1.3 Onderzoeksvragen 

De verweving tussen digitaal en analoog begint in steeds grotere mate te verschuiven naar digitaal 

omdat digitale bestanden beter beheerd en gecommuniceerd kunnen worden. Het traditionele 

ontwerpproces kent echter nog veel analoge elementen zoals schetsen, aantekeningen en 

maquettes. Hoe kunnen deze worden vertaald naar een digitale omgeving, en ingebed worden in 

een digitaal ontwerpproces, en welke voordelen kunnen hiermee gemaakt worden tegenover de 

analoge versies? Hierbij kan ook de rol van digitaal materiaal, en de ontwerpomgeving bekeken 

worden binnen het communicatieproces. 

"Wat zijn de voordelen van een digitaal ontwerpproces, en op welke manier onderscheiden de 

ontwerphulpmiddelen van een dergelijk digilale omgeving zich van de traditionele?" 

Gedurende het ontwerpproces wordt een hoop data gegenereerd. Hierdoor kan het overzicht 

verloren raken, wat tot gevolg heeft dat bepaalde ideeën die op papier zijn gezet niet gebruikt 

worden. Aangezien een van de krachtige elementen van de computer het beheren van bestanden 

is, zou het interessant zijn om te onderzoeken welke relatie er bestaat tussen het materiaal 

onderling, en hoe dit digitaal vormgegeven kan worden. Het doel hierbij is dat er een duidelijk 

overzicht ontstaat, zodat de kans dat materiaal niet gebruikt of toegepast wordt omdat het kwijt 

geraakt is, of niet op het juiste moment binnen het ontwerpproces zichtbaar is tot een minimum 

wordt beperkt. 

"op welke manier kan het materiaal dat tot stand kamt tijdens het ontwerp- en communicatieproces 

worden georganiseerd/gearchiveerd zodaJ de zichtbaarheid zich aanpast aan het mament binnen het 

ontwerp- en communicatieproces?" 

Dit brengt ook meteen de volgende kwestie op. Omdat het materiaal dat gepaard gaat met het 

ontwerpproces (referentieprojecten, schema's, schetsen, doorsneden, ruimtelijke modellen etc.) 

erg visueel is zou dit het ontwerpproces kunnen versterken door de ontwerper er constant mee 

te confronteren. Hierbij moet specifiek materiaal op specifieke momenten in het proces getoond 

worden. De vraag is hoe er onderscheid in materiaal en moment in het proces gemaakt kan 

worden zodat dit materiaal visueel aanwezig is en bewust of onbewust invloed kan uitoefenen op 

de ontwerper. 

"is het ontwerpproces opdeelbaar in fasen, momenten of onderdelen die direct gerelateerd zijn met het 

ontwerpmateriaal?" 

Subvraag: ''is er binnen deze fasen, momenten of onderdelen een behoefte aan enerzijds ruimtelijke 

evaluatie en anderzijds tweedimensionale evaluatie?" 
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Het laatste onderdeel betreft de virtuele 3d-omgeving. Deze biedt de mogelijkheid om schaalloos 

te modelleren, te visualiseren, en te simuleren met licht en materiaal. De rol van het visuele 

aspect van deze virtuele omgevingen is nog niet uitgebreid onderzocht met betrekking tot het 

ontwerpproces. Welke invloeden hebben schaalloos modelleren, simulatie van materiaal en licht 

en de ruimtelijkheid op het ontwerpproces als deze vanaf de conceptuele tot de eindfasen van het 

ontwerpproces worden ingezet? Is het traditionele 2d-medium plus het maken van schaalmodellen 

te abstract, of ontbreken er middelen om de brug te slaan tussen verbeelde architectuur en reële/ 

waarneembare architectuur? 

" Wat betekent de inzet van een virtuele Jd-omgeving met evaluatie en simulatie voor het creatieve deel 

van het ontwerpproces?" 

Binnen het communicatieproces moeten vaak in zeer korte tijd zeer ruimtelijke en visuele 

elementen van een ontwerp worden gecommuniceerd. Deze worden in het traditionele 

communicatieproces met behulp van doorsneden, plattegronden, schema's, schetsen en 

schaalmodellen gecommuniceerd. Al deze middelen vereisen enige kennis om deze te lezen, en 

zelfs dan is er nog de nodige interpretatie nodig om dit te vertalen naar beelden. Wat kunnen 

digitale omgevingen, en virtuele 3d-omgevingen betekenen voor dit communicatieproces, en kan 

er hierdoor minder aan de interpretatie worden overgelaten waardoor eventuele misinterpretaties 

minder voorkomen? Hoe verhoudt 3d zich hierin tot 2d materiaal? 

" Wat betekent de inzet van een virtuele Jd-omgeving met evaluatie en simulatie voor het architectonische 

communicatieproces?" 

1.4 focus van het project 

Het onderzoek zal zich richten op het creatieve deel van het architectonische ontwerp- en 

communicatieproces. Allereerst zal er aandacht besteedt worden aan een bondig onderzoek 

naar de elementen van het 'traditionele' en digitale ontwerp- en communicatieproces. De voor

en nadelen van beide zullen worden besproken waarna vervolgens een vertaalslag kan worden 

gemaakt naar de ontwikkeling van een digitale ontwerp- en communicatieomgeving. Doormiddel 

van een ontwerpopgave zullen de ervaringen met de digitale omgeving worden besproken 

waaruit conclusies kunnen worden getrokken over de consequenties van dit medium voor de 

ontwerpmethodologie en het communicatieproces. 
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1.4.1 focus binnen het architectonische ontwerpproces 

Via de besproken omgeving zal een volledige ontwerpopgave worden afgerond. Deze 

ontwerpopgave biedt mij de mogelijkheid de omgeving te toetsen op tekortkomingen en 

hiermee aanpassingen te maken of aanbevelingen te doen voor de verbetering van de omgeving. 

Doordat alleen via de omgeving aan de ontwerpopgave gewerkt zal worden, zal een extreme 

versie van het digitale ontwerpproces tot stand komen. Hierbij zullen de verrichte handelingen 

zullen worden bijgehouden, en vergeleken worden met traditionele handelingen in deze fase 

van het ontwerpproces om veranderingen in de ontwerpmethodologie te analyseren. Verder zal 

er aandacht uitgaan naar de manier waarop bestanden worden beheerd binnen de omgeving. 

Welk type bestanden worden actief gebruikt, hergebruikt en verworpen of niet gebruikt tijdens 

het ontwerpproces. Ook zal uiteindelijk het aantal categorieën waarin het ontwerp is opgedeeld 

worden geanalyseerd. 

Om te toetsen of er aan de omgeving iets ontbreekt dat het ontwerpproces kan ondersteunen, zal 

de behoefte aan externe software of andere hulpmiddelen worden bijgehouden per fase van het 

ontwerpproces. 

Aangezien in het ontwerpproces via deze omgeving een grote nadruk ligt op de ruimtelijke 

evaluatie binnen 3d-studio MAX is het interessant om bij te houden in welke fasen 3d wordt 

ingezet als studie naar de ruimtelijkheid van ideeën, wanneer er wordt ontworpen in 3d tegenover 

evaluatie in 3d. Wellicht valt er ook nog een onderscheid te maken in onderdelen van het ontwerp 

afhankelijk van het stadium in het ontwerpproces. Dit zou de behoefde van 3d in verschillende 

fasen van het ontwerpproces kunnen illustreren. Direct gerelateerd is het 2d materiaal in 

dezelfde fase, en onderdeel van het ontwerpproces wat de behoefte aan abstractie, schetsen, 

aantekeningen, en hoge productie zou kunnen illustreren per fase van het ontwerpproces. 

Waar het betreft de verandering van ontwerpmethodologie om gaat in dit onderzoek is de relatie 

tussen 2d- en 3d- als productie of evaluatie binnen het architectonische ontwerpproces. 

1.4.2 focus binnen communicatieproces 

Voor de ontwerpcommunicatie is het belangrijk in welke mate de omgeving ondersteunt als 

medium om het ontwerp in elke gewenste vorm van detail of abstractie onvoorbereid te kunnen 

bespreken. Hierbij zal gelet worden op de bereikbaarheid van het 2d-materiaal ter ondersteuning 

van een gesprek, en de inzet van 3d ter verduidelijking van de relaties in het ontwerp en het 

ontwerp in het algemeen. De interactie tussen de gebruikers en de omgeving zal tijdens het 

communicatieproces in de gaten worden gehouden. 

Ook hier zal een globale indruk van het bovenstaande per fase in het ontwerpproces worden 

gegeven. Dit vanwege de verwachting dat de behoefde voor het gebruik verschillend zal zijn voor 

de verschillende fasen van het ontwerpproces. 
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1.5 Opzet verslag 

Het verslag is als volgt opgezet. Allereerst valt de dubbele voorkant op. Zowel de voor- als 

achterkant van dit verslag is het begin van een verslag. Dit project is vanuit twee zijden benaderd; 

een leesrichting omvat het verslag van Design Systems, de andere van Architectuur. De huidige 

leesrichting betreft het verslag van Design Systems. Hierin zal ik allereerst in Hoofdstuk 2 het 

architectonische ontwerp- en communicatieproces bespreken. Hier zal ik enkele methodes en 

de mogelijkheden om deze digitaal vorm te geven bespreken. In hoofdstuk 3 zal ik een digitale 

ontwerp- en communicatieomgeving die voor dit project is ontwikkeld bespreken. De resultaten 

van een ontwerpopgave gemaakt met behulp van deze omgeving zullen in relatie tot het ontwerp

en communicatieproces zullen in hoofdstuk 4 worden besproken. In hoofdstuk 5 zullen voor 

zover mogelijk de onderzoeksvragen zoals geformuleerd in hoofdstuk 1 worden beantwoord en 

aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. 
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Hoofdstuk 2 Het architectonische 
ontwerp- en communicatieproces 
Het architectonische ontwerpproces is een onvoorspelbaar proces van reflectie en productie 

met een constante stroom van ideeën vanuit de geest van de architect op een bepaald medium. 

De keuze van dit medium is dus direct gerelateerd aan bepaalde ontwerphandelingen of 

-beslissingen, waarmee de basis voor het reflectie- en productieproces wordt gelegd. Tijdens 

het communicatieproces zal de keuze van het medium ook invloed hebben op het beeld van 

het ontwerp. De ruimtelijkheid van het interieur zal moeilijk te communiceren zijn met behulp 

van een schaalmodel, doorsneden en plattegronden. Virtuele 3d-modellen geven al een beter 

beeld van het interieur doormiddel van een virtuele rondwandeling of 3d-visualisaties. In dit 

hoofdstuk worden verschillende traditionele en digitale media, en de invloeden op het ontwerp

en communicatieproces beschreven. 

2.1 kenmerken van het architectonische ontwerp- en communicatieproces 

Ontwerpers zijn zeer visueel ingesteld. De constante drang tot visualiseren bij ontwerpers bewijst 

dit. Continu worden er ideeën gevisualiseerd door snelle schetsen, massastudies, maquettes 

enzovoorts. Tijdens het ontwerpproces van een architecturaal ontwerp, worden er steeds kleine 

sprongen vooruit en achteruit gemaakt. Dit iteratieve proces heeft tot gevolg dat het ontwerp 

geleidelijk vordert, en beslissingen worden genomen aan de hand van de situatie en het materiaal 

op dat moment. 

2.1.1 Het ontwerpproces 

Kenmerkend voor ontwerpen is dat een eindoplossing alleen bereikt kan worden via een aantal 

tussenoplossingen. Dat wil zeggen dat tijdens het ontwerpproces steeds beelden gegenereerd 

worden die veranderd, aangepast, gedetailleerd, overhoop gegooid worden. Beelden van 

tussenoplossingen wijzen de weg naar andere vaak betere oplossingen. Deze beelden bestaan 

uit een hoge productie van schema's, alternatieven door schetsen, doorsneden, plattegronden 

en schaalmodellen met verschillende graad van detail. Dit productieproces is echter geen 

lineair proces, waardoor in dezelfde fase verschillende alternatieven uitgewerkt kunnen worden 

om deze in een later stadium beter te kunnen vergelijken. Dit proces van twee dimensionale, 

organisatorische en schematische alternatieven dat gepaard gaat met hoge productie neemt een 

cruciale rol in binnen het architectonische ontwerpproces en wordt hierna het 'pen en papier 

ontwerpproces' genoemd. 
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Schetsen 

Schetsen als een manier om ideeën te visualiseren, zowel abstract, conceptueel als gedetailleerd 

is wellicht de meest directe manier van ontwerpen. Zonder tussenmedium wordt met behulp 

van een pen een idee gevisualiseerd. Door het ontbreken van dit tussenmedium is het mogelijk 

om dit proces in hoge snelheid vorm te geven. Als de beelden zich binnen de gedachten van 

de ontwerper bevinden zijn deze over het algemeen vaag en abstract, maar worden door de 

transformatie naar een visueel waarneembaar medium geconcretiseerd. Door de waarneming 

vindt directe feedback plaats met de ontwerper waardoor dit proces in een cyclus plaatsvindt. De 

levensduur van deze schetsen is vanzelfsprekend zeer kort omdat ze zodra ze gevisualiseerd zijn 

vrijwel direct hun waarde verliezen omdat de invloed op het creatieve proces al plaatsgevonden 

heeft. Het ontwerpproces kan dan ook beschreven worden als een proces waarbij denkbeelden 

ontstaan op basis waarvan afbeeldingen worden geproduceerd, die weer de aanleiding kunnen 

vormen tot het ontstaan van nieuwe denkbeelden, enzovoorts. 

"Een ontwerpproces zal meestal starten op basis van een vaag visueel beeld en een vaag verhaal 

geprojecteerd in het Intern geheugen van de ontwerper. Tijdens het ontwerpproces zal dan zowel het 

beeld als het verhaal in samenhang met elkaar worden ontwikkeld en gedetailleerd, waarbij steeds 

meer neergeslagen wordt op een extern geheugen oppervlak (het papier, de monitor van de computer, 

enz.)" (Boekholt, JT, 2000) 

Ruimtelijkheid 

De beelden die aanleiding geven tot de generatie van nieuwe ideeën hoeven niet per definitie 

twee dimensionaal te zijn, ook de beelden uit schaalmodellen stimuleren het proces van inspiratie 

en productie. Een kenmerkend onderdeel van het traditionele 'pen en papier' ontwerpproces is 

ook het produceren van schaalmodellen. Deze productie van schaalmodellen is de enige fase 

in het ontwerpproces waar de derde dimensie wordt gevisualiseerd. Deze 3d-visualisatie van 

het ontwerp is een vitaal en onmisbaar onderdeel van het ontwerpproces aangezien dit een spel 

met de ruimtelijke relaties, volumes en massa's is. Ik heb het hier expliciet over de ruimtelijke 

relaties tussen volumes en massa's, omdat schaalmodellen zich in mindere mate richten op de 

ruimtelijkheid van ruimtes. Dit is direct gerelateerd aan de schaal van het model. Doordat dit 

proces veel tijd in beslag neemt blijven schaalmodellen vaak zeer abstract, zelfs wanneer detail 

het ontwerp ten goede zou kunnen komen. Hierdoor focust een schaalmodel zich vaak op het 

volume of massa van een studie. Het is vanzelfsprekend niet haalbaar om van elk alternatief, 

of idee een fysiek ruimtelijk model te maken, en deze in zijn ruimtelijkheid te onderzoeken. 

Een andere eigenschap van fysieke schaalmodellen is dat ze in veel gevallen niet mee evolueren 

met het ontwerpproces. Eenmaal gemaakt zal het model niet aangepast worden op nieuwe 
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fig. 2.1 Rapid Prototyping schaalmodel (3d-printen- Paul Bos) 

ontwerpbeslissingen, maar zullen nieuwe modellen gemaakt worden. Deze reconstructie is echter 

niet altijd nadelig omdat het herbouwen tot nieuwe inzichten kan leiden (Cheng, 1995), maar wel 

een zeer tijdrovend proces. 

Wanneer een maquette wordt gemaakt, wordt gekozen voor een bepaald materiaal. Bij 

massastudies en snelle studiemaquettes wordt vaak voor karton of schuim gekozen. Zonder 

dat hier bewust voor gekozen wordt werken de materiaaleigenschappen al mee in de bepaling 

van vorm of afmeting. Het materiaal dat toegepast wordt bestaat voornamelijk uit één dikte, en 

met de kenmerkende eigenschap voor stijfheid. Dit heeft niet alleen invloed op het beeld dat 

de maquette genereert (en vervolgens de cyclus in werking stelt voor de generatie van nieuwe 

ideeën), maar bijvoorbeeld ook op de vormvrijheid voor de studies. Als we een medium als 3d

studio MAX vergelijken met een maquettewerkplaats, dan zijn de vormvrijheden en operaties 

in de werkplaats zeer beperkt. De invloed van de materiaalkeuze op het beeld is ook niet altijd 

gewenst; zo ziet een maquette van beton er al heel anders uit dan dezelfde vorm van papier. 

Het proces dat gepaard gaat met het vormgeven van een maquette is onmisbaar binnen het 

traditionele ontwerpproces. Dit is namelijk het enige moment dat de ontwerper fysiek met de 

ruimtelijkheid bezig is. Natuurlijk wordt er gedurende het gehele ontwerpproces ruimtelijk 

gedacht, maar wordt dit vertaald of geïnterpreteerd door de gedachten van de ontwerper. Dit is 

niet altijd haalbaar of realistisch, waardoor er nog een vertaalslag naar het reële nodig is. Deze 

ruimtelijke vertaling naar het reële is echter in veel gevallen alleen mogelijk op een bepaalde 

schaal. Maquettes worden over het algemeen gemaakt met een schaalverhouding van 1:100 of 

1:50. Dit verlegt de aandacht naar een soort van onwerkelijk vogelperspectief van de exterieur/ 

gevel van het gebouw. Materiaaleigenschappen wals dikte én tijd zijn in dit geval beperkende 
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Fig. 2.2 educatorium - Rem Koolkaas fig. 2.3 Kunsthaus Graz 

factoren om bijvoorbeeld de ruimtelijkheid of interne relaties van het interieur te onderzoeken. 

Materiaal/lichtstudies 

Er wordt van architecten een enorme kennis van materialen en hun eigenschappen verwacht. 

Deze worden al vanaf eerste fasen van het ontwerpproces meegenomen voor de beeldvorming, 

of de ruimtelijke mogelijkheden van een ontwerp. Er wordt steeds meer geëxperimenteerd 

met nieuwe materialen of toepassingen hiervan. (Fig.2.2, Fig 2.3) Voor de toepassing van deze 

materialen wordt in de meeste gevallen slechts gerefereerd naar een bestaand project, of worden 

op zeer kleine schaal experimenten gedaan met het materiaal. Ruimtelijke studies met het 

beeld dat een materiaalkeuze heeft zijn niet mogelijk met behulp van maquettebouw. In het 

ontwerpproces wordt veelal een materiaal gezocht dat de gewenste beeldvorming ondersteunt, 

maar experimenten om deze beeldvorming te toetsen zijn op grote schaal niet mogelijk. 

Daglicht of ronlichtsimulaties richten zich vooral op het interieur van een ontwerp. Gezien 

de schaal, en het ontbreken van materiaal bij maquettes is het niet haalbaar om ruer studies 

naar te verrichten gedurende het ontwerpproces. Het is onmogelijk om maquettes te maken 

die materiaaleigenschappen als reflectie en kleur bevatten en vervolgens te simuleren in 

bijvoorbeeld een daglichtsimulator. In het traditionele 'pen en papier' ontwerpproces is het dan 

ook niet gebruikelijk dat deze punten op basis van simulatie worden meegenomen als input voor 

het creatieve proces. Hier wordt dus vertrouwd op de kennis van experts, of de ervaring van de 

ontwerper 

2.1.2 Communicatie binnen het architecturale ontwerpproces. 

1 9 



Er wordt in steeds groter mate belang gehecht aan gestructureerde en heldere ontwerp

communicatie. Meer partijen raken betrokken bij het ontwerpproces waardoor er gedurende 

het gehele ontwerpproces producten moeten worden voorbereid om het ontwerp of de stand van 

zaken te kunnen presenteren. Hiervoor moeten plattegronden, doorsneden, schaalmodellen en 

schema's worden gemaakt die vervolgens naar de verschillende partijen binnen het team worden 

gestuurd. Door de schaal of het feit dat het materiaal tweedimensionaal is, blijven er altijd delen 

van het ontwerp achterwege, wat kan leiden tot miscommunicatie of zwarte vlekken binnen het 

ontwerp. Partijen wals opdrachtgevers zijn voornamelijk afhankelijk van schetsen of maquettes, 

aangezien hier veelal niet de kennis is om plattegronden of doorsneden te vertalen naar een 

ruimtelijk ontwerp. Ook hier is het moeilijk om op esthetiek of ruimtelijkheid van een interieur 

te bespreken, aangezien de informatie hierover ontbreekt. 

Aangezien het architectonische ontwerpproces in zijn gehele breedte steeds complexer wordt, en 

hierdoor ook het aantal documenten toeneemt, wordt het proces ook steeds onoverzichtelijker. 

Tegenwoordig wordt de computer in veel praktijken ingezet om het overzicht terug te winnen. 

Dit zal op de lange termijn onvermijdelijk zijn voor al het materiaal dat gepaard gaan met het 

ontwerpproces. 

2.2 De computer ter ondersteuning tijdens 
communicatieproces 

het ontwerp- en 

Het vakgebied van het computer ondersteund ontwerpen laat zich in grofweg drie gebieden 

onderscheiden. Ontwerptechnologie spitst zich toe op de inbedding van technologieën die niet 

direct uit de architectuur industrie afkomstig zijn. Hierbij moet gedacht worden aan 'prototyping' 

(Fig. 2.1) uit de auto-industrie of geautomatiseerde productieprocessen voor elementen 

toegespitst op een specifiek project (Gehry, Disney Conference Centre). In dit gebied wordt 

geëxperimenteerd met bestaande technologieën om vormvrijheid te kunnen verwezenlijken, of 

'nieuwe' materialen toe te passen in de bouw. 

Het tweede gebied omvat de computer ondersteunde ontwerpmethodes. Dit gebied overlapt voor 

een deel met de twee andere gebieden. Niet alleen de tijd- en kostenbesparende aspecten van 

de bouw profiteren van dit gebied, maar ook het Computerondersteund Architecturale Ontwerp 

(CAAD) profiteert in steeds grotere mate van het onderzoek verricht in dit deelgebied. Er worden 

in grote mate hulpmiddelen (tools) ontwikkeld die zich toespitsen op de ondersteuning van het 

creatieve deel van het architectonische ontwerpproces. Deze hulpmiddelen hebben als doel 

bekende architectonische ontwerpomgevingen te kopiëren naar een digitale, het versimpelen van 

automatiseerbare processen, het in beeld brengen van visuele of ruimtelijke ontwerpaspecten 

voor beslissingen of communicatie en het overbruggen van de verschillende fasen van het 
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ontwerpproces (de Vries et Al, 2005). 

Het derde gebied richt zich op iets waar de computer zeer sterk in is; bestandsbeheer. 'version 

controll' is een bekend begrip in de bouwpraktijk, wat ervoor zorgt dat er altijd met de laatste versie 

van een ontwerp gewerkt wordt. Ook 'collaborative design' wordt in sterke mate ondersteund 

door dit deelgebied. 

2.2.1 de computer te ondersteuning van het ontwerpproces 

De computer heeft zijn voordelen met betrekking tot snelheid, communieeerbaarheid en 

aanpasbaarbeid al bewezen met bijvoorbeeld het softwarepakket ~utocad'. Er hoeven geen 

lijnen meer weggekrast te worden, er zijn bibliotheken met standaard elementen zoals toiletten 

en keukens, lijnen kunnen worden gekopieerd, en lijndiktes aangepast. De functie van dit 'CAD' 

pakket bevindt zich eigenlijk binnen een ander domein dan het computerondersteund ontwerpen 

aangezien het ontwerpproces niet echt wordt ondersteund, maar het slechts voor presentatie

communicatiedoeleinden dient. Wat opvalt, is dat Autocad toch al vanaf de beginfasen van 

het ontwerpproces wordt ingezet. De bestanden worden gedurende het ontwerpproces steeds 

gedetailleerder en aangepast waar nodig. De snelheid, communieeerbaarheid en aanpasbaarbeid 

zijn eigenschappen die ook bruikbaar zijn als hulpmiddel voor het creatieve aspect van het 

ontwerpproces. Het grootste verschil met de traditionele werkwijze, en waar ik mij in dit project 

op wil richten, is te halen bij het virtuele 3d-modelleren (bijvoorbeeld met 3d-studio MAX). 

Waar in hoofdstuk 2.1.1 de negatieve eigenschappen van het maquette bouwen op schaal zijn 

aangelicht, biedt deze virtuele 3d-ruimte hier een oplossing voor. Het model wordt ontworpen 

zonder de beperkingen die materiaaleigenschappen met zich meebrengen. Buiten dit wordt er in 

deze ruimte ook schaalloos ontworpen/gesimuleerd. De modellen die gemaakt zijn in de virtuele 

omgeving zullen net zoals de Autocad bestanden mee-evolueren met het ontwerp. Er hoeven 

niet bij elke ontwerpverandering nieuwe modellen gemaakt te worden, maar het bestaande kan 

aangepast worden, of delen gebruikt worden voor het nieuwe model. 

Zoals eerder aangegeven zal de keuze van het medium invloed hebben op de ontwerpmethodologie. 

Zo geldt dit ook voor de inzet van een 3d-pakket voor de ruimtelijke visualisaties binnen het 

ontwerpproces. Dit valt aan de hand van een simpel voorbeeld te illustreren. Als we de twee 

3d-pakketten 'Rhino3d' en '3d-studio MAX' vergelijken dan vallen direct de mogelijke operaties 

op. Rhino3d richt zich in sterke mate op dubbelgekromde vlakken, waar 3d-studio MAX zich 

vooral op rechte vlakken met 1 normaalrichting oriënteert. Dit is echter een keuzevrijheid, en 

afhankelijk van persoonlijke voorkeuren. In architectuurbureaus zoals NOX zal een pakket als 

Rhino3d ook beter dienstdoen dan 3d-studio. Dit zijn dezelfde beslissingen als de keuze tussen 

hout (3d-studio) of schuim (Rhino3d). Indien ingezet als hulpmiddel binnen het architecturale 

ontwerpproces dient hier bewust rekening mee gehouden te worden. 
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De schaalloosheid zal vooral in de latere stadia van het ontwerpproces voordelig blijken. 

Complexe ruimtelijke knooppunten van het ontwerp kunnen worden ervaren door hier een 

virtuele rondwandeling door te maken. Ook hoeven er geen plattegronden en doorsneden naast 

elkaar te worden gelegd om de onderlinge relaties te onderweken, maar kan het 'daadwerkelijk' 

gemaakt worden, en direct ingespeeld worden op veranderingen. Dit kan betrekking hebben 

op een esthetisch, functioneel en zelfs constructief onderdeel van het ontwerp. Er zijn zelfs al 

CAD pakketten op de markt die plattegronden, doorsneden, aanzichten en zelfs details kunnen 

genereren naar aanleiding van één virtueel 3d-model (Revit, Archicad) . 

Ondersteuning bij beslissingen 

Een beslissingsondersteunend systeem is een systeem dat informatie op een dusdanige manier 

verwerkt en presenteert dat de gebruiker geholpen wordt bij het maken van beslissingen. 

Deze worden in het vakgebied van Decision Support Systems vaak ingezet als een tooi waarbij 

informatie via modellen wordt verwerkt met een optimaal resultaat of voorstellen voor optimale 

alternatieven als uitkomst (Arentze, T, Achten, H.H. 2007). Dit project richt zich niet op het 

werken met meetbare data, maar oriënteert zich op het intuïtieve beslissingsvermogen van de 

architect. Dit wordt ondersteund door een medium met visuele resultaten zoals simulaties of 

visualisaties. Deze visualisaties zullen de architect ondersteunen in het beslissingsproces. De 

informatie die de creatieve cyclus op gang brengt wordt mede gevoed door de visuele kracht 

die met de computer gegeneerd kan worden. Hierbij moet gedacht worden aan lichtstudies, 

materiaalstudies, ruimtelijke rondwandelingen en de combinatie hiervan. In het stadium van het 

ontwerpproces waarbij de ruimtelijke inkaderingen van het ontwerp bepaald worden, kunnen 

lichtstudies een grote impact hebben op de besluitvorming van deze grenzen. De manier waarop 

deze beelden worden gevisualiseerd zullen in de versschillende stadia van het ontwerpproces 

verschillen van karakter, en hoogstwaarschijnlijk richting het einde van het ontwerpproces steeds 

meer gericht zijn op fotorealistische simulaties. Hierbij moet gedacht worden aan de productie 

van alternatieven met betrekking tot materialisatie (bv. kleur baksteen) of detaillering (inpassing 

kozijn). 

2.2.2 de computer te ondersteuning van het communicatieproces 

De IT-sector is binnen alle processen in de huidige maatschappij terug te vinden als kern van de 

communicatie. Ook in de bouw, met zijn mix van technische, esthetische en sociale eigenschappen, 

zijn ernstige problemen voorgekomen ten gevolge van communicatieproblemen. Duurzaamheid 

is tegenwoordig hip binnen de bouw, waardoor nog meer partijen (experts) met uiteenlopende 

bedrijfsculturen betrokken raken binnen het ontwerpproces. Hierdoor is de noodzaak voor een 

standaard communicatiemiddel nog groter dan voorheen. 
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Ontwerpers zijn zeer visueel ingesteld, waardoor er een traditie heerst om bouwen, en 

bouwgerelateerde problemen visueel te beschrijven. Met de komst van AutoCAD zijn de 

bouwtekeningen gestandaardiseerd, en is er een 'taal' van standaard symbolen ontstaan die 

leesbaar is voor de gehele bouwsector. De visuele middelen die gepaard gaan met deze digitale 

media, vervangen lange mondelinge toelichtingen. Ook kunnen deze digitale visuele middelen 

binnen enkele seconden de gehele wereld overgestuurd worden, en zijn niet ondergeschikt aan 

de 'taal' van de ontvanger (zowel de taal van vakgebied als nationaliteit). 

Het communiceren van niet-statische situaties, of objecten is moeilijk met behulp van statische 

beelden. Er zijn maar weinig situaties in het leven die een duur hebben die zo statisch is dat 

het beschreven kan worden door een enkel beeld. Aan de andere kant zijn de meeste situaties 

korte intervallen van een groter proces. De film heeft een revolutie teweeggebracht binnen de 

communicatie van veel industrieën. Ook de processen die gecommuniceerd moesten worden 

konden beschreven worden door bewegende beelden. Tegenwoordig is het voor iedereen mogelijk 

animaties (2d en 3d) te maken, en komen ook steeds meer in opkomst binnen de architectuur om 

niet-statische ideeën te communiceren. Denk bierbij aan filmpjes die een nog niet gerealiseerd 

project communiceren aan doelgroepen die veel moeite hebben met het interpreteren van 

standaard media binnen de bouw. 

" .. architecture as a profession is becoming dependent on computers nol only in ways of doeurnenting 

designs, but a lso in the form of re presenting and communicating design ideas between various parties, 

from colleagues to clients to the general pub/ie." (Gabriel, G. and Maher, M.L. (2000) 

Een voorbeeld van de toepassing van CAD in het communicatieproces is de 'Cockpit' van het 

architectenbureau ONL [Oosterhuis Lenard] (Boer, S. ,2005), waar de ingewikkelde knooppunten 

van de unieke panelen met behulp van 'scripting' tot een parametrisch detail zijn gevormd. Het 

3d-model kon direct gecommuniceerd worden met de staalfabrikant, die het benodigde materiaal 

als bouwpakketten aanleverde op de bouwplaats. Het virtuele 3d-model had ook een lange 

levensduur omdat het zowel voor illustratie als voor het 'file to factory' proces is gebruikt. Dit 

illustreert het toepassingsgebied van virtuele 3d-modellen als meer dan presentatiedoeleinden, 

maar als een serieuze partner in het communicatieproces. 

2.3 virtuele omgevingen 

Gezichtsvermogen is het sterkste zintuig van de mens. Het is zelf zo sterk dat het onderbewust 

doorwerkt, en in samenwerking met de hersenen meer verwerkt dan dat actief wordt 

'waargenomen'. De reclame-industrie maakt hier zeer goed gebruik van. Onderbewust worden 

wij de hele dag geprikkeld door opvallende en onopvallende reclameboodschappen, en als we 
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eenmaal in de winkel staan voelen we ons bekend met een product dat we nog nooit eerder gezien 

of geconsumeerd hebben. Het brein kan tijdens de ontwerpfase blijvend gevoed worden met het 

verzamelde inspiratie/referentiemateriaal evenals door het tot dan toe geproduceerde werk. De 

scheiding van het digitale ontwerpmateriaal van het analoge is ongewenst in dit opzicht. Wanneer 

je in het ontwerpproces op een stuk papier aan het schetsen bent, is er geen verband meer met 

het digitale materiaal. 

De rekenkracht van computers blijft in sterke mate stijgen, waardoor realistische simulaties en 

visualisaties steeds gemakkelijker binnen handbereik komen. Dit resulteert in een verplaatsing 

van dagelijkse bezigheden naar het virtuele. De capaciteiten van de huidige generatie om zich 

te verplaatsen in virtuele 3d omgevingen, en deze omgeving te reflecteren aan de werkelijkheid 

zijn enorme toegenomen in de laatste jaren. Met recente voorbeelden als WOW en 'second 

life', waar miljoenen mensen hun realiteit verplaatsen naar virtuele omgevingen en hier intuïtief 

zich kunnen voortbewegen en in wisselwerking staan met de omgeving. Binnen deze virtuele 

omgeving kunnen wij ons hedendaags dusdanig goed inleven dat we grote hoeveelheden aan 

informatie kunnen filteren uit dat wat we zien op het computerscherm; Diepte, grootte, vormen, 

functies, tijden, afstanden, esthetica, functionaliteit etc.; dit alles uit virtuele 3d omgevingen. De 

manier waarop deze virtuele omgevingen inspelen op ons ruimtelijk gevoel, en welke elementen 

dit bepalen wordt besproken in een verschillende onderzoeken naar virtuele 3d-omgevingen (Al

Attili, 2006; Chang et al., 2002; Huang et al., 2002). 

Het destilleren van informatie en het ervaren van ruimtelijkheid is wat de toepassing voor het 

architecturale ontwerp interessant maakt. ltaditionele media zoals schetsen, plattegronden en 

doorsneden zijn niet in staat tot het genereren van het gevoel van ruimte, en zullen hierdoor 

ook niet dezelfde input kunnen leveren voor het creatieve proces als virtuele omgevingen (Liu, 

2001). Dit is een mogelijke reden voor de toename in populariteit van deze middelen binnen de 

architectuur. (Fig. 2.5) 

Doordat het virtuele bouwen van 3d-modellen minder tijd in beslag neemt dan het fysieke 

schaalmodelleren, kunnen ontwerpers vaker hun ontwerp in 3d evalueren, en indien nodig ook met 

meer detail. Hoe meer detail deze modellen bezitten, hoe meer informatie hieruit voortkomt, en 

hoe groter de informatiestroom is die het creatieve proces op gang kan houden. Het modelleren 

van het ontwerp in 3d is een noodzakelijk en significant onderdeel van het creatieve proces van 

het architecturale ontwerp, dat ondersteund in het maken van beslissingen of aanleiding vormt 

tot nieuwe ideeën. Doordat de ontwerper zich tijdens dit proces verplaatst binnen deze virtuele 

omgeving wordt deze een deelnemer die het ontwerp kan ervaren en invloed kan uitoefenen in 

plaats van slechts een waarnemer te zijn. 
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2.3.1 hyperrealiteit I realiteit 

In een dialoog tussen Deleuze en Parnet genaamd 'Dialogues II' heeft Deleuze het over 'The 

Actual and the Virtual'. Hier wordt het virtuele en reële bij elkaar gebracht door te stellen dat 

er geen 100% werkelijke objecten bestaan. Een fysiek object wordt waargenomen, maar wordt 

vervolgens waarde aan gegeven doordat het wordt omgeven door herinneringen, beelden, en zal 

vervolgens dichter bij het virtuele worden gebracht dan het ooit reëel was. Er is namelijk zeer veel 

ruimte voor interpretatie in de wereld van de optiek, en geen bewijs mogelijk voor uniformiteit 

op het gebied van waarneming. Als de beelden en herinneringen bij een object( of situatie/beeld) 

zullen gaan overheersen, en zo dicht bij het 'reële' komen dat ze eigenlijk hetzelfde representeren, 

hoeveel verschil is er dan tussen reëel en virtueel? Hier wil ik de definitie Hyperreëel (Baudrillard, 

J. , Nouvel, J., 2002) introduceren. Hyperreëel is wanneer het virtuele dusdanig gaat 'leven' dat 

het verschil tussen reëel en virtueel niet meer te onderscheiden is, of "where simulation of reality 

and reality are merged within a hybrid reality" (Nouvel, The singular objects of arci:Jjtecture ). 

Deze hyperrealiteit zien we hedendaags al terug komen in computerspellen zoals 's~nd Jife' 

of 'WoW'. Deze realiteit die geschapen is in een virtuele omgeving bestaat uit omstatfdigheden 

en objecten die dezelfde herinneringen en beelden oproepen als het eerder beschreven fysieke 

object. Het spreekt voor zich dat de mogelijkheden binnen deze virtuele omgeving praktisch 

naar oneindig reiken omdat deze slechts wordt begrensd door de fantasie van de waarnemer, en 

hierdoor het reële kunnen verbreden naar surrealistische situaties die vervolgens reëel kunnen 

worden ervaren. Deze kunnen herinneringen en beelden scheppen die niet te onderscheiden zijn 

van reëel. 

"In every environment, a single perspeelive is nol sufficient. Users need to explore the environment to 

acquire spatial knowledge and develop a cognitive map to understand the model" 

(Weatheiford, 1985). 
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Hoofdstqk 3. 
communicatie 

Digitale ontwerp- en 
omgeving 

Door de bevindingen van hoofdstuk 2 te implementeren in een omgeving waarbinnen alle 

processen aanwezig zijn die nodig zijn om volledig traject binnen een ontwerpopgave te kunnen 

doorlopen, is een digitale ontwerp- en communicatieomgeving gemaakt. In dit hoofdstuk zal 

uitgelegd worden waaruit deze digitale omgeving uit bestaat, op welke manier deze functioneert 

binnen het ontwerp- en communicatieproces en in welke behoeftes deze voorziet. 

3.1 de rol van 2d en 3d in het ontwerp- en communicatieproces 

De digitale ontwerpomgeving faciliteert het architectonische ontwerp- en communicatieproces 

met een complete omgeving waarbinnen alle middelen voorhanden zijn om het gehele 

architectonische ontwerpproces te doorlopen. De omgeving bestaat uit twee secties; te weten een 

driedimensionale en een tweedimensionale omgeving. De tweedimensionale omgeving richt zich 

op het productieproces voor abstracte snelle visualisaties (schetsen, plattegronden, doorsneden 

etc.), het maken van aantekeningen of steekwoorden, het tonen van referentieprojecten en 

beheer van de overige tweedimensionale ontwerpdocumentatie. Het driedimensionale deel van 

de omgeving richt zich op de ruimtelijke evaluatie en simulatie van het ontwerp. 

3.2 digitale ontwerp- en communicatieomgeving door het linken van 2d en 3d 
ontwerpmateriaal 

Doormiddel van het verbinden van het tweedimensionale met het driedimensionale deel, bestaat 

de mogelijkheid tot wisselwerking tussen beide. Beide delen van de omgeving zijn gedurende 

het gehele proces zichtbaar, en kunnen op elk moment in het proces ingezet worden. De 

tweedimensionale omgeving is gekoppeld aan locaties/situaties binnen de virtuele 3d-omgeving, 

zodat als er bijvoorbeeld binnen de situatie 'appartement 1' een aantekening gemaakt dient te 

worden, dit direct kan gebeuren, en deze aantekening gekoppeld is aan de driedimensionale 

versie van 'appartement 1'. (Fig. 3.1) 

Tijdens het communicatieproces zal er met het bespreken van het materiaal altijd wwel2d- als 3d

materiaal aanwezig zijn. Door de koppeling van 2d en 3d zal het voorhanden zijnde materiaal altijd 

de beeldvorming van het ontwerp ondersteunen, met als doel dat zwarte gaten, miscommunicaties 

of andere onduidelijkheden minder vaak zullen voorkomen. Ook wordt door het koppelen van 

corresponderend 2d en 3d materiaal altijd het verband tussen het organisatorische/ schematische 

en het ruimtelijke zichtbaar zijn. Deze twee werelden binnen het ontwerpproces staan hierdoor 
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niet meer los van elkaar. 

3.2.1 doel en gebruik van de omgeving 

De digitale ontwerp- en communicatieomgeving voorziet m de behoefte van een digitale 

ontwerp- en communicatieomgeving die al het materiaal dat gepaard gaat met het architectonisch 

ontwerpproces op een intuïtieve en overzichtelijke manier structureert en ruimte biedt voor het 

inbedden van een virtuele 3d-omgeving in het ontwerpproces. Binnen deze 3d-omgeving kunnen 

ideeën ruimtelijk worden geëvalueerd. Dit wordt mogelijk gemaakt door het inzetten van een 3d

CAD pakket waarbinnen enerzijds hetontwerp in 3d zal worden opgebouwd, geëvalueerd, ervaren, 

afgebroken en gevisualiseerd, en anderzijds het 2d én 3d deel van de ontwerpomgeving aanstuurt. 

Hierdoor is de virtuele 3d-omgeving buiten een visuele versie van het ontwerp, ook een 3d-archief 

voor al het ontwerpmateriaal. Door het wisselen tussen gedefinieerde scenario's 'presets', zal de 

virtuele 3d-omgeving zijn inhoud aanpassen door bepaalde delen te verbergen en de gewenste te 

tonen. Hierdoor zal een overzichtelijk 3d-beeld ontstaan van een specifiek onderdeel/fase van het 

ontwerp. Bij het wisselen naar een dergelijk scenario, zal ook de tweedimensionale omgeving mee 

veranderen, en alleen de corresponderende 2d-informatie tonen. De schaal én tijdsbepaling van 

dit scenario kan de gebruiker zelf bepalen, en dus variëren van een 1:1000 stedenbouwkundige 

situatie tot 1:1 details, maar ook tussen het huidige ontwerp en eerdere alternatieven. 

Een andere manier om het ontwerp en het bijbehorende materiaal te bekijken is het navigeren 

door de virtuele 3d-omgeving. Hierbij kan manueel gewisseld worden tussen de verschillende 

2d-scenario's. Dit voegt letterlijk en figuurlijk een nieuwe dimensie toe aan het bekijken van 

ontwerpmateriaal. 

De omgeving zal in het begin van het ontwerpproces bestaan uit een lege 2d en 3d-omgeving. 

Deze zullen gedurende het ontwerpproces gevuld worden waardoor er steeds meer 'presets' 

zullen ontstaan. De omgeving zal met het ontwerp mee evolueren. 

3.2.2 beschrijving omgeving I opstelling 

De opstelling van de omgeving bestaat uit twee schermen waarvan een het driedimensionale 

deel van de omgeving weergeeft, en het andere scherm het tweedimensionale deel. Het scherm 

dat de 2d-informatie toont, is een tabletscherm waar met een pen digitaal op getekend kan 

worden. (Fig. 3.2). De virtuele 3d-omgeving wordt beheerd door 3d-studio MAX. Hierbinnen 

is een oneindige ruimte tot de beschikking waarbinnen schaalloos 3d-modellen gemaakt kunnen 

worden en eventueel kunnen worden voorzien van een textuur en belicht via zonnesimulatie of 

kunstmatig licht. Binnen 3d-studio MAX bestaat ook de mogelijkheid tot het maken van 'scripts'. 

Hierin kunnen specifieke handelingen vooraf gedefinieerd worden (automatisering), en worden 

in dit geval gebruikt om de gehele omgeving aan te sturen. De presets zullen afhankelijk van 
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de gekozen situatie de zichtbaarheid van de 3d-objecten binnen de virtuele ruimte aanpassen. 

Hierbinnen zijn enkele acties mogelijk; 

1. alle objecten weergeven 

2. objecten binnen een straal van een specifiek object weergeven (flexibel) 

3. een vooraf gespecificeerd aantal objecten weergeven 

4. een combinatie van bovenstaande 

Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om alle objecten binnen een straal van 5 meter vanaf 

het trappenhuis te laten zien plus de directe omgeving van het gebouw. Hierdoor kan gefocust 

worden op het trappenhuis, maar direct ook de ruimtelijke context, en de aansluiting op het 

omliggende worden bekeken. Eventuele veranderingen aan het trappenhuis zullen dus ook 

een direct waarneembaar effect hebben op het omliggende. Gekoppeld aan deze presets zijn 

specifieke cameraposities binnen de oneindige virtuele ruimte. Dit zorgt ervoor dat er geen 

virtuele rondwandeling meer nodig is om het specifieke deel in beeld te krijgen. Het scherm met 

de 3d-omgeving zal gedurende het wisselen van 'presets' gelijk blijven; alleen de inhoud van 3d

studio MAX zal zoals hierboven beschreven veranderen. 

Het tweedimensionale gedeelte van de omgeving is opgedeeld in drie gelijkblijvende gedeeltes 

(Fig.3.4). De bovenste twee schermen verwijzen ieder zoals 'windows explorer' naar een 

specifieke folder. Het verschil tussen beide is dat een map een overzicht geeft van het archief 

van de desbetreffende 'preset', de andere map toont de inhoud van de bestanden in de 'actief' 

map. In de actief map staan de bestanden waar op dat moment mee gewerkt wordt, of welke nog 

gebruikt moeten worden. Het onderste deel van het scherm is gereserveerd als blanco blad waarop 

geschetst en geschreven kan worden. Via een exporteer knop kunnen alle gemaakte tekeningen 

in de actief map rechtsboven geplaatst worden, en mochten ze niet meer 'actief' zijn, kunnen 

deze naar het archief linksboven gesleept worden. Buiten het verslepen binnen de mappen kan 

een tekening ook naar de 3d-omgeving gesleept worden. Dit kan in vervolgens als onderlegger 

gebruikt worden om bijvoorbeeld een plattegrond te tekenen. Een scherm zoals hierboven 

beschreven correspondeert aan een preset. Elke preset kan een eigen 2d-omgeving hebben. Het 

scherm van de 2d-omgeving wisselt dus wel bij elke 'preset'. Dit wordt aangestuurd door een 

'multiple desktop' functie die standaard in Windows zit. Bij het wisselen tussen 'presets' zal de 

2d-omgeving een ander bureaublad laten zien informatie behorende bij de nieuwe 'preset'. Deze 

functie onthoudt de verschillende softwarepakketten die geopend zijn, en de locaties hiervan op 

de verschillende bureaubladen. Dit maakt het mogelijk om de gehele omgeving met één actie op 

te starten. 



Boven: Fig. 3.2 Digital Design Environment 

Linksonder: Fig. 3.3 graphic drawing tablet 

image from 'http://www.photoshopcafe.com' 

Rechtsonder: Fig. 3.4 hardware tablet screen 
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In figuur 3.8 zijn de knoppen te zien die de omgeving aansturen. Deze bevinden zich onderin het 

scherm van 3d-studio MAX. 

Het 2d-deel van de omgeving zoals te zien in figuur 3.4 is geïnspireerd door een standaard 

bureaublad. De hiërarchie binnen het traditionele bureau met een stapel papier dat dienstdoet 

als archief, en een ogenschijnlijk ongestructureerde stapel met schetsen, aantekeningen, 

plattegronden schema's en doorsneden. Bovenop deze stapel bevinden zich echter de meest 

recente documenten met de meeste waarde op dat moment voor het project. De 2d-omgeving 

van de digitale omgeving heeft deze hiërarchie ook. Rechtsboven de meest recente en relevante 

bestanden direct in het zicht van de gebruiker, en linksboven het archief. Het onderste deel van 

het scherm is gereserveerd om direct te kunnen tekenen, of bestanden vanuit de 'actief' of het 

'archief' te vergroten. 

In figuren 3.5, 3.6 en 3.7 zijn drie verschillende 'presets' te zien. Te zien is dat op het linker 

scherm de 3d omgeving zich aanpast aan de betreffende situatie en het rechterscherm de 

corresponderende tweedimensionale informatie toont. 

Boven: 

Fig. 3.5 voorbeeld van stedenbouwkundige 'preset' met links de stedenbouwkundige situatie in 3d, en 

rechts alle tweedimensionale informatie betreffende de stedenbouwkundige context. 

Midden: 

Fig. 3.6 voorbeeld van de 'wercellen' prest, met links een uitgewerkt 3dmodel van uitschuifbare 

werkcellen, en rechts alle tweedimensionale informatie dat hieraan vooraf kwam of via het 3d-model 

tot stand is gekomen. In het linkerscherm (3dstudio MAX) is met een rode vlek de huidige 'preset' 

aangegeven. Door op een andere knop te klikken zal de omgeving zich automatisch aanpassen aan 

de nieuwe situatie. 

Onder: 

Figuur 3. 7 voorbeeld van een woning 'preset'. Links het 3dmodel van de woning, en rechts het materiaal 

behorende bij de woning met bijvoorbeeld een gevelschets en een visualisatie van het interieur. 

balk Onder: 

Figuur 3.8 'presets' De onderverdeling binnen de omgeving. 
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3.2.3 bestandsbeheer 

De omgeving is erop gericht al het materiaal dat verzameld wordt, of tot stand komt tijdens 

het gehele architecturale ontwerpproces te koppelen aan elkaar. Zelfs het 3d materiaal krijgt 

een relatie met het tweedimensionale materiaal. De omgeving geeft een direct overzicht over de 

huidige status per onderdeel van het ontwerp door gerelateerd materiaal te koppelen aan elkaar. 

Via de 3d-omgeving bestaat ook de mogelijkheid om eerdere versies van het ontwerp te bekijken. 

Hoewel deze mogelijkheid niet is ingebouwd in de omgeving, zou hier via een extra optie binnen 

een 'preset' gewisseld kunnen worden tussen eerdere versies. 

De presets zoals ze gedefinieerd worden binnen de omgeving worden door de gebruiker zelf 

bepaald. Hier bestaan van tevoren geen templates voor. Aandachtspunten binnen het ontwerp 

kunnen via een 'preset' worden uitgelicht. Hierbij kan bijvoorbeeld ook de constructie, of de 

brandveiligheidseisen van het complete gebouw als preset worden aangemaakt. Het ~ateriaal 
dat binnen de 2d omgeving wordt aangemaakt moet handmatig worden beheerd. Er kan ook 

een 'content management' systeem worden ingezet om dit te beheren, maar via deze weg moet 

er actief worden gekozen voor de status van een bestand waardoor er geen kans bestaat dat 

materiaal onbewust niet gebruikt wordt. Een uitgebreid onderzoek naar het automatisch beheren 

van 2d-content in een 3d-omgeving is te lezen in een publicatie van Voigt (Voigt et. Al., 2002). 

In de omgeving zoals binnen dit project beschreven, is het mogelijk een kloon te maken van de 

huidige status van het ontwerp (3d). Terwijl de originele versie verder evolueert zal de kloon 

statisch blijven, en in een later stadium van het proces kunnen worden aangeroepen. De 2d

informatie betreffende deze status (bijvoorbeeld van de buitengevel) zal echter wel de huidige 

status weergeven omdat er geen 'version controll' systeem is geïmplementeerd in de 2d-omgeving. 

Via het archief is echter wel het materiaal terug te vinden dat bij deze versie hoort. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
Om de veranderingen binnen het architecturale ontwerp- en communicatieproces, en het gebruik 

van de ontwerpomgeving te toetsen, is een compleet architectonisch ontwerptraject doorlopen. Dit 

project richt zich op een combinatie van wonen en werken, en de gecombineerde programmering 

van functies. Het dubbelgebruik van ruimtes, en de transprogrammering van functies bepaald het 

gebruik van het gebouw op zowel publiek als privaat niveau. Dit complexe programma met veel 

ruimtelijke relaties bood een uitermate geschikte opgave om de doelstellingen van de omgeving 

te toetsen. 

In dit hoofdstuk zal het gebruik van de omgeving binnen het architectonische ontwerp- en 

communicatieproces, evenals de invloed van de omgeving op de ontwerpmethodologie besproken 

worden. 

4.1 resultaten omgeving algemeen 

Omdat de locatie van het ontwerpproject nog in aanbouw is (Amsterdam IJ-kade; busterminal 

Amsterdam Centraal), ben ik begonnen met het modelleren van de volledige locatie in 3d-studio 

(Fig. 4.1). De eerste 'preset' werd hiermee een verwijzing naar de stedenbouwkundige situatie. 

Omdat in de omgeving 2d-materiaal gekoppeld is aan 3d-materiaal in een virtuele omgeving, en 

niet andersom, is er in dit geval geen probleem opgetreden doordat er een stedenbouwkundige 

3d-situatie was om 2d-materiaal aan te koppelen. Er wordt impliciet vanuit gegaan dat elke 

2d-preset in 3d geëvalueerd wordt. Door deze implicatie wordt er al vooraf afgeweken van 

een traditionele werkwijze, waar slechts enkele malen in het ontwerpproces een ruimtelijke 

evaluatie gemaakt wordt. Om de visie die ontwikkeld was tijdens deze stedenbouwkundig fase 

te kunnen visualiseren had ik behoefte aan het gebruik van animatie. De omgeving had hier 

echter alleen de mogelijkheid toe via 3d studio MAX. Voor deze fase van het ontwerp heb ik 3d

studio MAX vervangen door een ander software pakket; Adobe After Effects. De omgeving was 

oorspronkelijk ontworpen voor een combinatie tussen 3d en 2d, maar bleek ook zeer geschikt 

voor implementering van andere software (echter wel maar met een enkele 'preset'). Met behulp 

van After Effects heb ik een film gemaakt waarmee ik mijn stedenbouwkundige visie uitgebeeJd 

heb (bijlage CD). 

Na de stedenbouwkundige fase van het ontwerpproces bezat de omgeving de middelen om 

het ontwerpproces zonder gebruik van externe soft- of hardware te doorlopen. Toen echter de 

organisatie en inkadering een grotere rol ging spelen in het ontwerp, ontstond de behoefte aan 

een pakket dat hiermee nauwkeurig om kon gaan. Vanaf dit moment is er een nieuwe 'preset' 
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figuur 4.1 - omgeving 3d-studiomax 

bijgemaakt genaamd 'CAD-Tekeningen'. Deze preset betrof een nieuwe desktop (2d-omgeving) 

die na openen het programma Autocad Architectural Desktop toonde in de 2d-omgeving. Binnen 

deze preset omvatte het 3dmodel de ruimtelijke relaties en materialisatie terwijl Autocad zich 

richtte op de inkadering, exacte maten en organisatie van het ontwerp. 

Een punt waar geen rekening mee gehouden was vooraf is het zogeheten 'renderen'. Omdat het 

virtuele 3d-model gebruikt wordt om te simuleren met licht en materiaal wordt gedurende het 

ontwerpproces met behulp van 3d-studio MAX een berekening gemaakt van een realistisch beeld 

vanuit het perspectiefvan het 3d-model. Dit vereist zeer veel rekenkracht, en kan afhankelijk van 

de complexiteit van de scène tot enkele uren duren. Tijdens dit renderen wordt de processor voor 

99% gebruikt. Het maken van schetsen wordt hierdoor zeer moeilijk, en het werken binnen de 

virtuele 3d-omgeving is hierdoor niet mogelijk. Tijdens het renderen is hierdoor teruggevallen op 

het papieren medium. Opvalland hierbij was dat het gebruik van een schetsrol (fysiek medium) 

een hogere productie van schetsen, schema's en aantekenen tot gevolg had dan het gebruik van 

digitaal 2d-papier. 

Flexibele scripts 

De scripts die de omgeving aansturen zijn gedurende het ontwerpproces al snel aangepast naar 

meer flexibelere scripts. Oorspronkelijk waren de scripts gemaakt om de virtuele positie binnen 

de 3d-omgeving aan te passen naar het corresponderende 2d-materiaal. Wanneer de gebruiker de 

omgeving omschakelde van bijvoorbeeld stedenbouwkundig niveau naar gebouwniveau, zou zowel 
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het 2d-materiaal als het waar te nemen 3d-materiaal veranderen naar gebouwniveau. Om ervoor te 

zorgen dat de scripts niet constant geüpdate moesten worden met actuele informatie betreffende 

het te tonen 3d-materiaal, zou het 3d-materiaal net zoals het 2d-materiaal binnen een vooraf 

gespecificeerd flexibel kader ingevuld moeten worden. Hiervoor waren enkele mogelijkheden. 

De eerste was doormiddel van het benamen van elk 3d-object met een unieke prefix. Hierdoor 

zouden bijvoorbeeld al het stedenbouwkundige 3d-materiaal beginnen met [stedenb]. Dit was 

een eenvoudige oplossing, maar leverde een probleem op bij het maken van alternatieven omdat 

in dit geval alle alternatieven getoond werden. De uiteindelijke oplossing bestond uit het maken 

van één 'dummy' (object dat andere objecten aanstuurt, en zelf niet zichtbaar is) per preset 

Deze dummy was gekoppeld aan het focuspunt van een camera, en kon vanuit het script het 

corresponderende 3d-materiaal definiëren. In elk script kon het bereik rondom deze 'dummy' 

worden ingesteld, wat overeenkomt met het schaalniveau van de preset Dit kan variëren van 

10 km (stedenbouwkundig) tot 50 cm (kozijn). Bij grootschalige ontwerpveranderingen, of 

alternatiefstudies hoeft in dit geval slechts de dummy verplaatst te worden, en eventueel het 

schaalniveau aangepast te worden. 

Zoals zichtbaar in figuur 4.2 zijn er gedurende het ontwerpproces 14 presets ontstaan. Deze 

onderscheiden zich in verschillende schaalniveaus (stedenbouwkundig, gevel, concept, woning), 

en in verschillende alternatieven. 

Alternatieven 

De stap na de stedenbouwkundige fase in het ontwerpproces was een massastudie binnen de 

locatie. In deze fase zijn vele alternatieven binnen de virtuele locatie geplaatst, maar werden allen 

aangestuurd vanuit één preset 'massastudie'. Verschillende alternatieven konden elkaar hierdoor 

kruisen waardoor het overzicht verloren ging. Dit is een blijvend probleem voor de omgeving 

waar weliswaar een oplossing voor bedacht is, maar niet geïmplementeerd is. Door de scripts 

uit te breiden met een 'geschiedenisfunctie' zou gewisseld kunnen worden tussen verschillende 

alternatieven binnen dezelfde locatie in het virtuele 3d-model. Met behulp van een prefix zou 

3d-data kunnen worden gecodeerd tot een bepaalde datum. Het script zou dan het getoonde via 

de straat van de 'dummy' aan kunnen vullen met de data van deze datum. In het geval van de 

massastudies werden alternatieven geëvalueerd en in 2d vastgelegd en aangevuld met schetsen en 

kernwoorden/teksten. Dit bleek voldoende informatie om in een later stadium terug te blikken 

op eerdere alternatieven. Afhankelijk van de impact op het model zou dit ook in latere fasen op 

deze manier gebeuren. Wanneer echter een versie werd uitgewerkt, en in een later stadium een 

grote stap terug werd gedaan ter evaluatie van een alternatief, bleef de 3d-data bewaard door het 

maken van een kloon. Beide versies kregen in dit geval een eigen preset met dummy. (Fig. 4.3, 

4.4) 
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Fig. 4.2 scenario's I 'presets' I fasen van het ontwerp. 

·· . ·- .. 

Fig. 4.4 alternatief2 lussenruimte 

Het voordeel van het maken van een kloon was dat de ruimtelijkheid van beide alternatieven 

naast elkaar konde:1 worden gezet. Ook konden elementen worden hergebruikt (zie trappen 

afbeelding 4.3 en 4.4). 

Evolueren 3d model 

De data in het virtuele 3d-model is geen representatie van het ontwerp, maar is door de opzet 

van de omgeving de meest actuele versie van het ontwerp. Hiermee gaat gepaard dat er geen 

duidelijke versies van het ontwerp te onderscheiden zijn, maar een evoluerend 3d-modeL 

Hierdoor is bijvoorbeeld de laatste versie van de massastudie niet meer aanwezig zoals tot stand 

gekomen aan het einde van de betreffende fase, maar is deze verder uitgewerkt en gedetailleerd 

tot in zijn huidige vorm. De benaming van het script dat aan de massastudiefase is gekoppeld 

is hierdoor in de loop van het proces veranderd in 'exterieur gebouw'. Dit levert verder geen 

conflicten op voor het 3d-model, maar de corresponderende 2d omgeving kon hierdoor niet meer 

gevuld worden met 'massastudie-bestanden'. Informatie over de massastudie is in dit geval in het 

archiefvan de 2d-omgeving 'exterieur gebouw' geplaatst. 

Wat één van de voordelen van de omgeving voor het ontwerp- en communicatieproces zou 

moeten worden bleek achteraf moeilijk te verwezenlijken. De ontwerpbeslissingen zouden via 

een ruimtelijke omgeving bekeken kunnen worden. Doordat de modellen evolueerden in plaatst 

van het maken van verschillende versies gaf het virtuele 3d-model altijd een actueel beeld van 

het ontwerp. Omdat meer evaluatie in 3d plaatsvond dan binnen het traditionele ontwerpproces 
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was er ook minder 2d-data zoals schetsen of schema's aanwezig. De totstandkoming of eerdere 

versies waren alleen zichtbaar indien hier 2d-informatie van geproduceerd was. 

Complexiteit 3d-model 

Een bekend · probleem met het werken aan complexe virtuele 3d-modellen is dat wanneer de 

complexiteit toeneemt 3d-modellen onhandelbaar kunnen worden. Doordat de scripts ervoor 

zorgen dat alleen dat wordt getoond wat belangrijk is voor de betreffende focus bleef ondanks 

het hoge aantal data het 3d-model goed handelbaar. Slechts enkele 'presets' hadden moeite met 

het weergeven van het model in hoge framerate. 

Schetsen 

De kwantiteit van schets, aantekeningen en schema's in de 2d-omgeving had een direct verband 

met de fase in het ontwerpproces. Daar waar in de beginfasen (conceptueel, schematisch, 

massastudie) frequent gebruik werd gemaakt van 2d-reflectie nam het gebruik van dit deel van 

de omgeving af naarmate het virtuele model gedetailleerder werd. Opvallend is hierbij dat er 

verschillende fasen te onderscheiden zijn in de complexiteit van het 3d-model. Vanuit de opzet 

van de ontwerpomgeving staat het vast dat er per nieuwe preset met de opbouw van een dergelijk 

3d-model begonnen wordt. Er ontstaat hiermee een cyclisch proces betreffende de wisselwerking 

tussen 2d en 3d dat begint bij elke nieuwe 'preset/ detailniveau'. Na het aanmaken van een nieuwe 

preset (niveau) wordt vooral veel gebruik gemaakt van schetsen en schema's die vervolgens in 

3d-worden geëvalueerd. 

De inzet van schetsen voor het ontwerpen was zeer groot toen er nog weinig 3d-informatie was. 

Nadat de stedenbouwkundige fase was afgerond, is het virtuele 3d-model vaak gebruikt als 

onderleggervoor schetsen m.b.t. de massastudie. Omdat elke nieuwe fase/onderdeeVpreset begint 

met het ontwerpen op organisatorisch niveau, werden er vooral eerst veel schetsen gemaakt. 

Deze werden ondersteund door ruimtelijke modellen/massastudies om de ruimtelijke relaties in 

beeld te krijgen. Pas zodra de organisatie helder was, ging het ruimtelijke model evolueren, en 

werd er daadwerkelijk ontworpen in 3d. De schets was in vrijwel elke fase een belangrijke basis 

voor het ontwerp. 

In figuur 4.5 is te zien hoe eerst in 2d de organisatie van een woning werd bepaald. Hierna volgde 

een ruimtelijk model in 3d, die de ruimtelijke omkadering van de functie bepaalde. Hiermee 

werd gespeeld totdat een bepaald effect bereikt was. Hierna volgde weer een fase waarin 2d

plattegronden werden gemaakt voor de plaatsing van de functies in de ruimte. Deze werden 

vervolgens verfijnd in 3d waarna de definitieve plattegronden en doorsneden konden worden 

gemaakt in Autocad. 

Een voordeel van het digitale stuk papier was dat er plaatjes/referentieprojecten konden worden 
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opgenomen in een schets. Deze kunnen bij het schetsen van een bepaalde ruimte direct verwijzen 

naar een referentieproject Dit bleek vooral in het ontwerpproces zeer nuttig. 

Aantekeningen 

Tijdens het ontwerpproces zijn vaak korte kanttekeningen/aantekeningen/steekwoorden gemaakt 

in de 2d-omgeving. Deze bleken echter zo frequent gemaakt te worden, dat er een berg aan 

afbeeldingen in de actief folder ontstonden, en het overzicht verloren raakte. Vanaf dit moment 

is besloten één afbeelding per preset van 800 x 800 pixels te maken, waarin alle aantekeningen 

werden gezet, en uitgegumd indien achterhaald. Dit gaf per preset een soort van 'to-do-list', en 

maakte het gemakkelijk om tussen verschillende presets te wisselen, en direct de status te zien. 

(Figuur 4.9) De aantekeningen werden meestal aan het begin van de dag geopend in het onderste 

deel van de 2d-omgeving. 

Detailniveau 

Het detailniveau van de verschillende presets kon zeer uiteenlopen. Terwijl de woningen al in een 

zeer gedetailleerde fase waren uitgewerkt, is de tussenruimte (werkruimte) volledig op de schop 

genomen. Hierdoor ontstond een soort van een uitgewerkt kader waartussen de werkruimte 

ontworpen kon worden. Omdat de presets ervoor zorgen dat de omringende ruimtes altijd 

zichtbaar zijn, waren de voorgevels van de woningen gedetailleerd aanwezig, en hebben hiermee 

de uiteindelijke ruimtelijke relaties die in de tussenruimte tot stand gekomen zijn versterkt. 

In tegenstelling tot het traditionele ontwerpproces is het met deze werkwijze gemakkelijk om 

grote beslissingen in late stadia door te voeren, en hele functies/ruimtes/verbindingen overhoop 

te gooien. Het kader waarin deze nieuwe beslissingen worden genomen bevinden zich nog 

altijd binnen dezelfde randvoorwaarden/ ruimtelijke context als het voorgaande. De leegte die 

ontstaat bij zulke ingrepen kan de aanleiding geven om de ruimtelijke relaties binnen het nieuwe 

kader zeer sterk vorm te geven. (referentie lege tussenruimte). Ook kunnen zeer gedetailleerde 

elementen uit het voorgaande meegenomen worden in de nieuwe situatie, en daarmee het kader/ 

randvoorwaarden nog verder aanscherpen. 

De werkruimtes waren in eerste instantie slechts een verbinding tussen beide woontorens, en 

hiermee ondergeschikt aan de ruimtelijkheid die de torens aanboden. Doordat deze al in een 

vroeg stadium ruimtelijk waren verbonden, was er binnen deze randvoorwaarden verder gewerkt 

zonder de alternatieven goed te bestuderen. Dit is een gevaar van het gemak waarmee volumes, 

en ruimtes kunnen worden gemaakt binnen de virtuele 3d-omgeving. Toen eenmaal was besloten 

dat de tussenruimtes niet werkte op de manier waarop dit bedoeld was, en de kracht van het 

programma niet optimaal ruimtelijk was vormgegeven, werden alle 3d-modellen tussen de twee 

woontorens in verwijderd (na het maken van een kloon voor het vergelijken van alternatieven). 
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Hier is vervolgens stap voor stap de ruimte die zich binnen de twee gedetailleerde torens bevond 

geanalyseerd, en puur in de ruimtelijke 3d-context ontworpen. Hierbij zijn nauwelijks schetsen 

gebruikt, omdat hiermee de ruimtelijkheid van de tussenruimte niet goed in beeld kon worden 

gebracht. De tussenruimte is steeds verder uitgewerkt tot op het detailniveau van het definitieve 

ontwerp. Deze had duidelijk een andere volgorde dan de totstandkoming van de appartementen, 

die in veel grotere mate tot stand zijn gekomen middels een wisselwerking tussen 3d en 2d. 

actief/archief 

De actief/archief mappenstructuur binnen de 2d-omgeving waren zo opgezet dat de actief 

map de gebruiker zichtbaar moest confronteren met het nog toe te passen, of meest actuele 

2d-materiaal. Moeilijk bleek echter het nemen van de beslissing wanneer dergelijk materiaal 

niet meer actief gecommuniceerd hoefde te worden. Vooral tijdens het communicatieproces 

bleek vaak dat bepaalde bestanden reeds naar het archief verplaatst waren, terwijl deze nog wel 
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belangrijk waren om het ontwerp te communiceren. Ook moesten de mappen actief worden 

onderhouden, en dit bleek niet vaak genoeg te gebeuren waardoor de actief map dichtslibde, en 

zijn kracht om de gebruiker actief te confronteren met materiaal verloren ging. Af en toe moest 

hier ingegrepen worden en het materiaal georganiseerd worden. De relatie die bestond tussen 

het actuele ontwerp (3d) en de actief folder was enorm sterk gedurende het ontwerpproces. De 

visueel zeer sterke manier waarop referentiemateriaal invloed uitoefende op het ontwerpproces 

heeft het eindresultaat zonder twijfel goed gedaan. In de actief map stond een mengelmoes 

van aUerlei visueel materiaal; van korte filmpjes, foto's, renderings, teksten, aantekeningen tot 

kaarten. Veelvuldig werd dit materiaal bekeken, waardoor er direct schetsen of steekwoorden 

konden worden gemaakt, die vervolgens weer gebruikt werden voor het creatieve deel van het 

ontwerpproces. 

4.2 resultaten architectonisch ontwerpproces 

In het artikel 'The medium is the method' van Breen (Breen, 2000) wordt gesteld dat de keuze 

voor een bepaald medium de ontwerpmethodiek bepaald. De overgang van het papieren 

medium naar een digitale ontwerpomgeving biedt een compleet andere vrijheid van handelingen 

voor het ontwerpproces. Het ligt binnen de verwachtingen dat door de ruimtelijke context 

waarin deze omgeving zich bevindt, en de handelingsmogelijkheden die voorhanden zijn de 

ontwerpmethodologie zal verschillen van het traditionele ontwerp- en communicatieproces. 

Het ontwerpproces binnen dit project begon met een uitgebreide locatiestudie in 3d, gevolgd 

door een massastudie op deze virtuele locatie. Aangezien de locatie nog niet bestaat, maar al 

in de beginfasen van het ontwerpproces ervaren kon worden, was het eerste grote verschil met 

een traditionele werkwijze al gemaakt. Met een toename in complexiteit van het ontwerp, en 

ruimtelijke relaties die het ontwerp gingen beïnvloeden, werd de invloed van de omgeving op de 

ontwerpmethode duidelijk. Het zeer gedetailleerde inzoomen op deelgebieden van het ontwerp, 

en parallelle abstracte studies werd mogelijk gemaakt door het wisselen tussen 'presets'. Hierdoor 

konden alternatieven worden uitgewerkt, en de invloed op het omringende worden onderzocht. 

Het ontwerp vorderde niet zoals binnen de traditionele methodiek via een iteratief proces op het 

schaalniveau van het gehele ontwerp, maar als verschillende onderdelen/fasen die in verschillende 

niveaus van detail synergetisch samensmolten tot uiteindelijk één ruimtelijk ontwerp. Het delen 

van een en dezelfde ruimte maakt dit parallelle ontwerpproces mogelijk. 

Terwijl de plaatsing van de torens ( massastudie) nog niet afgerond was, waren de appartementen 

al in een zeer gedetailleerde fase. Dit klinkt in eerste instantie als de verkeerde volgorde, omdat 

het een van de ander afhangt. Omdat de virtuele 3d-modellen echter zeer flexibel zijn, en met 

slechts enkele ingrepen aan te passen zijn, kon van een beslissing op het ene niveau direct het 

effect op een compleet ander schaalniveau worden geëvalueerd. Dit is wat in dit project opvalt; 
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Parallel ontwerpen op verschillende schaal niveaus. 

4.3 resultaten communicatieproces 

Communiceren over het ontwerp via deze omgeving neemt altijd plaats in zowel een 

tweedimensionale als driedimensionale omgeving. Zodra er tussen onderdelen van het ontwerp 

gewisseld wordt, zal zowel de 3d-data als de 2d-data zich aanpassen. De ruimtelijke context van 

de verschillende onderdelen ten opzichte van elkaar zou hierdoor altijd duidelijk moeten zijn. 

In de beginfasen van het ontwerpproces werd de omgeving niet actief gebruik als 

communicatiemiddel. Tijdens de gesprekken werd vooral de ideevorming besproken, en enkele 

keren een plaatje of schets getoond. Vooral kaarten en mondelinge uitleg gaven duidelijkheid met 

betrekking tot de ideeën. Zolang de complexiteit of ruimtelijkheid van het ontwerp nog niet zeer 

uitgebreid was, zijn vooral plattegronden, doorsneden, schetsen, referentieprojecten, maar vooral 

ook zeer veel mondelinge toelichting gebruikt tijdens de communicatiesessies. In de beginfasen 

(conceptueel) van het ontwerpproces viel op dat tijdens de sessies de bureaustoelen zich afwenden 

van de computer, en er een gesprek ontstond zonder gebruik van visueel materiaal. 

Afwijkend van traditionele communicatiesessies was het voorbereiden van visueel materiaal 

overbodig door het gebruik van de digitale ontwerp- en communicatieomgeving. Een ruimtelijk 

model voor de ruimtelijke relaties, schetsen en schema's zijn van elk onderdeel direct aan te 

roepen. Ander visueel materiaal is gedurende het gehele proces niet nodig geweest. Ondanks 

dat het virtuele 3d-model pas in een later stadium een actieve rol binnen de communicatiesessies 

heeft gekregen, speelde het toch een belangrijke rol met korte verduidelijkingen met betrekking 

tot de ruimtelijkheid. Het maken van verklarende tekeningen tijdens de sessies was hierdoor niet 

nodig. 

Waar de omgeving oorspronkelijk ook voor gemaakt was, bleek in werkelijkheid minder haalbaar 

dan verwacht. De omgeving zou door beide partijen in het communicatieproces op een actieve 

manier gebruikt moeten worden. Als er onduidelijkheden zouden zijn, of zwarte vlekken in het 

beeld van het ontwerp ontstonden, wu de betrokken partij zelf deze moeten kunnen verkennen 

door gebruik te maken van de omgeving. De opstelling zoals aanwezig binnen het Lab. (hoofdstuk 

3) liet echter maar 1 gebruiker toe de omgeving aan te sturen. De virtuele 3d-omgeving werd in 

dit geval op verzoek aangepast waardoor de externe partij een passieve rol kreeg toebedeeld. Hier 

moet erkend worden dat een fysieke maquette zoals gebruikt in het traditionele ontwerpproces 

een poractievere rol mogelijk maakt voor de externe partij. Hier kan zelf een perspectief gekozen 

worden, en onderdelen worden uitgelicht. Het schaalmodel is echter niet altijd aanwezig in het 

traditionele proces, en wanneer dit wel het geval is, is in veel gevallen sprake van een schaalmodel 

dat veel details mist. De omgeving had een sterkere rol gehad wanneer de interactie met de 

omgeving niet slechts vanuit de ontwerper kwam. Enkele keren is aangegeven dat er een behoefte 
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bestond tot interactie met deze virtuele 3d-omgeving om ruimtelijke ideeën weer te kunnen geven 

tijdens de sessies. 

Tijdens de communicatiesessies was al het materiaal dat tot dan toe gepaard ging met het 

ontwerpproces aanwezig geweest. Dit is een groot verschil met het traditionele proces. Het 

materiaal was ondanks de grote kwantiteit echter zeer goed bereikbaar, en slechts enkele 

keren moest gezocht worden naar een bepaald 2d-bestand. Dit kan verklaard worden doordat 

bij communicatiesessies bestanden gebruikt kunnen worden die voor het ontwerpproces hun 

relevantie verloren hebben. Om deze reden zijn ze naar het archief van de betreffende 'preset' 

verplaatst. Hierdoor moet het archief van de betreffende preset doorzocht worden. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies 
In dit hoofdstuk worden de conclusies ten aanzien van de resultaten van de digitale 
ontwerpomgeving en de gevolgen hiervan op het ontwerp- en communicatieproces besproken. De 
onderzoeksvragen wals gesteld in hoofdstuk 1 zullen indien mogelijk worden beantwoord. Indien 
er geen eenduidig antwoord gegeven kan worden op een van de vragen zullen er aanbevelingen 
worden gedaan voor verder onderzoek. 

5.1 conclusies algemeen 

De digitale ontwerp- en communicatieomgeving wrgt ervoor dat een virtuele 3d- omgeving 
een onderdeel wordt van het creatieve deel van het ontwerpproces. 

• Een virtuele 3d-omgeving als onderdeel van het ontwerpproces ondersteunt middels 
ruimtelijkheid, schaalloosheid en de mogelijkheid tot simulatie van licht en materiaal het 
creatieve deel van het ontwerpproces, en ondersteunt in de inzichtelijkheid van ruimtelijke 
complexiteit. 
Een actieve confrontatie met waardevol ontwerpmateriaal afhankelijk van het moment in 
het ontwerpproces ondersteunt zowel het communicatieproces als het creatieve deel van het 
ontwerpproces. 
De digitale ontwerp- en communicatieomgeving ondersteunt bij het structureren en actief 
confronteren van het 2d-ontwerpmateriaal. 
Virtuele 3d modellen nemen via deze omgeving geen actieve rol in binnen het 
communicatieproces. De oorzaak en oplossing hiervoor moet verder onderzocht worden, 
maar zou aan de volgende punten kunnen liggen: 

1. Geen mogelijkheid tot een actieve rol voor de aansturing van de omgeving voor 
externe partijen. 

2. de FOV (field of view) voor 3d-modellen binnen 3d-studio MAX. 
3. het gebrek aan textuur en Jichtinformatie binnen 3d-studio MAX. 

5.1.1 Conclusies omgeving 

"wat zijn de voordelen van een digiJaal ontwerpproces, en op welke manier onderscheiden de 
ontwerphulpmiddelen van een dergelijke omgeving zich van de tradi/Wnele?" 

De omgeving zoals tot stand gekomen in dit project biedt op twee punten een groot voordeel ten 
opzichte van het traditionele ontwerpproces. 
1. het digitaal zijn van al het ontwerpmateriaal 
2. het toevoegen van ruimtelijkheid als ingrediënt voor het complete architectonische ontwerp

en communicatieproces. 

Digitaal ontwerpmateriaal 
Doordat al het ontwerpmateriaal digitaal is kan het via de volgende punten het ontwerp- en 
communicatieproces ondersteunen: 
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Bereikbaarheid ontwerpmateriaal op verschillende plaatsen (tegelijk). 
Mogelijkheid tot automatische organisatie van ontwerpmateriaal 
Actieve confrontatie met ontwerpmateriaal afhankelijk van moment in het proces. 

Door het materiaal op de juiste momenten te tonen in het ontwerpproces zal de invloed van 
bruikbaar materiaal groter worden, en zullen bruikbare ideeën een kleinere kans hebben 
op verloren gaan. 

Ruimtelijkheid als ingrediënt voor het ontwerp- en communicatieproces. 
Waar 2d-materiaal zich vooral richt op inkaderende en organisatorische problematiek, zal 
3d meer grip geven op de complexiteit van de ruimtelijkheid. Binnen het architectonische 
ontwerpproces zullen virtuele 3d-omgevingen zeer nauwkeurig, snel en helder met deze 
complexiteit om kunnen gaan. Het toevoegen van dit ingrediënt aan het complete architectonische 
ontwerp- en communicatieproces was vooral een verademing voor het ontwerpproces. Zonder 
interpretatiefouten of zwarte vlekken kon elk onderdeel van het ontwerp geëvalueerd worden 
binnen een ruimtelijke 3d-omgeving, en in relatie tot de rest van het ontwerp. Nog niet eerder 
ben ik als ontwerper 'gedwongen' om over zoveel aspecten van het ontwerp na te denken, en tot 
zoveel interessante punten met betrekking tot de ruimtelijkheid van het ontwerp gekomen. Het 
schaalloos bouwen, afbreken, denken en herbouwen in 3d als onderdeel van het ontwerpproces 
is onvoorstelbaar binnen het traditionele proces, maar mijns inziens niet weg te denken uit 
toekomstige ontwerpmethodieken. 

"op welke manier kan het materiaal dat tot stand komt tijdens het ontwerp- en communicatieproces 
worden georganiseerd/gearchiveerd zodat de zichtbaarheid zich aanpast aan het moment binnen het 

ontwerp- en communicatieproces?" 
Het virtuele 3d-model is via deze methodiek geen representatie van het ontwerp, maar is de meest 
actuele versie van het ontwerp. Door het 2d-ontwerpmateriaal te koppelen aan de onderdelen van 
deze 3d versie van het ontwerp, en deze gelijktijdig te tonen, vullen 2d- en 3d- elkaar aan om een 
compleet beeld te vormen van het ontwerp. Via dit overzichtelijk archief is het ontwerpmateriaal 
gemakkelijk terug te vinden op elk moment van het ontwerp- en communicatieproces. 

De interface van de omgeving toont per moment binnen het ontwerp- en 
communicatieproces een specifiek deel (gerelateerd aan het desbetreffende moment) van 
het ontwerp (3d), en hiermee ook het gerelateerde deel van het 2d-ontwerpmateriaal. Nieuw 
materiaal wordt hiermee direct aan het gerelateerde moment/onderdeel toegevoegd, en kan op 
dezelfde manier in een later stadium worden getoond. 

Figuur 5.1 tonen van 2d-informatie binnen Jd-model 



5.1.2 Conclusies methodologie 

"is het ontwerpproces opdeelbaar in fasen, momenten of onderdelen die direct gerelateerd zijn met het 
ontwerpmateriaal?" 

De eerste stappen van het ontwerpproces vallen wellicht terug te voeren naar enkele standaard 
fasen die doorlopen dienen te worden in een ontwerptraject; de stedenbouwkundige fase en de 
conceptuele fase. Zodra er massa werd gecreëerd dat te maken had met het ontwerp, was er geen 
sprake meer van fasering maar van het onderzoeken en uitwerken van onderdelen. 
De opdeling in fasen zou in dit geval er als volgt uitzien: 

Stedenbouwkundig onderzoek 
Conceptuele fase 
Gebouwniveau 

De fasering zoals gebruikelijk wordt toebedeeld aan het traditionele ontwerpproces (Fig 5.2) 
gaat in mindere mate op via de methode en omgeving zoals in dit project geformuleerd. Dit komt 
vanwege het grote gemak waannee ingrijpende ontwerpbeslissingen in een laat stadium van het 
ontwerpproces kunnen worden doorgevoerd. De impact decision is hiermee ook een stuk kleiner 
geworden. 

Het ontwerpproces is vanaf het moment dat op gebouwniveau wordt ontworpen opdeelbaar 
in onderdelen die samen het totale ontwerp vormen. Dit is direct de onderverdeling van het 
ontwerpma teriaal. 

Subvraag: "is er binnen deze fasen, momenten of onderdelen een behoefte aan enenijds ruimtelijke 
evaluatie en andenijds tweedimensionale evaluatie?" 

In de fasen 'Conceptueel' en 'stedenbouwkundig' is vooral veel behoefte geweest aan 2d
evaluatie. Het maken van schema's, diagrammen, steekwoorden en teksten is de voornaamste 
bezigheid in deze fasen. Slechts enkele keren zijn ruimtelijke 3d-modellen gemaakt. 

I:ai"I)" dt'Sign stage 

Preliminary Design 
stage 

Definitive Design 
stage 

Design pwces'> ____.. 

Figuur 5.2fasen van het ontwerpprorees en mogelijke impact van ontwerpbeslissingen 
op het eindresul1aat. (plaatje uit DZmitry 2003) 
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De onderdelen in de 'gebouwniveau' fase heeft een sterke wisselwerking gehad tussen 
ruimtelijke evaluatie en 2d-evaluatie. Hoe complexer het model werd, des te meer ruimtelijke 
evaluatie werd ingezet als ontwerpmiddeL 

De exacte behoefte aan 3d en 2d binnen verschillende schaalniveaus, of ruimtelijke complexiteit 
zou verder onderzocht moeten worden. Mijn verwachting is echter dat dit per project verschillend 
is. 

" Wat betekent de inzet van een virtuele 3d-omgeving met evaluatie en simulatie voor lret creatieve deel 
van het ontwerpproces?" 

Het proces zoals doorlopen binnen dit project zal moeilijk tot niet te vergelijken zijn met het 
traditionele proces, of zelfs eenzelfde opgave met deze omgeving. De betekenis van de inzet van 
een virtuele 3d-omgeving voor het creatieve deel van het ontwerpproces zal moeilijk met harde 
data uit te leggen zijn, maar is gebaseerd op de vergelijking van de ervaringen met dit project met 
beter bekende methodes binnen het traditionele proces. 
De inzet van de virtuele 3d-omgeving heeft in drie aspecten een groot verschil gemaakt met de 
traditionele werkwijze, en zonder twijfel bijgedragen aan de kwaliteit van het ontwerp. Al deze 
aspecten van de virtuele 3d-omgeving hebben een ding gemeen; meer ruimtelijke, en realistische 
input tijdens het creatieve deel van het ontwerpproces. Deze input is in de volgende categorieën 
op te delen: 

I. ruimtelijkheid 
2. simulatie van belichting en materialisatre 
3. detaü/schaallooslreid 

Ruimtelijkbeid 
In alle fasen van het ontwerpproces is de virtuele omgeving ingezet om ruimtelijke modellen 
te maken waarmee de onderlinge relaties tussen volumes, programma's en ruimtes onderzocht 
zijn. Het ontwerp bestond in de virtuele 3d-omgeving als ruimtelijk model. Alle vormen, ruimtes 
en relaties zijn in deze 3d-omgeving gemodelleerd en in 3d geëvalueerd. Hierdoor zijn alle 
beslissingen genomen in een ruimtelijke context, en in relatie tot de rest van het ontwerp. Binnen 
het traditionele proces is het niet mogelijk om het gehele ontwerp in een ruimtelijke context te 
evalueren, en zeker niet gedurende het gehele ontwerpproces. 

Belichting en materialisatie 
De belichting binnen de ruimtes is als vaak als eerste stap van de totstandkoming van een ruimte 
gesimuleerd. De diepte en breedte van de woningen, en de plafondhoogte van de tussenruimte/ 
werkruimte heeft hier zijn dimensies aan ontleend. Dit ingrediënt speelt een grote binnen de 
omgeving van dit project, terwijl dit in het traditionele ontwerpproces slechts enkel op ervaring 
of referentie worden ingeschat. 
De simulatie van materialisatie heeft in dit ontwerp de informatie geleverd die aanleiding heeft 
gevormd tot de definitieve keuze voor het toegepaste materiaal. Na het maken van proef-renderings 
kon direct gezien worden of een bepaald materiaal bijdroeg aan de gewenste beeldvorming. 
Door de inzet van materiaal- en lichtsimulatie kon een eenduidige conclusie worden getrokken tot 
de huidige situatie van het ontwerp. Aan de hand hiervan kon een aanpassing worden gemaakt, 
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of een definitief beeld worden gevormd. Doordat deze simulaties gedurende het gehele proces 
plaatsvonden, zijn deze ook meegenomen als input voor het ontwerpproces, en niets slechts een 
fase geworden nadat het ontwerp reeds compleet was. 

Detail/schaalloosheid 
Doordat er 1 op 1 gemodelleerd kon worden in de virtuele 3d-omgeving is er over elk detail 
nagedacht, en het ontwerp op een veel realistischere manier benaderd dan via schaalmodellen. 
De ontworpen ruimtes konden al tijdens het ontwerpproces ervaren en aangepast worden. 

5.1.3 Conclusies ontwerpcommunicatie 

"Wat betekent de inzet van een virtuele 3d-omgeving met evaluatie en simulatie voor het 
architectonische communicatieproces?" 

De communicatie via de omgeving in dit project verliep niet naar volle tevredenheid. De reden 
hiervoor kan ik niet direct aanwijzen, maar zou de manier waarop de 3d-data wordt getoond, of 
de manier waarop de wisselwerking met de computer plaatsvindt kunnen zijn. De 3d-omgeving 
heeft naar mijn mening geen grote rol gespeeld in het communicatieproces aangezien deze 
sporadisch werd gebruikt ter ondersteuning van het gesprek. Hierdoor kan ik ook geen uitspraak 
doen betreffende de betekenis hiervan voor het communicatieproces. Enkele punten waardoor 
het niet naar tevredenheid verliep zal ik hieronder beschrijven. 
De 3d-omgeving zoals gebruikt in dit project was 3d-studio MAX. De modellen zoals zichtbaar 
in dit pakket zijn niet direct gericht op presentatie. Het ruwe model bevat geen lichtinformatie 
en textuur waardoor iemand die niet bekend is met het ontwerp niet direct de ruimte goed 
interpreteert. Het perspectief (FOV, Field of view) binnen dit pakket had als gevolg dat er een 
slecht overzicht verkregen kon worden over de besproken ruimte. De ruimtelijkheid, verhoudingen 
en de ruimtelijke relaties van het ontwerp kunnen getoond worden middels dit pakket, maar is 
moeilijk interpreteerbaar door de afwezigheid van het overzicht. 'waar is dit nu?' was een veel 
gemaakte opmerking zodra de virtuele 3d-ruimte werd gebruikt voor ontwerpcommunicatie. De 
ruimte die besproken moest worden, werd door het script altijd getoond in combinatie met de 
omringende ruimtes. Hierdoor kon de ruimte alleen van binnenuit bekeken worden. 
De digitale ontwerpomgeving richt zich op een gebied van ruwweg 80 cm aan bureaublad. De 2d
omgeving ligt in dit geval recht voor de gebruiker, en ook de monitor is binnen dit gebied goed 
zichtbaar. Tijdens communicatiesessies verbreed het benodigde gebied echter naar ongeveer 1.40 
meter. De omgeving kon zich in deze situatie echter moeilijk verbreden doordat deze aangestuurd 
moest worden door de ontwerper. De tweede partij kon hierdoor vaak moeilijk de informatie van 
de twee schermen aflezen. Ook was er geen wisselwerking tussen de omgeving en de tweede partij. 
Indien dit wel het geval was geweest, zou er hoogstwaarschijnlijk een grotere betrokkenheid zijn 
geweest met het ontwerp. 
Doordat alle informatie aanwezig was tijdens de communicatiesessies, kon zeer veel 2d-data 
getoond worden. De 'presets' maakte het mogelijk dat deze informatie doeltreffend gevonden 
kon worden. Hierdoor is tijdens het communicatieproces meer informatie getoond dan mogelijk 
is tijdens een traditioneel proces. 
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5.2 aanbeveliugen voor toekomstig onderzoek 

Een manier waarop via een virtuele omgeving het ontwerp gemakkelijk aan een breed publik 
gecommuniceerd kan worden is naar mijn mening niet voldoende onder de aandacht gekomen in 
dit project. De mogelijkheden die virtuele omgevingen bieden om het ontwerp in zijn volledige 
ruimtelijkheid te kunnen begrijpen zijn reeds voldoende aangetoond, maar een geschikte manier 
waarop dit kan geschieden ontbreekt tot op heden. Via projecten als de Desk-Cave (deskcave 
- design systems TUle) wordt gezocht naar een realistischere FOV (field of view) en completer 
beeld (textuur en belichting). Een nieuwe manier om te communiceren met meerdere gebruikers 
simultaan, via een dergelijke virtuele omgeving (met de computer) wordt op dit moment 
ontwikkeld. Via Mul ti touch zou op een intuïtieve manier met meerdere gebruikers tegelijkertijd 
binnen een virtuele omgeving gecommuniceerd kunnen worden (Han, 2005). Dit is namelijk waar 
op dit moment de beperkingen liggen van digitale ontwerpcommunicatie. Via een 'field of view' 
zoals binnen 3d-studio MAX is het noodzakelijkdat de gebruiker zelf kan wisselen van perspectief. 
Alleen hierdoor kan een correct ruimtelijk beeld worden verkregen. Een intuïtieve manier om 
met meerdere gebruikers tegelijkertijd met de ruimtelijke 3d-modellen/ virtuele omgevingen om 
te gaan zou passen binnen dit onderzoek. Hierbij de omgeving zoals in dit project toegepaste 
(3dMAX) aangepast of vervangen moeten worden.3D-studio MAX is nu voomarnelijk gericht is 
op het ontwikkelen van 3dmodellen, het renderen hiervan; niet op het presenteren van 3d-data. 

Binnen 3d-studio MAX zijn op dit moment via het 3d-viewport de ruwe versie van de 3d-modellen 
zichtbaar. Deze geven een goed beeld van de ruimtelijke relaties, massa's en verhoudingen, maar 
nemen bijvoorbeeld niet de licht-, of textuurinformatie mee. Het 'spelen' met deze elementen 
kan op deze manier in mindere mate onbewust meegenomen worden in het ontwerpproces. Vray 
(chaosgroup) is op dit moment bezig met de ontwikkeling van 'activeshade' waarmee binnen een 
halve seconde binnen een 3d-max viewport licht en textuur informatie getoond wordt. Dit biedt 
een ontwerper vrijwel alle ingrediënten die een ontwerp in zijn gebouwde toestand beleefbaar 
maken. De rol van directe licht, materiaal en ruimtelijke feedback bij elke ontwerpbeslissing zou 
zeer interessant zijn binnen het architectonische ontwerpproces. Onderzoek naar het gebruik van 
deze middelen en de invloed op ontwerpbeslissingen met betrekking op licht en materiaal zou 
het huidige onderzoek naar de rol van Virtuele omgevingen binnen het creatieve ontwerpproces 
aanvullen. 

Links: Figuur 5.3 'activeshade' Vray 
Rechts: Figuur 5.4 'activeshade' Vray 
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scripts 

Stedenbouwkundig 

Select $camera01 
viewport.set'!ype( #view_ camera) 
viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 1") 

max unhide all 
werk = selectionSets["meest recente situatie"] 
select werk 
Max hide inv 
clearSelection() 

Concept 

( 
Select $camera00 

viewport.setType( #view_ camera) 
viewport.setType( #view _persp _ user) 

messagebox("Press CfRL + 0") 

max unhide all 

schema = selectionSets["schemas"] 
select schema 

Max hide inv 

clearSelection() 
) 

Organisatie 

( 
( 

Select $camera06 
viewport.setType( #view_ camera) 

Bijlagen 
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viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CfRL + 6") 

clearSelection() 

max. unhide all 
for o in objects where distance o $Camera01_DUMMY < 100 do selectmore o 

omgeving = selectionSets["directe omgeving gebouw"] 
selectmore omgeving 

Maxhide inv 

clearSelection() 

hide $Camera01 DUMMY 
) -

Werkunit_oud 

( 
Select $camera03 

viewport.setType( #view_ camera) 
viewport.setType( #view _persp _ user) 

messagebox("Press CfRL + 3") 

max. unhide all 

werk = selectionSets["werkcellen"] 
select werk 

Max hide inv 

clearSelection() 
) 

Exterior 
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Select $camera04 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CfRL + S") 



clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Camera01_DUMMY < 100 do selectmore o 

omgeving = selectionSets("directe omgeving gebouw"] 
selectmore omgeving 

Maxhide inv 

clearSelection() 

hide $Camera01 DUMMY 
) 

Woning_typel 

Select $camera05 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 4") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $ Woningdummy < 10 do selectmore o 

Max hide inv 

clearSelection() 

hide $ Woningdummy 
hide $Camera01 DUMMY 
) -

Trappenhuis 

Select $camera12 
viewport.set'JYpe( #view_ camera) 
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viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CfRL + 9") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $ BoxlOl < 15 do selectmore o 

omgeving = selectionSets["directe omgeving gebouw"] 
selectmore omgeving 

Max hide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
hide $Werkruimte_ dummy 
hide $DUMMY Werkruimte mode 
hide $Dummy_ oomstructie _ beggrond 

) 

Constructie 

Select $camera12 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CfRL + 9") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Dummy_comstructie_beggrond < 25 do 

selectmore o 
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omgeving = selectionSets["directe omgeving gebouw"] 
selectmore omgeving 

Max hide inv 

clearSelection() 



hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
hide $Werkruimte_dummy 
hide $DUMMY Werkruimte mode 
hide $Dummy_ oomstructie _ bëggrond 

) 

Woning Type2 

DAK 

Select $camera07 
viewport.setType( #view _camera) 

viewport.setType( #view _persp_user) 
messagebox("Press CfRL + 4") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Woningdummy2 < 10 do selectmore o 

Max hide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
) -

) 

Select $camera13 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 10") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Dak_ filmhuis< 15 do selectmore o 
for o in objects where distance o $Podium_dak02< 10 do selectmore o 
for o in objects where distance o $Dakgevel01 < 10 do selectmore o 
for o in objects where distance o $Dakgevel02< 10 do selectmore o 
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for o in objects where distance o $Dakgevel03< 10 do selectmore o 
for o in objects where distance o $Dakgevel04< 10 do selectmore o 

Maxhide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Camera01_DUMMY 

Werkruim te_ sport_ verd3 

Select $camera02 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.set'JYpe( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 7") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Werkruimte_dummy < 20 do selectmore o 

Maxhide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
hide $Werkruimte_ dummy 
) 

Werkruimte dans 
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Select $carnera10 
viewport.set'JYpe( #view_ camera) 

viewport.set'JYpe( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 7") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $Werkruimte_dummy < 20 do selectmore o 



Max hide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
hide $Werkruimte_ dummy 
) 

Werkruimte MODE 

selectmore o 

Select $camerall 
viewport.setType( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 7") 

clearSelection() 

max unhide all 
for o in objects where distance o $DUMMY_ Werkruimte_mode < 20 do 

Maxhide inv 

clearSelection() 

hide $Woningdummy 
hide $Woningdummy2 
hide $Camera01 DUMMY 
hide $Werkruimte_dummy 
hide $DUMMY Werkruimte mode 
) - -

Alternatien werkruimtes 

Select $camera08 
viewport.set'JYpe( #view_ camera) 

viewport.setType( #view _persp _ user) 
messagebox("Press CTRL + 7") 

clearSelection() 



max unhide all 
for o in objects where distance o $TEST_alternatief_werkruimte < 2000 do 

selectmore o 

Max hide inv 

clearSelection() 

hide $TEST alternatief werkruimte 
) - -
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Voorwoord 

Voor u ligt het verslag van het afstudeeronderzoek dat de afsluiting vormt van mijn studie 

Bouwkunde met als afstudeerrichting Ontwerp Systemen. Halverwege mijn studie heb ik bewust 

gekozen voor deze richting vanwege de vele mogelijkheden die ik zag voor de combinatie van 

architectuur, het onderzoek naar het ontwerpproces en het gebruik van computer software binnen 

het architectonische ontwerpproces, zoals bijvoorbeeld 3D ontwerpen, animatie en simulatie. 

Tijdens mijn studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven heb ik mij altijd 

begrensd gevoeld door de opvattingen en methodes die gepaard gingen met het architecturale 

ontwerpproces. Hier bestond (bestaat) een grote aversie tegen het gebruik van de computer ter 

ondersteuning van het creatieve proces. Bij de capaciteitsgroep Design Systems vond ik partners 

in de strijd tegen deze aversie. Ik heb mij altijd geïnteresseerd in de kracht van de virtuele 3d

omgevingen ter ondersteuning van het ontwerpproces, maar vooralsnog ontbrak een geschikte 

omgeving om deze vorm te geven binnen het gehele architectonische ontwerpproces. Met dit 

afstudeerproject combineer ik mijn twee fascinaties; Architectuur en de totstandkoming daarvan. 

Tijdens dit project heb ik een omgeving ontworpen die klassieke elementen van het ontwerpproces 

combineert met een virtuele 3d-omgeving en mij hiermee een methodologie mogelijk maakt die de 

complexiteit van het proces en de architectuur overzichtelijk maakt, en hierdoor de ruimtelijkheid 

van het ontwerp gedurende het complete ontwerpproces de kans krijgt zich te ontwikkelen tot 

spannende en heldere architectuur. Deze omgeving en methodologie heb ik getest en verder 

ontwikkeld doonniddel van een ontwerpopgave waarbij ik gebeurtenis, ruimte en functie heb 

getracht te laten samensmelten tot een ongekende combinatie van een woonwerkprogramma. 

Via dit medium wil ik graag iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft 

geleverd aan mijn afstudeerproject. Allereerst wil ik mijn begeleiders, Bauke de Vries, Maarten 

Willeros en Marnix van der Meer bedanken voor de prettige en goede begeleiding tijdens mijn 

afstudeerproject. Tenslotte wil ik mijn familie en vrienden bedanken die mij tijdens mijn studie 

hebben bijgestaan, in het bijzonder mijn vriendin Marina en mijn ouders Anne en Annick Bos. 

Utrecht, april 2008 

Paul Bos 
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8:30 AM_STERDAM 

Crossprogrammering is het gebruik van een ruimte zoals dit niet de bedoeling is; 

Transprogrammering is de combinatie van uiteenlopende programma's, 

Disprogrammering is het onderling besmetten van uiteenlopende programma's 

Rechts: Dominicane~rk, Maastricht 
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8:30 AM_STEADAM - INLEIDING 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

De problematiek van overbevolking is een zeer actueel onderwerp. Juliana zei in de 

troonrede van 1979 al: 'Ons land is vol, ten dele overvol'. Klopt ook wel, met een gemiddelde 

bevolkingsdichtheid van bijna 500 inwoners per vierkante kilometer is Nederland inmiddels zelfs 

één van de dichtstbevolkte landen ter wereld. Ook bestaat er onder de inwoners van Nederland 

de grootste angst voor overbevolking ter wereld. De bijkomende verkeersproblematiek wordt 

voornamelijk veroorzaakt door het dagelijkse woon-werkverkeer naar of vanuit de stad. Deze 

verkeersproblemen kunnen volgens vooraanstaande economen een groot gevaar vormen voor 

de economie. Binnen deze opgave wil ik mij richten op een bijdrage aan een oplossing hiervoor 

door het gecombineerd programmeren van wonen en werken, en hiermee de oplossing binnen 

de stad zelf zoeken. 

Door de verstedelijking wordt het steeds moeilijker voor starters, yuppen en beginnende 

bedrijfjes om zich binnen de stad te vestigen. Door het gebruik van locaties met weinig nuttig 

grondoppervlak ten gevolge van overheersende aanwezigheid van infrastructurele elementen kan 

een naadloze aansluiting worden gemaakt op de openbare infrastructuur van de stad . Ook door 

het opnemen van enkele inkomstengenererende voorzieningen in het complex, gebruikmakend 

van het tijdelijke karakter van de werkfunctie, is het mogelijk om de locatie te verantwoorden 

voor de beschreven doelgroep. Het geheel kan hierdoor een aantrekkelijke locatie vormen voor 

de realisatie van een voor yuppen geschikt woon/werkcomplex. 

In dit project is de straat, het huis en werk als uitgangspunt genomen voor een stedenbouwkundige 

analyse. Het programma van de straat is ontleed, in stukken opgedeeld en vormgegeven onder 

de noemer 8:30 AM_sterdam. Hierdoor is het mogelijk geweest deze functies te verweven met 

wonen en werken, en een gecombineerd programma op te stellen. Deze analyse is het startpunt 

van mijn ontwerp geweest, en is terug te zien in een film op de bijgevoegde CD in dit verslag. De 

manier waarop dit is vormgegeven heeft te maken met de mogelijkheden die de hedendaagse 

technologie biedt om abstracte beelden en ideeën te vertalen naar een waarneembaar medium. 

Hierbij moet de aansluiting worden gezocht bij mijn afstudeerrichting Design Systems. 
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Als architectuur zowel concept als ervaring is, zowel ruimte als gebruik, zowel structuur als 

oppervlakkig beeld, dan zou de architectuur moeten ophouden deze categorieën te scheiden en 

ze laten samensmelten tot ongekende combinaties van programma's en ruimte. 'Gecombineerd 

programmeren', 'transprogrammeren', 'disprogrammeren': deze concepten staan voor de 

verschuiving en wederzijdse contaminatie van termen. 

De onwaarschijnlijke combinatie van gebeurtenissen en ruimte kreeg een lading van subversieve 

potentie, want zij stelde zowel de functie als de ruimte ter discussie: zo'n confrontatie is 

vergelijkbaar met een ontmoeting bij de surrealisten tussen de fiets en de paraplu op de snijtafel. 

We treffen deze combinaite tegenwoordig in Tokio aan, waar de veelsoortige programma's 

verspreid zijn over de verdiepingen van de flatgebouwen: warenhuis, museum, fitnessclub, 

spoorwegstation en golfterreintjes op het dak. En we zullen haar ook aantreffen in de 

programma's van de toekomst, waarin vliegvelden tegelijkertijd ook amusementscentra zullen 

zijn met sportfaciliteiten, bioscopen, winkelcentra, enzovoorts. Ongeacht de vraag of ze ontstaan 

door toevallige combinaties of onder druk van constant stijgende grondprijzen, gaan zulke niet

oorzakelijke relaties tussen vorm en functie, of ruimte en handeling, verder dan een poëtische 

confrontatie van onverwachte bedgenoten. (Tschumi, event-architecture 1991) 

Verweving is de symbiose tussen verschillende programma's. 

Crossprogrammering is het gebruik van een ruimte zoals dit niet de bedoeling is; 

Transprogrammering is de combinatie van uiteenlopende programma's, 

Disprogrammering is het onderling besmetten van uiteenlopende programma's 
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8:30 AM_STERDAM - THEORIE 

Hoofdstuk 2 
2.1 De ontwerpopgave - theorie 

De opgave voor dit project bestaat uit het creëren van diversiteit in woonklimaat met woningen 

toegesneden op mensen met overlappende leefstijlen, aantrekkelijk voor een publiek dat wonen 

en werken daadwerkelijk willen verbinden; levendige, bijzondere leefvormen door de versmelting 

met onverwachte programma's. Overdag zal de woonvorm 'disprogrammeren' en de hiermee de 

werkruimte definiëren. Na werktijd kunnen de bewoners zich terugtrekken en de werkruimte 

laten 'crossprogrammeren' voor het gebruik van uiteenlopende programma's. De scheiding 

tussen deze ruimte en de woonruimtes dient scherp te zijn. Overdag dient deze scheiding echter 

in een vloeiende lijn over te lopen met respect voor het privé-domein van de woonfunctie. 

De waarde van de locatie kan in de toekomst een promenade worden langs het water die als 

openbare ruimte fungeert. Met dit project wil ik proberen deze openbare ruimte te definiëren als 

publiek domein, waar ruimte wordt geschept voor 'culturele mobiliteit', waar een wisseling van 

perspectief mogelijk is, en waar mensen nieuwe ervaringen kunnen opdoen. De openbare ruimte 

doortrekken binnen de grenzen van een gebouw gebeurt weinig in een woon/ of werkcomplex. 

Indien de openbare ruimte bedoeld is als publiek domein, verschijnt in de loop der tijd al snel 

het bekende bordje (Fig. 2.3). Dit komt wellicht door de afwezigheid van de spanningen tussen 

openbaar en privé die de openbare ruimte definiëren als publiek domein. 

De doorloop van het publieke domein in dit project zal beginnen met de totale vrijheid van de 

locatie, en de promenade aan het ij. De verticalisering die met het publieke domein van het 

gebouw mogelijk wordt zal plaats vinden op de grens van frictie en vrijheid. De spanning tussen 

de vrijheid van de promenade zal met het betreden van de verticale route toenemen door de 

confrontatie met het onbekende, maar zal ook de bevrijding zijn van de stedelijke elementen. 

Volgens Hajer (Hajer,M 2001) bestaat het paradoxale gegeven dat veel mensen op zoek zijn naar 

die ervaring van intens beleefde publieke plekken. Het publiek domein is hier niet zozeer een 

plek als wel een ervaring. De route die door het gebouw loopt is in dit geval ook niet tot een plek 

te benoemen door het gebrek aan vrijheden. Hierdoor wordt de route puur ervaring, en vervalt de 

mogelijkheid om zelf te kiezen hoe hiermee om te gaan. De dominantie van 'de andere groep'/ de 

bewoners zal binnen het gebouw overheersen. Eenmaal aan het einde van de route zal de vrijheid 

terug komen via een bar en uitzichtpunt, waar de verweving met de bewoners plaats zal vinden. 
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2.2 Het 'voorhuys' als toonkamer van het 
beroep van de bewoners. 

Bron: http://www.johannesvermeer.info/ 

Functie van de ruimte: Ruimte op straatniveau, 

soms over de volle breedte van het huis, in dit geval 

over een ruime helft; vaak van een aanzienlijke 

hoogte (2,5 tot 4 meter). Gebruikt als ontvangst

en toonkamer voor het uitoefenen van het beroep 

van de bewoners. In huize ThiosNermeer is in het 

rechter deel van de ruimte op ca. 1 meter hoogte 

een 'op de kelderkamer' (B) aangebracht boven een 

er onder liggende kelder, (E). In de achterwand van 
Figuur 2 I - lenbachhaus - metrostation 

het voorhuis waren vensterd aangebracht die licht Koningspl~tz 

toelieten naar de twee keukens die (op twee niveaus) 

er achter lagen. Men bereikte de kelder (E) via de 

kookkeuken (D). Voor een goed overzicht van het Figuur 2.2 Doorsnede 
Bron: http://www.johannesvermeer.info/ 

gebruik der ruimtes zie Fock 2001. 

Het 'voorhuys' kennen we volop van Vermeer, Jan 

Steen en andere zeventiende-eeuwse schilders. 

Het was hoog, licht en openbaar. Het werd 

meestal gebruikt als winkel, koopmanskantoor of 

werkplaats, maar ook als woonruimte. 's Zomers 

stonden de luiken en de deur altijd open - zij het 

dat de onderdeur meestal dicht was vanwege de 

vele loslopende honden in de stad. Het was een 

dubbelzinnigheid die het huiselijke leven in de stad 

nog eeuwenlang zou kenmerken: aan de ene kant 

de welgemeende openheid van de koopman die 

zijn cliënten in het voorhuis tegemoet treedt en van 

een stad die tot vandaag toe 's avonds luiken noch 

gordijnen sluit, aan de andere kant de geslotenheid 

van het privé & leven, van de binnenhaard, van de 

merkwaardige sfeer die Nederlanders aanduiden 

met het onvertaalbare woord 'gezelligheid'. 
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2.3 Doelgroep 'de bewoners' en de stedeling 

De doelgroep van het gebouw zijn yuppen (20 tot 35 jaar) in de creatieve sector. Van 

modeontwerper, kunstenaar, beeldhouder, tot de creatieve multimedia sector. Deze doelgroep 

bestaat vaak uit eenmansbedrijfjes, die ruimte nodig hebben om hun vak uit te oefenen, en tevens 

graag willen profiteren van de zichtbaarheid binnen de stedelijke cultuur. De ruimte die hiervoor 

nodig is, is voor deze doelgroep veelal onbetaalbaar. Een winkelruimte met een grote etalage in 

de binnenstad is voor deze doelgroep niet weggelegd. 

2.4 Scheiding/ gradatie tussen wonen werken en de overige functies 

Omdat vereenzaming bij woonwerkvormen voor de hand ligt, zal contact met de medebewoners 

een belangrijk punt innemen. Identiteit zal de woonvorm bepalen, en een privé stuk van de 

woningen zal contact zoeken met het publieke domein. De scheiding tussen de woonvorm en 

veranderende tussenruimte zal aan de hand van het scenario van de bewoners verschuiven. 

Na 18 uur zal de scheiding hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden, een groot deel van de ~ewoners 

zich terugtrekken naar de woonvorm, en de werkruimte veranderen om publieke fUncties te 

huisvesten. 

De twee hoofdfuncties van het complex omvatten zowel permanente als tijdelijke componenten. 

Door de combinatie van beiden in één complex zullen de functies elkaar besmetten waardoor 

ruimte ontstaat voor een nieuw type programma; een programma waar meer ruimte is voor 

flexibiliteit, en ruimte wordt gegeven aan de bewoners/bezoekers om dit te definiëren. 

Figuur 2.3 'Scherf /3 - seARCH architects 
TelWijde Leidsche Rijn, Utrecht 
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Hoofdstuk 3 Locatie 

3.1 Amsterdam 

Amsterdam; een infrastructureel knooppunt met een hele stad, regio, land en zelfs wereld 

binnen bereik doormiddel van het openbaar vervoer. De drukte in, en rond deze stad die elke 

ochtend (8:30 AM) gepaard gaat met het woon-werkverkeer neemt steeds verder toe. Met 

een krappe huizenmarkt, en torenhoge prijzen wordt voor yuppen het wonen in de stad steeds 

onbereikbaarder. Amsterdam zou gezien deze feiten een onaantrekkelijke locatie zijn om een 

eigen zaak op te zetten als yup in de creatieve sector. Het programma wonen en werken biedt 

echter een interessante mogelijkheid om dit toch vorm te geven op deze locatie, en hiermee 

tevens een aansluiting te maken op het openbaar vervoer én de stad. 

De locatie voor het project is aan de westzijde van de nog te realiseren busterminal naast het 

central station van Amsterdam. (figuur 3.3, 3.4) 

3.2 Aansluiting op de stad 

Amsterdam dankt zijn ontstaan aan de ligging aan het IJ. Door de aanleg van het Centraal Station 

werd in de negentiende eeuw de band van de stad met het IJ verbroken. Met de woningbouw 

op de eilanden van het Oostelijk Havengebied (KNSM, Java en Borneo/ Sporenburg) is een 

belangrijke stap gezet om stad en IJ te herenigen. De ontwikkeling van de Zuidelijke IJ-oever, 

het gebied aan weerszijden van het Centraal Station, vormt het sluitstuk van de terugkeer van 
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Figuur 3.2 Panorama Amsterdam 
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" ... De conclusie is dus dat we te maken 

hebben met een werkelijk functionerende 

netwerkstad, of anders gezegd, een 

policentrisch stadsgewest. In het geval van 

het Amsterdamse komt dat dichtbij de 

Noordvleugel; wel zijn er duidelijk grenzen; 

die liggen op zo'n drie kwartier reistijd 

of zo'n twintig kilometer afstand van de 

kernstad. Deze grenzen zijn in de afgelopen 

vijftien jaar niet echt verlegd; ze zijn constant 

gebleven. De verandering schuilt veeleer in 

het aantal verplaatsingen." Pag. 19 - 2003_ 

de_ bewegende_ stad.pdf 

Figuur 3.3 AmsterCÛlm 
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de stad naar het U.De locatie (de ij-zijde van het Centraal Station) beschikt over weinig nuttig 

grondoppervlak ten gevolge van de overheersende aanwezigheid van infrastructurele elementen. 

De aansluiting die met het maaiveld gemaakt kan worden is hierdoor minimaal. Het gebouw kan 

alleen bij de stad betrokken worden door een deel van de binnenkant in te leveren. 

3.3 Aansluiting op openbaar vervoer 

Station Amsterdam Centraal staat op het Stationseiland, een eiland van 13 hectare groot. 

Dagelijks bezoeken 240.000 reizigers dit eiland. Het Centraal Station is dan ook een van de 

grootste overstapstations van Nederland. Trein, bus, tram, metro, taxi, OV te water, reizigers en 

passanten te voet en per fiets. Alles komt hier samen. 

Met de aanleg van de Noord/Zuidlijn neemt het aantal overstapmogelijkheden in de toekomst 

alleen nog maar toe. De reiziger passeert in de toekomst, komende vanaf het Damrak in de 

richting van het IJ, eerst de metro en vervolgens de tram, de trein en de bus om tenslotte bij de 

veerponten uit te komen. 

Na de verplaatsing van het busstation naar de (achter)noordzijde van het centraal station, 

verdubbelt het aantal reizigers aan de achterzijde en verbetert de veiligheid, is de verwachting. 

Als onderdeel van de gedaanteverwisseling, die de naam 'IJsei' heeft meegekregen, komt er meer 

ruimte voor fietsers en voetgangers. Die ondervinden straks geen last van het autoverkeer dat 

in een tunnel onder het maaiveldniveau raast. Op voetgangersniveau komen ook nieuwe fuiken 

voor de veerponten en een aparte pier voor riviercruiseschepen. Op een soort eiland boven het 

voetgangersgebied komt een busstation met een glazen overkapping met haltes voor 24 bussen. 

Ook komt er aan de achterzijde van Amsterdam CS een extra taxistandplaats, in aanvulling op de 

standplaats aan de voorkant. 

Fiets 

Op de nieuwe IJ-kade komt een fietspad in twee richtingen. Onder de sporen door wordt een 

fietstunnel gebouwd die vanaf het pontplein aansluit op de Martelaarsgracht Deze fietstunnel is 

ook toegankelijk voor voetgangers. Het fietspad verbetert de verbinding van het pontplein naar 

het centrum; vanaf de pont kunnen fietsers en voetgangers voortaan rechtdoor de stad in. 

Boven: Figuur 3.4 impressie noordzijde stalion Amsterdam CS 2010 
Midden: Figuur 3.5 impressie noordzijde slation Amsterdam CS 2010 

Onder: Figuur 3. 6 Morsnede impressie bustermiflfll & promenade 
(BRON) hllp://www.stationseiland.amsterdam.nl---. 
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Noordzuidlijn 

De Noordzuidlijn zal in een kwartier van Amsterdam Noord, naar de andere kant van de stad 

(Amsterdam zuid) rijden. De veelbesproken metrolijn zal per dag 200.000 reizigers snel, veilig, en 

comfortabel dwars door de binnenstad van Amsterdam vervoeren. 

De metro biedt een goed alternatief voor de vaak overvolle trams en bussen. In de binnenstad is 

geen plaats voor nog meer trams en bussen. Onder de grond is er wel ruimte. De Noord/Zuidlijn 

gaat ervoor zorgen dat Amsterdam beter bereikbaar wordt èn blijft. 

Busterminal 

Per uur doen zo'n 100 bussen het Centraal Station aan. Anno 2003 waren de bushaltes nog 

verspreid over vijf verschillende locaties. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij de reizigers. Daarom 

krijgt het Stationseiland na de herinrichting één centraal busstation aan de achterzijde van het 

CS. 

Resultaat 

Het nieuwe busstation komt op dezelfde hoogte te liggen als de NS sporen ( + 1 niveau). Alle 

haltes voor stads- én streekbussen, nu nog verspreid rond het Stationseiland, worden verzameld 

op één plek. Het nieuwe busstation bestaat uit een platform met ruimte voor 24 halteplaatsen met 

drie af- en opritten. Het busstation krijgt de vorm van een eiland perron, met op de koppen ruime 

vides. Via liften, trappen en roltrappen bereiken voetgangers het maaiveld. 

Kap Busstation 

Het nieuwe busstation krijgt eenzelfde soort kap als het treinstation. In plaats van de huidige drie, 

heeft het Centraal Station in 2012 dus vier kappen. 

De kap zorgt voor de samenhang tussen het busstation, de stationshal, het maaiveld en de 

verschillende veren aan de Uzijde van het Centraal Station. De overkapping zorgt ook voor 

beschutting voor de wachtende buspassagiers en overdekt de voorrijdpleinen op het maaiveld en 

een deel van de kade. 

http://www.stationseiland.amsterdam.nl (BRON) 

Door de aanleg van het busstation en de auto-onderdoorgang moet ook de openbare ruimte 

aangepast worden. Gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staan bij het vormgeven van de openbare 

ruimte centraal. 

Op maaiveldniveau ontstaan in de nieuwe situatie: een aantal voorrijdpleinen, kiss & ride-lussen 

en een doorgaand fiets/voetpad. Aan beide kanten van het gebied kunnen auto's en touringcars 

de passagiers afzetten bij het station. De bestuurders kunnen via zogenaamde ' kiss & ride-lussen' 

af en aan rijden. Op de lussen mag echter niet geparkeerd worden. Dit gebied is verder alleen 

toegankelijk voor voetgangers en fie tsers. 
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Hoofdstuk 4 8:30 AM sterdam 
Het ontwerp heeft als hoofdtitel8:30 AM_sterdam. Dit heeft te maken met de aanleiding voor 

deze ontwerpopgaven; de piek in de verkeersopstoppingen rond Amsterdam rond 8:30 elke 

ochtend. Het programma van deze opgave richt zich op de voordelen van het gecombineerd 

wonen, en werken in de stad en het gecombineerd programmeren van functies die uiteindelijk 

de noodzaak van een auto overbodig maken. Het complex haakt in op een top (non)locatie in 

Amsterdam, en profiteert hiermee niet alleen van de locatie, maar voegt met een semi-openbaar 

deel van het gebouw iets toe aan de locatie. Via drie scenario's zal het gebouw gedurende de dag 

zich aanpassen aan het gebruik van de bewoners en bezoekers. 

Door het opnemen van enkele inkomstengenererende voorzieningen in het complex, 

gebruikmakend van het tijdelijke karakter van de werkfunctie, is het mogelijk om de locatie te 

verantwoorden voor de beschreven doelgroep. 

4.1 Conceptplan 

"Bij architectuur gaat het evenzeer om de gebeurtenis die plaatsvindt in een ruimte als om de ruimte 

zelf In de wereld van vandaag, waar spoorwegstations museums worden en kerken nachtsc/ubs, 

moeten wij leren omgaan met de uitzonderlijke mate van onderlige inwisselbaarheid van vonn en 

functie en met het verdwijnen van de traditionele of algemeen aanvaarde oorzak-gevolgrelaties, zoals 

die door het modemisme heilig waren verklaard." 'Thchumi 1991. 

Dit project richt zich op een combinatie van wonen en werken, en de gecombineerde programmering 

van uiteenlopende programma's. Het dubbelgebruik van ruimtes, en de transprogrammering van 

functies bepaald het gebruik van het gebouw op zowel publiek als privaat niveau. 

Het duale karakter van het programma van eisen( wonen en werken), en de hierbij aansluitende 

wens ten opzichte van de locatie (verweving) zorgt ervoor dat er zich een dubbele programmering 

voordoet binnen het complex. De woonvorm zal zich in eerst instantie voordoen als een gesloten 

bouwblok dat zich weinig aantrekt van de chaos die zich in deze stedelijke context afspeelt. Via de 

routing van het gebouw, en de verandering in scenario's van de bewoners zal echter de verweving 

van de woonvorm met de stedelijke elementen tonen. De verweving van functies en verdiepingen 

zorgt voor interessante relaties en lijnen binnen het complex. 
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4.1.1 Schema's - scenario's 

Het interne programma wordt bepaald door drie scenario's die de gemoedstoestanden van de 

bewoners vertalen. Via het schema (afbeelding 4.1) is het programma en de onderlinge relaties 

van het gebouw te zien. Indien het gebouw puur op dit schema ontworpen zou zijn, zou het 

niet transprogrammeerbaar zijn. Het gebouw moet echter kunnen veranderen door het gebruik 

van de bewoners. Door drie andere scenario's te programmeren kunnen deze toestanden vorm 

krijgen binnen het gebouw. De humanist, de diplomaat en de egoïst zijn de drie scenario's die het 

gebruik van dit ontwerp bepalen. (figuur 4.2, 4.3, 4.4) 

De scenario's bevatten wonen, werken, ontmoeten, semi-openbare ruimte, sport/ontspanning, 

eten en communiceren als programma. De humanist is het meest sociale scenario en haakt in 

op de semi-openbare ruimte, sport/ontspanning, eten, ontmoeten en wonen. Het werken valt 

hier buiten het pve. De diplomaat omvat het programma dat te maken heeft met werken en 

netwerken. Mensen ontmoeten staat puur in het teken van het werk. Omdat de bewoners 

allemaal in de creatieve sector werken, zal dit ontmoeten te maken hebben met het verkoop, en 

de bekendheid van het werk. Het organiseren van tentoonstellingen, modeshows of ontmoeten 

met zakenpartners en mensen uit dezelfde branche zal centraal staan in het sociale karakter van 

dit scenario. De egoïst zal zich zoveel mogelijk terugtrekken in zowel wonen als werken. Een 

relatie met de stad of andere mensen zal hoogstens bestaan uit een zichtrelatie. 

Figuur 4.1 Programma, staruuuud scenario 
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4.2 Massastudies 

De situatie bevindt zich op de grens van enerzijds het hoogstedelijke van de binnenstad en 

anderzijds aan de rust van het ij. De geplande promenade vormt hierbij de as die de overgang 

definieert. Een gebouw op deze locatie bevindt zich midden op het conflict waardoor dit conflict 

binnen het gebouw merkbaar kan zijn. Door een massa exact op deze grens te plaatsen ontstaat 

de mogelijkheid om dit conflict aan te grijpen om een dubbel programma te verantwoorden. 

Door aan twee zijden een gevel op de as van de promenade te oriënteren ontstaat een tussenruimte 

waartussen de verdraaiing van de as kan worden verwezenlijkt. Via een geleidelijke overgang 

zal midden tussen de twee 'promenadegevels' de asverdraaiing plaatsgevonden hebben, en een 

'stadsgevel' ontstaan. Deze stadsgevel oriënteert zich op de binnenstad, de perrons van het 

Centraal station Amsterdam en de drukke weg. 

Aan de rust van de 'promenadegevels' worden de woonfuncties gekoppeld en opgestapeld. 

Hierdoor ontstaan twee woontorens die een middenruimte definiëren. Deze middenruimte 

oriënteert zich op de drukte/chaos. Om een overgang van de chaos van de stad met de rust van de 

promenade en de verweving met het gebouw te kunnen realiseren beginnen de woontorens een 

stuk boven het maaiveld. 

,• ' ' · 
-tw-n o -{J-,_ ) . Q 
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4.3 Programma van eisen 

Het programma bestaat uit: 
32 woningen 

16 gezinswoningen 
3 slaapkamers 
Badkamer 
Berging 
Fietsenstalling 
Woonkamer 
Keuken 
werkplek 

16 woningen voor 1 of 2 
persoonshuishouden 

1 slaapkamer 
Badkamer 
Berging 
Fietsenstalling 
Woonkamer 

4.4 Organisatiestructuur 

Keuken 
werkplek 

8:30 AM_STERDAM - OPGAVE 

32 werkplekken 
Publiek uitzichtpunt 
Tribune 
Dansstudio 
Tentoonstellingruimte 
Flex werkplekken 
Filmhuis 
Vergaderzaal 
Presentatiezaal 
Opslagruimte 
Lunchplek 
Semi-openbaar uitzichtpunt 
Koffiebar/coctailbar 

De bewoners hebben elk een traditioneel appartement, met woonkamer keuken bad en 

slaapkamer( s ). De ontsluiting naar deze woningen zal via een zo kort mogelijke route plaatsvinden. 

De appartementen delen een gezamenlijke ruimte, waarvan de bewoners het programma 

bepalen. Overdag zal het programma zich vooral richten op werkgerelateerde zaken, en gedeelde 

programma's die nodig zijn bij het uitoefenen van het vak van de bewoners. Na werktijd zal deze 

gezamenlijke ruimte zich herprogrammeren, en ruimte bieden aan een uiteenlopend programma, 

dat zich voor een deel op de bewoners richt, en voor een ander deel op een breder publiek. De 

wisselwerking die plaatsvindt tussen de bewoners en de tussenruimte moet volledig afhankelijk 

zijn van de keuze van de bewoner. Een verticale opbouw is een logische stap voor dit type 

woningbouw, doelgroep en locatie. Dit is echter wel nadelig voor de interactie met de stad. Door 

een verticale openbare routing in het gebouw op te nemen ontstaat de gewenste koppeling tussen 

bewoners, gebouw, functie en stad. 
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Hoofdstuk 5 resultaat 
In dit hoofdstuk zal de vertaling van het voorgaande in het ontwerp worden getoond. Via schema's, 

plattegronden, doorsneden, aanzichten en visualisaties zal het ontwerp toegelicht worden. 

Schema's 

Het complex bestaat uit twee woontorens met elk 16 appartementen. In de breedterichting van 

de torens bevinden zich vier appartementen van twee verschillende types. De zijgevel is anoniem 

gebleven waardoor het programma dat hierachter schuilgaat verhult wordt, en de aandacht 

wordt gevestigd op de middenruimte. De repeterende smalle raamopeningen lijken van buitenaf 

rechtlijnig georganiseerd te zijn. Door de splitlevels in de woningen spelen de raamopeningen 

echter in op de behoefte aan zicht. In de slaap-, bad- en woonkamer is een raam op ooghoogte, 

en biedt zorgt hier voor een panoramisch uitzicht, maar toch een privé gevoel. In de entreehal, 

en werkruimte is een raam op middelhoogte, en zal vanuit het gebruik zicht bieden op de stad en 

vice versa. 

In het schema (figuur 5.1) is een route van een bewoner en de route van een passant uitgezet. 

Overdag worden de werkvloeren op verdieping 2, 4, 6 en 8 gebruikt door de bewoners om hun vak 

uit te oefenen. Buiten deze werkvloeren zijn er nog een tweetal functies toegevoegd. Nr. 2 is een 

ruimte die overdag gebruikt kan worden als vergaderruimte. Nr 4. kan overdag gebruikt worden 

als presentatiezaaL De route van de stedeling zal overdag langs deze functies lopen, waardoor 

de diensten of producten van de bewoners tentoongesteld kunnen worden, en er interactie plaats 

kan vinden tussen bezoeker en bewoner. Op het dak (nr5.) bevindt zich een café, dat toegankelijk 

is voor zowel de bewoners als de stedeling. Het dak zal ook fungeren als uitzichtpunt met een 

prachtig overzicht over Amsterdam, en biedt ruimte voor shows, optredens of theater. De routing 

van de bewoner zal gebruik maken van het gezamenlijke programma, en de eigen woning. 

Hierdoor kan er interactie met medebewoners, en toevallige passanten plaatsvinden. 

na 18:00 uur zullen de werkruimtes veranderen van functie doordat de bewoners zich grotendeels 

terugtrekken uit deze ruimtes. De werkvloeren zullen in dit geval transformeren tot semi-publieke 

functies. Nr. 1 kan omgevormd worden tot een tentoonstellingsruimte, of een ruimte voor shows 

(bv. modeshows). Ruimte Nr.2 biedt ruimte voor een dansstudio. Ruimte Nr. 3 zal veranderen 

in een sportruimte (tafeltennis, badminton, basketbal, voetbal), en zal voornamelijk toegankelijk 

zijn voor de bewoners. Ruimte Nr. 4 zal veranderen in een filmhuis, of een mediaruimte voor de 

bewoners om zich te presenteren. Het cafe + dak (Nr5.) biedt's avonds ruimte voor optredens 

(openlucht), toneelvoorstellingen, straattheater, etc. 
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Plattegronden 

De plattegronden zijn gemaakt voor de begane grond, vier maal afwisselend de woningentrees en 

de werkruimtes, en het dak. 
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Renderings I visualisaties 
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