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Samenvatting
In het Leuker dan Leegstand onderzoek werden veelal 
architectonische benaderingen van leegstand als 
pragmatische concepten voorgesteld. Het ging steeds over 
één gebouw, terwijl ik liever nadenk over een universelere 
aanpak. Er is een gigantisch aanbod van leegstaande 
vierkante meters, midden in Nederlandse steden! Daarom 
zocht ik naar een concept dat in meer dan één specifiek 
gebouw geimplementeerd kon worden. Een generieke 
oplossing. 

Zo’n vraag zag ik in de energievraag van de huidige 
stad. Men is terughoudend in de ontwikkeling van 
energieopwekking voor in de bebouwde omgeving. In ´Noord 
in de wind´ heeft energie een centrale plek gekregen.

Het ontwerp is een herbestemming van Toren Overhoeks. 
Dit is het voormalig hoofdkantoor van Shell in Amsterdam. 
De toren staat op het uiterste puntje van Noord, recht naast 
het pont naar het Centraal Station. De toren stond sinds 
2009 leeg maar is in de zomer van 2012, tijdens dit project, 
verkocht voor een nieuwe bestemming.

De toeristische trekpleister EYE zorgt voor een 
toeristenstroom naar Noord. Ook de Tolhuistuin wordt goed 
bezocht. De andere kant op wordt een grote stroom forensen 
uit Noord langs de toren waargenomen. Toren Overhoeks 
staat op het kruispunt van deze wegen, en gaat de twee 
groepen aan elkaar voorstellen en verbinden.

Ontmoeting

Het doel is het combineren van stromen mensen, deze 
mensen elkaar laten ontmoeten. Toeristen mogen aan 
de ene kant meer zien van Noord, bewoners van Noord 

kunnen wel een plek gebruiken om zichzelf te laten zien. In 
het laatste geval komt de focus te liggen op kunstenaars, 
aangezien er in Noord ook een behoorlijk tekort is aan 
atelier- en expositieruimte.

Om deze twee groepen bij elkaar en met elkaar in contact 
te brengen worden er in de toren een aantal ateliers 
ondergebracht. Hier kunnen kunstenaars voor korte of 
langere tijd een ruimte huren, individueel of gedeeld. Om 
direct de mogelijkheid te bieden om hun werk te tonen, zal er 
aan elk atelier ook een expositieruimte verbonden worden.
De expositieruimtes vormen een route door de toren, 
naar boven, die toegankelijk is voor bezoekers. Indien de 
betreffende kunstenaar hier open voor staat, kan hij of zij de 
deuren van het atelier openzetten en de bezoekers een kijkje 
in de keuken gunnen. Misschien kan er zelfs een bijdrage 
geleverd worden aan de te verrichten arbeid.

Om wat beter te begrijpen hoe Noord werkt, wat voor heerlijk 
zelfstandig en eigenzinnig klimaat daar heerst, zou men er 
eigenlijk wat langer moeten verblijven. Daarom is er aan 
het programma een hostel toegevoegd. En ook dit hostel 
wordt opgenomen in de mix van kunstenaars en toeristen. 
Organiseert een kunstenaar bijvoorbeeld een meerdaagse 
workshop, blijf dan in de buurt. 
Zoals een kunstenaar de expositie bezoekers uit kan 
nodigen in zijn atelier, zo kan hij zijn ruimte ook (tegelijk, of 
apart) openstellen voor de hostelgasten. Bijvoorbeeld tijdens 
workshops of masterclasses kan dit een vrije, open sfeer 
opleveren. 

In het hostel wordt ook de nadruk gelegd op ontmoeting. 
Niet alleen tussen gast en kunstenaar, ook tussen de gasten 
onderling. De gemeenschappelijke woonkamer en keuken 
zijn de belangrijkste ruimtes, omdat daar het contact op 
een ongedwongen, informele manier tot stand kan komen. 
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De meeste activiteiten vinden daar plaats. De betrekkelijke 
privacy beperkt zich het slapen, en natuurlijk de sanitaire 
voorzieningen. 

Om kunstenaars de mogelijkheid te bieden voor een langere 
periode van enkele maanden een atelier te huren, worden 
er ook een paar kleine studios verhuurd vanuit het hostel. 
Noord krijgt tijdelijke artists in residence.

Wind

In het begin is er aandacht besteed aan het toepassen van 
windenergie in de bebouwde omgeving. Dit is nog altijd het 
geval, en de expositieroute geeft de mogelijkheid om de 
bezoekers en gebruikers van het gebouw langzaam steeds 
meer van de wind te laten zien.

Hoewel niet continu, zal de route zich stapsgewijs omhoog 
werken door de toren. En met de toenemende hoogte neemt 
ook de intensiteit van de wind buiten toe. Met behulp van 
verschillende ingrepen op verschillende hoogtes zal ook 
de beleving en de aanwezigheid van de wind toenemen. 
Uiteindelijk komt deze kristallisatie van windenergie tot een 
climax, daar waar ze het best te ervaren is: boven op de 
toren, met de neus in de wind. Hier komt een ruimte die 
volledig bepaald wordt door de wind, Wind Active Space.

Afhankelijk van het betreffende atelier verschilt de zintuiglijke 
beleving; in sommige ateliers is stilte belangrijker dan 
constant licht, in andere mag er juist voelbaar wind doorheen 
komen. 

Hoewel de aanwezigheid van de wind op elke verdieping 
op de één of andere manier zichtbaar gemaakt wordt, zal 
de aandacht toch altijd in de eerste plaats gericht zijn op de 
geexposeerde kunstwerken. Pas boven in de Wind Active 
Space eis de wind volledig de aandacht op. 

Wind-active Space

De vervanging van de kroon op Overhoeks mag iets 
extravagants zijn. Van beneden wordt je al geprikkeld door 
de vreemde vorm, en je ziet dat er iets gaande is. Maar pas 
bij het betreden van de ruimte krijg je pas goed in de gaten 
wat er aan de hand is. 

Constructief ontwerp

De Wind-active Space is een exotische constructie, en 
dit vereist speciale aandacht de laatste bladzijden van dit 
verslag gaan over deze constructie, en geven een indicatie 
van de haalbaarheid. Met vereenvoudigde berekeningen 
is aangetoond dat de gewenste afmetingen, doorsnedes 
en constructiedelen voldoende ruim zijn om het gebouw te 
kunnen laten doen wat het doet.
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Voorwoord
In februari 2012 begon het afstudeertraject voor mij. Aan de 
slag met leegstand, actief en ontwerpend meedenken aan 
een oplossing. Enthousiast ben ik eraan begonnen, en het 
afgelopen jaar is voorbij gevlogen. Zoals in elk project ging 
het met ups en ook soms ook met downs, hoewel gelukkig 
niet te veel. 
Het vooronderzoek met het Leuker dan Leegstand atelier is 
een goede basis geworden om daarna zelf met leegstand 
aan de slag te gaan. En niet alleen was het een goede basis 
om het leegstandsprobleem scherp te krijgen, ook hebben 
we tijd gevonden om een frisse en vernieuwende ontwerptool 
op te zetten. Daarmee kan een ontwerper de zintuiglijke 
beleving van zijn of haar ontwerp versterken voor meer dan 
alleen de ogen. Voor leegstand is dit interessant, omdat 
de saaie kantoorpanden vaak weinig te bieden hebben op 
visueel gebied. Het case study onderzoek was, behalve dat 
het veel goede resultaten heeft opgeleverd, bijzonder leuk en 
grappig om uit te voeren!

Daarna werd de opstap gemaakt naar het individuele 
afstudeerproject. Vlak ervoor waren we met Leuker dan 
Leegstand in de leegstaande Shell toren geweest, op 
mijn initiatief. Ik had ergens gelezen dat er rondleidingen 
georganiseerd werden, en blijkbaar was er toen al iets dat 
mijn interesse in de toren had gewekt. Toen ik thuis de 
overvloed aan gemaakt foto’s terug zag wist ik dat ik met dit 
gebouw aan de slag zou gaan.

In de oude Shell toren wilde ik aan de slag gaan met 
energie, liefst met wind. Wind is voor mij iets fascinerends, 
zo veel kracht, maar ongrijpbaar en onzichtbaar. Ik heb 
mezelf tot doel gesteld om ‘energie zichtbaar te maken in 
architectuur’. Een tijdje heb ik me afgevraagd of dit eigenlijk 

wel mogelijk was: alle pogingen resulteerden al gauw in 
‘grapjes’ of gimmicks. Maar na hard werk staat er iets waar 
ik trots op ben, en voor een goede sublimatie is van wind in 
architectuur. Of het zo is, laat ik aan het oordeel van de lezer.

Dan wil ik op deze plek ten slotte van de gelegenheid 
gebruik maken een aantal mensen te bedanken. Met grote 
en kleine bijdragen is het project geworden tot wat het is. 
Met de volgende personen heb ik korte gesprekken gehad 
over de relatie wind en gebouw, wind en constructie. Rosella 
Ferraro, wiens IRWES project ik bijzonder interessant vind, 
heeft me in het eerste begin een aantal slimme en handige 
aanwijzingen gegeven. Arjan Habraken heeft me in een 
gastbegeleiding zó snel veel inzicht in bestaande technieken 
voor windenergie gegeven, dat ik daarna knopen door kon 
hakken over het gebouwconcept.
Ad Vermeltfoort was verrast door mijn vragen naar zijn 
vrijetijdsbesteding als molenaar, maar vertelde daardoor niet 
minder enthousiast over de ins en outs van het beroep. 

De kunstenaars in Amsterdam Noord die ik tegenkwam en 
sprak op mijn expedities naar de toren, maar van wie ik 
de namen schuldig moet blijven, hebben me voorzien van 
inzichten in de mentaliteit die er in Noord heerst. Ook gaven 
zij me een belangrijk ingrediënt voor het ontwerp, namelijk de 
toevoeging van kunst in het programma.
Eén kunstenaar in het bijzonder wil ik nog noemen, omdat ik 
zijn werk ontzettend inspirerend vond. Theo Jansen maakt 
geweldige beesten die leven van de wind, op een manier 
zo elegant, dat is zelden vertoond. Hij bleek zo vriendelijk 
om met mij rond de tafel te gaan zitten om een keer over 
mijn ontwerp te sparren. Zijn werk is behoorlijk van invloed 
geweest op het eindresultaat.

Telkens als er een deadline naderde werd de druk weer iets 
opgevoerd, maar ik had een mooie groep mensen om op 
terug te vallen. Met sommigen kon ik goed sparren over de 
grote lijn, met anderen over de kleine technische dingen. Nog 
weer anderen hebben naar het einde toe een helpende hand 
uitgestoken, als ik te veel maquette hooi op mijn vork nam. 
Ik wil Veerle, Rick, Johan, Joep, Sjoerd, Vincent, Christian 
en de anderen die ik nu vergeet zeer bedanken. Zonder 
hun bijdragen, op de één andere manier, was het een ander 
project geworden. Als laatste natuurlijk mijn ouders, die me 
altijd onvoorwaardelijk gesteund hebben in mijn studie. Dit 
gaf mij altijd vertrouwen, en heeft me gemotiveerd er een 
mooie afsluiting van mijn studie van te maken.
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1 Inleiding

Leegstand is ook in Nederland een behoorlijk probleem aan 
het worden. In Augustus 2012 steeg het percentage lege 
kantoren naar een recordhoogte van 15,4 procent, volgens 
de vereniging voor makelaars NVM. Bij elkaar is dit zo’n 7,6 
miljoen vierkante meter kantoorvloer die niet gebruikt wordt. 
Bij leegstand denkt men al snel aan slimme vastgoed 
deals, geslepen makelaars en pensioenfondsen met 
overgewaardeerde kantoorportefeuilles. Wat is hierin de rol 
van de architect? Is die er uberhaupt? Wat is zijn of haar 
bijdrage aan het terugdringen van leegstand? 

Het ontwikkelen van een persoonlijke visie was één van de 
doelstellingen van dit afstudeerproject. Aansluitend aan het 
vooronderzoek werd er verwacht deze visie in de praktijk 
te brengen door één leegstaand kantoor uit de enorme 
voorraad te kiezen en hierop mijn strategie los te laten.

Tijdens het vooronderzoek brachten we een bezoek aan 
toren Overhoeks, oftewel de voormalige Shell toren aan het 
IJ. De overweldigende betonnen structuur heeft toen indruk 
gemaakt, evenals het machtige uitzicht over Amsterdam. Dat 
deze toren leegstaat leek haast een raadsel. Het besluit om 
van deze toren mijn afstudeerproject te maken was dan ook 
snel genomen.

In het eerstvolgende hoofdstuk komt de visie op leegstand 
aan bod, zoals ik die in eerste instantie geformuleerd heb 
tijdens het vooronderzoek. Tijdens het in de praktijk brengen 
hiervan is er nog wel het één en ander aan veranderd. Het 
blijkt toch altijd anders om iets te bedenken, en om iets 
daadwerkelijk uit te voeren. 
Het daarop volgende hoofdstuk 3 behandelt het thema 

Energie, en dit behoeft een korte toelichting. Als een 
belangrijke strategie en behoefte voor de stad van de 
toekomst zie ik een rol weggelegd voor energieopwekking. 
Hoe een invulling van leegstand hier een bijdrage aan zou 
kunnen leveren, is in dit hoofdstuk te lezen.

Toren Overhoeks is het gebouw waar het allemaal om draait, 
gelegen in Amsterdam Noord, net aan de overkant van het 
IJ. In de hoofdstukken 4 en 5 komen respectievelijk de toren 
en het omliggende plangebied aan bod.

De hoofdstukken daarna zijn gewijd aan een uiteenzetting 
van het gemaakte ontwerp voor toren Overhoeks. Hoofdstuk 
zes begint met het concept, en vervolgens komen in de 
hoofdstukken zeven tot en met tien alle belangrijke ingrepen 
aan bod. Tot slot komt het constructieve ontwerp nog onder 
de speciale aandacht. Dit afstudeerproject heb ik aangepakt 
als een duale masterstudent, van de richtingen architectuur 
en constructief ontwerpen. De belangrijke bevinden op 
constructief gebied zijn in de laatste hoofdstukken uiteen 
gezet.
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2 Leuker dan Leegstand

Voorafgaand aan dit ontwerpproject is eerst een 

vooronderzoek uitgevoerd. Het thema van het atelier 

was leegstand in Nederland, en het ontwikkelen van een 

frisse architectonische visie op dit probleem. Dit atelier 

was getiteld ‘Leuker dan Leegstand’. Eerst volgt nu een 

korte samenvatting van de gevonden resultaten.

Leuker dan leegstand bekeek het leegstandprobleem vanuit 
meerdere invalshoeken. Zo werd de leegstand in Nederland 
in kaart gebracht, maar werd er ook verder gekeken dan 
dat. Zo werd er bijvoorbeeld gekeken naar de opbouw van 
een typisch kantoorgebouw, naar maatschappelijke trends, 
manieren van transformeren en als groot onderdeel werd er 
ook onderzoek uitgevoerd naar zintuiglijke beleving van de 
ruimte. 

De leegstandsproblematiek in Nederland is bekeken 
in vijf Nederlandse steden met verschillend karakter. 
De problematiek en het gemeentelijk beleid worden als 
uitgangspunten genomen om de leegstand te kunnen 
schetsen. Uit dit onderzoek komt naar boven dat de 
leegstandsproblematiek in de steden niet afhangt van de 
grootte van de stad, maar vooral een gevolg is van het 
gemeentelijk beleid. Als gemeenten in het verleden hebben 
ingezet op grote kantoorlocaties is de problematiek relatief 
groot. Grote gemeenten hebben meer beleidsstukken die 
betrekking hebben op het probleem, terwijl kleine gemeenten 
het probleem soms niet eens onderkennen.

Om leegstaande kantoren een nieuwe functie te geven 
zal men er niet aan ontkomen om ze te transformeren. 
Er bestaan meerdere strategieën om tot een goede 

transformatie te komen. Deze aanpakken variëren sterk en 
de een is niet specifiek beter dan de ander. Per geval zal 
bekeken moeten worden wat voor vraag er bestaat vanuit 
de plek, het gebouw en de beoogde gebruikers. In het 
vooronderzoek is wel een uitgebreid overzicht opgenomen 
van de beschikbare mogelijkheden.

Het beschrijvende onderzoek van het leegstandsprobleem 
vond zijn tegenhanger in het actieve veldonderzoek naar 
zintuiglijke beleving van ruimte. Het doel was hiermee een 
nieuwe bron van architectonische ingrepen aan te kunnen 
boren, waarmee de vaak visueel lelijke kantoorpanden op 
een positieve manier benaderd konden worden. Er werd 
onderzocht hoe de overige zintuigen reuk, gehoor en tast de 
beleving van een ruimte beïnvloeden. Deze aanpak voor dit 
onderzoek is gekozen omdat het veelal een vergeten aspect 
is. Menig architectonisch ontwerper focust zich vooral op 
de visuele beleving van een ruimte. De zintuiglijke beleving 
van een ruimte of een gebouw wordt echter bepaald door de 
belevingen van meerdere zintuigen: zicht, gehoor, reuk en 
tast. De analyse van de zintuiglijke beleving is bedoeld om 
de student een extra set gereedschap te bieden om tot een 
goed ontwerp te komen.

Er zijn 11 casestudies gedaan naar relevante gebouwen. 
Deze gebouwen werden relevant geacht wanneer ze 
nadrukkelijk inspeelde op een hedendaagse trend, ze 
een transformatie hebben ondergaan, of wanneer het een 
herbestemming van een kantoorgebouw betreft. Verder 
zijn de casestudies zodanig gekozen dat er een zo breed 
mogelijk scala ontstaat welke voor de individuele student kan 
dienen als naslagwerk, motivatie dan wel inspiratie. 

Rechterpagina: Afb. 2.1
Toren Overhoeks vanaf de promenade voor EYE
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Generieke oplossingen

In het Leuker dan Leegstand onderzoek werden veelal 
architectonische benaderingen van leegstand als 
pragmatische concepten voorgesteld. Het ging steeds over 
één gebouw, terwijl ik liever nadenk over een universelere 
aanpak. Het is niet alleen zo dat er een probleem is met 
een bepaalde omvang waar een oplossing voor gezocht 
wordt: er is ook een gigantisch aanbod van leegstaande 
vierkante meters, midden in Nederlandse steden! Er zijn wel 
ergere plekken op deze planeet om een project te beginnen. 
Daarom zocht ik, zeker aan het begin van dit project, 
naar een concept dat in meer dan één specifiek gebouw 
geimplementeerd kon worden. Een generieke oplossing. 

Wat heeft een (Nederlandse) stad nog nodig, vroeg ik me af? 
Waarvoor zouden we 400.000 m2 kunnen gebruiken, waar 
de hele stad van profiteert? In de afbeelding hiernaast van 
Eindhoven is al te zien dat deze leegstand door ongeveer 
70% van de stad verspreid ligt. Bekijken we een grotere stad 
als Amsterdam, dan blijkt dit nog een hoger percentage te 
zijn. Op de volgende pagina’s is dat geïllustreerd. Ik begon 
me voor te stellen dat deze vlekjes en puntjes op de kaarten 
ook distributiecentra zouden zijn, van ‘iets’. Van voedsel, van 
producten, van diensten. Contactpunten genoeg om het in de 
stad ‘in te pluggen’. 

Dus, wat heeft een stad nog nodig, op grote schaal? Het 
Leuker dan Leegstand onderzoek bracht een aantal trends 
naar voren, waar er één uitsprong als zijnde van een correcte 
orde van grootte. Urban Farming en andere vormen van 
stedelijke voedselproductie zijn in opkomst. Moestuinen, 
volkstuinen, supermarkten met kassen op het dak, 
restaurants met een kaart uit eigen tuin. Er worden allemaal 
slimme kassen, lampen en hydratatiesystemen bedacht om 
binnen allerlei voedsel te verbouwen. Echter, dit is alleen 
mogelijk als we ook zorgen voor een energievoorziening van 

voldoende capaciteit in onze stad van de toekomst. En zo 
veel goede en creatieve initiatieven die er de kop opsteken 
als het voedsel betreft, zo terughoudend is men met de 
ontwikkeling van energieopwekking voor in de bebouwde 
omgeving. Hier zag ik een mooie uitdaging in.

Generiek versus specifiek

Het toepassen van een energie opwekkend systeem als 
standaardoplossing in leegstaande gebouwen leek een goed 
gebruik van loze ruimte. Maar dit deed mij ook de vraag 
stellen, wat er nu ook al weer precies het probleem was 
van leegstand in een stad. Dat is verloedering: er ontstaan 
plekken die niet onderhouden zijn, trekken afval en rotzooi 
aan, worden onaangename plekken en uiteindelijk gemeden 
plekken. Het gebrek aan sociale controle speelt een grote 
rol. Obstakels in een stedelijk weefsel, als het ware een rotte 
plek die de naburige plekken ook weer negatief beïnvloedt. 

Een systeem dat energie opwekt uit natuurlijk bronnen, 
doet dit veelal zonder de bemoeienis en hulp van veel 
personen. Denk aan zonnepanelen en windmolens. Een 
dergelijk systeem geplaatst in een stad zal niet veel anders 
werken, en hier zit het probleem. Er zal weliswaar onderhoud 
gepleegd worden en de locatie schoongehouden, maar de 
plek zal niet intensief gebruikt worden om zijn functie. Ook 
zal het gebrek aan sociale controle onveranderd zijn. In die 
zin is er van weinig toegevoegde waarde te spreken, terwijl 
de dynamiek van een moderne stad toch juist uitermate 
geschikt is voor intensiever gebruik van de ruimte. Daarom 
zal ik in dit project op de grens gaan zitten tussen een 
generieke implementatie van energieproductie in leegstand 
enerzijds, en een waardevolle toevoeging maken voor 
specifieke plek anderzijds.

linkerpagina: Afb. 2.2
Concentratie van leegstaande kantoren naar bvo in Eindhoven. 
In tegenstelling tot het aangeven van alle locaties, geeft dit een 
duidelijker beeld van de problematische zones in een stad
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Afb. 2.3
Leegstand in Amsterdam

Afb. 2.4
Potentieel ‘bedieningsgebied’ vanuit één herbestemd 
leegstand kantoorpand



17 Jáchym van Erning

Afb. 2.5
Potentieel 
‘bedieningsgebied’ van 
leegstand in Amsterdam. 
Een volledige dekking is 
niet ondenkbaar!
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Afb. 2.6
De verschillende gezichten van Overhoeks in 2012
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Leegstand in Overhoeks

De gemeente Amsterdam is actief in het herbestemmen van 
grote locaties. Zeker in Noord beginnen er nu veel projecten 
van de grond te komen. Projectbureau Noordwaarts, opgezet 
door de gemeente, draagt hier veel aan bij. Overhoeks is één 
van de speerpunten van het bureau.
Sinds 2009 stond de toren leeg, nadat Shell vertrokken was. 
Er is toen een banner zo groot als het gebouw op de gevel 
gemonteerd die als gigantisch billboard fungeert. De toren 
heeft in deze rol al vele gedaantes gehad. De uitdrukking 
‘Toren te koop’ zal veel Amsterdammers direct aan deze 
toren doen denken, maar veel mensen herrinneren zich nog 
een favoriete poster. Persoonlijk vond ik de meest rechtse 
erg mooi, van de Hermitage.

Van mei tot september heeft er in de laagbouw van 
Overhoeks een tijdelijk museum gezeten. Locale kunstenaars 
grepen de lege ruimte aan om hun werk te laten zien, en 
een statement neer te zetten over verschillende duurzame 
thema’s. In samenwerking met leegstandsbeheerder 
Camelot werkte dit uitstekend: de bezetting door de 
kunstenaars zorgde tevens voor meer sociale controle.
Dat dit nodig was bleek wel uit de perikelen die zich 
afspeelden in het omliggende gebied. De overige 
Shellgebouwen die daar verlaten werden door het concern 
kregen al snel te maken met diefstal en vernieling. In het 
laboratorium recht achter toren Overhoeks is bijna al het 
koperen leidingwerk meegenomen. 

Overhoeks is wel enkele malen legaal en illegaal 
beklommen, zo getuigen meerdere filmpjes op het internet. 
Veelal waren dit onschuldige dingen, om daadwerkelijk wat te 
leren over het gebouw of te genieten van het uitzicht, of om 
de ‘piratenvlag’ van Amsterdam Noord te hijsen. Op de foto’s 
hiernaast prijkt de Noord-vlag hoog in de mast.

Afb. 2.7
Tolhuistuin vanaf Overhoeks

Afb. 2.8
Door een raam stap je op het dak van Overhoeks

Afb. 2.9
Huidige staat van de laagbouw
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3 Energie

Eén van de grote behoeftes in de moderne stad is 

energie. Voedsel en drinkwater zijn ook belangrijke 

voorzieningen die in een stad geintegreerd zouden 

moeten worden, maar ook daarvoor is energie nodig. 

Ons dagelijks leven loopt aardig vast als er (tijdelijk) 

geen electriciteit is bijvoorbeeld. 

Het energie vraagstuk is niet nieuw, al decennia lang 
worden er doemscenarios geschetst van een wereld 
zonder olie. Denk aan de Mad Max films uit de jaren ‘70 en 
‘80. En er beginnen zich ook wel initiatieven op te richten 
voor de productie van duurzame energie. De productie 
van zonnepanelen en windmolens neemt langzaam een 
vlucht, en in enkele landen zorgen zij inmiddels voor 
een substantieel aandeel van de gebruikte energie. 
Momenteel zijn zonneenergie en windenergie de natuurlijke, 
hernieuwbare bronnen die de grootste opbrengsten 
bewerkstelligen.

So far so good, maar we zijn er nog niet. Een groot deel van 
deze energie gebruiken we in de stad. In huis, op straat, voor 
verlichting, vervoer of fabricage. Maar deze energie wordt 
elders geproduceerd, en dat krijgen we niet meer mee. Er 
mist een stuk bewustzijn van de middelen die we gebruiken. 

Tegenwoordig, zeker in Nederland, wordt er van een 
architect verwacht dat het gebouw dat hij ontwerpt voldoet 
aan bepaalde energie-eisen. In wezen gaan we er dus 
al wel bewust mee om. Maar er wordt nog maar weinig 
ondernomen om de energieproductie op te nemen in de 
bebouwde omgeving. Hiervoor zijn een aantal redenen te 
noemen.

In veel gevallen is de techniek nog in ontwikkeling. 
Bijvoorbeeld een zonnecel, of een zonnecollector in mindere 
mate, is nog behoorlijk onderhevig aan vernieuwing van het 
systeem. Elk jaar wordt het efficiënter, en dus aantrekkelijker 
om te gebruiken. De investeringstijd is nog lang, het kan 
tien tot vijftien jaar duren voordat een zonnepaneel zich 
heeft terugbetaald. Gaat het daarom, kan je je afvragen, en 
voor sommigen gaat het daar natuurlijk ook niet om. Maar 
voor velen wel. Blijf je vijftien jaar wonen in dit huis? Dat is 
nog maar de vraag. Tot nu toe is het financieel nog niet zo 
aantrekkelijk. 

Windenergie ondervindt weer andere problemen. Waar 
zonnecellen kunnen rekenen op een redelijk betrouwbare 
en voorspelbare energiebron om licht en warmte van te 
ontvangen, is dit voor windmolens een stuk wisselender. 
En het onregelmatige karakter van wind is alleen maar 
ingewikkelder in een bebouwde, stedelijke omgeving.
Momenteel zijn de meest efficiënte opwekkers voor 
windenergie nog altijd windmolens. Met een horizontale of 
verticale orientatie, maar altijd bladen aan een centrale as. 
Er zijn talloze voorbeelden te noemen waar een windmolen 
gewoon naast of op een gebouw is geplaatst. Dit zijn meestal 
kleine uitvoeringen, en de opbrengst is dan ook niet groot. 
In een paar gevallen is er al geprobeerd om windenergie 
daadwerkelijk in een gebouwontwerp op te nemen. Deze 
projecten zijn jammer genoeg nog op één hand te tellen 
en de energieopbrengst is vaak nog niet optimaal, maar ze 
maken zeker wat los. Het is nog pionieren. 

Hoewel er geprobeerd is het integraal te ontwerpen, 
blijft het in veel gevallen een windmolen op een gebouw. 
De verweving zou veel hechter kunnen. Een bijzonder 
interessant voorbeeld is IRWES, een systeem waar 
momenteel aan gewerkt wordt op de Tu/e. Dit systeem 

Feiten

Wereldwijd bedroeg de productie van 

windenergie aan het eind van 2008 zo’n 

1,25 % van de totale vraag, ongeveer 120 

GW, volgens Stankovic (2009). Tot 2050 

is er een groei geprojecteerd van 3 tot 5 

procent. The Gobal Wind Energy Council 

streeft ernaar om aan het eind van 2020 

de capaciteit wereldwijd naar 1000 GW 

op te voeren. De onderstaande figuren 

onderstrepen deze verwachtingen, hoewel 

de economische crisis wel zijn sporen 

nalaat.

Het eerste figuur laat het totale 

geinstalleerde vermogen zien, het tweede 

figuur het vermogen dat er jaarlijks wordt 

bijgebouwd.

Rechterpagina: Afb. 3.1
Sonne Siedlung, Freiburg Duitsland

Rechterpagina: Afb. 3.2
World Trade Center, Bahrein
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plaatst een windmolen ín het gebouw, en zorgt er op een 
slimme manier voor dat er wind geconcentreerd wordt op 
deze windmolen. Het concept zou boven op bestaande 
gebouwen geplaatst kunnen worden, zonder het gebouw 
al te zeer aan te tasten. Het inpandig plaatsen van een 
windmolen neemt bovendien een groot deel van de 
veelgehoorde bezwaren weg: geen bewegende delen buiten, 
minder geluidsoverlast, geen slagschaduwen. 

Wat wil ik er nu mee? Na het op een rijtje zetten van de 
mogelijkheden van hernieuwbare energiebronnen als 
toepassing in de bebouwde omgeving moest ik tot de 
conclusie komen dat er nog maar weinig oplossingen 
beschikbaar zijn die echt lonen, in energie opbrengst. 
Vooralsnog zie ik dan ook meer belang in het onder de 
aandacht brengen van energie opwekking, mensen in 
contact brengen met de bronnen waar we het in de toekomst 
mee zullen moeten gaan doen.

Het voorgaande ging in op het vormen van een gebouw 
naar een bepaalde machine, in wat voor gedaante dan 
ook, die wind of zon om kan zetten in energie. Van deze 
apparaten (zonnecellen, windmolens) weten we niet eens 
zeker of we op de goede weg zijn, maar we proberen het 
toch vast in gebouwen te plaatsen. Dit hoort natuurlijk bij 
het ontwikkelingsproces, en het is de enige manier om 
verder te komen. In mijn project leg ik de focus echter net 
wat anders. Ik probeer de gebruikers en bezoekers van 
het gebouw in aanraking te brengen met de energiebron, 
ze te laten ervaren wat de interactie is met het gebouw 
en met zichzelf. Omdat wind nog altijd een kleinere rol 
speelt, maar toch prachtige mogelijkheden biedt om zichzelf 
zichtbaar te maken, heb ik er voor gekozen om me daarop 
te concentreren. Door simpele ingrepen wil ik de mensen 
in het gebouw opnieuw kennis laten maken met de wind. 
De wind zal het gebouw omvatten, doorkruisen, aan het 

wankelen brengen misschien; om te laten zien wat er voor 
kracht in verscholen zit, wat er dag in dag uit langs onze 
gebouwen raast zonder dat wij er ook maar een klein beetje 
van benutten. En misschien leidt een exhibitionisme van 
de wind wel tot nieuwe inzichten, in de manier waarop we 
wind zouden moeten opnemen in het ontwerpen van onze 
gebouwen en steden van de toekomst.

Afb. 3.3
De meeste pogingen om windenergie in een gebouw te integreren 
resulteren in het eerste geval. Het is slechts het opplakken van 
een windmolen of een gebouw. Zelden wordt de tweede situatie 
verkregen, waar gebouw en windenergie één worden.
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IRWES

De unit Structural Design aan de Technische 

Universiteit Eindhoven is bezig met onderzoek 

naar een energiesysteem voor in de bebouwde 

omgeving. Dit project is getiteld IRWES, 

Integrated Roof Wind Energy System. Het is 

een onderzoek naar de mogelijkheden om 

een windturbine toe te passen in de stad. Het 

huidige ontwerp maakt volop gebruik van het 

Venturi effect om de efficiëntie van de turbine te 

vergroten.

Het Venturi effect is een fenomeen dat het 

gedrag beschrijft van een bewegende vloeistof 

door een vernauwende ruimte. Door het 

verkleinen van de diameter daalt de druk in 

de vloeistof, maar neemt het toe in snelheid. 

Dit is precies wat de bedoeling is, want een 

turbine levert aanzienlijk meer energie als een 

vloeistof er met een hogere snelheid doorheen 

stroomt. Als het vermogen van een turbine in 

formulevorm gezet wordt komt de windsnelheid 

daar tot de derde macht in voor. 

Het IRWES ontwerp vangt wind over een groot 

oppervlak, en geleidt dat naar een smalle 

doorgang voor een turbine. De versnelde wind 

drijft dan een turbine aan. Dit alles gebeurt 

inpandig, wat een aantal grote bezwaren 

tegen ‘traditionele’ in de stad wegneemt: Geen 

bewegende delen buiten en minder lawaai.

Binnen niet al te lange tijd wil men een 1:1 

proefmodel bovenop het bouwkundegebouw 

van de TU/e zetten.
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Afb. 3.4
Nederlandse windmolen in de 
Merenwijk



25 Jáchym van Erning

Traditionele windmolens

Oerhollands natuurlijk, de traditionele windmolen. De 

afgelopen eeuw zijn ze stilletjes uit het landschap 

verdwenen. Nu er moderne varianten voor terug in de 

plaats komen rijst er protest. Horizonvervuiling, Not-

in-my-backyard groeperingen.. en waarom? Niets zo 

charmant als een windmolen. 

Dit is gechargeerd, er zijn wel serieuze bezwaren 

tegen moderne windmolens. Wat ik vooral bedoel 

is dat ‘wij Nederlanders’ hielden (en houden?) van 

onze windmolens. De rust waarmee ze draaien, en 

ondertussen nuttig zwaar werk verzetten. Ons land 

pompten ze droog, ons graag maalden ze tot meel. 

Onontbeerlijk. En binnen piept en kraakt het, schuurt 

er hout, en de molenaar heeft alles in de gaten. Hij 

hoort wat de wind doet, of er touwen klapperen, doek 

loszit, of alles op rolletjes loopt. De molenaars werkten 

in de schaduw van de wind. 

Deze krachtige driehoeksrelatie tussen mens, gebouw 

en wind vind ik bijzonder inspirerend, en heb ik in 

mijn achterhoofd gehouden tijdens het maken van dit 

ontwerp. 
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4 Toren Overhoeks

Toren Overhoeks was tot enkele jaren geleden het 

hoofdkantoor van Koninklijke Shell. Vroeger behoorde 

het complete eiland aan deze kant van het IJ tot het Shell 

terrein, maar dit industriële gebied is de laatste jaren 

met een transformatie bezig. De meeste grond is door 

de oliemaatschappij afgestoten, om nu ruimte te gaan 

bieden aan een nieuw woon- en werkgebied. 

Staal

Het gebouw is ontworpen door architect Arthur Staal. Hij 
ontwierp onder andere ‘De Brakke Grond’ in Amsterdam, 
een onderkomen voor theater, dans en muziek. Hij was een 
modernist, ontwierp functionele gebouwen met strakke, 
krachtige lijnen. In 1966 ontwierp hij de Shell toren. Het is 
een sterk wiskundig ontwerp, en het bestuderen van het 
oorspronkelijke tekenwerk is een waar genoegen. Rechte 
hoeken, systematische vlakverdelingen, kloppende maten. 
Van de grootste stramienen tot de kleinste details, alles is te 
vangen in fijne maatvoering. Een knap staaltje meetkunde, 
zogezegd.

Veel beton, zware constructie. Toren staat op grote tafel, 
met massieve betonnen poten. Het ruwe beton is echter 
maar op weinig plaatsen goed zichtbaar, afgezien van de 
begane grond. De gevel is dan wel weer opgebouwd uit 
geprefabriceerde betonnen panelen. Veel beton van buiten, 
weinig van binnen. In die zin is het gebouw eerlijker van 
buiten dan van binnen. 

Beton

De constructie van de toren is helder van opzet. In het 
midden van de vierkante plattegrond staat een dragende 

betonnen kern. Hierin zijn de liften, trappen en verticale 
schachten ondergebracht. Deze kern neemt een groot 
deel van de verticale belasting op, en verzorgt tevens de 
horizontale stabiliteit. 
In de gevel, helemaal aan de rand van de plattegrond, staat 
een kolommengrid dat de rest van de verticale belasting 
opneemt. Via megabalken dragen deze kolommen de 
belasting over op de enorme poten. 
De vloeren overspannen in één keer van de kern tot de 
gevel. Deze vloeren zijn in het werk gestort, en er is gewicht 
bespaard door middel van ingestorte stalen kokers. In wezen 
zijn het dus zelfgemaakte kanaalplaatvloeren. 

Welbeschouwd is het een vrij onorthodoxe toren. De hoge 
betonnen poten, het gedrongen volume en het gekke 
kroontje bovenop maken het tot een kenmerkend silhouet in 
de Amsterdamse skyline. Vroeger werd de toren vanwege 
deze vorm nog wel eens vergeleken met de zogenaamde 
Vapona-strip, een vliegenvanger.

Executive lounge

Boven op het dak bevindt zich de executive lounge. Dit 
was vroeger de borrelruimte voor de bestuurders van Shell, 
luxe ten top. De ruimte staat als een klein paviljoen los op 
het dak, tegen de kern aan, onder de kroon, en biedt de 
bezoeker een fantastich panorama over het centrum van 
Amsterdam. 
Boven de lounge is de gimmick-achtige kroon bevestigd. 
Het lijkt nog een behoorlijke hoogte te hebben van beneden 
bezien, maar in werkelijkheid is het slechts een dunne, holle 
bak gedragen door uitkragende balken. Pas bij nauwkeurige 
bestudering valt op, dat de aangebrachte gaten in de luifel 
de contour hebben van een schelp, al sinds lange tijd het 
logo van Shell. Bij een bezoek aan de toren was een snelle 
inspectie van dichtbij al genoeg om te kunnen concluderen 
dat deze luifel nodig aan vervanging toe is: Bij het betreden 

Afb. 4.1
Toren Overhoeks vanaf Amsterdam Centraal Station
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Afb. 4.2
Toren Overhoeks. De poten, het brede volume en de 
kroon bepalen het beeld.

Afb. 4.3
De executive lounge op het dak.

Afb. 4.4
De laagbouw staat onder een hoek van 45 graden 
met de toren. Daardoor staan twee van de vier poten 
om het volume heen, terwijl de andere twee er juist 
doorheen prikken.
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met één voet boog het geheel al zorgwekkend ver door, 
onder krakend protest. 

Laagbouw

De toren wordt ontsloten door een doosvormig volume 
tussen zijn poten. In deze laagbouw is naast een 
ontvangstruimte en wat logistieke ruimten ook een grote 
lezingzaal geplaatst. Het strenge ontwerp van de toren liet 
hiervoor geen ruimte, dus is de zaal hierin ondergebracht. 
Het deel van de laagbouw met deze lezingzaal erin is helder 
van opzet, net zoals de toren. Wat betreft vormentaal en 
maatvoering komt dit deel ook sterk overeen. Eigenlijk 
zijn alle delen die oorspronkelijk toegankelijk waren voor 
het publiek van hetzelfde kaliber. De overige ruimtes 
daarentegen, die vooral voor logistieke doeleinden gebruikt 
werden of waar transformatoren geplaatst waren, die zijn 
uitermate functioneel gebouwd. 
Door de pure doelmatigheid van deze kleine ruimtes is het 
gesloten deel van de laagbouw nagenoeg onbruikbaar. In 
het nieuwe ontwerp zal deze ruimte dan ook anders benut 
worden.

Gevel

De betonconstructie bepaalt voor een groot deel het 
gevelbeeld. De kolommen en vloeren volgen een streng 
grid, van 3,4 meter hoog en 1,75 meter breed. De huidige 
gevel volgt dit grid tot de letter, met één gevelpaneel per 
kolomstramien. Deze panelen zijn van prefab beton en lijken 
heel zwaar van buiten, maar eigenlijk zijn ze hol en stelt het 
vooral qua isolatie niet zo veel voor. De vlakverdeling van 
de gevel, die niet overal gelijk is door een afwijkend patroon 
van raamopeningen, kwam voort uit de oude indeling in 
cellenkantoorvloeren. Omdat deze indeling niet behouden 
blijft, heeft de raamverdeling van de gevel ook geen functie 
meer.

Opvallende details

Een betere bestudering van het tekenwerk, dat overvloedig 
verzorgd werd door Projectbureau Noordwaarts, bracht een 
aantal interessante dingen naar voren over de constructie. 
Zo is er in alle betonnen vloeren van de hoogbouw aan 
gewichtsbesparing gedaan. Men heeft zelf een soort 
kanaalplaatvloeren gefabriceerd, met ingestorte stalen 
kokers. Deze kokers liggen altijd van de kern loodrecht op 
de gevel georiënteerd. In de hoeken zijn ze zelfs radiaal 
verdeeld, steeds de kortste overspanning van kern tot gevel. 

De betonnen megastructuur waarop de toren rust is ook 
uitgebreid op de tekentafel aan bod gekomen. Per kolom 
zijn er elf doorsneden getekend, alleen maar voor de 
maatvoering. De wapening en de aanzichten zijn nog een 
verhaal apart.

Afb. 4.5
Toren Overhoeks. De poten, het brede volume en de 
kroon bepalen het beeld

Afb. 4.6
De executive lounge op het dak

Afb. 4.7
De laagbouw onder de toren raakt alleen de poten 
en de kern
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5 Noord
Op de kaart hiernaast is het noordelijk deel van 

Amsterdam te zien. Het IJ ten zuidwesten ervan scheidt 

het af van de rest van de stad, en vormt een sterke 

barrière. Toren Overhoeks staat op het zuidwestelijke 

puntje van Amsterdam Noord, het kleine stukje land dat 

zich uitstrekt naar het centraal station toe. 

In hoofdstuk 4 werd al kort genoemd dat het voormalig 
Shell terrein een transformatie aan het doormaken is. 
Shell heeft zich volledig teruggetrokken in één nieuw 
gebouw op het terrein. In de rest van het gebied zijn volop 
bouwwerkzaamheden aan de gang. Direct naast EYE is een 
volledige woonwijk gebouwd, dat het nieuwe Overhoeks 
gaat vormen. De gebouwen zijn vier tot zes woonlagen, en 
beogen een ‘binnenstedelijke ervaring’ op een ‘randstedelijke 
plek’. Met goede bereikbaarheid en een hippe uitstraling is 
geprobeerd de wijk op de kaart te zetten. Binnenkort opent 
ook een basisschool haar deuren. In de toekomst zal het 
gebied uitgebreid worden met nog een flink stuk stad, dat 
nog veel stedelijker zal worden. Dit deel zal gebouwd worden 
achter Toren Overhoeks, waar nu nog een laboratorium van 
Shell staat. Er is hoogbouw beoogd die toren Overhoeks 
naar de kroon zal gaan steken.

EYE en andere trekpleisters

Een belangrijke nieuwe trekpleister heeft ik 2012 haar deuren 
geopend. Het EYE filminstituut brengt volop bezoekers naar 
deze kant van het IJ. Binnen korte tijd is het een herkenbaar 

silhouet van Amsterdam geworden. 
Aan de andere kant wordt Toren Overhoeks geflankeerd door 
het oude restaurant van de Shell complexen. De Tolhuistuin, 
eveneens een betonnen gevaarte, is veel uitgestrekter en 
platter dan zijn buurman. De afgelopen drie zomers werd het 
gebouw tijdelijk gebruikt als poppodium, terras, bar, café. 
In de toekomst is het de bedoeling dat dit een permanent 
karakter krijgt.

Ondernemend

Het tijdelijk invullen van dergelijke gebouwen met creatieve, 
actieve functies is typerend voor het ondernemende karakter 
van Noord. Je proeft het al direct zodra je het pont afstapt, 
hier kan vanalles! Mits je er zelf je schouders onder zet. 

Het feit dat er zo actief die tijdelijke gebouwen betrokken 
wordt, komt ook omdat er in Noord eigenlijk maar weinig 
beschikbaar is. Het kaartje hiernaast laat zien hoe ateliers, 
kunstenaarswoningen en broedplaatsen verspreid liggen 
over Amsterdam. Noord blijft daarbij echt enorm achter bij 
de rest van de stad. Als je door Noord loopt, de wijken in, zie 
je ook dat er in woonkamers vanalles ondernomen wordt. 
Een goed voorbeeld is het ‘Blauwe huis’, een in een normaal 
woonhuis gevestigde ontmoetingsplek voor beginnende 
kunstenaars. Er is vraag naar meer plek!

Afb. 5.1
Verdeling van atelierruimte en woonruimte voor kunstenaars

Linkerpagina: Afb. 5.2
Amsterdam Noord, in oranje Toren Overhoeks
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Afb. 5.3
EYE en Toren Overhoeks

Afb. 5.4
Tolhuistuin, zicht op IJ

Afb. 5.5
Filminstituut EYE

Laagbouw

Middelhoogbouw

Hoogbouw
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Afb. 5.6
Forenzen naar het stadscentrum

Afb. 5.7
Nieuwe trekpleisters in Noord

Afb. 5.8
Huidig zicht vanaf het pont op Overhoeks

Rechterpagina: Afb. 5.9
Nieuw zicht vanaf het pont op Overhoeks
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Toeristen

Kunstenaars

Hostel
Restaurant
Uitzicht

Ateliers
Expositieruimte
Studios

Synergie

Kunstexpositie
Masterclasses, workshops
‘Artist in residence’
Short stay & Long stay
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6 Ontmoetingen

De toeristische trekpleister EYE zorgt voor een 

toeristenstroom naar Noord. Ook de Tolhuistuin wordt 

goed bezocht. De andere kant op wordt een grote stroom 

forensen uit Noord langs de toren waargenomen. Toren 

Overhoeks staat op het kruispunt van deze wegen, 

en gaat de twee groepen aan elkaar voorstellen en 

verbinden.

Bezoekers

Het doel is het combineren van stromen mensen, deze 
mensen elkaar laten ontmoeten. Toeristen mogen aan 
de ene kant meer zien van Noord, bewoners van Noord 
kunnen wel een plek gebruiken om zichzelf te laten zien. In 
het laatste geval komt de focus te liggen op kunstenaars, 
aangezien er in Noord ook een behoorlijk tekort is aan 
atelier- en expositieruimte.

Om deze twee groepen bij elkaar en met elkaar in contact 
te brengen worden er in de toren een aantal ateliers 
ondergebracht. Hier kunnen kunstenaars voor korte of 
langere tijd een ruimte huren, individueel of gedeeld. Om 
direct de mogelijkheid te bieden om hun werk te tonen, zal er 
aan elk atelier ook een expositieruimte verbonden worden.
De expositieruimtes vormen een route door de toren, 
naar boven, die toegankelijk is voor bezoekers. Indien de 
betreffende kunstenaar hier open voor staat, kan hij of zij de 
deuren van het atelier openzetten en de bezoekers een kijkje 
in de keuken gunnen. Misschien kan er zelfs een bijdrage 
geleverd worden aan de te verrichten arbeid.

Om wat beter te begrijpen hoe Noord werkt, wat voor heerlijk 
zelfstandig en eigenzinnig klimaat daar heerst, zou men er 

eigenlijk wat langer moeten verblijven. Daarom is er aan 
het programma een hostel toegevoegd. En ook dit hostel 
wordt opgenomen in de mix van kunstenaars en toeristen. 
Organiseert een kunstenaar bijvoorbeeld een meerdaagse 
workshop, blijf dan in de buurt. 
Zoals een kunstenaar de expositie bezoekers uit kan 
nodigen in zijn atelier, zo kan hij zijn ruimte ook (tegelijk, of 
apart) openstellen voor de hostelgasten. Bijvoorbeeld tijdens 
workshops of masterclasses kan dit een vrije, open sfeer 
opleveren. 

In het hostel wordt ook de nadruk gelegd op ontmoeting. 
Niet alleen tussen gast en kunstenaar, ook tussen de gasten 
onderling. De gemeenschappelijke woonkamer en keuken 
zijn de belangrijkste ruimtes, omdat daar het contact op 
een ongedwongen, informele manier tot stand kan komen. 
De meeste activiteiten vinden daar plaats. De betrekkelijke 
privacy beperkt zich het slapen, en natuurlijk de sanitaire 
voorzieningen. 

Om kunstenaars de mogelijkheid te bieden voor een langere 
periode van enkele maanden een atelier te huren, worden 
er ook een paar kleine studios verhuurd vanuit het hostel. 
Noord krijgt tijdelijke artists in residence.

Wind

In het begin is er aandacht besteed aan het toepassen van 
windenergie in de bebouwde omgeving. Dit is nog altijd het 
geval, en de expositieroute geeft de mogelijkheid om de 
bezoekers en gebruikers van het gebouw langzaam steeds 
meer van de wind te laten zien.

Hoewel niet continu, zal de route zich stapsgewijs omhoog 
werken door de toren. En met de toenemende hoogte neemt 
ook de intensiteit van de wind buiten toe. Met behulp van 
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verschillende ingrepen op verschillende hoogtes zal ook 
de beleving en de aanwezigheid van de wind toenemen. 
Uiteindelijk komt deze kristallisatie van windenergie tot een 
climax, daar waar ze het best te ervaren is: boven op de 
toren, met de neus in de wind. Hier komt een ruimte die 
volledig bepaald wordt door de wind, Wind Active Space.

Afhankelijk van het betreffende atelier verschilt de zintuiglijke 
beleving; in sommige ateliers is stilte belangrijker dan 
constant licht, in andere mag er juist voelbaar wind doorheen 
komen. 

Hoewel de aanwezigheid van de wind op elke verdieping 
op de één of andere manier zichtbaar gemaakt wordt, zal 
de aandacht toch altijd in de eerste plaats gericht zijn op de 
geexposeerde kunstwerken. Pas boven in de Wind Active 
Space eis de wind volledig de aandacht op. 

Ateliers en route

De ateliers bevinden zich op verschillende hoogtes in het 
gebouw. Elk atelier is geschikt gemaakt voor één specifieke 
kunstvorm: beeldhouwen, schilderen, mode en textiel, 
mediakunst. Afhankelijk van de kunstvorm die er beoefend 
gaat worden, is er een andere behoefte aan licht en lucht. Dit 
zorgt er voor dat elk atelier zijn optimale plaats in het gebouw 
heeft gekregen.
De expositieruimtes zijn gekoppeld aan de ateliers. Ze 
bevinden zich dan ook verspreid door de toren. Vanwege 
de afstand tussen sommige expositieruimtes is er vanaf 
gezien de ruimtes aaneen te rijgen met een doorlopende 
route. In plaats daarvan is er één centraal stijgpunt met 
liften waarmee de verschillende ruimtes te bereiken zijn. 
Een ruimte kan zich dan alsnog over meerdere vloeren 
uitstrekken, zodat men altijd de keus heeft de trap of de lift te 
gebruiken.
Eenmaal op een vloer aangekomen kan men een 

expositieruimte binnengaan, een enkele vloer stijgen, en dan 
de route weer vervolgen met de lift.

Ruimtelijke relaties

Om de bezoekers, de gasten en de kunstenaars met elkaar 
in contact te brengen worden de functies nauw met elkaar 
verweven. Dit levert een aantal ruimtelijke relaties op die van 
groot belang worden.

De ateliers zijn de knooppunten in het gebouw. Ze zijn 
verbonden met de expositieruimtes enerzijds, en met de 
gemeenschappelijke ruimtes van het hostel anderzijds. Dit 
betekent ook dat de routing hiervoor helder moet zijn, voor 
alle gebruikers. In de betreffende hoofdstukken zal er op de 
verschillende ruimtes nog specifiek ingegaan worden. 

Op verschillende manieren wordt steeds een relatie 
aangegaan met één van de andere ruimtes. Zo is de 
zichtrelatie vaak aanwezig, maar op sommige plekken kan 
er ook binnengelopen worden, of stelt een open vide in staat 
om te horen wat er gaande is. 

Al deze onderlinge verbindingen zorgen er wel voor dat 
er een grote kans bestaat dat de bezoekersstromen 
ongevraagd gaan mengen, en op plekken komen waar het 
niet de bedoeling is. In een later hoofdstuk wordt hierop 
dieper ingegaan, aangezien dit wel iets is om terdege 
rekening mee te houden. 



41 Jáchym van Erning

Afb. 6.1
Verschillende kunsten op verschillende plekken in het gebouw

Afb. 6.2
Met de toenemende hoogte neemt ook de beleving en de intensiteit 
van de wind toe
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Afb. 6.3
De studio´s gaan hierop lijken, zij het iets ruwer

Afb. 6.4
De ietwat sobere stijl geeft goed weer hoe de expositieruimtes 
zullen gaan werken. Op eenzelfde manier als hier een vide 
toegepast is, zullen er in het nieuwe Overhoeks relat
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Afb. 6.5
Relatieschema van de verschillende functies in het gebouw
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Afb. 6.6
Functiediagrammen

Expositie

Atelier

Hostel

Personeel / Technische ruimtes
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7 Nieuw versus bestaand

Een kleine of grote fysieke aanpassing aan het 

gebouw moet een nieuwe bestemming faciliteren. 

‘Transformeren’, omdat er een groot deel van wat er al 

staat gebruikt wordt op een andere manier. Elementen 

die niet gerepareerd kunnen worden of geen andere 

functie kunnen vervullen worden geruimd. Maar bij een 

omvangrijke transformatie blijft een groot deel bewaard. 

De vraag is nu: wat moet er bewaard blijven? 

Houding 

Michael Stratton schreef een groot aantal boeken over 
het conserveren en transformeren van industrieel erfgoed. 
Hoewel industrieel erfgoed toch een ander slag gebouwen is 
dan de huidige inventaris van leegstaande kantoren, is het 
toch interessant om te kijken of er parallellen zijn. Immers, 
leegstand van oude industrie was niets anders dan de 
voorganger van leegstand in kantoren.
In zijn verhandeling over het spanningsveld tussen 
conservatie en transformatie schrijft Stratton het volgende. 
‘The key challenge, from the very first initiatives, […], has 
been to find the right balance between preservation and 
change.’ [xx Stratton p8]

En hoewel dit misschien een open deur is, legt hij toch de 
vinger op de zere plek. Maar hoe wordt deze afweging nu 
gemaakt? Het antwoord hierop is niet eenduidig; strategieën 
kunnen zelfs haaks op elkaar staan. Wat ze wel gemeen 
hebben is, indien goed uitgevoerd, een consequente houding 
in de omgang met de scheidslijn oud – nieuw.

Toren Overhoeks heeft een heleboel kwaliteiten die niet 
zomaar aan de kant gezet mogen worden. In dit ontwerp 

heb ik elk onderdeel en elk element bekeken, gewogen 
en ofwel bewaard, danwel gesloopt. De vragen die hierbij 
gesteld werden waren telkens: ‘Zijn de constructieve en 
bouwfysische kwaliteiten van het element nog voldoende 
voor huidige eisen?’ en ‘Draagt dit element bij aan de 
conceptuele structuur van het gebouw?’. Het resultaat 
hiervan was een gestript betonskelet van de toren, van alle 
ornament, afwerking en gevel ontdaan. Dit is wat Toren 
Overhoeks is.
In de laagbouw was de scheidslijn iets minder duidelijk, 
omdat de structuur van dit volume ook minder helder is. 
Daarom is er gekozen om dit volume deels te verwijderen, 
dáár waar de structuur niet duidelijk leesbaar was. 
Vervolgens zijn er nieuwe delen toegevoegd, maar is het 
gebouw zo ruw mogelijk gelaten. Waar mogelijk blijft de 
betonconstructie in het zicht, en worden bestaande houten 
delen ook bewaard. Zo veel mogelijk wordt de bestaande 
gebouwstructuur gerespecteerd, zonder concessies te doen 
aan het ontwerp. 

Materiaalgebruik

Het gebouw gaat in ruime zin drie typen ruimtes 
bevatten, met ieder een eigen karakter. Atelierruimtes, 
expositieruimtes, hostelruimtes. De atelier- en 
expositieruimtes worden wat ruiger en ruwer dan de 
hostelruimtes. De wind krijgt er wat meer vrij spel, en er 
moet robuust gewerkt kunnen worden. Veel onbewerkt 
beton, ruw hergebruikt hout en weinig tot geen high-tech 
materialen. Kasten en scheidingen kunnen uit steigerhout of 
underlayment gebouw worden, glazen scheidingen mogen 
best wat grovere kozijnen hebben. Om de expositieroute 
helder en overzichtelijk te houden wordt er in deze ruimtes 
gebruik gemaakt van oranje accenten in het interieur, zonder 
overheersend te worden.
In de hostelruimtes is wat meer ruimte voor warmere 
accenten in paarse tinten, om een beslotenere huiselijkere 
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sfeer te creëren. Het is immers de bedoeling dat deze 
ruimtes aanmoedigen om te ontmoeten en te  verblijven.
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8 Ateliers
De ateliers zijn belangrijke knooppunten in het ontwerp, 

bijna letterlijk. In de ateliers wordt kunst gebruikt om 

de hostelgasten en de expositiebezoekers aan elkaar te 

binden. Kunstenaars huren voor korte of lange tijd een 

ruimte, alleen of met anderen. Van de kunstenaar wordt 

ook verwacht dat hij een deel expositie verzorgt.

Elk atelier is zodanig geplaatst dat er een visuele relatie 
is met een woonkamer, zodat gasten kunnen zien wat er 
gemaakt wordt. Een open deur nodigt ook uit om mee te 
helpen, of deel te nemen aan een workshop of cursus. 
Anderzijds hebben de ateliers ook een koppeling met de 
expositieruimtes. De kunstenaar kan zijn gemaakte werk als 
het ware direct in de etalage zetten, of zelfs in de etalage 
maken. Als hij of zij dat wil kan er ook een kijkje in de keuken 
gegund worden aan de bezoekers.

Vier kunsten

Atelierruimte is een ruim begrip, en kan op diverse manieren 
geinterpreteerd worden. Om hier enige controle over te 
houden worden de ateliers toegerust op vier specifieke 
kunstvormen. Op deze manier ontstaan geschikte ateliers 

waar kunstenaars vinden wat ze nodig hebben, in plaats van 
een verzameling ruimtes die eigenlijk geen duidelijk karakter 
hebben. Dit biedt ook de mogelijkheid om voorzieningen 
te treffen die nodig zijn bij specifieke kunsten, zodat een 
bezoekend kunstenaar niet alles zelf hoeft mee te nemen. Dit 
maakt het gebruik direct laagdrempeliger, en uitnodigender. 

Er komen ateliers om in te beeldhouwen en te schilderen, 
een mode en textiel atelier, en een atelier voor mediakunst. 
Met deze vier kunsten is een goede mix mogelijk van 
traditonele kunst en moderne, experimenteel werk. Vooral 
mediakunst zoals video en audiokunst is erg in opkomst en 
mag niet ontbreken.

Fysische kenmerken

Deze vier kunsten stellen allen specifieke eisen aan de 
atelierruimte. Op basis hiervan zijn de ateliers verdeeld 
over het gebouw, zowel in oriëntatie op de windrichtingen 
als op hoogte. Aan welke gevel een atelier gelegen is heeft 
gevolgen voor de lichttoetreding en de wind die op de gevel 
valt. In dit hoofdstuk zal er per kunst toegelicht worden 
waarom er bepaalde keuzes gemaakt zijn, waarom het 
atelier nu juist dáár in het gebouw is geplaatst, en op wat 
voor manier de wind beleefd kan worden in het gebouw. Linkerpagina: Afb. 8.1

Aankomst vanaf het pont
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Beeldhouwatelier

Het beeldhouwatelier is het ruigst van allen. Hier moet 

gebeiteld kunnen worden, grote blokken steen of hout 

tot gruis en spaanders geslagen, geslepen, gezaagd... Er 

kan zich vanalles afspelen. Zo mag het er lawaaiig zijn, 

is het juist fijn als de ruimte even op de tocht gezet kan 

worden, en is er een zekere behoefte aan goed strijklicht. 

Geluid

Lawaaiig, want de arbeid zelf maakt ook lawaai. En niet 
alleen kan omgevingsgeluid ‘gedoogd’ worden omdat 
de kunstenaar toch ook zelf lawaai maakt, ook kan het 
omgevingsgeluid gebruikt worden om het lawaai van de 
kunstenaars juist te maskeren. 

Licht

Om een beeld de juiste mate van plasticiteit mee te geven 
is het belangrijk dat de kunstenaar dit ook goed waar kan 
nemen. Goed licht is essentieel, en strijklicht dat een goede 

slagschaduw produceert kan enorm helpen. Oneffenheden 
en imperfecties worden direct gesignaleerd.

Lucht

Bij het verspanen, schuren of zagen van diverse materialen 
kan enorm veel stof vrijkomen. Uiteraard zal er voldoende 
mechanische afzuiging aanwezig moeten zijn, maar ook de 
mogelijkheid om zelf de ruimte op de tocht te zetten is van 
toegevoegde waarde.

Specifieke ingrepen

In dit atelier is speciale aandacht besteed aan het mogelijk 
maken van een goede doorluchting. Het atelier is over twee 
verdiepingen geplaatst, met daartussen een grote vide. Op 
beide verdiepingen zijn inpandige buitenruimtes ontworpen 
waarvan de deuren opgezet kunnen worden. Zo kan het van 
beneden naar boven tochten, of andersom. Tevens biedt de 
vide een inkijk in het atelier aan de bezoekers van het hostel, 
die een woonkamer grenzend aan de vide hebben. 

Doorsnede 16e verdieping

Schaal 1:200

1. Beeldhouwatelier

2. Semi-buitenruimte bij atelier

3. Woonkamer

2

2

1

3
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Plattegrond 16e verdieping

Schaal 1:200

1. Beeldhouwatelier

2. Semi-buitenruimte bij atelier

3. Expositie

4. Semi-buitenruimte bij expositie
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Plattegrond 13e verdieping

Schaal 1:200

1. Expositie

2. Schilderatelier

3. Woonkamer

4. Hostelkamer

5. Studio
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Schilderatelier

In het atelier van de schilder heerst een zekere rust. Er 

wordt niet gehamerd of gezaagd, geen muziek gemaakt. 

Een verflucht is aanwezig maar niet bedwelmend. Het is 

er prettig licht. 

Geluid

Schilderen is doorgaans een van de stillere kunsten. Er wordt 
wel wat gerommeld, er wordt immers iets gemaakt, maar er 
heerst geen constant achtergrondlawaai. Er is wel ruimte 
voor, want het is allerminst bezwaarlijk. 

Licht

Voor een goed gebruik van kleur en contrast is dit atelier 
het best gericht op het noorden. Vanuit het noorden valt er 
slechts diffuus licht de ruimte binnen, egaal en zonder sterke 
schaduwen. 

Aangezien schilderen primair een visuele kunst is, kan 
de wind hier beter niet visueel gematerialiseerd worden. 
Bewegende delen in de gevel zouden voor dansende 
schaduwen of voor contrastverschillen kunnen zorgen.

Lucht

Bij het gebruik van verf komt er ook altijd een verfdamp mee. 
Hiervoor dient de ruimte voldoende geventileerd te zijn, en 
daarbij kan de wind een handje helpen. 

Specifieke ingrepen

Het schilderatelier is voorzien van een drietal grote vides. 
Dankzij deze vides valt het licht diep de ruimte in, en daarom 
is er altijd genoeg licht om bij te kunnen schilderen. Direct 
naast de vides ontstaan als het ware nissen, waar het uitzicht 
omlijst wordt; ideaal om Noord er eens mooi op te zetten. 

Doorsnede 13e verdieping

Schaal 1:200

1. Schilderatelier

2. Vide

2 2 2

1
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Plattegrond 9e verdieping

Schaal 1:200

1. Expositie

2. Mode en textiel atelier

3. Catwalk
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Mode & textiel atelier

Op deze plek krijgen jonge modeontwerpers de kans te 

laten zien wat ze kunnen. Er kan gewerkt worden aan 

kleding, maar mocht men wat anders willen met textiel 

dan kan dat natuurlijk ook. Een vide biedt plaats voor 

grote projecten, en omdat de gevel geopend kan worden 

kan men ook uitproberen hoe de wind vat krijgt op het 

gemaakte werk. Kleding en textiel is bij uitstek een mooi 

medium om wind te laten zien. Dit atelier is daarom niet 

te hoog geplaatst, zodat men ook daadwerkelijk de wind 

binnen kan halen zonder dat er vanalles wegwaait. In 

tegenstelling tot in het beeldhouwatelier gaat het minder 

om de luchtstroom, maar meer om wervelingen.

Geluid

Hoe sereen een waslijn in de wind ook kan zijn, in dit atelier 
mag er prima lawaai gemaakt worden. Naaimachines, 
persen, wasmachines, stoomijzers... het kan een machinale 
boel worden. 

Licht

Ook bij textiel en mode is het van belang goed licht te 
hebben. Daarom is een groot deel van dit atelier aan de 
noordzijde gesitueerd, en loopt door naar de zuidgevel. 
Aan deze zijde komt het strijklicht juist beter binnen, wat 
eventueel ook gewenst kan zijn.

Lucht

Bij het verven van stoffen of het lijmen van materialen 
kunnen dampen vrijkomen. Hiervoor is ventilatie 
noodzakelijk, wind kan daarbij rol spelen. Op alle plekken 
kan de gevel daarom geopend worden.

Specifieke ingrepen

In het atelier is één wand zodanig geplaatst dat deze direct 
grenst aan de expositieruimte. Vanaf deze wand loopt een 
catwalk de expositieruimte in. In deze wand kunnen deuren 
geopende worden, en kan men de catwalk betreden. Het 
atelier kan dan dienst doen als de coulissen. Boven de 
catwalk bevindt zich een vide: bezoekers kunnen ook vanaf 
de bovengelegen vloer meegenieten van de modeshow. 

Doorsnede 9e verdieping

Schaal 1:200

1. Mode en textiel atelier

2. Expositie

3. Catwalk

1 2

2

3
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Mediakunst atelier

Mediakunst is een moderne kunstvorm, vandaag de 

dag sterk in opkomst. Dit kan audio zijn, soundscapes, 

installaties. Of videokunst, projecties, computer 

renderings. Kunst van deze tijd. Er wordt veel digitaal 

geproduceerd, op diverse platforms. 

Geluid

Het is belangrijk dat de kunstenaar kan horen wat hij maakt 
en doet, zeker in het geval van een audiokunstenaar. Bij 
videokunst is audio toch ook vaak van essentieel belang.

Licht

Met name voor de videokunstenaar is het belangrijk veel 
controle te hebben over het licht in de ruimte. Werkt hij liever 
in het donker, dan moet dit kunnen. Scherpe schaduwen zijn 

voor de videokunsten ongewenst, evenals fel licht.

Lucht

Deze kunstvorm zal veel gebruik maken van computers, 
projectie, lampen en camerawerk. Koeling zal de grootste 
luchtvraag worden met zo veel apparaten. 

Specifieke ingrepen

Mediakunst gebeurt veelal digitaal, en een goede plek om dit 
te laten zien aan de bezoekers in onontbeerlijk. Daarom is 
er voorzien in een theaterzaal. De dubbele hoogte biedt de 
mogelijkheid voor een groot projectiescherm. Het bijzondere 
aan dit scherm is dat het geplaatst is als scheiding tussen 
het atelier en de expositieruimte in. Er kan live-kunst 
plaatsvinden: projecteren vanuit het atelier, kijken vanuit de 
expositie.

Doorsnede 6e verdieping

Schaal 1:200

1. Atelier

2. Expositie

3. Theaterzaal

12

2 1

3
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Plattegrond 6e verdieping

Schaal 1:200

1. Mediakunst atelier

2. Expositie

3. Woonkamer

4. Studio

5. Theaterzaal

42

5

1

3

N

Z

W O
10%

20%

ZOZW

NW NO

15%

25%

5%



Noord in de wind 60

Constructieve ingrepen

De beschreven ateliers worden hier en daar voorzien van 
een vide. In het geval van de theaterzaal zelfs een vide van 
groot formaat. Dit kan natuurlijk niet zomaar, en er is daarom 
ook gekeken of dit constructief gezien wel mogelijk is. In 
de appendix is een uitgebreider rapport te lezen van het 
onderzoek.
De constructie van het gebouw, de kern, de kolommen en de 
vloeren, zijn als 3D model ingevoerd in het EEM programma 
SCIA Engineer. Door systematisch delen van een vloer te 
verwijderen is het gedrag van de constructie onderzocht. 
Hierbij zijn geen onverwachte dingen naar voren gekomen. 
De gevelkolommen zullen getoetst moeten worden op knik, 
maar zelfs in dit geval viel het mee wat de ingrepen voor 
effect hadden. Het wordt pas problematisch als ergens een 
vloer compleet van kern tot gevel verwijderd wordt, maar 
daar is nergens een noodzaak voor.
Een aspect dat wel naar voren komt, deels uit de analyse 

en deels uit bestudering van het tekenwerk van de huidige 
contructie, is dat er gunstige en ongunstige plekken zijn om 
een vide te positioneren. De wapeningstekeningen van een 
vloer zijn hiernaast weergegeven. Elke vloer in het gebouw 
ziet er zo uit, of nagenoeg identiek. Te zien is dat de vloer 
vanaf de kern naar de hoekkolom in de gevel veel zwaarder 
gewapend is dan de vloer tussen stramien 5 en 11, en 
tussen stramien E en K. De wapening in twee richtingen 
is vermoedelijk aangebracht om de vloer weerstand tegen 
wringing te geven. In een analyse van de hoofdspanningen 
in de vloeren lijkt dit vermoeden te bevestigen. Bij voorkeur 
worden de vides dus geplaatst in de stukken tussen de 
genoemde stramienen, en worden de hoeken ontzien. In 
het ontwerp bleek er echter geen noodzaak tot extreme 
openingen, of openingen specifiek in de hoeken: door ze 
wat beter te positioneren konden problemen en kunstgrepen 
voorkomen worden zonder aantasting van het ontwerp.
In de appendix is het hele verhaal terug te lezen.

Afb. 8.2
Hoofdspanningen in een vloer. UGT, permanente en veranderlijke 
belasting, wind op de gevel in Y-richting
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Afb. 8.3
Vloersectie, 25% van de plattegrond. Onderwapening 

Afb. 8.4
Vloersectie, 25% van de plattegrond. Bovenwapening
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Façade

De bestaande gevel is gebouwd uit prefab betonnen 
elementen. Ze geven de toren een zwaar uiterlijk, zien 
er gedateerd uit, en isoleren slecht. Vervanging van de 
gevel betaalt zichzelf uit alleen al in energiewinst. In deze 
paragraaf komen de belangrijke ontwerpbesluiten aan bod. 
Later, in het hoofdstuk over geveldetaillering, wordt de 
technische uitwerking belicht.

Conceptueel gezien wordt de nieuwe façade een exponent 
van de achterliggende ruimte. Waar er achter de gevel de 
private hostelkamers schuilgaan is de gevel kleinschalig. 
De activiteit erachter is een individuele, zo ook de gevel. Op 
het stramien van de gevelkolommen worden losse kozijnen 
geplaatst. De binnenruimte wordt als het ware door de zeef 
van kolommen en randbalken gedrukt en komt een klein 
stukje naar buiten.

Wanneer de gevel een atelier of expositieruimte gaat 
omhullen, verandert hij van uiterlijk en van functie. Op veel 
plaatsen kan de gevel geopend worden, handmatig, om 
de wind binnen te laten. Een doorzichtig fiberdoek houdt 
extreme wind tegen, maar laat genoeg door om de toename 
in wind op hoogte voelbaar te laten zijn. Dit fiberdoek is 
tevens beeldbepalend aan de buitenzijde, waar het de 
verschillende ateliers en exposities toont aan de stad. 
De omlijsting van de fiberdoeken is opgebouwd uit nieuwe 
prefab betonnen elementen, een kleine knipoog naar de 
oude gevel. Deze elementen steken uit ten opzichte van de 
aluminium kozijnen van de hostelkamers, waardoor het ook 
duidelijk wordt dat op die plekken de confrontatie aangegaan 
wordt met de wind. Op veel plekken steken de elementen zo 
ver uit dat er nieuwe ruimte ontstaat waar bezoekers naar 
toe kunnen.

Afb. 8.5
Impressie van de relatie tussen buitenruimte in de nieuwe façade 
en de achterliggende expositieruimte
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9 Expositie

De expositieroute is zowel een tentoonstelling van 

kunst als een beleving van de wind. Wat beide betreft, 

is het aanbod dynamisch. Door de directe link met de 

ateliers kan het aanbod aan kunstwerken snel wisselen. 

Afhankelijk van de periode dat een bepaalde kunstenaar 

of groep kunstenaars een ruimte huurt, kan er langer of 

korter een bepaalde collectie staan. En natuurlijk is de 

windbeleving ook geen twee keer hetzelfde.

Routing

Er lopen meerdere gebruikersstromen tegelijk door het 
gebouw. Aan de ene kant zijn er de hostelgasten, aan de 
andere kant de expositiebezoekers. Als deze twee stromen 
verward raken ontstaan er allerlei onhandige situaties. Wat 
te doen met toegangsbewijzen, wie loopt er in het hostel? 
Daarom worden de bezoekersstromen buiten al gescheiden. 
In de laagbouw is zowel de receptie van het hostel als de 
kassa voor de expositie gevestigd. Bovendien vindt men hier 
een uitnodigend café en een museumshop. De hostelgasten 
lopen vervolgens langs de receptie het gebouw weer uit, en 
komen via de loopbrug bij de liften. Voor het hostel en de 
expositie zijn aparte liften gereserveerd. 
De normale bezoekers gaan, nadat ze binnen een kaartje 

gekocht hebben, de trap af en de luwte in om vanaf niveau 
nul de weg omhoog te beginnen. Zij kunnen daar de lift 
naar boven nemen. Op dit nulniveau is de hostellift niet 
toegankelijk; op loopbrugniveau is de expositielift niet 
bereiken. Zo kunnen de verschillende gebruikers elkaar niet 
in de weg lopen.

Eenmaal in de lfit kunnen de bezoekers kiezen naar welk 
niveau ze gaan. De ruimtes kunnen van beneden naar 
boven bezocht worden, maar niets houdt de bezoeker 
tegen om direct door naar boven te reizen. Per kunstvorm 
is er een expositie te bezoeken, steeds verdeeld over twee 
vloeren. Men kan op de eerste verdieping uitstappen, de 
expositieruimte doorlopen, de trap nemen naar de boven- of 
onderliggende vloer, deze ruimte bekijken, en vervolgens 
de reis weer vervolgen met de lift. Zo is de lift steeds het 
centrale punt in het verticale transport. 

Relatie tot ateliers

De directe relatie tot de ateliers is een belangrijk aspect 
van dit ontwerp. Tussen atelier en expositie staat altijd een 
glazen wand, met glazen deuren. Het is aan de kunstenaar 
om de deuren open of gesloten te houden, maar een blik in 
de keuken wordt in ieder geval gegund. Of mensen binnen 
mogen lopen of een handje mogen helpen, dat kan per dag 
bepaald worden. 

Rechterpagina: Afb. 9.1
Expositieruimte op de 13e verdieping
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Ontsluiting en route

Van de laagbouw onder de toren wordt slechts een klein deel 
bewaard. Alleen het deel waarin de lezingzaal zich bevindt 
zal overeind blijven. In dit beperkte volume wordt de entree 
gevestigd, bezoekers en gasten kunnen hier terecht. Dit 
is ook de plaats waar de twee groepen gebruikers via hun 
eigen ingang de toren betreden.

Het volume van de lezingzaal heeft een veelhoekige maar 
overzichtelijke vorm. In lijn met het hele ontwerp van Arthur 
Staal is ook dit deel meetkundig kloppend uitgetekend. Dit 
is een van de redenen dat de lezingzaal van bijzondere 
toegevoegde waarde is. 
Als het lage gebouw uitgekleed wordt en onduidelijke, 
overbodige delen weggesneden zijn blijft er een kleiner 
deel over dat zich naast de toren bevindt. De poten van de 
toren komen vrij te staan, de laagbouw los er van. Door het 
terugleggen van de gevel naar de wand van de lezingzaal 
ontstaat er een terugwijkende lijn, die de buitenruimte 
geleidelijker naar de toren doet vloeien. 

Om de windbeleving door het gebouw heen omhoog zo 
intensief mogelijk te maken wordt er onder de toren een 
beschutte kom gecreëerd. Zo stapt men vanuit windstilte de 
toren in, om met iedere toename in hoogte de wind te voelen 
veranderen en toenemen. Het talud naar het park Overhoeks 

loopt langzaam af naar het kelderniveau onder de toren. Aan 
de ene zijde ontstaat dus een glooiend natuurlijk landschap, 
dat onder de toren de strenge stedelijke kade ontmoet. Door 
de ontmoeting op deze plek te plaatsen en het kade-niveau 
verder in tact te laten wordt de doorgaande route en ook de 
entree naar EYE gerespecteerd.

Voor het laagste niveau buiten wordt de oude keldervloer 
gebruikt. Eigenlijk is alle betonconstructie tot dan toe 
kinderspel, want de funderingsplaat is maarliefst drie meter 
dik. Deze vloer is al voorzien van drainage en voorzieningen 
om water af te voeren. 
De vloer is overal wat breder dan de kelderwanden. Deze 
kelderwanden blijven gedeeltelijk staan, zodat er als het ware 
kleine nissen in het naar binnen getrokken talud ontstaan. 

Verschillende gebruikers
De centrale ontvangst voor alle functies is in de laagbouw 
geplaatst. De receptie van het hostel, en de kaartverkoop 
voor de expositie. Hostelgasten checken in en nemen 
vervolgens de loopbrug, waar ze bij de hostel liften kunnen. 
De bezoekers die voor de kunst komen betreden de toren 
vanuit het kelderniveau: daar begint voor hun immers de 
windroute. 

Afb. 9.2
Zicht vanuit expositieruimte op de nieuwe gevel. In de verte de 
skyline van Amsterdam

Pagina 68: Afb. 9.3
Overzicht van de ontsluiting op straatniveau
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Situatie

Schaal 1:1000

1. Ontvangsthal

2. Entrees tot toren

3. Filminstituut EYE

4. Naar het pont

5. Talud naar park

6. Naar IJ-promenade

7. Oud Shell laboratorium
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10 Hostel
Van oorsprong is een hostel een plek voor mensen die 

op reis zijn, om kort te verblijven. De doorstroom is 

hoog, evenals de toegankelijkheid. Gasten zijn vrij om 

te komen en gaan wanneer ze willen, op welk tijdstip 

dan ook. Er zit ook een sterke sociale component aan. 

Meestal is er de mogelijkheid gebruik te maken van 

gemeenschappelijke faciliteiten zoals een woonkamer 

en een keuken. In dit ontwerp wordt er sterk de nadruk 

gelegd op deze sociale knooppunten. 

Relatie tot ateliers

De woonkamer van een hostelsectie grenst steeds aan 
een atelierruimte. Gasten kunnen tijdens hun verblijf in het 
hostel deelnemen aan activiteiten in en rond de atelier, zoals 
masterclasses, workshops of simpelweg lessen. Dit kan 
met voorbedachte rade zijn, maar het kan ook spontaan 

gebeuren als het enthousiasmerend werkt. 
Natuurlijk werkt het ook andersom, en kan een kunstenaar, 
die tevens zijn studio in de buurt van de woonkamer heeft, 
zomaar binnenvallen en gezellig een glaasje meedrinken. 

Short- en Long-stay

De meeste hostelgasten blijven maar één of enkele 
dagen. Voor deze gasten zijn er normale hostelbedden 
beschikbaar, simpele kamers met een bed en een haak 
voor je tas. Op deze kamers wordt enkel geslapen. De rest 
van de activiteiten spelen zich af in de gemeenschappelijke 
ruimtes. Een ander verhaal is het met de kunstenaars die 
voor wat langere tijd in het hostel verblijven. Hiervoor zijn 
een aantal studios ingericht. Deze studios hebben meer 
eigen faciliteiten, en de kunstenaar kan zich hier even 
in terugtrekken. Wel zijn de studios gewoon opgenomen 
in de organisatie van het hostel, zodat de artiesten zelf 
ook deel kunnen nemen aan het sociale verkeer in de 
gemeenschappelijke ruimtes.



71 Jáchym van Erning

Plattegrond 5e verdieping

Schaal 1:200

1. Woonkamer

2. Studio

3. Kamer

4. Sanitair
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11 Wind-active Space
Aan het begin van het project was ik op zoek naar manieren 
om energie uit te drukken, te laten zien, te laten horen, 
te laten beleven. In veel gevallen waren het statische 
weergaven, maar de sterkste voorbeelden kwamen toch uit 
de kinetische kunst. Een kunstenaar die mij erg geinspireerd 
heeft is Theo Jansen, met zijn strandbeesten.

Strandbeest

´Strandbeesten´ zijn de creatie van ´god´ Theo Jansen. Hij 
bedacht ze, mechanische monsters die de Nederlandse 
stranden afgrazen, aangedreven door de wind. Ze maken 
ook een evolutie door: sterke mechanismen overleven, 
ontwikkelen verder, terwijl anderen een stille dood sterven. 
Het doel van Jansen is om een generatie strandbeesten te 
ontwikkelen die uiteindelijk zelfstandig op het strand kunnen 
overleven. 
De beesten zijn volledig mechanisch, er komt geen 
elektronica aan te pas, maar paradoxaal genoeg zijn ze 
voornamelijk opgebouwd uit elektriciteitsbuizen. 

De wind drijft een vleugel aan die op en neer beweegt in 
de wind, in een golfbeweging. Door deze beweging wordt 
een krukas aangedreven, waaraan het beest zijn energie 
ontleent. De energie gebruikt het beest om de vele poten 
te bewegen. De jongste generatie beschikt zelfs over 
een opslagsysteem van PET flessen: hierin wordt lucht 
samengeperst met pompjes, om gebruikt te kunnen worden 
bij de afwezigheid van voldoende wind.

Het mooie van deze beesten vind ik, dat ze op een 
elementaire manier, met eenvoudige middelen, prachtig 
laten zien wat voor energie er in wind zit. De wapperende, 
slaande beweging van de vleugel geeft ontzettend mooi weer 
hoe wisselvallig de wind is, hoe hard en onstuimig of hoe 
zacht en aarzelend hij kan zijn. En dat er dan ook nog een 
ingenieus systeem gemaakt kan worden dat energie opslaat 
als perslucht, met niets meer dan pvc-buis en wat slangetjes, 
dat is geweldig. In navolging van Jansen heb ik een beest 
ontworpen voor boven op de toren, weliswaar met een 
kleiner leefgebied, maar met een zó grote omvang dat men 
hem van binnen kan bekijken. 

Afb. 11.1
Een van de eerste conceptschetsen van de Wind-active Space

Linkerpagina Afb. 11.2
Een strandbeest van Theo Jansen in actie

Pagina 74-75: Afb. 11.3
Beleving van de windruimte
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Wind-active Space

De vervanging van de kroon op Overhoeks mag iets 
extravagants zijn. Van beneden wordt je al geprikkeld door 
de vreemde vorm, en je ziet dat er iets gaande is. Maar pas 
bij het betreden van de ruimte krijg je pas goed in de gaten 
wat er aan de hand is. Of, is dat wel zo? De lift brengt de 
bezoeker tot het hoogste niveau binnen de toren, maar het 
laatste stuk naar het paviljoen moet met de trap. Je voelt de 
lucht iets frisser worden, en je hoort hem al blazen. Balken 
kraken, piepen, schuren. Je waant je in een traditionele 
windmolen. Tot je boven komt, en je je ineens in een nieuwe 
expositieruimte bevindt. Je ziet een stukje van het dak 
en je kan zien waar het dak precies door piept en kraakt, 
balken aan een groot scharnier. Maar waarom bewegen ze? 
Bewégen ze? Je ziet zo’n klein stukje, dat het niet zeker te 
zeggen is. Misschien loop je wel te dagdromen.. 

De tweede ruimte bevestigt toch echt je vermoedens. Deze 
ruimte staat haaks op de vorige, en de bewegende balken 
onthullen een stukje meer van hun volle lengte. Maar nu is 
de breedte van de ruimte beperkt, en zie je slechts een paar 
balken tegelijk. Hoe deze beweging precies samenwerkt, is 
nog niet helemaal te zeggen. En hoe bewegen ze eigenlijk?

Na deze ruimte wordt dan eindelijk het doek weggetrokken, 
en onthult het paviljoen haar ware gedaante. Spant na 
spant na spant, spannen samen een ruimte op. Toch? Zijn 
het spanten? Ze bewegen.. allemaal. En ondertussen hoor 
de wind. Je was bijna vergeten dat je op 75 meter boven 
Amsterdam staat! Waar is dat uitzicht trouwens... Het doek 
tussen de spanten geeft wel daglicht af, maar verhult al het 
uitzicht. 

Volgt men deze ruimte verder, dan is daar dan toch 
eindelijk het uitzicht. Ook de spanten gaan minder 
bewegen, naarmate je dichterbij de glazen deur komt. Is het 
opluchting? Waarom kijk je dan steeds achterom...? 

Buiten wordt je een uitzicht op Amsterdam gegund, en kan 
je gaan ziten voor een koud wijntje. Achteroverleunend word 
je nu een bewegend gevaarte boven je hoofd gewaar, het 
komt steeds sneller, het stort neer! En het stijgt weer op. 
Een wapperende vleugel, en daar nóg een. Zo doen ze dat 
dus. Wat een macht, die wind. Toch dat stukje omhoog maar 
doorlopen zo, kijken hoe dit er van bovenaf uitziet.

Afb. 11.4
De eerste expositieruimte in de Wind-active Space. De dakbalken 
komen haaks op de ruimte voorbij en laten zich maar voor een klein 
deel zien

Pagina 78-79: Afb. 11.5
De Wind-active Space tegen de skyline van Amsterdam
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Plattegrond Wind-active Space

Schaal 1:200

1. Stijgpunt

2. Eerste expositieruimte

3. Tweede expositieruimte

4. Onthulling van de grote ruimte

5. Grote windruimte

6. Terras

7. Restaurant

8. Keuken5
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Doorsnede Wind-active Space

Schaal 1:200

1. Stijgpunt

2. Grote windruimte

3. Terras

4. Uitkijkpunt

5. Vleugel

6. Krukas
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Afb. 11.6
Nieuw Overhoeks gezien vanaf de promenade voor EYE, bij avond
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12 Wind-active Space: 
Constructief ontwerp

De nieuwe beëindiging van de toren wordt een behoorlijk 

complex en onorthodox paviljoen. Een groot deel van de 

ruimte dient te gaan bewegen, om zo veel mogelijk wind 

zichtbaar te maken aan de bezoeker. Constructief gezien 

een flinke uitdaging, die extra aandacht verdient.

Uitgangspunten

Vanuit het beoogde gebruik, het beoogde effect en het 
architectonisch beeld is er al vanalles gewenst. Het 
paviljoen moet een vervanging worden voor de oude kroon. 
Dat betekent dat de vorm van het paviljoen hieraan moet 
refereren, gezien vanaf straatniveau of vanaf een afstand. 
Vanaf de overkant van het IJ bijvoorbeeld. Daarom wordt het 
geheel los gehouden van het dak van de toren, op een kern 
na; net zoals in de oude situatie.
De vorige kroon was slechts een afdak, met nauwelijks 
hoogte. In de nieuwe situatie worden er verschillende 
gebruiksruimtes in geplaatst, en zal het geheel dus wat in 
hoogte toenemen. Om het gewenste beeld te bewaren wordt 
het volume niet recht of rond beëindigd, maar altijd met 
scherpe diagonalen. Dit zorgt voor enige vertroebeling van 
de werkelijke hoogte.

Het geheel van bewegende elementen gaat aangedreven 
worden door de wind. Die wind moet wel opgevangen 
worden, en daarom gaat het paviljoen werken als een 
windvaan. Door het relatief grote gewicht in verhouding tot 
de windvangende delen zal dit waarschijnlijk niet vanzelf 
gaan, maar zal er mechanische hulp nodig zijn. Hierover later 
meer, bij de aanbevelingen over de werktuigbouwkundige 

installaties.
Maar afgezien van of het zelf in de wind draait, moet er wel 
zo ontworpen worden dat het uberhaupt kan draaien. Zonder 
te ver in het werktuigbouwkundige vakgebied te verdwalen 
kan er hiervoor ook een principe constructie ontworpen 
worden.

De bewegende delen zijn eigenlijk de elementen waar het 
om draait in dit paviljoen. Als regelwerk van balken gaan 
ze de wind uitdrukken in een golvende beweging. Dit komt 
het best tot uiting als het regelwerk eenduidig van vorm is, 
met gelijke balken en onderlinge afstand. Het regelwerk is 
liefst vrij van andere (constructieve) elementen en heeft een 
zodanige slankheid, dat het nog als regelwerk ervaren wordt.
De beleving van de beweging die door dit regelwerk gaat 
lopen komt het best tot zijn recht als er zo veel mogelijk 
balken tegelijk zichtbaar zijn. Hiervoor zijn zo groot mogelijke 
open ruimtes gewenst.

Concept

Boven op de toren komt een nieuw stuk kern. De oude 
kern wordt plaatselijk gesloopt, en de vierkante vorm wordt 
vervangen door een ronde. Deze nieuwe ronde kern gaat de 
as vormen waar het paviljoen om kan roteren. 
Er is slechts één vloer nodig, maar deze vloer kraagt 
wel naar alle zijden uit. De kern is het enige steunpunt. 
Daarbij komt ook nog de wens voor zo open mogelijke 
ruimtes, waardoor het eigenlijk niet de bedoeling is dat er 
constructieve elementen óp de vloer staan. Daarom is de 
constructie volledig aan de onderzijde van de vloer geplaatst. 
Naar de vloerranden toe kan de constructie natuurlijk 
verjongd worden. 

Afb. 12.1
Karakteristieke elementen van de toren

Afb. 12.2
Schematische opzet van de Wind-active Space

Linkerpagina: Afb. 12.3
Wind-active Space
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Afbeelding [xx] toont een sectie van de vloer, op het punt 
van de grootste uitkraging. Deze afmetingen zijn bepaald op 
basis van de vorige kroon, en de afmetingen van de toren. 
De vloer kraagt zo ver uit, dat het onrealistisch is om het als 
een plaat te beschouwen. De vloer zal ondersteund worden 
door stalen vakwerkliggers, met een teruglopende hoogte 
naar het uiteinde, radiaal verdeeld.
De verwachting is dat de doorbuiging maatgevend zal zijn, 
vanwege de grote uitkraging.
NEN 6702 schrijft een maximale doorbuiging ueind voor van 
0,004 * lrep, waarbij lrep tweemaal de lengte van de uitkraging 
is. In dit geval: 

ueind = 0,004 * 2 * 18500 = 148 mm.

Afhankelijk van het aantal vakwerkliggers dat er gebruikt gaat 
worden, verschilt het te dragen belastingsoppervlak.
Tekeningen [xx] geven de verdelingen aan voor verschillende 
aantallen liggers. Door de vorm van de plattegrond 
verschillen de vakwerken in lengte, en hoeft de verdeling 
niet gelijkmatig te zijn. Op de korte stukken worden minder 
vakwerken toegepast.
Een globale berekening en dimensionering zal worden 
uitgevoerd voor het zwaarst belaste vakwerk.

Schematisering van belasting
Nu wordt eerst een berekening gemaakt voor het eigen 
gewicht en de veranderlijke belasting. De bewegende 
dakconstructie wordt nog buiten beschouwing gelaten, dus 
daar moet ruimte voor gelaten worden.

Eigen gewicht
Aannames vakwerk: lengte 18,5 meter; maximale hoogte 
2 meter, minimale hoogte 0,5 meter; randliggers vierkant, 

300x300x8; diagonalen vierkant 200x200x6; staalsoort S355. 
Er is gekozen voor vierkante profielen om de verbindingen 
eenvoudiger te maken, en om het aan corrosie blootgestelde 
oppervlak te beperken. De staven bevinden zich buiten.

EG 300x300x8 is 71,6 kg/m. EG 200x200x6 is 35,8 kg/m. 
Per meter vakwerk: 

bovenflens 9,81 * 71,6  0,70 kN/m
onderflens   0,70 kN/m
diagonalen gemiddeld 1,26 * 0,35 = 0,44 kN/m
totaal EG vakwerk   1,84 kN/m

Vloerpakket   0,50 kN/m2

Afwerking    0,50 kN/m2

Wanden / overig   0,50 kN/m2

totaal EG: 1,84 + 1,08 * 1,5 tot 4,12 * 1,5
   3,46 tot 8,02 kN/m

Veranderlijke belasting

De ruimte heeft een bijeenkomstfunctie, en valt volgens NEN 
6702 in categorie d.

qrep     5,00 kN/m2

BGT

totaal EG   3,46 tot 8,02 kN/m
totaal Q: 1,08 * 5,0 tot 4,12 * 5,0
   5,4 tot 20,6 kN/m

18500
5500

4120

1080

Afb. 12.4
Vloersectie, schematisch
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6005

1721

4476

1150

4124

3196
4476

4124

Afb. 12.5
Radiale vakwerk verdelingen geprojecteerd op de 
plattegrond van de Wind-active Space. 18 graden, 12 
graden, combinatie van 18 en 12 graden
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totaal BGT: 1,0 * EG + 1,0 Q
   8,86 tot 28,62 kN/m

Een berekening met MatrixFrame levert een doorbuiging op 
uz = 102 mm. Dit is kleiner dan het de toegestane 148 mm, 
het vakwerk voldoet (ruim) aan de doorbuigingseis. Er is 
echter nog geen rekening gehouden met de dakconstructie.

UGT

totaal EG

totaal EG   3,46 tot 8,02 kN/m
totaal Q:    5,4 tot 20,6 kN/m

totaal UGT: 1,2 * EG + 1,5 * Q
   12,52 tot 40,52 kN/m

Bij deze belasting treden de volgende buigende momenten, 
normaal- en dwarskrachten op. De dwarskrachten en 
momenten ontstaan door het doortrekken van de boven- en 
onderrand. De diagonalen zijn scharnierend verbonden.

Maximaal optredend buigend moment in bovenrand
M = 79,70 kNm

W = 853,1 * 103 mm3

Maximaal opneembaar moment: 
Mmax = frep * W = 355 * 853,1 * 103 = 302,8 kNm

79,70 kNm < 302,8 kNm, voldoet.

Maximale optredende normaalkracht
N = 2669 kN (trek)
N = 2349 kN (druk)

Kniklengte 4,01 m, aangenomen twee scharnieren; in 
werkelijkheid gunstiger dankzij doorgaande randliggers. 
FE = π2 EI / l2 = 16 493 kN, voldoet ruim op knik.

Maximaal opneembare normaalkracht in bovenrand is A * frep:
A = 3002 - 2842 = 9334 mm2. fy,d = 355 N/mm2. Nmax = 9334 * 
355 = 3317 kN.

2669 kN < 3317 kN, voldoet.
De optredende spanning is dan 285,9 N/mm2. 

Bij de maximale normaalkracht treedt tevens een buigend 
moment op van 57,0 kNm. De combinatie wordt getoetst 
volgens formule 6.2 uit EC 3.

NEd / NRd + MEd / MRd < 1,0

2669 / 3317 + 57,0 / 302,8 = 0,99

0,99 < 1,0, voldoet.

Het vakwerk voldoet net, maar zoals gezegd is er nog geen 
rekening gehouden met de dakconstructie. Mits de belasting 
niet al te zeer verhoogd wordt door de dakconstructie kan 
er volstaan worden met het vergroten van bijvoorbeeld de 
wanddikte van de profielen, of anders een stap groter profiel. 
De orde van grootte is vooralsnog in orde. Mocht later blijken 
dat de dakconstructie een onverwacht grote belasting op de 
vloer uit gaat oefenen, dan moet het geheel herzien worden.

Op de verbindingen wordt, gezien het detailniveau van dit 
project, in dit stadium niet verder ingegaan. Wel kan gesteld 
worden, dat een vakwerk met een lengte van 18,5 meter 
vervoerd kan worden over de weg of zelfs over het water, en 
dat de vakwerken in een fabriek gelast kunnen worden. 



87 Jáchym van Erning

Afb. 12.7
Render van het 
vakwerk met correcte 
maatvoering

Afb. 12.6
Optredende krachten in het spant, berekend met MatrixFrame. 
Model, doorbuiging in de BGT, M- en N-lijn in de UGT
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Afb. 12.8
Spant in drie extreme posities. Door de grote 
balklengte ten opzichte van de kleine hoekverdraaiing 
verschillen de posities eigenlijk maar weinig

Afb. 12.9
Mechanica schema van het spant. De dakligger 
loopt door bij de scharnierende aansluiting van de 
trekstaaf. De overige balken scharnieren aan de 
uiteinden. Voor de ophanging aan het vloervakwerk is 
een scharnierende oplegging gekozen
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Bewegende constructiedelen
Het dak en de gevel van de Wind-active Space worden 
gevormd door een regelwerk van bewgende balken. 
Schematisch ziet dat eruit als in afbeelding [xx]. Deze 
doorsnede herhaalt zich, constant veranderend van afmeting 
en oriëntatie, en vormt zo een ruimte. De dakbalk wordt op 
en neer bewogen door de trekstaaf, die verbonden is met 
een krukas.Tussen de balken hangt een zeildoek, dat enige 
speling moet hebben om de verschillende beweging van de 
naast elkaar gelegen balken op te kunnen vangen.

Balken
Het mechanica schema van deze constructie is nagenoeg 
gelijk aan de schematische doorsnede. Direct is duidelijk 
dat de lange dakbalk het dragende element is, ondersteund 
in het eigen scharnierpunt en door de trekdiagonaal op 
tweederde van de lengte. 

De dakbalk maakt dankzij de krukas een op- en 
neergaande beweging die vloeiend verloopt. Er zullen geen 
schoksgewijze belastingen optreden ten gevolge van deze 
beweging. Er zijn drie statische posities te onderscheiden, 
waarin het mechanisme gecontroleerd dient te worden.

1: Dakbalk met uiteinde op maximale hoogte;
2: Dakbalk met uiteinde op minimale hoogte;
3: Dakbalk horizontaal.

De controles worden uitgevoerd ter plaatse van de langste 
dakbalk. Het verschil in hoogte van het uiteinde van de 
dakbalk, tussen hoogste en laagste positie, bedraagt 1,5 
meter. Deze afstand is zo bepaald dat de ruimte eronder 
bruikbaar blijft zonder gevaar voor personen, en dat het 
effect ook weer niet zo extreem is dat het on[rettig wordt. 

De lengte van de onderste balk is gekozen als fractie van de 
uitkragende lengte, en de lengte van de gevelbalk is zodanig 
dat de onderste balk de vloer niet raakt. De dakbalk bepaalt 
de hoek die de gevelbalk maakt met de vloer, en dus de 
vorm van de Wind-active Space.

De balken zijn van hout, en hebben een behoorlijk formaat. 
In een eerste ontwerp wordt de doorsnede geschat op 
400x100 mm, homogeen gelamineerd hout, sterkteklasse 
GL32h.

fm;0;rep = 32 N/mm2

ft;0;rep = 22,5 N/mm2

ft;90;rep = 0,5 N/mm2

fc;0;rep = 29 N/mm2

fc;90;rep = 3,3 N/mm2

fv;0;rep = 3,8 N/mm2

E0;ser;rep = 13700 N/mm2

E0;u;rep = 11100 N/mm2

E90;ser;rep = 460 N/mm2

Gser;rep = 850 N/mm2

ρrep = 430 kg/m3

Het doek is een waterdicht maar translucent zeil, met een 
eigen gewicht van 1,1 kg/m2. De treksterkte van het doek is 
niet maatgevend.

Schematisering van belasting
De scharnierende portalen zijn gelijkmatig radiaal verdeeld 
vanuit de kern. De constante afstand zorgt ervoor dat 
de structuur eenvoudig te overzien is, zodat het niet 
vertroebelend werkt voor de ervaring van de beweging.

Het complete volume is opgebouwd uit uit 60 van deze 
spanten. De spanten zijn daarom 360 / 60 = 6 graden ten 
opzichte van elkaar gedraaid. Niet alle delen bewegen, en 

Afb. 12.10
Bewegingsprincipe van het spant
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niet alle delen zijn volledige spanten. In totaal zijn er 35 
bewegende spanten, rondom de expositieruimte en het 
restaurant. De vaste en deelspanten bevinden zich aan de 
voorzijde, om het terras. 

De breedte van het zeil dat gedragen wordt door het langste 
spant is bij de kern 0,57 m, en op het breedste punt 2,44 m.

Eigen gewicht
Balken: 430 * 9,81 * 0,4 * 0,1 
   0,17 kN/m
Doek: 1,1 * 9,81 * (0,57 tot 2,44)
  0,01 tot 0,03 kN/m 
Bevestigingsmiddelen 0,1 kN/m
totaal EG   0,3 kN/m

Ter vereenvoudiging wordt het gewicht van het doek overal 
maximaal aangenomen, omdat dit een miniem verschil 
betreft.   

Sneeuw

De sneeuwbelasting dient als volgt bepaald te worden 
volgens EC 1-3:

s = μi * Ce * Ct * sk

Hierin zijn Ce en Ct beide 1,0.
μi is afhankelijk van de hoek die het dak maakt. De maximale 
hoek is in dit geval 2,26º, zowel in hoogste als laagste 
positie. Daarom geldt μ1 = 0,8 en μ2 = 0,86, de laatste 
maatgevend.
Sneeuwbelasting op de grond sk = 0,7 kN/m2. (EC 1-3)

s = 0,86 * 0,7 = 0,60 kN/m2

Sneeuwbelasting: 0,57 * 0,60 tot 2,44 * 0,6
   0,34 tot 1,46 kN/m

Wind
Amsterdam valt in windgebied II, ruim buiten de 5 km 
interpolatiegrens met gebied I. Daarom wordt voor de 
basiswindsnelheid vb 27,0 m/s genomen, in Nederland gelijk 
aan de fundamentele basiswindsnelheid vb,0.

Het dak bevindt zich op 73 meter hoogte vanaf het Maaiveld, 
75 meter boven NAP. De extreme stuwdruk qp bedraagt in 
gebied II, bebouwd, 1,37 kN/m2.

De gemiddelde wind vm(z), afhankelijk van de hoogte, wordt 
bepaald door de ruwheidfactor cr(z) en de orografiefactor 
co(z). Op een hoogte z = 75 m. wordt cr(75) = 1,24 en co(75) 
= 1,0. 
vm(75) = 1,24 * 27,0 = 33,5 m/s

Turbulentiefactor Iv = 0,17 met z = 75m, volgens 4.7

Uitwendige winddruk we = qp * cpe

cpe10 = + 0,8 loodrecht op gevel; = -0,8 als wind parallel 
aan gevel aankomt; -0,5 als zuiging achter gebouw (niet 
maatgevend). cpe10 = -1,2 voor het dak.

we,lr = 1,37 * 0,8 = 1,1 kN/m2 (druk)
we,pa = 1,37 * -0,8 = -1,1 kN/m2 (zuiging)
we,dak = 1,37 * -1,2 = -1,64 kN/m2 (zuiging)

Voor de inwendige winddruk cpi wordt een waarde van 0,90 
* cpe10 gehanteerd, vanwege de dominante open terraszijde 
met grote openslaande deuren.

wi,lr = 1,37 * 0,8 * 0,9 = 0,99 kN/m2 (druk)
wi,pa = 1,37 * -0,8 * 0,9 = -0,99 kN/m2 (zuiging)

Afb. 12.11
Daksectie, schematisch
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AFBEELDING resulataten sneeuw [XX]

matrix

AFBEELDING resulataten wind [XX]

matrix

Afb. 12.12
3D-sectie van één spant, met in grijs het te dragen doekoppervlak

Afb. 12.13
Sneeuwbelasting op  het spant in de UGT. M- en N-lijn
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Afb. 12.14
Windbelsating in de UGT. Getoond is de envelop van vier 
belastingcombinaties, waarin inwendige en uitwendige winddruk 
gecombineerd worden. In verschillende elementen zijn zowel trek- 
als drukkrachten te zien, evenals buiging in beide richtingen. Ook de 
reactiekrachten variëren
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wi,dak = 1,37 * -1,2 * 0,9 = -1,48 kN/m2 (zuiging)

Met deze winddrukken wordt de meest ongunstige 
combinatie uitegerekend voor het spant. Voor het oppervlak 
dat belasting afdraagt aan de onderbalk worden dezelfde 
drukken gebruikt als voor de gevelbalk, gelijk aan de 
behandeling van dakoverstekken.

UGT, sneeuw
Belasting: 1,2 EG + 1,5 Sneeuw

De grootste krachten treden op in de dakligger:
Maximaal optredend moment: 79 kNm.
Maximale optredende normaalkracht: 162 kN.

karakteristieke buigspanning: 

fm,0,d = kmod * ( fm,0,k / γm ) * kh

fm,0,d = 0,8 * ( 32 / 1,25 ) * 1,1 = 22,5 N/mm2

Wy = 1 / 6 bh2 = 266,7 * 104 mm3

σm,0,d = 79 * 106 / 266,7 * 104 = 29,6 N/mm2

σm,0,d / fm,0,d = 29,6 / 22,5 > 1,0 voldoet niet.

Voordat gekeken wordt of en hoeveel de liggerdoorsnede 
aangepast kan worden, zal eerst de windbelasting ingevoerd 
worden.
De uitwendige en inwendige winddruk zijn in alle mogelijke 
combinaties ingevoerd. De getoonde envelop geeft de meest 
extreme optredende krachten weer.
Direct is te zien dat er in de trekstaaf ook drukkrachten op 
gaan treden, omdat de wind de dakligger omhoog duwt. Ook 
in het deel van de dakligger dat tussen het scharnierpunt en 
de trekdiagonaal ligt treden zowel trek- als drukspanningen 

op.
Tevens treden er grote buigende momenten op in de 
dakligger, ter plaatse van het scharnier met de trekstaaf. De 
uit de analyse blijkt situatie drie het ongunstigst: uitwendig 
windzuiging, inwendig positieve winddruk. Dit zou het geval 
zijn als de wind loodrecht op het terras staat, de terrasdeuren 
open. Er ontstaat dan overdruk binnen, en zuiging buiten aan 
de achterzijde bij dit spant. 

Aangezien deze situatie ook veruit maatgevend is 
in vergelijking met sneeuw, zal de dakligger hierop 
gedimensioneerd worden.

Maximaal optredend moment: 295 kNm.
Tegelijk optredende drukkracht: 303 kN.

Er moet gelden:

( σc,0,d / fc,0,d )2 + σm,y,d / fm,y,d < 1,0

fc,0,d = kmod * ( fc,0,k / γm ) = 0,8 * ( 29 / 1,25 ) = 18,6 N/mm2

fm,0,d = 22,5 N/mm2

Op buiging: 
295 * 106 / 22,5 = Wy,d = 1311,1 * 104 mm3

Neem h = 650 mm, b = 210 (Wy,d = 1478,8 * 104 mm3).
σm,0,d = 295 * 106 / 1478,8 * 104 = 19,95 N/mm2

A = 650 * 210 = 136500 mm2.  
σc,0,d = N / A = 303 * 103 / 136500 = 2,22 N/mm2. 

( σc,0,d / fc,0,d )2 + σm,y,d / fm,y,d < 1,0
( 2,22 / 18,6 )2 + 19,95 / 22,5 = 0,90 < 1,0 voldoet.

De liggers worden 1,5 maal zo hoog en 2 maal zo breed 
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als in eerste instantie beoogd. Maar gezien de enorme 
overspanning blijft het relatief toch een slanke ligger: 
h = l / 29. Ook de nieuwe breedte tast het beeld niet aan, 
getuige de maquette. Hierin zijn de liggers op schaal 
gebouwd. 
Op ieder ander spant is de belasting lager, en kan worden 
volstaan met kleinere doorsnede afmetingen. Aangezien 
de lengte van de dakligger gradueel korter wordt, kan 
er gekozen worden voor een serie van doorsnedes met 
afnemende grootte. Als de liggers korter worden bij 
gelijkblijvende liggerhoogte, zal de veranderende onderlinge 
verhouding op den duur het beeld gaan verstoren.

Invloed op vloerconstructie
Het spant draagt de meeste belasting af via de dakligger 
en de trekstaaf. De gevelbalk en de onderbalk zijn eigenlijk 
los opgehangen aan de dakligger, en dragen daarom 
slechts een fractie van de belasting af aan het vakwerk van 
de vloer. Beschouwing van de reactiekrachten toont vier 
verschillende optredende krachten, dankzij de verschillende 
windbelastingen. Allen ongeveer 30 kN, zie afbeelding [xx]. 
De kleine waarde doet het al vermoeden, en een nieuwe 
controle van het vakwerk van de vloer toont aan dat deze 
belasting eenvoudig opgenomen kan worden. Afbeelding 
[xx].

Aandrijfstang
Een volgend punt van aandacht is de staaf die tot nu 
toe als trekstaaf behandeld werd. Uit de analyse van de 
windbelasting bleek al dat dit geen juiste benaming is, omdat 
er ook druk in op kan treden bij bepaalde windbelastingen. 
Vanaf nu zal er gesproken worden over de aandrijfstang, 
omdat deze staaf het spant op en neer beweegt.
De eerder behandelde spanten bakenen de ruimte af, en 
moeten de golvende beweging laten zien. De aandrijfstang is 

subtieler aanwezig, zichtbaar als men onderzoekend aan het 
kijken is, maar valt weg in het totaalbeeld. Daarom zijn deze 
staven niet van hout, maar van staal. 

In de staaf treed enkel druk of trek op:
Nt,d = 314 kN (trek)
Nc,d = (-) 279 kN (druk)

Staalsoort S355 met fy,d = 355 N/mm2:
N / f = 314 * 103 / 355 = 885 mm2 
Een staaf Ø17 zou deze trekkracht al op kunnen nemen. 
Maar maatgevend is natuurlijk de kniklast in het geval van de 
normaaldrukkracht. De staaf is aan beide zijden scharnierend 
verbonden, wordt de Eulerse kniklast gebruikt.

FE = π2 EI / L2 
Invullen van Nc,d voor FE:

279 000 = π2 EI / L2

L = 11800 mm.
E = 200 000 N/mm2

Benodigde I:

I = ( 279 000 * 118002 ) / ( 200 000 * π2 )
I = 1968,1 * 104 mm4

Gekozen profiel: Vierkante buis, 160x160x10 mm. Dit profiel 
heeft een I van 2037,0 * 104 mm4.
Ook hier, net als bij de profielen van de vloervakwerken, is 
er gekozen voor een vierkant profiel om de verbindingen 
eenvoudiger te maken, en om het aan corrosie blootgestelde 
oppervlak te beperken. De staven bevinden zich buiten.
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Afb. 12.15
Reactiekrachten op de oplegging van de onderbalk. Door de 
verschillende windbelastingen kan er in meerdere richtingen een 
reactiekracht nodig zijn

Afb. 12.16
Eén van de herberekeningen van het vloervakwerk, met een 
toegevoegde puntlast van 30 kN in opwaarste richting. Dit blijkt 
nauwelijks van invloed te zijn in de berekening van het vakwerk in 
de UGT. De verschillen met afbeelding [xx] zijn minimaal
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Er kan ook nog worden opgemerkt, dat de staaf niet 
noodzakelijk aan de boven- en buitenzijde bevestigt hoeft 
te worden als de staaf niet enkel als trekstaaf fungeert. 
De keuze dit toch zo te doen, komt voort uit de wens de 
binnenruimte zo vrij mogelijk te houden van obstakels die de 
ervaring van de windbeweging belemmeren.

Aangezien dit de staaf is die het spant op en neer moet 
bewegen, zullen er ten gevolge van deze beweging grotere 
krachten optreden. De tweede wet van Newton beschrijft 
kracht als het product van massa maal versnelling,

F = m * a. 

Meteen is duidelijk dat de kracht die er uitgeoefend zal 
gaan worden op de aandrijfstang ten behoeve van de 
golfbeweging, afhankelijk is van de versnelling waarmee dit 
gebeurt. De golfbeweging mag zich niet te snel voortplanten 
door het paviljoen, het moet een prikkelende maar ook 
aangename ruimte worden. Het gaat over ééns per tientallen 
seconden. De versnelling die de krukas daarom maakt, 
ook gezien de beperkte afstand die de krukas aflegt, zal 
ver onder de 1,0 m/s2 liggen, eerder richting 0,01 m/s2. Met 
een massa gelijk aan de grootst optredende trekkracht 
(in het geval van ongunstige wind) gedeeld door de 
gravitatieconstante, zal deze nooit groter zijn dan 32 000 kg. 
De kracht benodigd om de dakligger in beweging te krijgen 
zal in de orde van grootte van enkele kiloNewtons liggen, wat 
redelijk lijkt. 

Kern en roterend vermogen
Zowel de dakspanten als de vloervakwerken dragen 
belasting af aan een ronde kern. Bovendien draait het gehele 
paviljoen in de wind, en moet de kern dit ook faciliteren. Het 
principe is geillustreerd in afbeelding [xx]. Er zijn eigenlijk 

twee kernen: de paviljoenkern is een ring, de gebouwkern is 
een spil.
Zonder het complete paviljoen in 3D en met een FEM 
programma door te rekenen, kunnen er een aantal dingen 
gezegd worden over de eisen die er aan deze kern gesteld 
worden en de belastingen die er op gaan werken.

Doorsnede [xx] geeft schematisch de belastingen weer die 
door het grootste spant en het grootste vloervakwerk op de 
paviljoenkern worden uitgeoefend. Hoewel de spanten en 
vakwerken zich rondom de hele kern bevinden, variëren ze in 
lengte en zorgen ervoor dat er een assymetrische belasting 
op de kern komt (afbeelding [xx]).
Bovendien zal de belasting van de dakspanten altijd 
assymetrisch zijn, aangezien dit voornamelijk windbelasting 
betreft. 

De paviljoenkern zal variërende belastingen te verwerken 
krijgen, zowel trek als druk en torsie in verschillende 
richtingen. Daarom wordt de paviljoenkern in staal 
uitgevoerd. Het geheel is opgebouwd uit ringen ter hoogte 
van de aansluitingen van de spanten en vakwerken, en deze 
zijn onderling verbonden met diagonalen.
Door gebruik te maken van een staalconstructie zijn tevens 
gaten mogelijk om van binnenuit de kern in het paviljoen te 
stappen.

De gebouwkern wordt eerst omhoog getrokken in beton, 
daarbij zo veel mogelijk gebruik makend van de wanden van 
de bestaande kern. Tot het vloerniveau blijft de gebouwkern 
van beton, omdat er tot dat punt voornamelijk drukkrachten 
in optreden. Pas hoger in het paviljoen komt er meer 
trekbelasting, en lijkt het logisch de kern voort te zetten in 
staal. 

Belangrijk punt van aandacht zijn de opleggingen tussen 

Afb. 12.17
Principe constructie van de kern van de Wind-active 
Space. Oranje de kokervormige paviljoenkern, wit de 
gebouwkern verlenging in twee diameters. Het oranje 
deel steunt verticaal op het onderste deel, en draait 
om het bovenste deel

Afb. 12.18
Impressie van de krukas met aandrijfstang, in twee 
posities
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Constructieve doorsnede Wind-active Space

Schaal 1:200

Doorsnede over de kern van het paviljoen. Lichtgrijs 

de kokervormige stalen paviljoenkern, donkergrijs de 

gebouwkern in beton en staal

stalen 
wielen



Noord in de wind 98

de paviljoenkern en de gebouwkern. Hierover moet het 
paviljoen draaien, en tevens de assymetrische belastingen 
overdragen. Voor nu is er uitgegaan van stalen wielen 
in twee richtingen, waarmee de verticale en horizontale 
belastingen overgedragen worden.

Asymmetrische belasting
Op basis van de verhouding in vloeroppervlak tussen de 
terraszijde en de expositieruimte wordt geschat dat de 
extreme belastingen aan de terraszijde de helft bedragen van 
die aan de expositiezijde. Om het gedrag te onderzoeken 
van een dergelijke ringconstructie is er een elementair model 
opgesteld. Dit is te zien in afbeelding [xx]. De ring heeft 
een straal van 2 meter, en een omtrek van 12,5 meter. Er 
is een asymmetrische belasting op aangebracht, verlopend 
van 1500 kN/m tot 3000 kN/m. Dit zou overeenkomstig 
zijn met de belasting van de vloervakwerken. Hoewel er 
12,5 * 2250 = 28125 kN op de ring is geplaatst hoeven 
de opleggingen slechts 8269 kN weerstand te bieden. De 
overige krachten maken evenwicht in de drukring. Wel is te 
zien dat de opleggingen asymmetrisch belast worden, met 
een resultante van 4135 + 342 = 4477 kN. Hieraan zal de 
gebouwkern weerstand moeten gaan bieden.
Ter vergelijking: Op dezelfde omtrek wordt tevens een 
verticale belasting van 250 tot 500 kN/m uitgeoefend, wat in 
totaal een ongeveer gelijke kracht van 4687 kN blijkt te zijn. 
Dit zijn wel getallen die haalbaar zijn.

Aanbevelingen
De Wind-active Space vereist een bijzondere constructie, 
waar meer bij komt kijken dan mechanica. De bewegende 
delen zullen voor trillingen, vermoeiing en slijtage gevoelig 
zijn. Het is dan ook verstandig om voor een definitief ontwerp 
de expertise van een werktuigbouwkundige, bijvoorbeeld een 
attractiebouwer, te raadplegen. Het bouwen van een groot 

schaalmodel is waarschijnlijk ook wenselijk. 
Buiten het faciliteren van de bewegende delen zelf moet 
er ook een ontwerp gemaakt worden voor de aandrijving. 
Van windvleugel naar krukas naar bewegende balken gaat 
niet via twee tandwielen. Er dienen voorzorgsmaatregelen 
genomen te worden voor noodsituaties. Bijvoorbeeld in 
het geval er onverhoopt toch een balk breekt, een doek 
scheurt, of een ander deel bezwijkt. Hiervoor moet het 
geheel stilgezet kunnen worden, zonder de overige delen 
te beschadigen. Anderzijds kan het nodig zijn de installatie 
handmatig in beweging te zetten. 

In het ontwerp is hier voldoende rekening mee gehouden 
en ruimte voor gelaten, en het is ook geenszins erg als 
er op sommige punten grote delen van de aandrijving of 
overbrengingen getoond worden aan de bezoekers. Dit 
versterkt het gevoel dat men zich in een ruimte begeeft die 
verwant is aan een traditionele molen.
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Afb. 12.19
Asymmetrische verdeling voornamelijk in één richting

530 m2

287 m2

418 m2

397 m2

Afb. 12.20
Elementair model van een drukring. Belasting loopt 
van 1500 kN/m tot 3000 kN/m, Rolopleggingen 
loodrecht op de cirkel. Eén rotatiesteunpunt
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13 Geveldetaillering
Toren Overhoeks krijgt een compleet nieuwe gevel. De 

oude voldoet totaal niet op energieprestaties en het 

beton is op verschillende plekken aangetast. De nieuwe 

gevel respecteert de structuur van het gebouw, en 

refereert in materiaal naar de oude gevel.

Hostel

Waar de gevel hostelkamers omsluit is er een eenvoudige 
gevel toegepast. Dankzij de toevoeging van een nieuwe 
isolatielaag op de vloer, met vloerverwarming erboven, 
ontstaat voldoende hoogte om de kozijnen zowel aan 
de boven- als aan de onderkant weg te werken in de 
vloerhoogte. De ruimte loopt tussen de twee vlakken van 
vloer en plafond door naar buiten, zonder obstakels, tot aan 
de ruit. Door de afstand tussen de kozijnen en de kolommen 
komen deze iets vrijer in de ruimte te staan. De kozijnen 
volgen het stramien van de kolommen, zodat van buiten 
afleesbaar is dat er achter deze delen de meer individuele 
ruimtes gesitueerd zijn.

Expositie en atelier

Bij de ateliers en de expositiesruimtes stelt de gevel de 
gebruiker in staat om zelf de gevel te openen of te sluiten. 
Dankzij een fiberdoek is er wel winddruk aanwezig, maar 
niet extreem en onprettig. Dit doek laat wel licht door. 
Op sommige plekken kan de bezoeker de wind en de 
buitenruimte nog meer ervaren. Hier zijn balkons geplaatst, 
waardoor het fiberdoek op een afstand van de gevel komt. Er 
tussenin ontstaat ruimte om in te lopen of te zitten. 
De nieuwe dekvloer, de kozijnen van de schuifpui en het 
houten vlonder liggen allen op dezelfde hoogte, waardoor 
de expositieruimte zich visueel uitstrekt naar buiten toe. In 
het geval van het beeldhouwatelier kan stof en gruis hier 

gemakkelijk naar buiten waaien. Deze details zijn op de 
volgende bladzijden weergegeven.
Het fiberdoek is opgespannen op stalen buisprofielen, die 
met een veer op spanning worden gehouden. Het zelfde 
principe is toegepast in het gebouw van Rijkswaterstaat 
bij Utrecht. Omdat het doek niet onderbroken wordt door 
kozijnlijsten heeft het van buitenaf een andere aanblik dan de 
gevel van de hosteldelen. Het is duidelijk dat er zich hier iets 
anders afspeelt.
De boven en onderlijst rondom het doek wordt 
opgebouwd uit prefab betonnen elementen. Dit verwijst 
naar de oorspronkelijke gevel, die volledig uit betonnen 
plaatelementen was opgebouwd. Nu zijn het balkons en 
dakplaten. 
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Verticale geveldoorsnede ter plaatse van 

hostelruimte.

Schaal 1:10

1. Bestaande betonvloer 240 mm, plafond in 

zicht

2. Isolatiepakket, vloerverwarming, zwevende 

dekvloer

3. Multiplex 100 mm.

4. Aluminium kozijnen 50x225 mm.

5. Geisoleerde afdekplaat. Gezet aluminium

6. Driedubbel glas HR++

7. Stalen L-profiel 75x75x5 mm.

8. Tussenruimte tussen gevelkolommen en 

kozijnstijl

1

2

3

4

5

6

7

8
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Verticale geveldoorsnede ter plaatse van 

expositieruimte. Variant met buitenruimte.

Schaal 1:20

1. Bestaande betonvloer 240 mm, plafond in zicht

2. Isolatiepakket, vloerverwarming, zwevende 

dekvloer

3. Aluminium kozijnen 50x225 mm.

4. Glazen schuifpui

5. Prefab betonnen balkon 340x1135 mm.

6. Fiberdoek, transparant

7. Houten vlonder 20x50 mm.

8. Glazen doorvalbeveiliging op stalen T-profiel

9. Houten regelwerk 20x50 mm. 

10. Profielen schuifpui gelijk met vloerafwerking

11. Bevestiging betonnen element met 

koudebrugonderbreker

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11
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Verticale geveldoorsnede ter plaatse van 

expositieruimte. Variant zonder buitenruimte.

Schaal 1:20

1. Bestaande betonvloer 240 mm, plafond in zicht

2. Isolatiepakket, vloerverwarming, zwevende 

dekvloer

3. Aluminium kozijnen 50x225 mm.

4. Glazen schuifpui

5. Prefab betonnen balkon 340x320 mm.

6. Fiberdoek, transparant

7. Glazen doorvalbeveiliging op stalen T-profiel

8. Profielen schuifpui gelijk met vloerafwerking

9. Bevestiging betonnen element met 

koudebrugonderbreker

1

2

3

4

5

67

8 9
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Afb. 13.1
Impressie en doorsnede 
van de uitstekende 
geveldelen van een 
expositieruimte
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Horizontale geveldoorsnede ter 

plaatse van ontmoeting expositie en 

hostel

Schaal 1:20

1. Bestaande gevelkolom

2. Aluminium kozijn 50x225 mm.

3. Prefab betonnen hoeklijst 60x1135 mm.

4. Fiberdoek

5. Glazen schuifpui

Horizontale geveldoorsnede ter 

plaatse van hostel

Schaal 1:20

1. Bestaande gevelkolom

2. Aluminium kozijn 50x225 mm.

3. Geisoleerde afdekplaat. Gezet 

aluminium

Horizontale geveldoorsnede ter 

plaatse van ontmoeting hostel en 

atelier

Schaal 1:20

1. Bestaande gevelkolom

2. Aluminium kozijn 50x225 mm.

3. Prefab betonnen hoeklijst 60x320 mm.

4. Fiberdoek

5. Glazen schuifpui

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3 4

5
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14 Conclusies en 
reflecties
Aan het begin van het ontwerpproces wilde ik een 

gebouw neerzetten waarin energie ‘zichtbaar’ wordt 

gemaakt. Dit wilde ik koppelen aan energieproductie, 

en een generieke oplossing voor leegstaande 

kantoorpanden, zonder dat de plaatselijke gebruiker in 

het plaatje voorkomt. Het ontwerp heeft zich vervolgens 

ontwikkeld tot iets dat veel meer geintegreerd was met 

de plek, en uiteindelijk meer voor beleving van energie 

gaat dan energieproductie. 

Doelstellingen bijgesteld

Gezien de plek denk ik dat het geen slecht besluit is geweest 
het gebouw toch een bestemming te geven die sterk 
gekoppeld is aan de omgeving. De locatie is zó prominent 
en zó beeldbepalend, dat het erg zou wringen als het een 
onbegaanbaar stuk stad was geworden. En door het open 
te stellen voor bezoekers, zoals nu gebeurd is, kan er een 
groter publiek aangesproken worden over het onderwerp van 
windenergie in de bebouwde omgeving. 

Beleven van energie

Toen ik voor mezelf de opdracht stelde dat ik energie 
‘zichtbaar’ wilde maken in het gebouw, wist ik zelf nog niet 
precies hoe dat eruit zou gaan zien. Dat het windenergie zou 
gaan worden was al snel duidelijk, maar de architectonische 
integratie was een groter probleem. Hoe zorg je ervoor, dat 
het niet slechts een ‘grapje’ is, een gimmick, maar dat het 
ruimte en beeldbepalende elementen worden? Door me 
dit telkens af te vragen is het uiteindelijk geworden tot een 
mechanisch beest, een ruimte die zijn vorm en beleving 
ontleent aan de wind.

Ontwerphouding

In de loop van het project ben ik tijdens het ontwerpen soms 
even het spoor bijster geweest, zeker in de beginfase. Maar 
telkens kon ik teruggrijpen op wat ik in eerste instantie wilde 
maken, en uiteindelijk denk ik dat dit ook goed gelukt is. De 
grote mate van zelfstandigheid in dit project kostte me in 
het begin wat moeite, maar deed me ook realiseren dat ik 
zelf wat meer de grote lijn in de gaten moet houden. Ik heb 
de neiging om te lang bezig te zijn met kleine dingen, terwijl 
ik eigenlijk iets groots aan het maken ben. Veel van deze 
kleine dingen heb ik gelukkig uiteindelijk over boord kunnen 
zetten. Gelukkig, omdat ze weliswaar allemaal even leuk en 
interessant waren, maar ze droegen niet bij of deden zelfs 
afbreuk aan de helderheid van mijn ontwerp. 

Architectuur en constructief ontwerpen

Dit project heb ik doorlopen als duale masterstudent, 
voor zowel architectuur als constructief ontwerpen. De 
combinatie van deze twee vakgebieden vind ik interessant, 
de wisselwerking die de twee op elkaar hebben. Ik denk dat 
zeker in het begin van het project, dit echter een beetje de 
rem erop heeft gehouden tijdens het ontwerpen. Normaal 
gesproken heb ik hier niet zo’n moeite mee, dan gaan 
gebouw en constructie gelijk op. Maar in dit geval was het 
een iets ander startpunt, namelijk een kolos van een gebouw 
met een prima constructie. Omdat het toch een voor beide 
velden interessant project moest worden, dacht ik, moet er 
wel een groot gebaar gemaakt worden. Dan valt er aan deze 
bestaande constructie misschien nog iets constructiefs te 
ontwerpen. Toen ik even los had gelaten kwam het ontwerp 
veel sneller uit de verf, en bleek er een klein stukje verderop 
al een mooie uitdaging te liggen op constructief gebied. Voor 
het ontwerp is het goed geweest dat er geen grote druk op 
werd gelegd om per se de beide disciplines gelijk op te laten 
trekken.

Linkerpagina: Afb. 14.1
Toren Overhoeks van onderaf
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Appendix

I Constructieve 
overwegingen

Bij het opnieuw in gebruik nemen worden er hier en daar 
een aantal ingrepen gedaan die de constructie aantasten. 
Op een aantal plaatsen zijn vanuit architectonisch oogpunt 
vides voorzien bijvoorbeeld. Wat de invloed hiervan is 
op de verticale draagkracht en op de stabiliteit van het 
gebouw dient onderzocht te worden. Er kunnen dan naast 
de architectonische wensen ook constructieve adviezen 
opgesteld worden, zodat een integrale keuze gemaakt kan 
worden.

De ingrepen die er gedaan worden kunnen worden ingedeeld 
in twee verschillende groepen. De eerste groep ingrepen zijn 
diegene, waar bestaande constructieve elementen worden 
weggesneden uit de structuur. Dit zijn vides in de vloeren, of 
een verwijderde kolom in de gevel.
De tweede groep ingrepen zijn nieuwe toevoegingen aan 
het gebouw die een aanzienlijke nieuwe belasting met zich 
meebrengen. Er moet gecontroleerd worden of de bestaande 
constructie dit aankan.
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Constructie elementen 

verwijderen

In een aantal vloeren zijn voor het doorlopen van de ruimtes 
grote en minder grote vides voorzien. In deze paragraaf 
komt het onderzoek aan bod dat is gedaan naar het primaire 
gedrag van de constructie bij deze ingrepen.

Bij het verwijderen van delen van de vloer gebeuren er 
verschillende dingen. Zo kan de belastingafdracht van de 
vloer veranderen, of kan de stabiliteit van de gevelkolommen 
aangetast worden. Ook is niet helemaal duidelijk hoe de 
gevelkolommen samenwerken met de dragende balken 
ertussen.
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Gat aan de zuidzijde van het gebouw. Windbelasting uit de x-richting. Links 

alleen wind, rechts wind en eigen gewicht. De bovenstaande figuren geven 

de optredende torsie aan in de staafelementen, de gevelkolommen en de 

randbalken. 

Direct is duidelijk dat de invloed van de wind getemperd wordt door de invloed 

van het eigen gewicht. De volgende figuren zullen dit nog duidelijker laten zien.
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De bovenstaande figuren geven de optredende buiging aan om de y-as van elk 

staafelement, in de gevelkolommen en de randbalken. Dit is dus buiging om de 

sterke as, de staafdoorsnede is niet vierkant.

Ook hier vlakt het eigen gewicht de windbelasting enigszins uit. Enkele 

verdiepingen boven of onder het gat is de normale toestand af te lezen.
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De bovenstaande figuren geven de optredende buiging aan om de z-as van elk 

staafelement, in de gevelkolommen en de randbalken. Dit is dus buiging om de 

zwakke as, al is het verschil tussen breedte en hoogte ook weer niet dramatisch.

Ook hier vlakt het eigen gewicht de windbelasting enigszins uit. Enkele 

verdiepingen boven of onder het gat is de normale toestand af te lezen.
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Kijkend naar de horizontale verplaatsingen valt op dat er slechts weinig 

uitbuiging zit ter plaatse van de vide. Blijkbaar is het gevelgrid sterk genoeg om 

zelf de wind te weerstaan. Dit doet wel afvragen, hoe deze kolommen en balken 

eigenlijk gemodelleerd dienen te worden. Zijn de knopen wel momentvast? Hoe 

ziet dit eruit met scharnierende verbindingen, als van de kolommen slechts 

pendelstaven gemaakt worden? Hiertoe wordt eerst een deel van het gevelgrid 

apart onderzocht.
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Om te kijken hoe de kolommen in de gevel zich gedragen is een serie modellen 

gemaakt van staven. De gridafstand is die van de gevel, 1,75 x 3,4 meter. Per 

model is:

- Het aantal opleggingen gevarieerd, om de wegvallende vloer te simuleren; 

- De mate van inklemming gevarieerd, om het verschil te onderzoeken tussen 

een momentvaste verbinding en een pendelstaaf.

In de bovenstaande figuren is het frame alleen aan de randen volledig 

ingeklemd. Dit komt overeen met een vide over drie verdiepingen, van 7 meter 

breed. 

De doorbuiging is hier sturend, die moet voor balken en kolommen gelijk zijn 

omdat deze verbonden zijn. Maar de momentenlijn onthult dat de balken het 

grootste moment te verwerken krijgen. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de 

balken korter en dus stijver zijn dan de kolommen bij deze uitsnede. Door de 

vide tot één of twee verdiepingen te beperken, met eenzelfde breedte, komen de 

relatieve stijfheden dichter bij elkaar te liggen. 
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Voor de volledigheid is hier het geval nog weergegeven waar de opleggingen 

volledig scharnierend zijn gemodelleerd. Bij een gelijkmatige doorbuiging wordt 

de bijdrage van de randbalken nog duidelijker in de momentenlijn.
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Gedrag van de vloerplaat

Naast het gedrag in de gevelstaven 

is ook van belang hoe de vloer zich 

gedraagt rondom een vide. 

Hier is een volledige hoek van de 

vloer verwijderd, en onderzocht hoe 

de spanningen veranderen als er 

windbelasting overgedragen dient te 

worden naar de kern.

Dit zijn de hoofdspanningen met 

richting onder slechts het eigen 

gewicht. Dit is een gewone verdeling 

van belasting tussen kern en gevel.

De lokale maxima zijn aangegeven, en 

niet verwonderlijk zijn die in de hoeken 

te vinden; daar is de overspanning het 

grootst.
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De wind is gemodelleerd als druk en als zuiging, in y-richting. Het linkerfiguur 

geeft enkel horizontale windbelasting weer: duidelijk zijn de lijnen te zien van de 

gevels naar de kern. 

Rondom het gat zijn in de locale maxima hogere waarden te vinden, maar de 

richting van de belastingafdracht wordt daardoor nauwelijks beinvloed. Alleen 

direct naast de vide zijn enige afwijkende richtingen waar te nemen.

Rechtsboven nogmaals de spanningen onder het eigen gewicht, 

rechtsonder wind en eigen gewicht gecombineerd. Het verschil in richting is 

verwaarloosbaar, dus de vloer werkt nog op dezelfde manier; echter, er treden 

wel verhoogde spanningen op, die opnieuw gecontroleerd zullen moeten 

worden. Dit is in de orde van grootte van 10 - 20%.
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Appendix

II DVD met tekenwerk
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