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INLEIDING 

MOTIVATIE 

Licht is altijd al een grate interesse van mij geweest omdat het vorm, kleur en textuur aan gebouwen geeft. Bij het vallen 
van de nacht warden deze kenmerken echter weggevaagd en verdwijnen gebouwen visueel in de duisternis. Om in te spelen 
op de toenemende 24-uurs economie denk ik dat we na moeten denken over de nachtelijke beleving van gebouwen. 
Licht is een elementaire bron van leven en vervult een fundamentele rol in het leven van de mens. Een leven zonder licht 
kunnen we ons niet voorstellen. We zouden helemaal niets kunnen waarnemen, want voorwerpen warden pas zichtbaar als er 
licht opvalt. Gelukkig is er kunstlicht uitgevonden waardoor we ook als de zon ondergaat toch nog vormen, kleuren en 
texturen kunnen onderscheiden. Het is een essentieel onderdeel van het dagelijkse leven. Zander licht zouden we ons 
dagelijks leven niet kunnen leven. Met kunstlicht kunnen we onze eigen wereld creeren. 

DOELSTELLING 

Nachtelijke publiekstrekkers kunnen niet zomaar verdwijnen in de nacht. Verlichting blijkt de hoogst effectieve vorm van 
reclame te zijn die toeristen en ondernemers trekt. Mijn uiteindelijke doelstelling is om het gebouw tot leven te laten komen 
in de nacht, door de integratie van kunstlicht in het ontwerp van een nachtelijke publiekstrekker. 

HOOFDONDERZOEKSVRAAG 

Op welke manier kan een integratie van kuns tlicht in architectuur bijdragen aan een adequate beleving en aantrekkingskracht 
van een gebouw in het danker, zodat het gebouw een ge·1·ntegreerd onderdeel kan word en van de nacht? } / •. r 

DEELVRAGEN 

Organisatorisch: 
- hoe zit de organisatiestructuur van Plaza Futura in elkaar? 
- wat zijn de te accommoderen functies? 
- war zijn de wensen van de gebruikers? 

Stedenbouwkundig: 
- wat wordt de nieuwe locatie van Plaza Futura? 
- hoe zit het gebied stedenbouwkundig in elkaar? 
- wat zijn de consequenties voor het gebouw? 

Technisch: 

- wat zijn de mogelijkheden en technieken met kunstlicht? 
- wat zijn de ontwikkelingen binnen de verlichtingsbranche? 
- welke invloed heeft kunstlicht op mens en omgeving? 

Sociaal: 

- hoe moeten we omgaan met de paradox van Eindhoven: lichthinder en imago? 
- hoe kunnen we op een verantwoordelijke manier omgaan met de energiehuishouding m.b.t. kunstlicht 

Architectonisch: 
wat zijn de mogelijkheden om vorm, kleur en textuur terug te brengen in de nacht? 

- op welke manier kan kunstlicht ge·1·ntegreerd warden in het gebouw? 
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GESCHIEDENIS 

Tot het einde van de 19' eeuw probeerde men de duisternis te overwinnen met verlichting door verbranding; in die tijd 
werden er toortsen, olielampen en kaarsen gebruikt. Deze verlichting zag je ook terug in de stedelijke omgeving. Zo 
werd de Sint-Pietersbasiliek al in 154 7 voorzien van permanente kaarshouders voor het verlichten van festivals. Vaak 

werd er tijdens deze festivals ook vuurwerk gebruikt. 
Aan het einde van de 19' eeuw wordt elektrische verlichting uitgevonden. In 1879 cons trueert de Amerikaan Thomas 

Alva Edison een bruikbare gloeilamp. De uitvinding van de gloeilamp wordt vaak aan hem toegeschreven, terwijl de 
eerste echte gloeilamp al in 1854 door Heinrich Gobel werd gemaakt. 25 jaar later vraagt Edison octrooi aan op een 
zelfde soort lamp. Deze uitvinding wordt op de Internationale Elektriciteit Tentoonstelling in Parijs gevierd. Lichten 
konden ineens allemaal gelijktijdig ontstoken warden en ook gekleurde verlichting werd mogelijk door het gebruik van 
complexe mechanismen die filters konden la ten bewegen. De me est memorabele lichtins tall a tie was die van de 

Eiffeltoren op de wereldtentoonstelling in 1889, die alle beschikbare licht technologieen presenteerde; olielampen, 
gloeilampen, beweegbare schijnwerpers en in de top een ronddraaiende vuurtorenlamp die de kleuren van de Franse 
vlag uitstraalde door het omringende gekleurde glas. Ook op de wereldtentoonstelling van Chicago in 1893 waren de 
artistieke effecten van verlichting een van de hoofdattracties. Overdag was het een tijdloze "witte stad" van 
gebouwen die wit gestuukt waren. 's Nachts veranderde dit in een kleurrijk spektakel. Grote schijnwerpers met 
gekleurde filters kleurden de gevels paars. gee!, groen, blauw en rood. Op deze tentoons telling was ook Edison's 
Lichttoren te vinden, een gebouw wat geheel voor zijn nachtelijke verschijning was ontworpen. Deze 24 meter hoge 
kolom was bekleed met gekleurde gloeilampen die op de maat van de begeleidende muziek aan en uit sprongen. In de 

wereldtentoons tellingen trok de nachtelijke verlichting grote groepen men sen. Pretparken als Coney Island namen deze 
technologie over en er verrezen overal Witte Steden en Elektrische Parken. Om toch voor variatie te zorgen ging men 

experimenteren met verschillende materialen, kleuren en oppervlakken. 
De term "architectuur van de nacht" werd voor het eerst gebruikt door de Amerikaanse architect Raymond Hood in 

1930. Samen met een aantal lichtontwerpers, architecten en critici waren zij het erover eens dat de nachtelijke 
verschijning van architectuur deel zou moeten uitmaken van het ontwerpconcept. In deze tijd werden er in Amerikaanse 
s teden dan ook duizenden gebouwen verlicht; v aak met speciale lichteffecten en ver anderende kleuren. Maar ook in 
Europa werd lichtarchitectuur rond deze tijd populair. Architecten als Erich Mendelsohn, Bruno Taut en Ludwig Mies van 
der Rohe dachten zorgvuldig na over de nachtelijke verschijning van gebouwen. 
Deze eerste periode eindigde met WOii, waarin grote schijnwerpers geassocieerd werden met luchtaanvallen. Meteen na 
de oorlog werden nachtelijke spektakels georganiseerd om de overwinning te vieren. De ontwikkelingen gingen verder, 
gebaseerd op ontwikkelingen van de eerste helft van de 19' eeuw, al had het aanlichten van gebouwen niet dezelfde 
intensiteit als voor de oorlog. Dit kwam pas terug toen het Seagram Building en de Tishman Building met een 
zorgvuldig ontworpen lichtplan van lichtontwerpers Abe Feder en Richard Kelly kwamen. De interesse in 
architectonische verlichting hers tel de zich en er veroorzaakte een toename van lichtprojecten. Ook worden verlichte 
winkeletalages toegevoegd aan het nachtelijke straatbeeld en wordt naast het verlichten van exterieur ook interieur 
steeds belangrijker in de jaren 50 en 60. Door de toenemende wel vaart verscheen er steeds meer lichtreclame op 
gevels van gebouwen waarvan extreme voorbeelden vooral voorkomen in New York en Las Vegas. 
De economische recessie tussen 1973 en 1975 maakte een eind aan de snelle ontwikkelingen van de toepassingen van 
verlichting in de architectuur. Veel verlichting werd na de crisis ook niet meer hersteld en hun potentie raakte in de 
vergetelheid. 

Sinds de 80-er jaren is er weer een toenemende opleving van het gebruik kuns tlicht. Belangrijke publieke monumenten 
werden weer verlicht. Veel lichtontwerpen probeerden de prestaties met strijklicht van de 20 en 30-er jaren voorbij te 
s treven, zoals de Bank of America Tower in Miami ontworpen door l.M. Pei en Harold Fredenburgh. Natuurlijk zijn de 

technieken ook s terk vooruit gegaan. De laser. LED en computerapplicaties hebben het veld van applicaties de laats te 
jaren enorm verbreed. Toch houden architecten zich, ondanks het toenemende aantal succesvolle projecten. maar zelden 
bezig met de nachtelijke verschijning van het gebouw en zal het nog wel even duren voordat er op elk 
architectenbureau een permanente lichtontwerper aanwezig is. 
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LICHTBRONNEN EN EIGEN CHAPPEN 

I 

Er zijn verschillende soorten lichtbronnen ontwikkeld, die elk hun eigen eigenschappen bezitten en waardoor er bij elk 

ontwerp gekeken moet warden naar welke lichtbron voor het project geschikt is. Deze eigenschappen warden in 
anders t aande tab el omschreven. 

Lamp type Licht Licht Kleur Kleurweer Vermogen 
stroom rendement temperatuur gaveindex 
(Lm) (lm/W) (Kl II (Ra) (W) 

I 15 tot 
Gloeilamp 120-18800 < 19 2800 100 1000 

60 - 5 tot 
Halogeenlamp 48400 < 27 2800 - 3200 100 2000 

I 

I Lagedruk- natrium 
1800 -
32500 < 200 1700 n.a. 18 - 180 

1300 - 2000, 2200, 
Hogedruk- natrium 90000 50 - 130 2500 10 80 35 - 1000 

1700 - 3400, 4000, 
Hoqedruk-kwik 59000 < 61 4200 40 - 60 50 - 1000 

200 -

Fluorescentie 8000 60 - 105 2700, 3000, 60 - 95 5 80 

4000, 6500 

Compacte 200 -

fluorescentie 12000 50 - 85 2700, 3000, 80 5 - 165 

4000, 6500 
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Eigenschappen 

95% omgezet in warmte, 5% in s traling 
als T > verandert lichtkleur van rood, naar geel, naar wit 

continu spectrum 

dimmen is mogelijk 

temperatuurs traler 

toepassing met name woonruimtes 
gekleurd licht: kleuring van de bol: kleurverlies 

kleine diameter dan gloeilamp 

grotere lichtopbrengst dan gloeilamp 
temperatuurs tr al er 
hogere levensduur dan gloeilamp 

dimmen is mogelijk 

hoge temperatuur 

gelig licht 
lage druk gasontladingslamp 

rode kleur bij opstarten 

produceert weinig warmte 

hoog lamprendement 

warmwit licht met sterke weergave van rode kleuren 
hogedruk gasontladingslamp 

hogedruk gasontladingslamp 

div. kleuren en kleurweergaven door f luoresc entiepoeders 

lagedruk gasontladingslamp 

levensduur afhankelijk van aantal schakelingen, variaties 

in de spanning, 

temperatuur en vochtigheid van de omgeving en het 

systeem van starten 
heeft een aanlooptijd nodig 

lage temperatuur van het glasoppervlak 

hoge specifieke lichtstroom in verhouding tot gloeilampen 



-- - - -- - - ----- - - - - 1 

I 

- -- --- ----- + - ~ -

5300 - 3000, 4000, 70 
Metaalhalogeen 220000 75 - 85 5600 65 - 95 2000 

Keramisch 1500 -
met aalhalogeen 23000 68 - 95 3000-4200 80 - 95 20, 35, 

70,150, 
250 
0, 1 

LED 10 - 170 tot 50 3000-8000 tot 90 (x)3W 
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verbeterd rendement en kleurkwaliteit 
hogedruk gasontladingslamp 

lamp kan op hoge ontladings temperatuur gebruikt worden 
hogedruk gasontladingslamp 
verbeterde kleurkarak teris tieken 

-

lange levensduur 
solid state lighting 
robuust 
klein formaat 
weinig onderhoud 



INVLOED LICHT OP MENS EN OMGEVING 

Veiligheid 
Door de komst van kunstlicht is de nacht een stuk veiliger geworden. Duisternis zorgt voor criminaliteit, vandalisme en 

andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Verlichting is de meest effectieve, betaalbare en snelle methode 

om deze zaken te bes trijden. Door de aanwezigheid van de juis te hoeveelheid licht en lichtkleur kan een 

angstaanjagende schaduw van de nacht een uitnodigende ruimte van sociaal verkeer maken. Ook is nachtelijke 

verlichting noodzakelijk voor de veiligheid van vervoer in de nacht met de bus, trein, fiets, auto of te voet . 

Toerisme, steer en identiteit 
Verlichting van de bebouwde omgeving bevordert het toerisme, sfeer en de identiteit van de stad. Door de kamst van 

kuns tlicht in de s tedelijke omgeving is het tegenwoordig zel fs prettig om je 's nachts in de stedelijke omgeving te 

begeven. Gebouwen warden maoi uitgelicht en winkels showen hun assortiment in verlichte etalages. In het interieur 

proberen mensen sfeer te krijgen met s feerverlichting en kaarsen. Philips heeft een lamp ontwikkeld waarbij de s feer 

van de ruimte met behulp van kunstlicht aangepast kan warden aan de wensen van de gebruiker. Met Living Colors kun 

je je interieur aanpassen op het gebied van kleur, stijl, gevoel en gelegenheid door de 16 miljoen kleurcombinaties die je 

met de lamp kunt maken. 

Kleur 
Een belangrijke invloed die licht heeft is de invloed op kleur. Kleur is de manier waarop we verschillende golflengtes 

van licht onderscheiden. Een gekleurd appervlak is gekleurd doordat het gol flengtes selectief reflecteert. Rood 

reflecteert bijvoorbeeld een hoog percentage van rode golflengtes terwijl het weinig of niets van het blauwe deel 

reflecteert . De lichtbron moet dan wel voldoende rode straling bevatten. De kleurweergave is een belangrijk aspect 

van kunstlicht . Hiermee kun je kleuren benadrukken en specifieke sferen creeren. 

Gezondheid 
Naast de invloed van licht op de omgeving staat tegenwoordig ook de invloed van licht op het gedrag van de mens in 

de belangstelling. Zo wordt licht gebruikt om mensen te helpen die last hebben van depressies, slaapstoornissen, 

dagritmestoornissen door ploegendienst, jetlags of bij ruimtereizigers. Het effect van licht op onze stemming, welzijn 

en gezondheid heeft te maken met de combinatie van verschillende factoren binnen de verlichting. Het gaat hierbij om 

het verlichtingsniveau, luminantiecontrast, verblinding en ruimtelijke verdeling van het licht, de kleur en kleurweergave. 

Een voorbeeld van gezonde verlichting is te vinden in het verpleegtehuis De Weerde in Eindhoven. Hier is voor het 

eerst in Nederland rekening gehouden met gezonde verlichting. Dit houdt in dat het licht het daglicht benadert met 

dezelfde kwaliteit in spectrale samenstelling, timing en natuurlijke duur. Dit dynamische licht heeft een aanzienlijke 

invloed op het welzijn van mensen. 

Werkomgeving 
Verlichting kan ook zorgen voor een betere werkomgeving. Verschillende kleurtemperaturen zorgen voor verschillende 

effecten. Zo laat fris, koel licht ons energiepeil stijgen waarmee we de dag goed kunnen starten. Warmer licht heeft 

een ontspannende werking en kan dus tijdens pauzes toegepast worden. Koel en wit licht kan ervoor zorgen de dufheid 

na de pauze te voorkomen. Nog koeler licht geeft een energieprikkel die men tegen het einde van de dag goed kan 

gebruiken. Bij dynamische verlichting kunnen deze transformaties automatisch worden toegepast bij bijvoorbeeld een 

kantoortuin of kunnen worden aangepast aan de wensen van de gebruiker als iedereen zijn eigen kantoor heeft. Goede 

verlichting op kantoren zorgt voor een betere alertheid en minder ziekteverzuim. Maar niet alleen kantoren hebben 

profijt van goede verlichting. ln elke omgeving waar men zich moet kunnen concentreren is gaede verlichting belangrijk. 

Zo ondervinden ouderen en personeel in ziekenhuizen het positieve effect van licht, kinderen kunnen zich beter 

concentreren op school en in de industrie blijven arbeiders beter alert en geconcentreerd, waardoor er minder fouten 

gemaakt worden. 
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ONTWIKKELINGEN M.B.T. KUNSTLICHT 

Ontwikkelingen binnen kunstverlichting hebben betrekking op het energieverbruik, levensduur, 

lamprendement, verlichtingscomfort, armaturen en esthetiek. Met name energiebesparing is een 
belangrijke factor. Zo is men al jaren lang be zig met het milieuvriendelijker maken van de lampen. Hierbij 
gaat het niet alleen over het minderen van energieverbruik, maar ook om het beperken van materiaal, 
het verlengen van de levensduur van de lamp door gebruik van materialen die langer meegaan en de 

reductie van gevaarlijke stoffen als lood en kwik. 

Lichtmanagementsystemen 
Bij lichtmanagementsystemen kan de verlichting in groepen of in zijn geheel bestuurd warden. De meeste 
lichtmanagementsystemen zorgen voor het juiste verlichtingsniveau op de juiste plaats en is dus een 

energievriendelijke verlichtingsoplossing. Elk armatuur, elke ruimte kan vrij warden geprogrammeerd, 
individueel warden ingeschakeld en geregeld met behulp van de apparatuur. 
Zo is er tegenwoordig dynamische verlichting. Dynamische verlichting heb je zowel in gekleurd als in wit 
licht. Dynamische verlichting met wit licht is afgeleid van de natuur zelf en bootst het wisselende dag
en nachtritme, de wisselende seizoenen en de weersomstandigheden na waardoor er steeds andere 
lichtsituaties ontstaan. Hierdoor kunnen we profiteren van het positieve effect dat natuurlijk licht op 
ons welzijn heeft. Deze verlichting heeft effect op het welzijn, motivatie en productiviteit. Het wordt 
vaak op kantoren toegepast waardoor werknemers zich prettiger voelen en de stimulerende en 
activerende werking van het licht ondervinden. 
Er zijn ook systemen waarbij de verlichting van de gevel computergestuurd wordt . Zo heeft de Galleria 
Fashion Mall in Seoul een constant veranderende en computergestuurde gevel die op elk moment van de 
nacht anders is doordat de 4330 opalen schalen elk individueel verlicht warden. 

lnteractieve systemen 
Bij interactieve systemen treedt er een wisselwerking op tussen licht en mens. Zo kan de verlichting 
bijvoorbeeld reageren op de aanwezigheid van de bezoeker bijvoorbeeld door middel van sensoren die 
reageren op licht, geluid of lichaamswarmte. Een voorbeeld hiervan is de "Target Interactive Breezeway" 
bij Rockefeller Centre in New York. Deze verlichte passage betrekt de voorbijgangers bij de ruimte door 
hun beweging te simuleren met doordacht gecontroleerd licht. De bezoekers warden getraceerd met 
behulp van videocamera's. 

Een ander voorbeeld van een interactief lichtsysteem is de D-toren van Lars Spuybroek in Doetichem; 
een twaalfmeter hoog interactief kunstwerk gemaakt van epoxy. Dit kunstwerk is overdag witgrijs en 
verandert 's avonds van kleur, naar gelang de gemoedstoestemming van SO Doetichemse burgers die via 
een website aangegeven kan warden. Zo staat rood voor liefde, blauw voor geluk, geel voor angst en 
groen voor haat . 

Mediagevels 
lndien er sprake is van de verspreiding van kennis en informatie door middel van de gevel spreken we 
van mediagevels. De gevel van de T - Mobile Headquarters in Bonn is een dergelijke gevel. Deze gevel is 
achteraf aan het ontwerp toegevoegd en is een compleet transparante mediagevel. LED modules zijn 
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ge'i"ntegreerd in metalen "extrusions". Door zijn helderheid en snel reagerende LED's zowel statische als 
bewegende beelden weergeven, ook gedurende de dag. 

LED verlichting 
De belangrijkste uitvinding op het gebied van verlichting sinds de uitvinding van elektrisch licht is de 
Light Emitting Diode. Er wordt verwacht dat deze lamp in de toekomst alle gloei- en halogeenlampen zal 
gaan vervangen. De voordelen van deze lamp zijn dat ze klein en robuust zijn en dat ze weinig 
onderhoud vergen. Ook zijn ze zeker 15 keer ef f icienter in de hoeveelheid lie ht die ze uitzenden met 
dezelfde energie. Ze zijn energiezuiniger dan de meeste bestaande lichtbronnen en dit wordt alleen maar 
beter; het efficientieniveau verdubbelt zich elke twee jaar min of meer. Ook hebben ze een extreem 
lange levensduur, zodat men er na installatie vrijwel niet meer naar om hoeft te kijken. Verder zijn 
sinds de uitvinding van de blauwe LED in 1993 16 miljoen kleuren te maken doordat ze dit blauwe licht 
kunnen mengen met de rode en groene LED's. Dit is een groot voordeel want om met gewone lampen 
kleur te creeren mo et het licht door kleurfil ters gebracht warden waardoor veel licht verloren gaat en 
sterkere lampen gebruikt moeten warden om hetzelfde effect te krijgen. De lichtbundel van een LED kan 
100 meter ver schijnen zonder dat er verblinding optreedt. LED verlichting geeft bijna geen 
warmtestraling (infrarood) af en het spectrum bevat bijna geen UV, waardoor ze zeer veilig zijn voor 
publiek en voorwerpen die gevoelig zijn voor licht en warmte. Ze zijn zowel binnen als buiten toepasbaar. 
Helaas zijn de kosten voor de lamp nog vrij hoog maar omdat de ontwikkelingen zo snel gaan zal dit 
probleem in de toekomst ook opgelost warden. Een ander nadeel is dat het rendement van LED's nog 
niet zo hoog is als die van bijvoorbeeld een fluorescentielamp. 
De LED biedt oneindige mogelijkheden dankzij de ontwerpvrijheid op gebied van kleur, dynamiek, 
miniaturisatie, bouwkundige integratie en energie-efficiency. Met LED verlichting kunnen zelfs de 
eigenschappen van daglicht warden nagebootst door amber, wit en blauw te combineren. Onaf hankelijk 
van het lichtniveau kan de kleur veranderd warden van bijvoorbeeld een heldere naar een gezellige 
omgeving. Er zijn inmiddels vele toepassingen met LED's op de markt; spotjes, accentverlichting, 
onderwaterLED's, strijkverlichting, markeerverlichting, sfeerverlichting, enzovoort. 

Licht ge 'lntegreerd in materialen 
Verlichting kan ook ge'i"ntegreerd warden in materialen. Vooral met LED verlichting zijn er veel 
mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is Power Glass, een afgietsel van hars gelamineerd met LED's. 
Hierin warden LED's gebruikt die draadloos werken door een geleidende coating te gebruiken tussen de 

glasplaten. Hierin zijn verschillende patronen van verlichting te maken. 
Een ander voorbeeld is Luminex, een optische vezel st of. LEDjes verlichten de optische vezels, die het 

licht over het oppervlak van de stof verspreiden. 
Een voorbeeld waar geen LED's aan te pas komen is het lichtgevende behang van Jonaz Samson. Dit 
behang straalt licht uit met behulp van elektroluminescent materiaal. Als het behang wordt uitgezet is 

het niet te onderscheiden van gewone muurbekleding. 
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MOGELIJKHEDEN EN TECHNIEKEN 

De verlichting van de nacht met kunstlicht in of om gebouwen kan op verschillende manieren gerealiseerd 
worden. Door het analyseren van lichtprojecten kan er een verdeling worden gemaakt van de mogelijkheden 

en technieken waarbij kunstlicht binnen de architectuur wordt gebruikt. 

Delen binnen het gebouw 

Aanlichten Gevel deels of geheel 

Binnenruimtes 

Verlichten ~ Buitenruimtes, lichtpunten in de gevel 

Buitenruimtes, lichtgevende vlakken 

In de architectuur wordt gebruik gemaakt van het verlichten en het aanlichten van gebouwen. 

Als er delen binnen het gebouw van binnenuit aangelicht worden kunnen bepaalde elementen naar voren 
gebracht worden. De aangelichte vlakken reflecteren het licht wat vervolgens door glasoppervlakken naar 
buiten wordt getransmitteerd. Een voorbeeld hiervan is het kantoorgebouw Begijnenhof in Eindhoven van Van 

de Ven Franken Onstenk. Hier worden 44 kolommen verlicht met diepe verzadigde kleuren van LED's. De 
verlichting aan de onderzijde van de kolommen is vrijwel onzichtbaar en het licht reflecteert dankzij het 
witte oppervlak. Het aanlichten van bepaalde elementen is ook vaak terug te vinden in winkeletalages, waar 
producten aangelicht worden zodat de verkoop wordt gestimuleerd. 

Een andere techniek is het aanlichten van geveldelen of de gevel in zijn geheel. Een voorbeeld hiervan is het 
stadhuis in Vilvoorde, waar LEDlines op grote hoogte zijn aangebracht om de verticale lijnen van het gebouw 
te accentueren door ze aan te lichten. Bij deze techniek wordt verlichting op een deel van de gevel gericht 
waardoor het licht gereflecteerd wordt. Verder wordt het gehele gebouw verlicht met behulp van 
schijnwerpers. 
Vlakken in een gevel kunnen aangelicht worden met verschillende kleuren licht. De hoeveelheid gereflecteerd 
licht hangt af van het soort oppervlak, de invalshoek en de spectrale samenstelling van het licht. Op 
donkere oppervlakken wordt het voor een klein deel gereflecteerd, terwijl op heldere (witte) oppervlakken 
een groot deel wordt gereflecteerd. Ruwe oppervlakken verdelen het licht in elke richting, terwijl gladde 
oppervlakken het licht onverdeeld ref lecteren onder dezel fde hoek aan de andere kan van de loodrechte lijn 
als de invalshoek. Hiermee kun je lichtbundels richten naar plaatsen waar je ze wilt hebben. 

Door het gebouw of ruimtes binnen het gebouw van binnen worden verlicht worden de transparante delen 
zichtbaar voor de omgeving. Een voorbeeld hiervan is het Hoofdkantoor ING in Boedapest van Erick van 
Egeraat. Het lichtontwerp van dit gebouw is ontworpen door Lukacs Gombas. In dit voorbeeld wordt ook 

duidelijk dat de transparante binnenruimte grenzend aan de buitenruimte als het ware in elkaar overloopt. 
Het verlichten van binnenruimtes kan ook mooi uitkomen door de transparante elementen te voorzien van 
kleurfilters, waardoor een gedeelte van het lichtspectrum wordt geabsorbeerd en een ander deel 
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doorgelaten. Zo werd tijdens Glow 2007 de St. Catharinakerk van binnenuit verlicht, waarbij de glas-in-lood 
ramen heel mooi uitkwamen in het donker. Helaas was dit alleen gedurende het festival te zien omdat de 
kos ten te hoog zijn om het gebouw al tijd te verlichten als het niet in gebruik is. 

Door de gevel te voorzien van lichtpunten kan de buitenruimte worden verlicht. Deze lichtpunten kunnen 
reclame bevatten of andere boodschappen doorgeven aan de voorbijganger . Vaak zit er dynamiek in deze 
boodschappen; ze kunnen bewegen, aan en uit springen of van kleur veranderen. Zo ontwierp Renzo Piano op 
het KPN gebouw op de Kop van Zuid een billboard gevel waarop 1000 groene lampen zijn aangebracht die 
individueel, interactief aangestuurd kunnen worden waardoor er enorme patronen op de gevel ontstaan. Dit 
interactieve gebruik van kunstlicht wordt vaak toegepast. Met behulp van sensoren kan verlichting reageren 

op beweging of geluid. Op het Glow festival was dit te zien bij een kunstwerk van Miguel Chevalier, een 
ontwerper die zich bezig houdt met digitale media. Op de binnenplaats van smalle haven had hij een digitale 
kas gemaakt. Virtuele bloemen en plant en zijn gekweekt en beginnen te groeien, bloeien en af te s terven als 
de bezoekers zich over het plein bewegen. Het beeld zal nooit hetzelfde zijn. Het effect van de deelname 
van bezoekers aan dit kunstwerk is prachtig om te zien. Mensen rennen, springen en dansen over het plein 
om te zien wat voor effect dit op het kunstwerk heeft. 
Deze techniek kan zich ook over de gehele gevel verspreiden waardoor lichtvlakken ontstaan en de 
buitenruimte nog meer wordt verlicht . Met deze techniek is het mogelijk de vorm van het gebouw 's nachts 
duidelijk naar voren te laten komen. Een goed voorbeeld hiervan is de Galleria Fashion Store van UN Studio 
in Seoul, met een lichtontwerp van Arup Lighting. Niet alleen de vorm van het gebouw komt hier naar voren; 
er lijkt ook een bepaalde textuur in de gevel te zitten. Deze ontstaat doordat bijna 5000 glazen schijven 

elkaar overlappen en verlicht worden met ieder hun eigen RGB-lichtbron. 

Texturen op materialen kunnen 's nachts naar voren worden gebracht door er strijklicht op te richten. Het 
licht valt dan schuin op de textuur. Zo ontstaan er schaduwen en komt de textuur naar voren. De textuur 
kan verdoezeld worden door er juist frontaal licht op te zetten. Hierdoor kunnen oneffenheden in de gevel 
worden verminderd. Bij het verlichten van texturen is de positie van de lichtbron dus belangrijk, maar ook 
het type lichtbron. Een bundel lie ht veroorzaakt een ander effect dan dif fuus lie ht. 

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat we in staat zijn zowel vorm, kleur als textuur aan gebouwen in de 
nacht te geven. De toepassing van het ontwerp van een verlichtingsplan is gebaseerd op de wensen en eisen 
van de gebruiker, het gebouw, de functie van het gebouw, de sfeer die het gebouw moet uitstralen, de 
beleving van het gebouw, het budget of een persoonlijke voorkeur. Deze verlichtingsplannen hebben invloed 
op de manier waarop we een gebouw 's nachts beleven. De technieken met kunstlicht die zijn toegepast in de 
referenties zijn additioneel. Er worden elementen aangelicht, uitgelicht of verlicht om bijzondere elementen 
van de architectuur ook 's nachts te laten zien. Maar kunstlicht blijft hier ondergeschikt aan het gebouw. 
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LICHT EN KLEUR IN DE ARCHITECTUUR 

Licht en kleur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een voorwerp waar licht opvalt, zal een bepaalde 
golflengte terugkaatsen, afhankelijk van de spectrale samenstelling van het erop vallende licht en de 
reflectiecoefficient van het oppervlak van het voorwerp. Zander licht is er geen kleur waardoor er in de 
duisternis geen kleuren zijn waar te nemen. Kleur is lange tijd vrijwel niet aanwezig geweest in de Nederlandse 
architectuur; tijdens het modernisme was iedere vorm van decoratie uit den boze. En kleur werd gezien als 
decoratiemiddel. Jaren waren juist witte en gebroken witte ruimtes standaard. Er zijn een aantal periodes geweest 
waarbij kleuren in de architectuur wel werden toegepast, maar meestal werd kleur dan te overdadig toegepast 
waardoor men overgestimuleerd werd wat gaat vervelen en waardoor men toch weer terug kwam op de neutrale 
kleur van wit en later in combinatie met grijs. 
Kleur kan gebruikt warden om zintuiglijke variatie te krijgen. Om niet elke keer terug te vallen moeten we een 

gouden middenweg vinden tussen de extremen van te veel kleur en vrijwel geen kleur. Daarbij moet ook balans 
gevonden warden tussen eenheid en gebruik van deze kleuren. De middenweg is belangrijk omdat, volgens 
experimenteel onderzoek van Rikard Kuller, personen die niet genoeg gestimuleerd warden symptomen kunnen 
krijgen van rusteloosheid, overmatige emotionele reactie, concentratieproblemen of irritatie. Overstimulatie leidde 
opmerkelijk genoeg tot stil en ingetogen readies. Teveel prikkels zijn afleidend en vermoeiend, te veel kleur, te 
veel patronen en te hoge helderheid vragen te veel aandacht en kunnen de productiviteit van de gebruiker 

verzwakken. Om een gezonde omgeving te creeren moeten we varieren in helderheid, kleurtemperatuur en 
intensiteit. Dit gebeurt ook in de natuur en het is onnatuurlijk om een omgeving te neutraal en dus statisch, saai 
en onveranderend te maken (Birren 1983). 
Volgens Harm Tilman (de Architect) zijn we chromofobie inmiddels te boven en wordt kleur op verschillende 
manieren toegepast om op subtiele wijze de betekenis van het architectonische object te be'i'nvloeden. Zo kan 
kleur warden toegepast om te behagen, af te stoten, op te vallen of puur als decoratief middel. 
Kleur en licht zijn belangrijke factoren in onze architectonische omgeving. Volgens Frank Mahnke hebben ze grate 
impact op onze psychologische reacties en fysiologische welzijn. Onderzoek heeft bewezen dat licht en kleur de 
mens zowel op visuele als op niet-visuele basis be'i'nvloeden. Hierdoor kunnen we niet zomaar gekleurde 
verlichting inzetten om esthetische redenen. De zes factoren die de ervaring van het waarnemen van kleur 
be'i'nvloeden zijn weergegeven in de "Color Experience Pyramid" van Frank H. Mahnke. 
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Het gaat hierbij om de biologische reacties. het collectieve onderbewuste, de bewuste symboliek (associaties), 
culturele invloeden, trendgevoeligheid en de persoonlijke band. Een voorbeeld van biologische readies komt voor 
bij het vinden van eten bij dieren. Zo zijn onrijpe bessen groen waardoor ze niet opvallen tussen bladeren, en 
worden ze rood en dus opvallend als ze rijp zijn waardoor ze zichtbaar worden voor de vogels. Het collectieve 

onderbewuste gaat erover dat we geboren worden met geerfde herinneringen en ervaringen; zo zit het prototype 
van een menselijk gezicht al in het hoofd van een baby gegrift. De bewuste symboliek gaat om de associatieve 
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kracht van kleur. Zo wordt blauw geassocieerd met lucht en water en groen met natuur. Deze kleurenassociatie 

wordt in de architectonische omgeving ook vaak toegepast om bepaalde sferen te kunnen creeren. Zo kun je er 
met kleur voor zorgen dat een ruimte vriendelijk, warm, duur, droevig etc. uitziet. Deze kleurensymboliek kan ook 

karakteristiek zijn voor bepaalde culturen waarbij we bij het 4' niveau uit de piramide uitkomen. Zo is turkoois de 
nationale kleur van Persie. De meeste readies op kleuren zijn echter universeel. Ook komen er in de architeduur 
kleurentrends voor, hoewel deze langzamer gaan dan in de mode. Zo schijnt er voor de eerste wereldoorlog een 

explosie aan kleur te zijn geweest, die gedurende de 20 en 30-er jaren weer afzwakte. De persoonlijke band met 

kleuren heeft er mee te maken of we van een kleur houden of niet. 
In dit onderzoek is het vooral belangrijk om te kijken naar de invloed van gekleurd licht . Volgens Frank Mahnke 
heeft gekleurd licht niet alleen invloed op het zicht, maar beweegt het ook biologische fundies in de mens. 

Heinrich Frieling presenteerde in 1990 resultaten van een onderzoek waarbij mensen 1 minuut in gekleurd licht 

moesten kijken. Hij legde de volgende psychische en fysische readies vast. 

Rood licht: opwekkend, wisselende bloeddruk, verhoogde polsslag, men had een onprettig beklemmend gevoe[ bij de 
keel, de verblinding was onprettig en veroorzaakte hoofdpijn. Er zijn geen prettige componenten ontdekt . De 
onderworpenen hadden de neiging een stap terug te doen. 
Geel licht: voor zover er spanning was, voelde deze machtig en zonachtig. Kalmerende en prettige componenten 
zijn niet ontdekt . Er werden nerveuze zenuwtrekjes waargenomen. 

Violet blauw licht: voelde prettig, rustig, kalmerend, positief effect op concentratievermogen. Er zijn geen 
onplezierige en opwekkende componenten ontdekt. 
Groen licht : voelde prettig, kalmerender dan rood, had iets ontroerends en het voelde maanachtig. 

Over het algemeen stimuleert rood licht, geeft geel spanning en tegelijkertijd bevrijding, verhoogt blauw/violet 
licht de innerlijke readie en leidt tot kalmte en concentratie en heeft groen licht een lichtstimulans die 

heterogene tendensen balanceert . Mahnke deed hetzelfde onderzoek die gelijke uitkomsten opleverde. Bij rood 
licht kwam echter nog angst naar boven en bij violet een mystiek gevoel. 
Uit een studie van Mahnke waarbij mensen kleuren moesten aangeven bij gegeven emoties blijkt dat emoties 

vertaald kunnen worden in een kleur: 

Emotie Kleur Percentage US 

Lief de Rood, roodviolet 81% 

Haat Zwart, rood 89,6 % 

Vrede, rust Blauw, blauwgroen, groen 93,6 % 
Rouw, verdriet Zwart, grijs 86 % 

Blijdschap Geel, oranje 63 % 

Opgewekt Oranje, geel 50% 

Leven Groen 73 % 

Lichtgevend Geel 65% 
Adel Blauw, blauwviolet. violet 81 % 

De readies in Europa kwamen overeen met zelfs nog hogere percentages. Mahnke heeft ook een overzicht 
gemaakt met algemene effeden en voortvarendheid van de belangrijkste kleuren: 
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Rood 

Oranje 

Opwekkend, opwindend, stimulerend 
? 

Associaties : passie, kracht, activiteit, warmte 

Negatieve impressies: agressie, woede, intensiteit, felheid, 
bloed 

De kleur wordt vaak gelinkt met strijd, dominantie, rebels 

Het staat ook voor leven, gezondheid, energie, vertrouwen 
en kracht . 

Het is de kleur van de liefde, passioneel, sensueel, erotiek. 
Rood is de meest dominante en dynamische kleur. 

Als rood verandert in roze wordt het vrouwelijk, zacht en 
instemmend. 

Helder oranje blijkt stimulerend en opwindend 
Licht oranje blijkt opvrolijkend 
Positieve associaties: vrolijk, 

extrovert en vriendelijk 

Verzadigd oranje wordt opdringerig 
De kleur heeft vrijwel geen 
emotionele associaties. 

levendig, 

en razend. 

negatieve 

energetisch, 

cul turele of 

Het is het symbool voor vuur, en een herfstkleur. 

Onverzadigd oranje blijkt zwak. 

Bruin Is een natuurlijke kleur 

Geel 

Groen 

Blauw 

Heeft associaties met smaak 
Psychisch: comfort en zekerheid 

Het suggereert stabiliteit, moederlijk en afhankelijk 
Sommige bruintinten zijn sip, smerig of somber. 

De opgeweks te kleur 
Positieve associaties: opgewekt, energetisch, suggestief 

voor de zon 
Het staat voor een bloeiende toekomst, hoop, wijsheid 

Ats geel te sterk en verblindend wordt, wordt het 

egocentrisch 

Lichtgroen effect : aftredend 
Puur groen: ontspannend 
Positieve associaties: rust, verfrissing, s til, natuurlijk 

Groen is de meest rustige kleur voor het oog. 
Negatieve associaties: gewoon, irriterend, schuldig 
Voor de hand liggen de associaties met natuur en groei. 
Ook is het de kleur van bederven, ziek te, dood en vergif. 

Neutraal groen is kalmerend, hoe meer naar geel hoe 
stimulerender, hoe meer naar blauw, hoe kouder, viezer, 

gevoelig. Lichtblauwig groen is verfrissend. 

Blauw is de vredestichter van de kleur. 
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Weinig mensen houden niet van blauw 

Het heeft een relax effect, licht blauw lijkt aftredend. 

Positieve impressies: rust, zekerheid, comfort, eenvoud en 

bezinning. 

Negatieve associaties: beangstigend, depressief en koud. 

Spontane associaties: passiviteit, vrede, rust, vochtigheid, 

schoon, geurloos, geestelijke reflectie, verdriet, verdriet, 

zee, lucht, verlangen, spiritualiteit en wijsheid. 
Blauw is een adellijke kleur die waardigheid, balans en 

terughoudendheid vertegenwoordigt maar oak koude en 

verdriet. 

Paars/violet Positieve associaties: koninklijk, beschaafd en bijzonder. 

Wit 

Zwart 

Grijs 

Negatieve associaties: eenzaam, rouw, pompeus 

Oonkere kleuren lijken streng en verboden. Het symboliseert 

oak diepte voor gevoel, w aardigheid, rijkdom, mys tiek en 

magie. 
Lichter en dichter bij rood geef t een sensueel, verleidelijk 

en stiekem effect, maar oak zoet, cosmetisch en intiem. 

Sommige nuances kunnen bedorven, zwartgallig en 

slaapverwekkend overkomen. 

Wit vertegenwoordigt licht, de hemel, hoop, spiritualiteit, 

heiligheid en onschuld. 

Het staat voor goedheid en schoon. 

Het doet ans meer denken aan serene, klinische 

toepassingen, dan aan betrokken menselijke zorg. 

Zwart is de kracht van de duisternis. 

Het is beangstigend, identificeert zich met kracht. 

Zwart in combinatie met goud is chic, luxe en kwaliteit. 

Grijs is conservatief, stil en kalm, maar oak saai, eentonig, 

passief, zonder !even, gebrek aan energie, geen eigen wil. 

Het wordt vaak geassocieerd met industrie, beton en 

metaal. 

Het is oak belangrijk waar de klelJr wordt toegepast. Dok dit heeft invloed op het karakter, de psychische 
ervaring en de readies op de ruimte. 

Plafond Muren Vloer 

Rood lndringend, Agressief, Bewust, 

vers torend, bevorderend pompeus 
zwaar 

Roze Kwetsbaar, Agressiesuspenderend, Te kwetsbaar, 

comfortabel intiem, te zoet populair 

Oranje S timulerend, Warm, verlichtend Activerend, 
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aandachtzoekend sugges tiegeorienteerde 

Bruin Beklemmend en Veilig en zeker (hout, Beheerst en rus tig 
zwaar minder bij verf) 

Geel Licht, Warm, opwindend tot Ver he ff end en 
lichtgevend, irriterend amusant 
s timulerend 

Groen Beschermend Koel, veilig, rus tig, Natuurlijk, zacht, 
betrouwbaar, passief relaxing, koud 

Blauw Hemels, koud Koud en afs t andelijk, lnspirerend gevoel van 
bemoedigend en makkelijk bewegen 
ruimtelijk uitgediept 

Paarsviolet Wordt zelden qebruikt 

Grijs Schaduwachtig Neutraal tot saai Neutraal 

Wit Leeg Neutraal tot leeg, Ni et om op te lo pen-
s teriel, zonder gevoel 
energie 

Zwart Hot tot Beangs tigend, Vreemd, abstract 
beklemmend kerkerachtig 

Over het algemeen geldt dat warme stralende kleuren ervoor zorgen dat de aandacht naar de omgeving gaat en 

goed is voor vrolijke, actieve ruimtes. Koele kleuren zorgen voor concentratie en kan gebruikt worden voor 

ruimtes waar men moeilijke visuele en mentale taken moet verrichten. De schoonheid van kleur is subjectief. Toch 

zijn er bepaalde mogelijkheden om voor harmonie te zorgen en te zorgen dat kleurencombinaties werken. Hiervoor 
moet je gebruik maken van de kleurenschijf. Manieren om harmonie te bereiken zijn: 

monochromatische harmonieen (1 kleur met variaties in waarde en verzadiging; vb. lichtgroen + puur groen 
+ donker groen) 

analoge of gerelateerde harmonieen (niet meer dan 3 kleuren naast elkaar op de kleurenschijf vb. rood + 

geelrood + geel) 
complementaire schema's (kleuren tegenover elkaar op de kleurenschijf, vb. rood en blauwgroen) 

analoog-complementair (twee kleuren naast elkaar + de complementaire kleur van 1 van de twee) 

verdeelde complementaire harmonie (1 kleur + 2 kleuren grenzend aan de complementaire kleur, vb. rood + 

blauw + groen) 

dubbel complementaire schema's (twee dicht bij elkaar liggende kleuren met hun complementaire kleur, vb. 
geelrood + geel + blauw + paarsblauw) 

Bij het gebruik van kleuren kunnen we varieren in 

tint (kleur), verzadiging (tegendeel van grijsheid) en 

intensiteit (lichtheidl. 

Belangrijk bij de toepassing van kleuren in de 

grootheid 

lint 

intGnsitelt 

voorbei!ld.gradlent beretk 

van bl au•,v-·;io let n aar oroen 
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architectuur is dus harmonie te creeren en ervoor te zorgen dat de kleuren aansluiten bij de gewenste emotie. 
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LICHTVERVUILING EN LICHTHINDER 

Lichtvervuiling is de verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door overmatig gebruik van kunstlicht. 

lndien mensen en dieren hier overlast van ondervinden spreken we van lichthinder. 
Er zijn in ge·1·ndustrialiseerde gebieden steeds minder plekken te vinden waar de hemel echt donker is. Oit komt 
door de toenemende 24-uurs economie. Het meeste kunstlicht concentreert zich rond de Verenigde staten, West

Europa en Japan. Nederland behoort tot een van de meest verlichte landen, wat betekent dat wij het meeste 

kunstmatige licht uitstoten, samen met Belgie en Puerto Rico. Deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. 

Ook al zijn er nog geen wettelijke voorschriften vastgelegd met betrekking tot lichthinder, moeten we 

lichtvervuiling toch zoveel mogelijk beperken of voorkomen. Wel zijn er door de Nederlandse Stichting Voor 
Verlichtingskunde (NSVV) algemene richtlijnen opgesteld voor het beoordelen van lichthinder. Deze worden bij 

openbare verlichting geraadpleegd. 
Toch vinden wij het in de stad eerder te donker dan te licht, omdat licht in de stedelijke omgeving wordt 

geassocieerd met leven. Daar waar iets te doen is, is het licht, valt er iets te beleven. Mensen die in een 

landelijke omgeving wonen, vinden het belangrijker dat het duister is in de directe woonomgeving. De noodzaak van 
verlichting moet worden afgewogen tegen mogelijk negatieve gevolgen voor landschap en fauna. Volgens het 
platform lichthinder moet alleen verlicht worden wat en wanneer nodig is, waarbij tijdschakelaars en 

bewegingsmelders uitkoms t bieden. Het is belangrijk dat alleen datgene verlicht wordt w at uitgelicht mo et worden 

en niet de lucht eromheen. Ook worden gebouwen na een bepaald tijdstip vrijwel niet meer bezocht waardoor het 

niet nodig is het nog te verlichten. Na een bepaald tijdstip zouden de lichten gedimd of uitgedaan kunnen worden. 
Europeanen eisen van stedelijk licht een meer duurzame relatie met het milieu op het gebied van natuurlijke 

schaduw van de nacht. Er zullen nieuwe vormen komen van interactie tussen licht en natuur. Er zal steeds meer 

met kunstlicht gedaan worden. Lichtvervuiling kan onder andere voorkomen worden door lichtbundels beter te 

beheersen. 

Bij Plaza Futura is verlichting op het gebouw wenselijk omdat het gebouw met name in de avonduren functioneert. 
Tijdens de avond moet het de aandacht trekken. Ook komt het nieuwe gebouw van Plaza Futura in Eindhoven te 

staan, waarbij het imago van Eindhoven als lichtstad een belangrijke invloed heeft gehad op de keuze van een 
nachtelijk gebouw. Om toch rekening te houden met lichtvervuiling en lichthinder zal het gebouw na sluitingstijd 

niet meer verlicht worden en zal er bij het ontwerp rekening gehouden zal worden dat het licht niet te veel de 
lucht in schijnt . 
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ENERGIEHUISHOUDING 

Vroeger werd er met name wegens kostenoverweging aan energiebesparing gedaan. 
Tegenwoordig gaat het voor al om milieuoverwegingen. Tijdens elektriciteitsopwekking op 
basis van fossiele brandstoffen komt met name het broeikasgas C0

2 
vrij. De uitstoot van 

broeikasgassen heeft consequenties voor het klimaat, zoals de stijging van de zeespiegel, 

hevige regenval en overstromingen, grotere periodes van droogte en het mislukken van 
oogsten, meer stormen en het smel ten van de gletsjers. 
Bij het ontwerpen van een nachtelijk gebouw moeten we dan oak rekening houden met de 

energiehuishouding. Oplossingen hiervoor zijn het gebruik van duurzame energiebronnen die 
geen broeikasgassen veroorzaken, het verminderen van het elektriciteitsverbruik door 
energiebesparende producten en diensten te gebruiken, en het tijdig uitschakelen van de 
verlichting. Het gebruik van energiebesparende producten is binnen de verlichting erg 
belangrijk, omdat wereldwijd zo'n 19 % van de elektriciteit wordt gebruikt voor verlichting 

waarv an tweederde inefficient is. Zo lijkt de gloeilamp zijn langs te tijd te hebben gehad. 

Deze lamp zet zo'n 95 % van zijn energie om in warmte, waardoor de lichtefficientie 
slechts zo'n 5 procent bedraagt. In mei 2001 liet minister Cramer weten dat hij de 
gloeilamp wilde gaan verbieden. Later liet ze weten dat zulke maatregelen niet nodig zijn 
omdat er genoeg marktinitiatieven zijn om over te schakelen op andere vormen van 

verlichting, zoals LED-verlichting. Cramer wil wel normen op gaan stellen. Zo zal de 
productie van de gloeilamp gestaakt warden en vervangen warden door beter presterende 
verlichting. 

Vaak wordt bestaande verlichting niet vervangen door energie-efficiente verlichting omdat 
de aanschafprijs meestal hoger ligt. Zo warden kantoren vaak gehuurd en bestaat er 
discrepantie tussen wat het aantrekkelijkste is voor de eigenaar en de huurder. De 
eigenaar betaalt de aanschafkosten en kiest hiervoor vaak het goedkoopste. De huurder 
wordt daardoor geconfronteerd met hogere kosten. Om het energieverbruik en daarmee de 
kosten te verminderen is Taskforce Verlichting ontstaan. Ze houden zich bezig met licht 
op het gebied van woningen, openbare verlichting en utiliteitsbouw. Taskforce gaat 
afspraken maken over het uitbannen van de gloeilamp en het versneld invoeren van 

energiezuinige verlichting zoals spaarlampen, LED-lampen en energiezuinige tl-lampen. 

Maar naast het feit dat deze verlichting beter is voor het milieu, hebben deze oplossingen 
een betere kwaliteit licht en zijn voordeliger in het gebruik wat dus uiteindelijk een 
driedubbele winst oplevert: een beter milieu, een beter leefmilieu en minder kosten. 
In het ontwerp wil ik rekening met de energiehuishouding houden door zoveel mogelijk 

gebruik te maken met energiezuinige lichtbronnen te gebruiken. 
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Lichtstad Eindhoven is ontstaan door de vestiging van de Philipsgloeilampenf abrieken in 1912. Vanaf 
dat moment werken onderzoekers, ingenieurs en ontwerpers onophoudelijk aan de nieuwste 
lichttechnologieen. Hier door is licht samen met Philips geworteld in de his torie en cul tuur van 
Eindhoven. Licht is het belangrijkste stadssymbool van Eindhoven. H'et brengt Eindhoven tot leven 
wat duidelijk tot uitdrukking komt in het dagelijkse leven, maar ook in bijzondere evenementen, 
lichtkunst en hoogstaande technologische innovaties. Bijzond.ere evenementen zijn bijvoorbeeld het 
Glow festival wat afgelopen jaar voor de tweede maal georganiseerd ~erd en natuurlijk de jaarlijkse 
lichtjesroute waarmee de stad de bevrijding van de tweede wereldoor log viert . De lichtjesroute is in 
2005 als winnaar verkozen tot 'Eindhovens Trots". Ook heeft Eindhoven het centrum kunstlicht in de 
kunst, op de plek waar vroeger de eerste gloeilampen zijn gemaakt, worden nu de laatste 

ontwikkelingen op het gebied van kunstlicht getoond. 
Het gaat er in Eindhoven niet om dat je all es in de voile schijnwerpers zet, maar over wat je 
allemaal met licht kunt doen. De ambitie van Eindhoven moet volgens de wethouder Mary Fiers dan 
ook zijn om dat wat in Eindhoven aan innovaties en nieuwe technische toepassingen op het gebied 
van licht ontstaat, om dat ook onderdeel te maken van het dage ijkse !even in de stad. Hierdoor zal 
het de identiteit van de stad onderstrepen. Programmamanager Licht Rik van Stiphout heeft een 
plan gemaakt voor de verlichting in Eindhoven: "Licht aan!". In dit document wordt de visie op 6 
aandachtsgebieden omschreven: openbare verlicnting, luminantie van gebouwen en objecten, autonome 
projecten, lichtreclame, evenementen en informatieverlichting. De kerngedachte hierbij is 'laten 
voelen, zien en weten dat Eindhoven de lichtstad is!'. 
Buiten het feit dat Eindhoven zich zowel lok_aal, nationaal als internationaal profileert als lichtstad, 
wil de stad zich ook profileren met het mot ~ o 'leading in technology '. De combinatie van beide zorgt 
ervoor dat nieuwe technieken op het gebied van verlichting als eerste in eigen stad worden 
toegepast. Alie projecten worden volgens het beleid met betrekk.in~ tot ener_giehuishouding in 
principe op basis van het ambitieniveau innovatief benadera. Deze ambitieniveaus die door het rijk 
opgesteld zijn ten eerste actief , ofwel in ieder geval na te streven. Ten twee de voorlopend, ofwel 
de wil om iets extra's te doen en ten derde innovatief; de wens om zich te willen onderscheiden. 
Energiebesparing wordt dan ook niet alleen als absolute doel gezien, maar ook als mogelijkheid om 
tegen gelijkblijvende kosten elders licht toe te kunnen voegen. In het kader van lichtvervuiling 
binnen Eindhoven geldt dat mensen het in het binnenstedelijke gebied eerder te donker dan te licht 
vinden, en dat licht juist hier enorm veel l:ietekenis heeft. Waar licht~ is, is leyen. l.:ichtvervuiling 
blijft een aandachtspunt. 
Vooral innovatie in belangrijk om het imago van Lichtst ad Eindhoven t e behouden. De stad moet zich 
continu aan kunrren pas sen aan de wisselende behoef ten van de moderne, veelkleur ige en levendige 
st ad. 

Het zal duidelijk zijn waarom ik Eindhoven heb gekozen als locatie voor het ont weq;i van een 
nachtelijke publiekstrekker. 



LOKATIE 

Het huidige gebouw van Plaza Futura voldoet niet meer aan de eisen omdat het meer ruimte nodig heeft. 
Oaarom heeft het college van B en W een nieuwe plek gezocht om een nieuw gebouw te vestigen. Oit zal 

moeten gebeuren op het Viktoriakwartier; de driehoek tussen de Mathildelaan, Vonderweg en Gagelstraat, 
vlakbij het PSV-stadion, aan de rand van de binnenstad. Het Vikoriakwartier is onderdeel van het 
Emmasingelkwadrant. Op dit moment zijn het Temporary Art Centre (TAC) en de Ventoseflat op de plek te 

vinden. Vroeger was dit een gesloten bedrijventerrein, maar dit gaat veranderen. De komende tien jaar zal er 

in fases een nieuwe omgeving worden gebouwd. 
Aan de visie hebben 4 partijen samengewerkt; de Vereniging Ventose, de stichting Petri (TAC), Woonbedrijf 
en de gemeente Eindhoven. Het stedenbouwkundige concept is gemaakt door One Architecture in 
samenwerking met Fulco Treffers van 12N STONBW. Op 2 december 2005 is het stedenbouwkundige concept 

voor het gehele gebied voor het eerst publiekelijk gepresenteerd en zijn alle randvoorwaarden en 
uitgangspunten vastgelegd. Pas later is besloten Plaza Futura in dit gebied te vestigen en zijn er 

veranderingen in het plan gekomen. Oeze veranderingen zijn inmiddels in een definitief plan vastgelegd. Via de 
gemeente Eindhoven heb ik dit plan voortijdig kunnen inzien. Volgens Herman Kerkdijk, stedenbouwkundige bij 
de gemeente Eindhoven, zullen er geen grote wijzigingen meer in het plan komen en kan ik het als 

uitgangspunt gebruiken voor het ontwerpen van Plaza Futura. 
Zowel de locatie als het gebouw past goed bij het concept van integratie van kunstlicht. De functies die op 

het Viktoriakwartier Lijn 18 tot 20 uur per dag bruisend en grootstedelijkheid. 

Geschiedenis 
Het Viktoriakwartier heeft zijn naam te danken aan het Viktoriahotel, wat eens op de hoek van de 

Mathildelaan en de Vonderweg heeft gestaan. 
De Ventoseflat was vroeger een tabaksfabriek die gebouwd is in 1876. Tussen 1927 en 1930 is de fabriek 
omgebouwd tot een woon- en winkelgebouw, met het Viktoriahotel op de kop. Het ontwerp van deze 
verbouwing komt van J.M. van der Meij. 

Aan de Gagelstraat bevindt zich het Philips kantoorgebouw en de poort naar de voormalige Philips 
personeelswinkel. Vanaf de Ventoselaan zijn de verschillende stukken fabriek en andere industriele 
architectuur nog goed te zien. 

lnhoudelijk 
De inhoudelijke hoofdopzet van het Viktoriakwartier is dat het een bruisende mix moet worden van design, 
kunst, creativiteit, wonen, uitgaan, horeca, theater en film. In Eindhoven is er een grote druk op het 
creatieve segment. Op deze manier kan het creatieve een integraal onderdeel worden van de stad. Het 
Viktoriakwartier biedt met name werkruimte en podia aan gebruikers of producten die om f inanciele of 

artistieke redenen in het zuiver commerciele circuit geen plek hebben. Oat zijn startende bedrijven en 

kunstenaars, kunst en creatieve bedrijvigheid buiten de mainstream en bijzondere evenementen. Er is sprake 

van cross-over, waarbij makers, toeleveranciers en verkopers in elkaars nabijheid zitten. Kunst en commercie, 
wonen en werken, verblijven en bezoeken komen samen en kunnen van elkaar profiteren. 

Ruimtelijk 

Op dit moment zijn het TAC en de Ventoseflat op het Viktoriakwartier te vinden. Oeze bebouwing wordt 
gerestaureerd en het TAC zal deels getransformeerd worden. Verder wordt er nieuwe bebouwing 
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gerealiseerd. Deze zal samen met de openbare ruimte verweven worden tussen de oude bebouwing. De 
openbare ruimte bestaat uit straatjes, twee patio's in het TAC en een plein. Aan het plein komt een centrale 

as, die van het Viktoriakwartier naar de witte dame loopt. Vanuit het plein zijn alle openbare gedeeltes te 
bereiken. 

Bestaande en monumentale delen 
De Ventoseflat is een gemeentelijk monument wat gerenoveerd zal worden. Op de kop van de flat komt de 
Ventosetoren. In het onderste gedeelte van de toren zal de oude gevel van de Ventoseflat teruggebouwd 
worden, waardoor de voorgevel niet aangetast wordt. Aan de achterkant van de Ventoseflat staan nu 
garageboxen aan de Ventoselaan. Op dit moment is deze plek niet echt uitnodigend, maar dit zal veranderen. 

De garageboxen worden "geopend" door er bedrijf s- en atelierruimtes van te maken. 
Het Temporary Art Centre (TAC) is een broedplaats voor kunstenaars en ontwerpers. Van dit karakteristiek 

industriele gebouw worden twee hoeken afgesneden waardoor er ruimte wordt vrijgemaakt voor het 
Viktoriaplein en een nieuwe straat; de Parallelle Vonderweg. 

De Gagelstraat is een historische route door Eindhoven. In het Viktoriakwartier is nog een fragment van 

deze straat aanwezig. De Gagelstraat wordt onderdeel van een circuit van kleine straten. Belangrijke 
zichtlijnen door deze straat en de gevel van TAC aan deze straat zullen intact worden gehouden. 

Plaza Futura 
Het filmtheater Plaza Futura zal gevestigd worden aan de Vonderweg en de centrale as. De entree en 
horecagedeelte van het gebouw komen te liggen aan de kant van het Viktoriaplein. 

Wonen, werken, winkels, horeca 
Aan de Vonderweg komen twee torens; de Ventosetoren en de Vonderwegtoren, waarin woningen worden 

gerealiseerd. Een van de torens wordt gebouwd voor een bijzondere doelgroep, zoals studenten. De entree 
van de torens ligt in het binnengebied van het Viktoriakwartier. 
Aan de Vonderweg komt een gebouw van twee bouwlagen voor kleine winkelruimte, horeca en (kantoor
)bedrijfsruimte, ook georienteerd op het binnengebied van het Viktoriakwartier. 

Op het TAC wordt aan de kant van het Viktoriaplein een ateliergebouw van twee bouwlagen toegevoegd. De 
mogelijkheid bestaat dat er in de verre toekomst elders boven het bestaande gebouw kan worden uitgebreid. 

Het gebied tussen de gagelstraat en de centrale as is wel meegenomen in het stedenbouwkundige plari, maar 
aangezien deze grond nog niet in bezit is van de gemeente kan er over dit deel nog niks gezegd worden. Het 

is een geldkwestie. 

Massaopbouw 
In het nieuwe Viktoriakwartier is zowel laagbouw als hoogbouw te vinden. De laagbouw zorgt voor 

continu'i'teit in het gebied, met veel samenhang tussen oud en nieuw. De plinten worden zo transparant 
mogelijk gemaakt en verbinden de verschillende onderdelen van het Viktoriakwartier met elkaar. Op de plint 
zijn mogelijkheden voor daktuinen. De hoogbouw zorgt voor accenten en geven een relatie met de grotere 

schaal van het PSV-stadion aan de andere kant van de Vonderweg. 

Architectuur van de Nacht - de integratie van kunstlicht In het ontwerp van Plata Futura 
Afstudeerverslag Annem._rlelce Becx ID 0591776 JI.Iii 2008 



~ - - -- - - - -- - -

- - -

Openbare ruimte 
De openbare ruimte zal gebruikt moeten kunnen worden voor manifestaties en festivals; als podium voor 

verschillende doeleinden. 

Verkeer 
Aan de noord- en westzijde van het gebied zijn respectievelijk de Mathildelaan en de Vonderweg te vinden. 

Deze wegen zijn bestemd voor het doorgaande verkeer. Aan de zuidzijde van het gebied komt een nieuw 
aangelegde weg; de centrale as. Deze as dient als ontsluiting van het gebied en vormt een wandel- en 
fietsroute van Strijp naar de binnenstad. De Gagelstraat verbindt het plein met de Mathildelaan. Binnen deze 
wegen komen straten die toegankelijk zijn voor alle verkeer, voor auto's komt er eenrichtingsverkeer. 

Parkeren 
Er komt een ondergrondse, drielaagse parkeergarage die plaats biedt aan 280 parkeerplaatsen. Deze heeft 
zijn ingang aan de Ventoselaan en uitgang aan de centrale as. 

De visie in 8 thema's 
De vier samenwerkende partijen hebben voor het gebied een gezamenlijke visie geformuleerd die bestaat uit 

acht thema's. Hierin worden de bestaande kwaliteiten van het gebied, de zichtbare geschiedenis en de 
creatieve gebruikers ingezet om een levendige binnenstadswijk met een creatief en cultureel karakter te 
maken. 

1. openbaar en opzienbarend 

2. verbonden met het verleden 

3. ont-moeten 
4. voortdurend veranderend 
5. mul tifunctioneel 
6. echt Eindhovens stedelijk 
1. open en gesloten 
8. aangeboren aantrekkelijk 

Programma 

- restauratie Ventoseflat als woon- en werkflat, 5490 m2, start begin 2009 
- herontwikkeling garageboxen tot creatieve werk- en atelierruimte 
- bouw van de Ventosetoren, o.a. geschikt voor studenten 
- herstel TAC laagbouw met zalen, ateliers en horeca 

- optoppen van TAC, realisatie in 2011/2012 

- bouw van de Vonderwegtoren, met +/- 120 stedelijke appartementen, gereed in 2012 
- aanleg van ondergrondse parkeergarage met 280 parkeerplaatsen, start medio 2009 
- realisatie van winkels, kantoren en horeca 

- bouw van Plaza Futura, geopend begin 2012 
- realisatie van een openbare ruimte geschikt voor openbare evenementen, gereed uiterlijk 2013 
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De s tedenbouwkundige uitgangspunten die uit het voorafgaande in het ontwerp worden meegenomen zijn: 

1. Transparant-openbaar-opzienbarend 
2. Sculpturaal: de uitwerking tussen de 8 meter hoge plint en de kubus moet sculpturaal uitgewerkt worden. 

3. Verweving: overal in het gebied vindt verweving plaats; tussen functies, oud en nieuw en tussen open

gesloten. 

. . 

RANSPARANT SCULPTURAAL VERWEVING 



PLAZA FUTURA 

Plaza Futura is een stadstheater dat bestaat uit een vlakke vloer theater, twee kleine 

filmzalen en een eetcafe. Er wordt vertoond, gediscussieerd, uitgedaagd, verteld, gestudeerd 
en geroddeld. Er warden theater- en filmvoorstellingen gegeven, gerepeteerd voor drama, 
dans en muziek, er worden evenementen en congressen georganiseerd, vergaderd, 
presentaties gegeven, kantoorwerkzaamheden verricht, gemonteerd, gerepareerd en er kan 
gegeten en gedronken worden. Doordeweeks is het op dit moment voor publiek geopend van 
16.30 tot 1.00, op vrijdag tot en met zondag al wat eerder. In het nieuwe gebouw willen ze de 
openingstijden verlengen tot 2.00 in de nacht. Voordat men naar de film of theater gaat kan 

men een hapje eten uit de wereldkeuken, maar ook na de voorstelling is er plek voor een kop 
koffie, een drankje of een borrel in de huiselijke omgeving. De directeur is tevreden over het 
karakter van het huidige Plaza Futura, maar omdat ze weinig zalen hebben zijn de kosten te 
hoog om zo verder te kunnen gaan. Ook willen ze meer films laten zien en meer dans, muziek, 
ballet en theatervoorstellingen kunnen geven. 
Ondanks het feit dat Plaza Futura op dit moment te weinig ruimte heeft wil de directeur 
Geert Colsen het kleinschalige in het nieuwe gebouw behouden. Dit is wat het filmtheater 
onderscheidt van andere bioscopen en theaters in de stad. Bij binnenkomst in het pand moet 
men zich thuis voelen. Oat is op dit moment zeker het geval en veel bezoekers zijn bang dat 
dit verdwijnt bij de komst van het nieuwe gebouw. Maar hier is de directeur heel duidelijk in. 
Hij wil het liefst niks veranderen, alleen meer ruimte voor opslag en meer zalen om meer 
films te kunnen draaien. Op dit moment wordt alle ruimte benut, er staan overal dozen 
waarvoor ze geen opslagruimte hebben. Het moet nog steeds die warmte uitstralen die het 
nu oak uitstraalt. Wei wil hij een breed publiek binnenhalen, wat in het gebouw tot 
uitdrukking zou moeten komen door transparantie . Aan de buitenkant moet het publiek kunnen 
zien wat er binnen gebeurt en vise versa. Hier gaat het in de films en theatervoorstellingen 
die gedraaid in Plaza worden ook om: laten zien wat er in de wereld gebeurt. Ze draaien 
films die voor een intiem publiek aantrekkelijk zijn, geen kaskrakers waar heel Eindhoven naar 

toe komt. De uitstraling die Plaza Futura voor ogen heeft is dat het de stad in huis haalt en 
de ontmoeting tussen mensen en programma centraal stelt. Het gebouw moet die ontmoeting 
stimuleren en organiseren door het bundelen van de functies. Het is de bedoeling dat mensen 

in het gebouw vanuit alle kanten contact met elkaar kunnen hebben en dat de stad als het 
ware wordt binnengehaald in het gebouw. Dit kan gerealiseerd worden door veel glas te 
gebruiken, waardoor Plaza Futura een venster op de wereld wordt. Het gebouw moet ervoor 
zorgen dat het aantrekkelijk is voor een breed publiek. Openheid en ruimtelijkheid zijn 

begrippen die belangrijk zijn. 
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De architectonische uitgangspunten die uit het voorafgaande in het ontwerp worden meegenomen zijn: 

1. transparantie: de transparantie is een van de belangrijkste begrippen voor het ontwerp. Men moet kunnen zien 

wat er in het gebouw gebeurt en het publiek moet naar binnen getrokken worden door de overgang tussen 

buiten en binnen zo klein mogelijk te maken. Ook moeten de binnenruimtes in contact staan met de 

buitenruimtes. 

2. Kleinschaligheid: Plaza Futura staat bekend om zijn kleinschalige steer. Deze willen ze graag behouden; er zijn 

veel mensen namelijk bang dat deze kleinschaligheid verdwijnt bij de bouw van een nieuw filmtheater. 

TRANSPARANTIE KLEINSCHALIGHEID 



PROGRAMMA VAN EISEN 

Het nieuwe gebouw zal groter worden dan het oude. De ru imte voor het ca f e-restaurant wordt drie keer zo 

groot als in het huidige gebouw. De uitstraling moet sfeervol en uitnodigend zijn en het cafe/res t aurant 
moet voorzien worden van een open keuken, zodat de bezoeker kan zien wat er in de keuken gebeurt en dat 
het contact tussen personeel en bezoeker zo groot mogelijk is. De horecaruimte zal gesitueerd worden op de 

begane grond met hieraan grenzend een buitenterras dat een duidelijke relatie met elkaar zal moe t en 
hebben. Op het buitenterras moet een mogelijk komen voor de buitenprojectie van f ilms. Het terras moet er 

zonnig uitzien en er moet wat te zien zijn. 
Er komen 5 filmzalen van verschillende groottes met alien een intiem karak t er die ruimte moeten bieden aan 
totaal 500 bezoekers. Deze filmzalen moeten gegroepeerd gesitueerd worden en moeten geschikt zijn voor 
andere functies, zoals concerten, presentaties, lezingen, kleine muziekvoorstellingen, congressen of 
forumdiscussies. Hiervoor moet er tussen de eerste rij en het doek voldoende ruimte gecreeerd worden. Het 

is het handig een kleedkamer in de buurt te hebben. 
Er komen twee theaterzalen die ruimte bieden aan to t aal 300 bezoeker s. Een van de zalen is de grot e 
theaterzaal voor 200 personen. Dit wordt een vlakke-vloer zaal met een achtertoneel en een tribune die 
inschuifbaar is en waarbij omloop mogelijk is rondom de zaal. De vlakke vloeren moeten ervoor zorgen dat 

het contact tussen de bezoeker en artiest maximaal is. Het achtertoneel dient vooral als opslag voor 
hulpmaterialen. De andere zaal in de theatersalon. Hier moet op elke plek gespeeld en gezeten kunnen 
worden. Deze zaal moet nabij de horeca geplaatst worden omdat de salon ook gebruikt zal wor den voor 
andere doeleinden als feesten en presentaties. Bij de zalen is het belangrijk dat ze een duidelijke verbinding 
met de stad moeten hebben. De transparantie van binnen naar buiten en vise versa is erg belangrijk . Toch 
moeten de zalen ook volledig verduisterd kunnen worden. De los- en laadruimte voor deze zalen moet 
inpandig zijn en er moeten goede voorzieningen komen om de rekwisiet en in de zaal te krijgen. Hiervoor 
moeten twee vrachtauto's van maximaal 18 meter hun spullen binnen kunnen lossen. Alle zalen moeten 

geclusterd worden in verband met het beheer en de verhuurbaarheid. 
Bij binnenkomst via een entree/hal moet men meteen naar de receptie, horeca en verkeersruimte kunnen. De 

receptie krijgt een uitnodigende balie met een afgesloten bijruimte. De foyer/wachtruimte kan gecombineerd 
worden met de verkeersruimte. Ook hier is het zicht naar buiten noodzakelijk en er moeten nissen en hoeken 
beschikbaar zijn waar kleine projecties, vertoningen of installaties zichtbaar zijn. De foyer moet een 
representatief karakter hebben. Vanuit de foyer moeten alle zalen bereikbaar zijn . Het ver keer moe t door 
het hele gebouw plaatsvinden en mensen moeten zich kunnen verplaatsen via liften, rol trappen en gewone 
trappen. 

De logistiek is in het gebouw erg belangrijk. Er moet goed gekeken worden naar parkeren van zowel auto's 
als fietsen, maar ook naar de aan- en af voer voor de horeca, bezoeker s voor het cafe en zakelijke verhuur, 
de artiesten, de rekwisieten en de bezoekers. Ook moeten mindervalide toeschouwer s zelfstandig van all e 
voorzieningen gebruik kunnen maken. 

Ook moet er gekeken worden naar het onderhoud. Het gebouw moet onderhoudsarm zijn en moet gemakkelijk 
schoon te houden zijn. 

In de bijlage staan de benodigde oppervlaktes van de ruimtes vermeld. 
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INTEGRATIE KUNSTLICHT IN ONTWERP 

Er zijn veel mogelijkheden om met kunstlicht om te gaan. Vaak wordt er pas achteraf gekeken naar manieren om het gebouw 
aan te lichten of te verlichten. In het ontwerp zal het voornamelijk gaan over de architectonische verlichting van het 
gebouw. Door uit te gaan van de nachtsituatie moeten we kunstlicht als belangrijkste instrument inzetten om het 
architectonische doel te bereiken. 

Wat zowel in de visie van het stedenbouwkundige plan als bij de wensen voor het nieuwe Plaza Futura terug komt is het 
concept van transparantie. Het is de bedoel ing dat de bebouwing binnen het Viktoriakwartier een transparante plint krijgt 
waardoor bezoekers kunnen zien wat er binnen de gebouwen gebeurt. Ook moeten personen die zich in de gebouwen bev inden 
duidelijk contact hebben met wat er buiten gebeurt. Het doel is de grens tussen binnen en buiten zo klein mogelijk te houden 
en mo gen zel fs in elkaar overlopen. In het s tedenbouwkundige plan komt dit goed tot uitdrukking in de patio's die te vinden 
zijn in het TAC. De openbare ruimte van het gebied is verbonden met deze patio's. 
Om kunstlicht als integraal onderdeel te kunnen zien van de architectuur moeten we dit instrument inzetten om het doel te 
kunnen bereiken. Dit houdt in dit geval in dat we kunstlicht gebruiken om de grens tussen binnen- en buiten het gebouw te 

kunnen vervagen, transparantie te creeren en de verhouding tussen de 8 meter hoge bebouwing en de daarop liggende doos 
sculpturaal te laten verlopen. Verder is ook een warme uitstraling gewenst. 
Door het observeren van nachtelijke verlichting van gebouwen ben ik erachter gekomen dat glazen delen tot een vervaging 
kunnen leiden. 's Nachts wordt de openbare ruimte verlicht en indien een compleet glazen volume oak van binnen verl icht 
wordt, wordt dit als het ware bij de openbare ruimte gevoegd. We kunnen nag beter dan overdag zien wat er achter het 
glas gebeurt omdat het binnen 's nachts lichter is dan buiten. Dit is bijvoorbeeld te zien bij het ING Headquar ters gebouw 
van Erick van Egeraat en Janos Tiba in Boedapest. Dit gebouw is opgebouwd uit een aantal glazen gedeeltes en een aantal 
voornamelijk gesloten delen. Als 's avonds het licht aangaat loopt de openbare ru imte als het ware door in het gebouw. De 
constructie van de glazen gevel is het enige aspect wat nog laat zien dat er een gevel tussen de binnen- en buitenruimte 
zit. De gesloten delen voorzien het andere gedeelte van privacy. En hoewel hier oak veel glas in verwerkt is, sluit het toch 
de binnenruimte af van buiten. 
Door met glas te werken kun je dubbel gebruik maken van de mogelijkheden. De functie van glas overdag is om licht naar 
binnen te laten vallen. 's Avonds gebeurt het omgekeerde en komt het licht van binnen naar buiten. Dit principe is toegepast 
in 'De Volharding", ontworpen door Jan Buys van het bureau Buys en Lursen. Dit gebouw kreeg het et iket van 
lichtarchitectuur wat te maken had met het gebruik van glas en licht en daarmee de avond. Het lichtende vlak betr ekken in 
de architectuur brengt een geheel eigen vormgeving met zich mee. In de avond warden onverlichte muurdelen voor het oog 
minder zichtbaar , waarvoor in de plaats de lichtende vlakken komen. Dit plaatje moet een harmonieus geheel worden. 



- - - - - - ---- - - -- - - - - -- -

- - - - - - . ____ , 

Van dit pr1nc1pe wil ik in het ontwerp gebruik gaan maken. Transparante volumes die bij de publieke omgeving 

betrokken worden en gesloten delen die de publieke delen zullen voorzien van licht. Bij de gesloten delen gaat het om 

de filmzalen, de theaterzalen en algemene ruimtes als toiletten, kleedruimten, opslag en dergelijke. Bij de publieke 

delen moet je denken aan de omgeving, de entree, horeca, verkeersruimte en foyers. Om de grens tussen publiek en 

prive te vervagen worden de transparante ruimtes aan elkaar gekoppeld en tussen de gesloten delen door geleid. Zo 

kunnen de gesloten delen zorgen voor verlichting van de transparante delen en zorgen de open delen ervoor dat er 

een routing naar de gesloten delen mogelijk wordt. Dok kan er door de verweving van transparante en gesloten een 

sculpturale vorm gerealiseerd worden. De s tructuur van volumes moet zowel organisatorisch, functioneel, 

stedenbouwkundig, architectonisch en technisch functioneren. 

De wens van Plaza Futura en een uitgangspunt van het stedenbouwkundige plan is dat niet alleen het zicht naar de 

binnenkant van het gebouw belangrijk is, maar ook vise versa. Men moet vanuit de bebouwing ook contact met buiten 

hebben. Vanuit de dagsituatie is dit niet zo'n probleem, omdat er dan zowel zicht van binnen naar buiten, als van 

buiten naar binnen mogelijk is. 's Nachts is dit een ander verhaal. Ats het gebouw van binnenuit verl icht is, is het wel 

mogelijk om naar binnen te kijken, maar vanuit binnen is er vrijwel geen zicht naar buiten. Om dit te krijgen moet de 

omgeving ook verlicht worden. Oit kan op twee manieren: het licht uit het transparante gedeel te kan doorgetrokkn 

worden naar buiten of het gehele gebouw kan deze verlichting op zich nemen. 

\ l 
I 
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ORGANISA TORISCHE OPZET 

Plaza Futura bestaat in prmc1pe uit 4 onderdelen; een horecagedeelte, een algemeen gedeelte, een filmgedeelte en een 

theatergedeel te. Het is de bedoeling dat de entree vanuit het Viktoriaplein bereikbaar is. Vanuit de entree kan men 

zich verplaatsen naar zowel het horecagedeelte, de receptie en alle zalen. Verder is het belangrijk dat het gehele 

gebouw een bepaalde transparantie krijgt waardoor het publiek kan zien wat er in het gebouw gebeurt en als het ware 

naar binnen getrokken wordt. 
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RUIMTELIJKE OPZET 

Onder het gebied komt een ondergrondse parkeergarage van 3 lagen. Een groot 

gesloten volume is het laden, lossen en op slag gedeel te wat op de begane grond 

mo et komen. Oit moet logis tiek gezien op een functionele plek komen zodat 

vrachtwagens niet op de drukke doorgaande weg (Vonderweg) achteruit hoeven 

steken. Het komt daarom vanuit de centrale as schuin te liggen zodat de 

chauffeurs de vrachtwagen gemakkelijk in de ruimte kunnen rijden en daarna 

weer achteruit terug kunnen steken. Vanuit deze ruimte moet en alle rekwisieten 

getransporteerd kunnen warden naar de zalen met behulp van een goederenlif t. 

- ----

-----

---

Het horecagedeel te zal op de begane grand kunnen komen waardoor het samen kan werken met de andere horeca in 

het gebied en bezoekers oak gebruik kunnen maken van het cafe-restaurant zonder een bezoek te brengen aan het 

film- of theatergedeel te. Aangezien kleinschaligheid binnen het programma er g belangrijk is heb ik besloten het 

restaurant gedeelte te verspreiden over t wee verdiepingen. De benodigde opper vlakte van het res t aurant is namelijk 

630 m2. Door het te spreiden over twee verdiepingen kan er zowel aan het plein als aan de zuidwest kant van het 

gebouw (waar 's avonds nog zon komt) een terras gemaakt warden. 

- -- \ 
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De schuintes van de zalen kunnen interessante ruimtes 

opleveren. Schuine plafonds kunnen prima boven terras, 

restaurant en verkeersruimte. Ook mag de vorm van de zaten 

herkenbaar zijn omdat Plaza Futura wit laten zien wat er in het 

gebouw gebeurt. De zalen zutten zo geplaatst worden dat het 

een transparante band door het gebouw oplevert, die het 

aangrenzende plein aan de voorkant van het gebouw verbindt 

met het aangrenzende groengebied bovenop de aangrenzende 

bebouwing. Door de binnenruimte en buitenruimte te verlichten 

!open de ruimtes 's nachts visueel in etkaar over en worden 

binnen en buiten als het ware met elkaar verweven en dit levert 

's nachts een sculpturale vorm op. 

Het personeel komt zoveel mogelijk bovenin terecht. Zo komt de 

bezoeker deze ruimtes ook niet tegen. 

--·~-- - - --- ----

-- - --~ 

De resterende verdiepingen worden ingedeeld 

wegens functionele redenen. De bezoeker moet op 

een snelle en makkelijke manier naar de 

bestemming kunnen komen. Dit resulteert ertoe 

zowet het filmgedeel te als het theatergedeet t e zo 

snel mogelijk bereikt moet kunnen wor den. 

Aangez ien de grote theaterzaat erg hoog is komt 

deze boven in het gebouw te liggen en de 

filmzalen eronder. Zo hoef je als bezoeker minder 

hoogte te overbruggen. 

----rl 

De theatersalon is de enige zaat die in de 

transparante band is geplaatst. In deze salon 

wordt geoefend, presentaties gehouden en 

dergelijke waardoor men deze wet een 

transparante gevel kan hebben. 
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TRANSPARANTE GESLOTENHEID 

De wens van Plaza Futura is een zo transparant mogelijk gebouw, zodat men kan zien wat er 
zich in het gebouw afspeelt. De filmzalen en grate theaterzaal zijn echter geen functies die baat 
hebben bij een transparante gevel. Juist deze ruimtes behoeven een gesloten gevel waarbij het 
licht binnen goed geregeld kan warden. Om de lichtgevende volumes toch een bepaalde mate van 
transparantie te geven zijn er diverse mogelijkheden om te laten zien wat er in het gebouw 

gebeurt. 

Een mogelijkheid hiervoor is de lichtgevende delen te laten reageren op het geluid erbinnen. Dit 
principe zie je bijvoorbeeld in discotheken en sport- of danscentra. Waar de verlichting reageert 

op de veranderingen in volume en frequentie van de muziek waardoor geluid als het ware 

gevisualiseerd wordt. 

Een andere mogelijkheid is om beeld te converteren naar licht. Deze technologie zie je in 
ambilight tv's terug. De zalen zouden op deze manier de steer van het filmbeeld kunnen 

projecteren naar de publieke ruimtes in de vorm van een zachte lichtgloed. De lichtgloed 
verandert automatisch, zodat deze overeenkomt met de kleuren en helderheid van het beeld. 
Deze techniek is gedeeltelijk oak te herkennen bij de winkelverlichting van een "Promotional shop 
window" (AmbiScene door Philips). De gevel kan zich tijdelijk aanpassen aan een bepaalde scene 
na een druk op de knop. Oak kunnen er boodschappen en beelden geprojecteerd warden. Oak in 
de Shoebaloo schoenenwinkel in de PC Hooftstraat in Amsterdam wordt gebruik gemaakt van dit 
soort scenes. Met behulp van een computerprogramma kan de verkoper het kleurenpatroon van 
het interieur veranderen. 

Een derde mogelijkheid is de sf eer van het beeld letterlijk in de onderliggende publieke ruimtes 
te krijgen. Dit is te realiseren door bij de filmzalen transparante delen in te voegen waardoor de 
film als het ware verstrooid wordt in de omliggende publieke delen. Een voorbeeld hiervan is de 
kapel van Peter Zumthor in Mechernich. Hier zijn open elementen toegevoegd in de gevel 
waardoor het daglicht als lichtpunten binnenvalt. Dit principe omdraaien resulteert ertoe dat de 

kleur en beeld van de film een dynamische steer in de aangrenzende ruimtes oplevert. Deze 
toepassing zal voor mijn project niet erg geschikt zijn. Er warden namelijk overdag oak films 

gedraaid en in de filmzalen in volledige duisternis gewenst. Overdag zou er oak licht naar binnen 
komen. 

Een vierde mogelijkheid is (delen van) het beeld oak op de gevel terug te laten komen, door 

middel van de Vidiwall. Dit is een medium waarop computergestuurde beelden in vrijwel iedere 
gewenste grootte, volgorde en samenstelling warden vertoond. Hierdoor zou de film of beeld van 
het theater letterlijk op de gevel te zien zijn. 
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Deze voorbeelden zijn de inspiratiebron voor een eigen concept voor de gevel. Aan de ene kan wil ik graag de beweging 

in het gebouw la ten zien, van personen die erdoorheen lopen, aan de andere kant is het ook belangrijk te la ten zien 

wat er zich in de ruimte afspeel t. 

Dit heeft geresul teerd in 

1. een gevel die de beweging en aanwezigheid van objecten en personen binnen de ruimte transformeert naar 

licht. Om dit te realiseren komen er aan de binnenkant van de gevel ultrasone sensoren die de afstand tot 

personen en objecten detecteert. Tussen de gesloten binnengevel en een transparante buitengevel worden 

LEDlines op verticale regels geplaatst die deze afstand vertalen in lichtintensiteit . Als personen of objecten in 

de ruimte dichter bij de wand komen, wordt dit vertaald in een lagere lichtintensiteit . Hoe dichter bij, hoe 

donkerder dit dus op de gevel wordt weergegeven. Het werkt als het ware als een soort dimmer . Omdat de 

beweging binnen het gebouw op de gevel gesimuleerd wordt lijkt het of de hele gevel translucent is, terwijl dit 

wordt gerealiseerd met licht. Ter plaatse van vloeren en wanden wordt de verlichting standaard op een lage 

intensiteit ingesteld waardoor daar geen sensoren geplaatst hoeven worden. 

2. om te laten zien wat voor soort film/theaterstuk zich in het gebouw afspeelt heb ik ervoor gekozen om dit 

weer te geven aan de hand van kleuren. lk heb hiervoor drie kleuren gekozen in het geeloranjerode spectrum. 

Uit het kleurenonderzoek blijkt dat drie kleuren die dicht bij elkaar liggen op de kleurenschijf zorgen voor 

harmonie en dat warme kleuren goed zijn voor levendige, vrolijke ruimtes. De kleur rood komt op de gevel als 

er in de achterliggende ruimte films draaien die de emoties actie en liefde oproepen, oranje bij de emoties 

spanning en drama, en geel bij blijdschap. Oeze kleuren passen goed bij de warme sfeer die Plaza Futura wil 

uitstralen. De plek van deze kleuren kan wisselen op de gevel, maar de kleuren zel f blijven vooraf bepaald. 
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De transparante band bestaat uit publieke gedeeltes; de entree. restaurant, bar, verkeersruimte en de 

theatersalon liggen in deze band. Deze band wordt verweven in het "transparant gesloten" gedeelte waarin 

de filmzalen, de grote theaterzaal en de personeelsruimtes liggen. De transparante band wordt in contrast 

gebracht met het " transparante gesloten" gedeelte om de sculpturale vorm duidelijk naar voren te brengen 

en het doorlopen van het plein in het gebouw te benadrukken. Hiervoor steekt de band een stuk uit het 

gebouw die doorloopt in het plein en het dak van de aangrenzende bebouwing. De beglazing van de 

transparante band komt ook naar buiten. Het verschil komt ook naar voren door de horizontale lijnen van de 

vliesgevel op het "transparant gesloten" deel ten opzichte van de verticale lijnen in de transparante band 

van de kolommen. 

Ook qua kleurgebruik komt er contrast tussen beide delen. Zo krijgt het "transparant gesloten" deel een 

gekleurde gevel die het gebouw de gewenste uitstraling geeft . De transparante band wordt daarentegen heel 

neutraal en licht en de materialen die er gebruikt worden moeten ervoor zorgen dat de band overal dezelfde 

helderheid krijgt . Zowel de vloeren als de plafonds worden verlicht door de pendelverlichting die beide 

kanten op schijnt. Om de zitgedeeltes te benadrukken komen er boven de tafels lager hangende 

pendelverlichting. Deze krijgen een naar beneden een lagere kleurtemperatuur wat beter past bij de 

gewenste sfeer . Deze verlichting wordt buiten op het terras doorgetrokken met dezelfde armaturen, alleen 

deze zijn staand. De afstand tussen de lichtbron binnen tot het glas en de lichtbron buiten tot het glas is 

gelijk omdat het licht spiegel t in het glas. Omdat licht niet de hoek omgaat en de gehele band benadrukt 

moet worden komt er op de kop van de rand verlichting. Oit wordt gerealiseerd door fluorescentiebuizen 

schuin in de band op te nemen met een overlapping van ongeveer 10 cm. Ook worden de kolommen ter plaatse 

van de transparante band van bovenaf aangelicht. De transparante band lijkt nog beter in het plein en 

aangrenzende bebouwing over te gaan omdat in de transparante band schijnwerpers worden opgenomen die 

een gedeelte van deze omgeving verlichten. Het resterende gedeelte van het plein wordt door 

s traatverlichting verlicht. 
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MA TERIALISA TIE 

Gevel transparante band: structurele beglazing waarbij het glas verlijmd wordt op de achterliggende aluminium 
constructie. De constructie wordt geanodiseerd omdat anders door inwerking van vocht het aluminium oxideert 
waardoor onthechting van de kitnaad optreedt. 

Transparante band: isolatieglas, met buitenste glasplaat gelaagd met witte translucente folie, glas wordt verlijmd 
onder een hoek. Dit isolatieglas moet er komen omdat er achter het glas lijnvormige fluorescentielampen komen. Deze 
verlichting wordt normaal gesproken alleen binnen toegepast, omdat ze in een koude omgeving minder licht geven, 
waardoor de verlichtingssterkte lager is en dus minder efficient. De fluorescentielampen liggen schuin over de gehele 
hoogte liggen en overlappen elkaar ca. 10 cm aan beide kanten om overal gelijke helderheid te krijgen. Ter plaatse van 
het aangrenzende plein en de aangrenzende bebouwing komen er in dezelfde lijn als de pendelverlichting binnen 
schijnwerpers die het plein en het dak van de aangrenzende bebouwing verlichten, waardoor de verlichting 
doorgetrokken wordt naar buiten. Om op het buitenterras hetzel fde lichtniveau te bereiken als binnen zou een 
lichtberekening gemaakt moeten warden. 

Gevel "transparant gesloten" gedeelte: horizontale vliesgevel die zijn verticale stabiliteit haalt uit de achterliggende 
cons tructie en muren. Op de horizontale profielen warden LED-line2 balustrade aangebracht. T er plaatse van de 
tweede regel warden de LED-lines tegen de bovenregel aangebracht in plaats van op de onderregel zodat deze niet in 
het zicht zit . De LED-line2 balustrade heeft minder LED-lampen (10/m) dan andere LED-lines en hebben een wijde, korte 
bundel die 1 tot 2 meter hoog reikt . Perfect dus voor de gevel en efficient . 

Vloeren: Holcon-vloeren; een vloer die bes taat uit twee betonnen lagen van ongeveer 10 cm met daartussen 
s ta al wapening waartussen leidingen verwerkt kunnen warden, waardoor geen verlaagde pl a fonds nodig zijn. Oak kunnen 
deze vloeren tot 25 meter vrij overspannen wat erg nuttig is voor de grate overspanningen van de film- en 
theaterzalen. Ter plaatse van de filmzalen en grate theaterzaal warden toch verlaagde akoestische plafonds 
toegepast voor grate leidingen, die niet in de vloer verwerkt kunnen warden. 

Vloerafwerking: in de transparante band wordt de vloer helemaal afgewerkt met neutrale tegels, die over het 
buitenterras en op het dak van de aangrenzende bebouwing wordt doorgetrokken zodat als de verlichting 's avonds 
aangaat, de vloeren lijken door te lopen naar buiten. Ze hebben een lichte tint en een lichte structuur zodat de 
verlichting over de gehele transparante band dezelfde helderheid geeft. De algemene verlichting verlicht hierbij zowel 
de vloer als het plafond waarbij de verlichting op een dergelijke manier moet warden berekend dat de 
verlichtingssterkte zo veel is dat elke plek op het plafond en vloer dezel fde luminantie krijgt ( fluorescentieverlichtingl. 
De vloer van de filmzalen en grate theaterzaal wordt voorzien van vloerbedekking. 

Binnenwanden: de binnenwanden zijn niet dragend. Er kunnen eventueel leidingen in de binnenwanden verwerkt warden, 
en kunnen er nisjes met film/theateraankondigingen in gemaakt warden. De wanden die boven constructie-elementen 
staan, zijn zware scheidingswanden, de wanden die hun belasting niet kunnen afdragen naar de constructie zijn lichte 

scheidingswanden. De binnenwanden in de film- en theaterzalen warden voorzien van akoestische platen en de 
resterende binnenwanden warden afgewerkt met stucwerk. De binnenwanden van de laad/los/opslag/technische ruimtes 
warden niet afgewerkt. 

Kozijnen: Voor de wandopeningen op de personeelsverdiepingen zijn in plaats van kozijnen u-profielen toegepast waar 
het glas wordt ingezet. Het glas zorgt ervoor dat de glazen gevel gesloten is en er geen vuil tussenkomt. 

Archltectuur van de Nacht - de lntegratie van kunstllcht in het ontwerp van Pina Futur-a 
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Constructie: betonnen kolommen en liggers met plaatselijk stalen liggers (bijv. ter plaatse van de transparante band). 

De betonnen kolommen in de transparante band warden van boven aangelicht met LED's zodat ze overal dezelfde 

helderheid krijgen als de omgeving en er geen schaduwvlekken ontstaan. 

Sensoren: ultrasone sensoren, die met behulp van pulsen de afstand meten van de muur tot een object/persoon. 

Deuren in "transparant gesloten" gedeelte: op de begane grand zitten een aantal deuren en sectionaaldeuren ter 

plaatse van de laad- en losruimte. Deze zullen voorzien warden van gelaagd glas met een gekleurde (gele) 

translucente folie, zodat ze vrijwel niet opvallen in de gevel. De kleur van de gevel zal ingesteld warden op dezelfde 

kleur. 

DODD 
DOD D 
DODD 
CJ CJ CJ CJ 

Lift: Kone trend lift, representatief en fundioneel 

Beslagtype L 
Lage-lateibeslag 

Trappen: In het gebouw komen zowel gewone trappen (beton) als roltrappen (Schindler) voor. De roltrappen zijn 

comfortabel voor de bezoekers en functioneel omdat een aantal filmzalen en de grate theaterzaal hoger in het gebouw 

gelegen zijn. 

Parkeerkelder: in het werk gestort beton 

Architactuur van de Natht - de int.Pia van kunstllcht In het ontwerp van Plaza Fuhri 
Afstudeenerstag Annemarieke Becx IJ 0591116 Juti 2008 
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De constructie bestaat uit een skelet van betonnen kolommen en liggers met een stabiele kern en wanden en vloeren 

die als schijven werken voor extra stabiliteit. De kolommen zijn onder de hoekpunten van de zalen geplaatst en de 

balken liggen parallel aan de voorgevellijn. Ook rondom het gebouw komen balken. Uitzondering van de 

overspanningsrichting js ter plaatse van filmzaal 2 omdat het hier met de schuine vloer makkelijker is de andere kant 

op te overspannen. Naar boven toe komen steeds minder kolommen in het gebouw en wordt de overspanning groter. Dit 

is geen probleem omdat de gebruikte vloeren (Holcon) 25 meter kunnen overspannen en toch draagkrachtig genoeg zijn. 

Ze zouden het gebouw bijna in een keer kunnen overspannen. Toch heb ik gekozen de overspanning niet zo groot te 

maken zodat de kolommen niet te lomp worden en daar waar mogelijk is toch kolommen geplaatst. Het overstek in de 

hoek linksachter wordt opgevangen door een stalen trekstaaf op de bovenste verdieping. Ter plaatse van de 

transparante band worden de betonnen liggers vervangen door stalen hoedliggers zodat het plafond door kan !open in 

de band naar buiten. Deze stalen liggers zullen volgestort worden met beton om ze extra brandwerend te maken. 
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14 december 2007 
17 december 2007 
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maps.google.nl 
. 'r/w ,;a 1ribed1 ij ·.com 

www.laatheldonkerdonker.nl 
~w meuwbouwwoningen.nl 
www.lirhtvarmgevers.com 
w w art. ft erl eriledve.rl ch t ing.nl 
www etapl1ghting ram 
www ramselaar nel 
www uttwente nl 
www.il b-en er t ainme11t lOlll 

www Mrmann nl 
www schueco nl 

COMMUNICA TIE 

13 december 2007 
07 januari 2008 
14 januari 2008 
16 januari 2008 
31 januari 2008 
31 januari 2008 
31 januari 2008 
18 februari 2008 
7 maart 2008 
20 maart 2008 
27 maart 2008 
31 maart 2008 
5 mei 2008 
11 juni 2008 
12 juni 2008 
12 juni 2008 

Ohr. Geert Colsen, directeur Plaza Futura, 28 november 2007 
Mevr. Lieve, Philips Lighting, 11 december 2007 
Gertjan Vromans, Woonbedrijf SWS, 23 januari 2008 
Herman Kerkdijk, Gemeente Eindhoven, 1 februari 2008 

RELEVANTE BEZOEKEN 

Het nationale lichtcongres 
Glow festival Eindhoven 

8 november 2007 
15 november 2007 

Plaza futura 28 november 2007 
Philips Lighting 11 december 2007 
Vakbeurs licht en architectuur 24 januari 2007 
Gemeente Eindhoven 1 februari 2008 
Lezing "licht en kleur in de architectuur" - Martine Knoop 11 februari 2008 

------

Lessen "praktische verlichtingskunde" 7S570 - Martine Knoop 28 januari 2008, 25 februari 2008, 3 maart 

2008, 17 maart 2008, 21 april 2008 

BRONNEN PLAATJES 

Thomas Alva Edison, pagina .... , 
St. Pieters Basiliek 
Edisons lichttoren 
Coney island 
Seagr am bJilding 
Tr hman building 
t ank of Amer it:a I , we1 

. ii wi1<.I[ di.. ( 

architecture of the night 
architecture of the night 
kermrs. weo -1 og.1rl 
rrh i tec l ure !:IT Ire night 

archit ec ture "t t he night 
arch ifet turi: :>f the rnght 
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Gloeilamp 

Haiog enlamp 
( ompatte rluoresrert i . l ~tf'p 

Target Interactive Breezeway 
0-toren 
T -mobile Headquarters 
I ~d 

Pa\./ er gl <::s 
Luminex 
Luminous wallpaper 
Kantoorgebouw Begijnenhof , pagina .... 
Stadhuis Vilvoorde, pagina ... . 
Hoofdkantoor ING, pagina ... . 
St. Catharinakerk, pagina .. . 
KPN-toren, pagina ... 

Michael Chevalier, pagina .... 
Galleria fashion store, pagina 
( ol or ~ 1Cper1ence pyramide 

Textuur 

Color Experience Pyramid 
Psychologische aspecten kleur 
Licht hinder 
Luchtfoto viktoriakwartier 

3d s tedenbouwkundig plan 
Plaza futura 

Ing hoofdkantoor 
Discotheek 
Ambilight 
Kapel Mechernich 
Vidiwall 

Shoebaloo 

Promotional shop window 
Roltrap 
Lift 
Sectionaaldeuren 
Ultrasone sensoren 

"tJww wikip~dia.nl 
www lml .eu 
www auralight.nl 
.1ww r o.ork111ttic .com 
.arrhite l l ura.supereva.com 
"'ww medi d ,.hi ecru re org 

"'"' wikipfllia.nl 
materia 
materia 
'-'W /1 jona amson.com 
www l\yht ing.phltlps.com 
www l1ghtina ph1lips com 
www.eea-ar h te I s.co111 
www gloweindhoven nl 

30grns.rom 
Eigen foto 
stalic .fll kr .com 
color environment and human r espon!;e 

Sheets praktische verlichtingskunde 
Color, Environment & Human Response 

www.wikipedia.nl 
www. platformlichthinder.nl 

maps.live.com 
DO gemeente eindhoven 

'·'' n t1 tall nl 
www.e-architect.co.uk 

ww f1rmamdl ~ aal rl 
crave.met .co.uk 

w • dr' hit r. enw L.n! 
l ighting.philips.com 

w ·.o1m~1er-vans hooli'.'n.nl 
Views and solutions 
w w c timdl er nl 
'WW"-' kone.nl 
www hormann nl 
-www 9l1.1bal-b2b-nel work.ram 
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BEGRIPPENLIJS T 

Kleurtemperatuur = de kleurimpressie van een lichtbron. Hoe hoger de kleurtemperatuur hoe keeler de kleur. Warmwit 
licht = 3000 K Keel licht = 5500 K 

Continu spectrum = in het uitgezonden licht ontbreken geen tussenliggende kleuren. 
Lichtstroom (<I>) = de totale hoeveelheid licht die door een lichtbron per seconde wordt uitgezonden (in lumen) 
Lichts terkte (II = de lichts troom die wordt uitges traald in een bepaalde rich ting (in candela) 

• Zonlicht: 100.000 - 130.000 lux 

• Daglicht, indirect zonlicht: 10.000 - 20.000 lux 

• Bewolkte dag: 1000 lux 

• Kantoor: 200 - 400 lux 

• Erg donkere dag: 100 lux 

• Schemering: 10 lux 

• Donkere schemering: 1 lux 

• Volle maan: 0, 1 lux 

• Kwartier maan: 0,01 lux 

• Nieuwe maan zonder wolken: 0,001 lux 

• Bewolkte nacht zonder maan: 0,0001 lux 

Rendement van een lichtbron = de totale lichtstroom van een lichtbron per Watt elektrisch vermogen die aan de bran 
wordt geleverd 

Kleurweergaveindex = het getal dat aangeeft in welke mate een lichtbron de kleuren tot zijn recht laat komen 
(maximaal 100) 

• Ra=90-100 uitstekend 

• Ra=B0-90 geed 

• Ra=60-60 matig 

• Ra<60 slecht 
Luminantie (L) = de gemeten helderheid van een lichtbron of een oppervlak 
Verlichtingssterkte (E) = hoeveelheid licht die op een oppervlak valt 
Reflectie = De hoeveelheid gereflecteerd licht hangt af van het soort oppervlak, de invalshoek en de spectrale 
samenstelling van het licht. Op donkere oppervlakken wordt het voor een klein deel gereflecteerd, terwijl op heldere 
(witte) oppervlakken een groat deel wordt gereflecteerd. Ruwe oppervlakken verdelen het licht in elke richting, terwijl 
gladde oppervlakken het licht onverdeeld reflecteren ender dezelfde hoek aan de andere kan van de loodrechte lijn als 
de invalshoek. Hiermee kun je lichtbundels richten naar plaatsen waar je ze wilt hebben. 

Absorptie = Als het licht geabsorbeerd wordt verdwijnt het als het ware in het oppervlak en wordt omgezet in 
warmte. De absorptie van licht maakt het object danker voor de golflengte van de invallende straling. 
Transmissie = Transparante materialen laten een deel van het licht door dat op hun oppervlak valt. 
Br eking = Als een lichts traal het scheidingsvlak pas see rt van twee media met verschillende optische dichtheid wordt 
de straal gebroken. Dit wordt veroorzaakt door de verandering van de snelheid van het licht bij verschillende optisch 
dichtheden. 
lnterferentie = lnterferentie is de gelijktijdige werking van twee bewegingen die elkaar belemmeren of juist versterken. 
Dit is bijvoorbeeld te zien bij olie; verschillende delen van de oliefilm zorgen ervoor dat de verschillende gel flengtes in 
het witte lirht zich met elkaar mengen en verschillende gel flengtes (=kleuren) produceren.Ambilight = een concept van 
Philips, waarmee een zachte lichtgloed op de wanden rend uw TV wordt geprojecteerd. De lichtgloed verandert 
automatisch, zodat deze overeenkomt met de kleuren en helderheid van het beeld. Ambilight verbetert het contrast, de 
kleur en de details die u waarneemt. Hierdoor hebt u het idee dat u naar een breder beeld kijkt . Er is ook aangetoond 
dat Ambilight de druk op uw ogen vermindert, want er wordt een aangenamere kijkervaring gecreeerd. 
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BIJLAGE 1 • programma van e1sen 

Na am aantal stoelen breedte 

Theater T.1. grote zaal 1 200 18 

T.2. achtertoneel 1 18 

T.3. theatersalon 1 100 12 

T.4. kleedkamer 5 6 5 

T.5. toilet I douche 2 5 

I T.6. technische ruimten 4 
T.7. op slag /laden-I os sen 1 12 

T.8. kantoor 1 5 

Film F.1. zaal l 1 150 13 

F.2. zaal ll 1 120 13 

F.3. zaal Ill 1 100 12 

F.4. zaal IV 1 90 10 

F.5. zaal V 1 50 9 

F.6. projectieruimte 2 5 
F.7. opslag/werkplaats 1 5 

F.8. kantoor 1 5 
I 

Foyer P.1. foyer /wachtruimte 3 
P.2. leesruimte 1 6 
P.3. garderobe 1 8 

P.4. toilet ten 1 8 

Horeca H.1. cafe/restaurant 1 
H.2. vergaderruimte 2 25 8 
H.3. terr as 
H.4. garderobe 1 5 
H.5. keuken 1 8 
H.6. koel ing/ vriesruimte 1 4 
H.7. op slag 1 8 
H.8. toilettenblok 1 8 
H.9. kantoorhoreca 1 5 

Algemeen A.1. kantoren 11 25 5 
A.2. receptie 1 5 
A.3. kantine/ ontmoetingsruimte 1 10 
A.4. werkplaats 1 10 
A.5. op slag 1 8 
A.6. archief 1 8 
A.7. kopieerruimte 1 5 
A.8. computers/netwerk 1 5 
A.9. toilet ten 2 2 
A.10. poetsmiddelen 
A.11. W-ruimte 
A.12. elektra-ruimte 

Totaal excl. PM-posten 

Archltectuur van de Nacht - de lntegratle van kunstlicht in het ontwerp van Plaza Futura 
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diepte aant al m2(netto) 

28 504 
5 90 
15 180 
4 100 
2 20 

66 
20 240 
4 20 

1220 

18 234 
15 195 
14 168 
13 130 
13 117 

10 100 
8 40 
4 20 

1004 

PM 
6 36 
5 40 
5 40 

116 

630 
8 128 

8 40 
8 64 
4 16 
8 64 
5 40 
4 20 

1002 

4 220 
4 20 
8 80 
8 80 
8 64 
5 40 
4 20 
4 20 
2 8 

PM 
PM 
PM 

552 

NVO 3894 



BIJLAGE 2 holcon vloeren 
Innovatieve manicr van betonvloeren storten bespaart flink op bouwkosten Holcon: nieuw systeem van 

--

- - -

\ I , I \ 
01 

o4' • I'\ A I r""'-.. - - - ·· r"""'\_ - !"!lo - -I - - ----- - - -

betonbewapening 

vrijdag, 04 apr 2008 14:0 I I Door: De Ondernemer 

MARKELO - Een nieuw kantoor, bedrijfspand of openbaar gebouw 
realiseren zonder dater verlaagde plafonds of afwerkvloeren nodig zijn 
om leidingen in weg te werken, is nu mogelijk dankzij een nieuw 
systeem van betonwapening.Holcon heet het systeem, dat betonnen 
overspanningen tot vijfentwintig meter mogelijk maakt zonder dat er een 
massief voorgespannen vloer met een dikte van een meter voor hoeft te 
worden gestort. De nieuwe manier van betonnen vloeren met een grote 
oppervlakte realiseren bespaart vijftien tot twintig procent op de 
bouwkosten, stellen de initiatiefnemers. Constructeur Chiel Bartels 
bedacht het inmiddels gepatenteerde systeem. Bartels gaat het op de 
markt brengen met Holterman Wapeningsstaal in Markelo, dat de 
ontwikkeling financierde en de verkoop op zich neemt."Met dit systeem 
kun je een twintig meter brede vloer realiseren die een belasting van drie 
ton per vierkante meter kan dragen, zonder dat er een meter dik beton 
met wapening gestort hoeft te worden", zegt constructeur Chiel Bartels. 
Bij het Holcon systeem is er sprake van een betonnen ondervloer met 
een dikte van tien tot vijftien centimeter. Daartussen komt de 
staalwapening en op die wapening rust een weer tien tot vijftien 
centimeter dikke bovenvloer. De crux van het systeem zit in de wijze 
waarop de wapening is gelast. Bij traditionele wapening wordt gebruik 

gemaakt van hechtlas-techniek, bij het Ho-tee systeem is de wapening constructief gelast; de las is net zo sterk als de 
stalen staaf waarop de las is gemaakt. De tussenruimte die op die manier tussen de twee betonnen vloeren ontstaat kan 
worden gebruikt om leidingen door te leggen of om installaties in aan te brengen. "Een gebouw veroudert doorgaans 
niet doordat de muren dreigen in te storten, maar doordat installaties en leidingen niet meer aan de modemste eisen 
voldoen. Met dit nieuwe systeem van prefab vloeren kun je installaties en leidingen vervangen zonder te hoeven slopen. 
Je kunt er makkelijk bijkomen", zegt directeur Gerard Holterman van Holterman Wapeningsstaal. "Bovendien buigt 
onze vloer bij een overspanning van twintig meter maar een centimeter door en betonvloeren met klassieke 
betonwapening zeven centimeter bij een overspanning van zeventien meter. Je hebt bij ons systeem bij grote 
overspanningen minder kolommen en wanden nodig en ook daarin zit een dee! van de besparing op de bouwkosten." 
Bij een aanbesteding voor een school in Midden-Nederland, waarin betonnen vloeren met een totale oppervlakte van 
14.000 vierkante meter moesten worden aangebracht en een overspanning van achttien meter, schreef Holterman als 
laagste in. Het verschil in prijs met de een na laatste inschrijver bedroeg bijna tien procent. Om de markt te overtuigen 
van de zegeningen van het Holcon systeem, laat Holterman de nieuwbouw van een kantoor op zijn bedrijfsterrein -
totale vloeroppervlakte 6.000 vierkante meter - in slow motion uitvoeren. "Ik wil graag dat potentiele klanten komen 
kijken. Hier kun je zien hoe het Ho-tee systeem wordt toegepast." Bij een overstelpende vraag uit de markt, is 
productiecapaciteit zijn enige probleem, erkent Holterman. "Ik heb twee betonfabrieken in Duitsland met een 
gezamenlijke productiecapaciteit van 250.000 vierkante meter per jaar. Binnen twee jaar kan ik die capaciteit opschalen 
naar een miljoen vierkante meter. lk heb stille hoop dat dit noodzakelijk zal blijken." 

Bron: ~ i p://www.deondt=rnemer.nt/ar ll<el/393 65/lnnova l ievi: ma11 ier van an be I onbewapenina 
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