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IRWES Vertigo

Het voorstel,  een bijzonder wind energie systeem 
te plaatsen op het liftenhuis van Vertigo, levert in 
meerdere opzichten een bijdrage aan de architec-
tonische en functionele identiteit en versterkt de 
intenties die reeds tijdens het ontwerptraject ge-
formuleerd zijn.  Bouwkunde is een dynamisch en  
open gebouw waar de functionaliteiten, de werkple-
kken, de ateliers, de  laboratoria is essentie maxi-
maal ervaarbaar zijn. Een herkenbaar onderscheid 
tussen casco en invulling versterkt dit beginsel. 
De buitengevel onthult en verhult dit principe in 
een uitdagende betrekking tussen meer en minder 
transparantie .

De proefgevel aan de westzijde is een letterlijke  
expressie van het gebouw als kennis laboratorium. 
Deze voorgestelde opbouw op het liftenhuis voegt 
daar een tweede kans aan toe. Is de proefgevel een 
vrijplaats binnen een gekadreerd   gebied, de IR-
WES is een superpositie waardoor het silhouet van 
het gebouw verandert. 

De consequentie van de superpositie  toont een 
evenwichtig  een begrijpelijk ontwerp. Functie en 
vorm zijn zorgvuldig afgestemd op de grondvorm 
van het liftenhuis. De IRWES is geen  autonome 
technische installatie, maar ontworpen om inte-
graal onderdeel te zijn van de architectonische 
ervaring. De verhoging van het liftenhuis is daar-
bij een gevoelige kwestie . Nu wordt het beeld be-
paald door twee betonschijven met glas, doorlo-
pend tot aan de dakrand. Het dakranddetail van 
het bestaande liftenhuis wisselt van opstand naar 
staal en glas. Belangrijk is hoe de opbouw hierop 
anticipeert. Graag inzicht in de overgangsdetails. 

Mijn advies is de aluminium huid uit te voeren in 
een licht grijze kleur , afgestemd op de betonkleur 
van beton. Het is interessant om het wezen van de 
opbouw zichtbaar te maken. Een zacht licht van bin-
nen uit zal iets prijsgeven van het mysterie. 

Ik ondersteun dit initiatief tot tijdelijke plaatsing 
van IRWES van harte en zie met belangstelling de 
uitwerkingstekeningen tegemoet.

Bert Dirrix 07.06.2012
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IRWES Vertigo - additional

Eindhoven  12 oktober 2012

Betreft:  IRWES

Vanmorgen het ontwerpvoorstel besproken met  
mevr. Ferraro en mevr. Dekker.  Belangrijkste aan-
dachtpunt is de aard van het overgangsdetail tus-
sen de betonnen liftenkern en de IRWES.  Het detail 
dat in het ontwerpvoorstel getoond wordt voldoet 
aan mijn wens. De verbinding wordt niet als een 
connectie beschouwd  in termen van een herkenbare 
en uitgesproken hechting  maar als een schadu-
wvoeg. Een schaduwvoeg  als overgang tussen de 
twee in materiaal, vorm en functie zeer verschillen-
de elementen. Kenmerkend voor het detail is dat 
het scherpe dakranddetail van de betonnen liften-
kern vanzelfsprekend aansluit op het dakrandde-
tail van  de aangrenzende installatieruimte.   

Mijn advies is het nachtelijke aanlichten van binne-
nuit in zacht wilt licht uit te voeren om te voorkomen 
dat het te nadrukkelijk een licht baken is maar ve-
eleer een diffuus schijnsel.

Succes met de verdere ontwikkeling , met vriendeli-
jke groet 

Bert Dirrix


