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vooRwooRD

het boek dat voor u ligt is de verslaglegging van mijn 
afstudeerproject, waaraan ik de afgelopen driekwart jaar 
heb gewerkt. het eerste deel van dit werk presenteert een 
nieuw ontwerp voor de renovatie en herbestemming van 
het huidige hoofdgebouw van de tu/e. in het tweede deel 
presenteer ik een nieuw gevelontwerp voor de hoogbouw.

eerder heb ik samen met mijn zeven medestudenten 
uit het afstudeeratelier onderzoek gedaan naar het 
huidige hoofdgebouw van de tu/e. Dit onderzoek omvat 
uitgebreide architectonische, bouwkundige en technische 
analyses en probeert het hoofdgebouw in een theoretische 
en historische context te plaatsen. hieruit is het boek ‘hg 
2.0 | het hoofdgebouw van de tu/e ‘ tot stand gekomen. 
tezamen vormen deze boeken het project waarop ik 
afstudeer aan de master architecture, building and 
planning van de technische universiteit eindhoven.

De resultaten zijn tot stand gekomen dankzij een schat 
aan informatie die ik in een aantal bronnen geraadpleegd 
heb en dankzij de expertise van verschillende partijen. 
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar prof. dipl.-ing. 
Christian rapp en ir. ruurd roorda voor de begeleiding 
en sturing tijdens mijn afstudeerproject. Daarnaast wil 
ik graag  de oskamera group b.v. bedanken voor het 
geveladvies (in het bijzonder rens Demarteau) en Dienst 
huisvesting voor het verstrekken van alle informatie. 

als laatste wil ik graag mijn medeafstudeerders bedanken 
voor de prettige samenwerking binnen het atelier en de 
onderlinge steun (tim de graag, wilbert de Koning, ruben 
otten, bob romijnders, Joep rutgers, tuan tu en rianne 
van wijngaarden).

Marco Notten,

eindhoven, augustus 2013
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inleiDing

De campus die architect en stedenbouwkundige s.J. 
van embden ontwierp voor de toenmalige technische 
hogeschool eindhoven is ondertussen meer dan vijfenvijftig 
jaar oud. gedurende deze periode is de voormalige 
hogeschool uitgegroeid tot een belangrijke universiteit 
en is het gehele onderwijslandschap onderhevig geweest 
aan grote veranderingen. Niet alleen de inrichting van de 
campus is sterk veranderd, maar ook de visie op het hoger 
onderwijs en de manier waarop we dit faciliteren.

omdat de structuur van de huidige universiteitscampus 
door deze ontwikkelingen niet meer goed in het huidige 
tijdsbeeld past, zijn er plannen ontwikkelt voor een 
nieuwe inrichting, onder de naam ‘Campus 2020’. hierin 
komen de plannen naar voren waarin Dienst huisvesting, 
verantwoordelijk voor de vastgoed- en parkontwikkeling 
van de tu/e, op een duurzame manier de campus en haar 
gebouwenvoorraad probeert te ontwikkelen. in het nieuwe 
campusplan worden alle faculteitsgebouwen rondom 
een ‘groene loper’ gesitueerd. het hoofdgebouw is één 
van de bestaande gebouwen aan deze ‘groene loper’ die 
gerenoveerd en herbestemd zal worden.

in de nieuwe plannen zal het hoofdgebouw tot op de 
betonnen constructie gestript worden. De belangrijkste 
nieuwe gebruikers van het hoofdgebouw worden de 
faculteit industrial Design (iD), de faculteit industrial 
engineering & innovation sciences (ie&is) en de tu/e 
Diensten. het doel is om het hoofdgebouw in een 

duurzaam en energiezuinig gebouw te transformeren, 
met een prettige leer- en werkomgeving en waar op een 
flexibele manier ingespeeld kan worden op toekomstige 
ontwikkelingen binnen het onderwijslandschap. Daarnaast 
moet het gerenoveerde hoofdgebouw weer zichtbaar 
maken voor welke kernwaarden haar universiteit staat. 
het antwoord op dit vraagstuk heeft in deel i van dit boek 
geresulteerd in een gebouwontwerp voor de renovatie en 
herbestemming van het hoofdgebouw van de tu/e. 

Naast het totaalontwerp is er een gevelontwerp 
gemaakt voor het hoogbouw van het hoofdgebouw. 
De oorspronkelijke gevel voldoet niet meer aan de 
duurzaamheidseisen en zal daarom vervangen worden. 
De huidige gevel wordt bovendien gekenmerkt door 
een sterk vertroebeld architectonisch beeld, waarin de 
oorspronkelijke kernwaarden van het ontwerp niet meer 
goed naar voren komen. het nieuwe masterplan schrijft 
een alzijdige vliesgevel voor, die het hoofdgebouw een 
state-of-the art uitstraling moet geven. Deel ii focust zich 
op de vraag hoe de gewenste architectonische expressie 
ingevuld kan worden met een duurzaam gevelontwerp.
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De aanleiding om te kiezen voor het afstudeeratelier 
‘het tu-hoofdgebouw als model’ is tweeledig van aard. 
De belangrijkste reden is dat ik binnen dit project de 
twee meest actuele thema’s binnen de hedendaagse 
architectuur met elkaar kan combineren, namelijk 
‘herbestemming’ en ‘duurzaamheid’.  

een enorme gebouwenvoorraad uit het industriële tijdperk 
en de wederopbouwperiode zorgt de laatste jaren voor 
een stormvloed aan dergelijke opgaves. Daarbij komt dat 
bedrijven hun activiteiten steeds meer naar de rand van 
de stad hebben verplaatst. voormalige fabrieken, loodsen 
en andere historische gebouwen komen daardoor leeg te 
staan. Naast de prominente binnenstedelijke plekken die 
deze gebouwen innemen, bezitten ze een enorme potentie 
aan architectonische kwaliteiten. bovendien hebben 
de gebouwen vaak een belangrijke historische, sociale 
of culturele rol vervuld in de maatschappij. het op een 
duurzame manier herbestemmen van dergelijke gebouwen 
is daarmee een belangrijk onderdeel geworden van onze 
praktijk. het hoofdgebouw van de tu/e als casestudie 
biedt mij de mogelijkheid om op een ontwerpende manier 
te onderzoeken hoe het gebouw het beste op een duurzame 
manier gerenoveerd kan worden. 

Naast de persoonlijke interesse die ik heb in de twee 
thema’s die typerend zijn voor de architectuur van onze 
tijd, denk ik mij met dit afstudeerproject het beste mijn 
kwaliteiten te kunnen ontwikkelen als architect in spe. 
ondersteund door twee praktiserende architecten denk 
ik dat dit een goede voorbereiding is op de toekomstige 
praktijk.

aanleiDing
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pRobleemstelling Doelstelling

het doel van dit ontwerpende onderzoek is om een 
mogelijke benaderingswijze te formuleren voor de 
renovatie en herbestemming van het hoofdgebouw van de 
tu/e. Daarin wordt stelling genomen in de vraag hoe men 
om kan gaan met de historische en architectonische lading 
van dit vijftig jaar oude onderwijsgebouw. het onderzoek 
kan als model dienen voor toekomstige ontwerpopgaves 
die met dezelfde probleemstelling te maken hebben. 

specifiek biedt het afstudeerverslag een aanpak voor het 
ontwerpen van een nieuwe gevel op een oude structuur, 
waarbij eerst onderzoek is gedaan naar de historisch 
en theoretische context. het ontwerp en de toelichting 
beschrijven op welke manier ik denk dat de nieuwe 
gevel een relatie moet hebben tot de gevel van het 
oorspronkelijke ontwerp. verder probeer ik een positie in 
te nemen in het debat over de rol die de tektoniek van de 
oude gevel moet spelen in het nieuwe gevelontwerp.

verder hoop ik dat dit ontwerpende onderzoek Dienst 
huisvesting van de tu/e zal helpen bij het formuleren van 
een realistische en scherpe ontwerpopgave voor de gevel.

het hoofdgebouw van de tu/e heeft voor vele mensen een 
speciale  betekenis. Niet alleen voor individuen, maar ook 
voor de stad eindhoven. pragmatisch gezien blijft er na het 
strippen van de bestaande constructie alleen een naakt 
betonskelet over. echter, naast deze fysieke overblijfselen 
blijven er ook vele immateriële restanten over van dit ruim 
vijftig jaar oude onderwijsgebouw. 

Deel i focust zich op de vraag hoe met deze historische 
en architectonische lading van het oorspronkelijke 
hoofdgebouw kan worden omgegaan.

architectonisch gezien is gevel van het hoofdgebouw een 
prachtig voorbeeld van het functioneel modernisme uit 
de jaren vijftig. De bijbehorende expressie en tektoniek 
zijn sterk gerelateerd aan de gedachtes, bouwtechniek en 
materialen uit de jaren vijftig. De vijftig jaar die volgden 
na oplevering, stonden bol van nieuwe ontwikkelingen 
in de bouwkunst en architectuur. Dit heeft gezorgd voor 
nieuwe relaties tussen enerzijds constructie en techniek 
en anderzijds de architectonische expressie ervan. is het 
nastreven van de oude geveltektoniek, in een verlangen 
naar het conserveren van het bestaande architectonische 
beeld, daardoor nog wel te rechtvaardigen? 

het gevelontwerp in deel ii van dit boek geeft antwoord 
op de vraag op welke manier de nieuwe gevel een relatie 
aangaat met de architectonische kernwaarden van het 
oorspronkelijke ontwerp en met de bestaande constructie 
van het gebouw. op basis van een historisch en theoretisch 
onderzoek naar de betekenis van tektoniek wordt stelling 
genomen in het geschetste spanningsveld. 
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Deel i 

een ontweRp vooR De Renovatie van Het HoofDgebouw

in dit deel van het boek presenteer ik mijn visie op de renovatie en herbestemming van het nieuwe 
hoofdgebouw. het plan zal geïntroduceerd worden middels de stedenbouwkundige inbedding op de 
universiteitscampus. vervolgens zal ik het gebouwconcept en de nieuwe gebouwvorm van de laagbouw 
toelichten aan de hand van een massastudie. hierna volgt een programmatische invulling van het 
hoofdgebouw, op basis van het programma van eisen (verkregen van Dienst huisvesting). Dit resulteert in 
de plattegronden van alle verdiepingen en in een drietal doorsneden. vervolgens zal ik het ontwerp voor 
de hoogbouw toelichten aan de hand van een aantal isometrieën. Deze geven een overzicht van het soort 
onderwijs- en werklandschap ik voor ogen heb voor de verschillende hoogbouw gebruikers. in het laatste 
deel van dit hoofdstuk zal ik de ontwerpopgave voor de gevel formuleren en het installatieprincipe van de 
hoogbouw toelichten. Deze randvoorwaarden dienen als basis voor het gevelontwerp in deel ii.
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1
het hoofdgebouw in aanbouw
(bron: archief oD205 
stedenbouw + landschap)
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steDenbouwkunDige inbeDDing
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lanDschapsplan tu/e science park
in 2011 is door Quadrat een nieuwe visie ontwikkeld voor de 
universiteitscampus, in de vorm van het landschapsplan 
tu/e science park. [1] hierin worden de ambities voor 
de universiteitscampus van de technische universiteit 
eindhoven geschetst voor het komende decennium. 
het doel is om een belangrijke nationale universiteit te 
worden met internationale allure. Naast een compactere 
universiteit wordt er ruimte geboden aan hoger onderwijs, 
een bedrijvencampus en de huisvesting van studenten en 
phD’s. 

De renovatie van het hoofdgebouw vraagt ook om een 
hernieuwde visie op de inbedding van het gebouw in 
haar context. Daarbij heb ik gekeken naar de visie in het 
landschapsplan en naar de oorspronkelijke waardes uit 
het stedenbouwkundige ontwerp van van embden.

Campusplan

[1]
achterberg, p. (2011)

[2]
Colenbrander, b. veldpaus, l. 
Damen, h. huids, N. (2012), 
p. 35

3D-monDriaan
De werking van de campus is gestoeld op drie belangrijke 
componenten, namelijk: landschap, bebouwing en 
infrastructuur. 

“De manier waarop van embden met deze zogenaamde 
‘CiaM-begrippen’ is omgegaan, is representatief voor 
de functioneel modernistische stedenbouw die werd 
toegepast op de campus.” [2]

van embden wilde de landschappelijke kwaliteiten van 
het terrein combineren met ‘het beste van de stad’. De 
campus kreeg een open en stedelijk karakter waarin 
voldoende plek was voor groen. Daardoor had je vanuit de 
industrieel vormgegeven bebouwing altijd zicht op groen 
en vice versa. De ruimtelijke kwaliteit van de tu/e-campus 
wordt gevormd door de samenhang tussen schaalniveaus 
en een getrapte hiërarchische uitwerking van de groen- en 
infrastructuur, aangevuld met de precieze positionering 
van gebouwen.

De plancomponenten groen, rood (bebouwing) en zwart 
(infrastructuur) zijn in elkaar verweven en vormen samen 
een compositorisch geheel. De door vlakken, lijnen 
en elementen gevormde campus heeft hierdoor zowel 
een stedelijk als landschappelijk karakter. De sociale 
buitenruimte wordt ondersteund door een netwerk aan 
loopbruggen die de eerste verdiepingen van alle gebouwen 
aan elkaar verbindt. 

“het totaalplan voor de campus laat zich lezen als een 
3D-Mondriaan.” [2]

2
tableau van Mondriaan
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groen
voor van embden was de inzet van groen van groot 
belang. Door middel van getrapte schaalsprongen 
heeft hij het element groen als samenbindend element 
toegepast. grote parken vormden de basis van de campus. 
rondom veel gebouwen lagen grote grasvelden, zodat 
het leek alsof deze gebouwen “geland” waren in het 
groen. via parkstroken en tuinen ontstond een vloeiende 
buitenruimte. Daarnaast fungeerde het groen op veel 
plekken als alternatieve routing voor de voetganger, naast 
het infrastructurele raster.

ter plaatse van de tuin worden de stenige gebouwen 
vervlochten met het groen. Dat is goed te zien in de 
overhoekse tuinen, bijvoorbeeld ter plaatse van het noord-
west volume van de laagbouw. “in de tuinen ontworpen 
door Mien ruys, bemiddelen hagen en heesters tussen de 
gebouwen.”  [3] er is gebruik gemaakt van bomen om het 
grote groen over te laten lopen in het kleiner groen.

infrastructuur (zwart)
het originele campusplan kent ook een getrapte 
hiërarchische opzet op het gebied van infrastructuur. De 
entree tot het hoofdgebouw vond plaats via een zijweg 
van de hoofdontsluiting en een voorplein. in het originele 
ontwerp werd het hoofdgebouw in alle windrichtingen 
ontsloten. De twee hoofdingangen waren oorspronkelijk 
aan de zuid- en westzijde. De overige twee entrees 
waren secundair. De sociale buitenruimte wordt in het 
oorspronkelijke plan ondersteund door een netwerk aan 
loopbruggen. Deze verbinden de eerste verdiepingen van 
alle gebouwen aan elkaar, het ‘sociale niveau’ genoemd.

[3]
De ingenieur, jaargang 76, nr. 
30, 24 juli 1964

3
3D-Mondriaan in de 
kleuren van de functioneel 
modernistische stedenbouw 
(eigen interpretatie tableau)
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het ontwerp voorziet in twee entrees, namelijk aan de 
zuid- en noordzijde, waarmee de oorspronkelijke west- 
en oostentree vervallen. De zuidelijke entree aan de 
groene loper zal voornamelijk gebruikt gaan worden 
door studenten en docenten die vanaf het station komen. 
Doordat in het nieuwe campusplan alle faculteitsgebouwen 
rondom de groene loper gesitueerd gaan worden, zal de 
zuidentree ook veel door het voetgangersverkeer vanaf de 
andere gebouwen gebruikt worden. De noordelijke entree 
daarentegen zal veelal gebruikt worden door gasten en 
personeel die met de auto op de campus arriveren. zij 
parkeren hun auto in een meerlaagse parkeergarage ten 
noorden van De zaale, de weg die onder het hoofdgebouw 
doorloopt, of op de parkeerplaats ten noorden van het 
auditorium. ondanks het feit dat de zuidentree frequenter 
gebruikt wordt, is er geen onderscheid gemaakt in de 
noord- en zuidentree. 

De transformatie van het bouwvolume van de laagbouw 
betekent dat er een heldere structuur ontstaat die goed 
afleesbaar is van de hoogbouw. De lengterichting van het 
gebouw komt centraal te staan door de entrees op de twee 
koppen van het gebouw te situeren. De open ruimte tussen 
de verschillende laagbouwvolumes krijgt niet langer een 
gebruiksfunctie, maar dient dankzij het groene karakter 
als rustpunt in de grote laagbouw. bovendien is het prettig 

er is ingezet op ruime ondergrondse fietsenstallingen in de 
kelder van het hoofdgebouw. De oostelijke fietsenstalling 
is voor personeel en  medewerkers. De westelijke 
fietsenstalling, groter van omvang, meer gebruikt en 
dichterbij de ontsluitingswegen van de campus, is voor 
studenten. beide fietsenstallingen hebben twee entrees, 
waarvan eentje ter plaatse van de twee “patio’s”.

via de expeditieweg aan de oostzijde kunnen goederen via 
een hellingbaan de kelder van het hoofdgebouw ingebracht 
worden. via de fietskelder heeft men toegang tot de liften 
van het hoofdgebouw. hier bevindt zich ook de werkplaats.

4
plankaart infrastructuur

entrees hoofDgebouw
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primaire ontsluiting
secundaire ontsluiting
expeditiewegen
parkeermogelijkheid
entree hoofdgebouw
entree fietsenstalling
fietsenstalling hoofdgebouw
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bij de inrichting van het terrein rondom het nieuwe 
hoofdgebouw is rekening gehouden met de kernwaarden 
uit het oorspronkelijke ontwerp van van embden. “een 
groot park werd via een parkstrook en een tuin letterlijk 
en figuurlijk verbonden aan het individuele gebouw.” [4] Dit 
principe is bij het hoofdgebouw niet duidelijk herkenbaar, 
door de grote hoeveelheid aan parkeerplaatsen en 
bestrating rondom de laagbouw. het schema op deze 
pagina toont op welke manier ik de kernwaarden van het 
oorspronkelijke campusplan opnieuw wil inzetten om het 
hoofdgebouw te verbinden met de campus. bovendien 
voeg ik de patio als vierde groenelement toe aan dit 
rijtje. De patio is wel terug te vinden op andere plekken 
binnen de campus maar vloeit daar niet over in de groene 
buitenruimte.

De plankaart op de rechterpagina toont hoe de 
verschillende schaalniveaus van groen zich binnen het 
nieuwe landschapsplan tot elkander verhouden. De 
nieuwe groene loper is op campusniveau de drager 
van de groenstructuur en tevens het grootste park. op 
verschillende plekken zijn groene uitlopers te vinden, 
zogenaamde parkstroken. gebouwen die vrijwel direct aan 
de groene loper liggen zijn verbonden door middel van 
tuinen. De westzijde van het hoofdgebouw is ingericht als 
parkstrook en fungeert op campusniveau als een uitloper 
van de groene loper. grenzend aan de gevels van de 
laagbouw bevinden zich tuinen die ervoor zorgen dat het 
hoofdgebouw opnieuw verbonden wordt met de campus. 
groen dient hier om het gebouw te laten “landen”. 

voornamelijk de buitenruimte aan de westzijde van het 
hoofdgebouw zal intensief door fietsers en voetgangers 
gebruikt gaan worden. hier bieden overhoekse tuinen 
en trappen een alternatieve routing op de overige 
infrastructuur. in tegenstelling tot de westzijde zal de 
(expeditieweg) aan de oostzijde nauwelijks als routing 
dienen voor de campusgebruikers. er is daarom ook geen 
toegang mogelijk tot de tuinen aan de oostzijde.

groene loper

pa
r

k
st

r
o

o
k

patio

tu
in

en

[4]
Colenbrander, b. veldpaus, l. 
Damen, h. huids, N. (2012), 
p. 35

5
opbouw hoe groenelementen 
het gebouw aan de campus 
verbinden

6
plankaart groenstructuur

groenstructuur
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park - groene Loper
parkstrook
tuinen
patio’s
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inRiCHting DiReCte Context

westzijDe: functioneel groen
De westzijde van de laagbouw wordt ingericht als park 
en leent zich daardoor prima om hier te verblijven. De 
plek hiervan lijkt logisch doordat bijna alle fietsers en 
voetgangers via de westzijde van de laagbouw zich over de 
campus verplaatsen. bovendien heb je hier het grootste 
gedeelte van de dag geen last van de schaduwwerking van 
de hoogbouw. Daardoor is het hier aangenaam verblijven 
in de pauze’s en in de middag. De stenige ruimte is hierop 
ingericht door voldoende zitgelegenheden te plaatsen. 

De lange gefragmenteerde parkstrook aan de westzijde 
van de laagbouw verbindt de groene loper aan het 
hoofdgebouw. Deze parkstrook is opgedeeld in blokken 
zodat er nieuwe looplijnen ontstaan. De borders zijn van 
lage beplanting voorzien, maar ook op voldoende plekken 
van gras. Daardoor kan je ook hier verblijven. De randen 
van de borders zijn bovendien ingericht om hierop te zitten. 

een primair ontsluitingspad voor fietsers en voetgangers 
scheidt de parkinrichting en het groen bij het auditorium. 
trappen rond de hoeken van de laagbouw faciliteren een 
alternatieve routing voor de campusgebruikers. 

gras
lage beplanting
grindkoffer

oostzijDe
in tegenstelling tot de westzijde is de oostzijde van 
de laagbouw niet ingericht als functioneel groen. er 
is daardoor geen toegang tot deze tuinen. Dat is ook 
overbodig, gezien de looplijnen van de campusgebruikers. 
De getrapte tuinen aan de oostzijde dienen om het gebouw 
te laten “landen” in het groen en om de gebruikers van de 
laagbouw een prettig zicht naar buiten te garanderen. 

toegankelijkheiD
zoals eerder beschreven is de fietsenstalling voor 
docenten en medewerkers gescheiden van de 
studentenfietsenstalling. aan de westzijde is de bestaande 
toegang behouden. voor deze ingang is meer verhard 
maaiveld aangelegd, om een soepele verkeersstroom 
voor de ingang te garanderen. De toegang tot de oostelijke 
ondergrondse fietsenstalling gebeurd via de bestaande 
hellingbaan, die ook door het expeditieverkeer gebruikt 
wordt. Deze nieuwe ondergrondse fietsenstalling is van 
een extra toegang voorzien bij de noordelijke hoofdentree 
van het hoofdgebouw. Deze vormt gelijkenissen met de al 
bestaande tweede toegang tot de huidige ondergrondse 
fietsenstalling, bij de zuidelijke hoofdentree.

7
inrichting directe context van 
de laagbouw
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ontweRpvisie en gebouwConCept
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vertroebelD beelD
een te nadrukkelijke tweedeling in het van het huidige 
hoofdgebouw zorgt voor een vertroebeld architectonisch 
beeld op gebouwniveau. eind jaren negentig is de 
laagbouw getransformeerd door wytze patijn. De oorzaak 
van de tweedeling die het huidige hoofdgebouw sindsdien 
kenmerkt, is terug te brengen tot een aantal oorzaken. 

De samenhang wordt ten eerste verstoord door het gebruik 
van constrasterende materialen en het gebruik van gevels 
die in essentie ver van elkaar staan. samen met het feit dat 
de oriëntatie en vorm van de hoog- en laagbouw erg van 
elkaar verschillen, zorgt ervoor dat de volumes zich tegen 
elkaar afzetten. foto’s uit 1963, vlak na de oplevering van 
het gebouw, tonen aan dat er in de oorspronkelijke situatie 
wel degelijk sprake was van architectonische samenhang. 

nieuwe volumineuze veRHouDingen

8
situatie 1963

9
situatie 2011

ondanks dat de gevels niet hetzelfde waren, zorgde 
het gebruik van dezelfde materialen voor een betere 
samenhang. 

een andere oorzaak vindt men bij de hoofdentree aan de 
zuidzijde van het gebouw. in de oorspronkelijke situatie 
zijn de betonnen tafelconstructie en de hoogbouw duidelijk 
afleesbaar. Deze lijken als samenhangende volumes, zowel 
letterlijk als figuurlijk, de laagbouw te overschaduwen. in 
de huidige situatie is er, door het naar voren trekken van 
de entree, sprake van een onduidelijke samensmelting 
van volumes en materialen. verschillende factoren zorgen 
ervoor dat het hoog- en laagbouw volume niet meer goed 
apart afleesbaar zijn en dat er geen sprake meer is van 
architectonische samenhang.
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10 (linksboven)
huidige situatie

11 t/m 15
volumestudie naar de 
laagbouw en naar een 
betere afleesbaarheid van de 
onderlinge volumes
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De huidige verschijningsvorm van de laagbouw vormt de 
bottleneck in het duidelijk aflezen van het hoofdgebouw. 
Middels een vormstudie, waarvan de belangrijkste 
varianten op de vorige pagina te zien zijn, heb ik onderzocht 
wat een nieuwe verschijningsvorm voor invloed heeft op 
het ensemble van volumes. het uitgangspunt daarbij is dat 
de laag- en hoogbouw duidelijk als afzonderlijke volumes 
af te lezen moeten zijn. gelijkenis in de architectonische 
kwaliteiten van de gevels moeten voor een onderlinge 
samenhang zorgen.

De twee afbeeldingen op deze pagina tonen de gekozen 
nieuwe verschijningsvorm van de laagbouw. De laagbouw 
wordt getransformeerd naar twee duidelijk afleesbare 
rechthoekige volumes. Door de oost-west oriëntatie 
van deze volumes, staan ze haaks op het hoogbouw 
volume. ze worden onderling verbonden door een breed 
verbindingsstuk, dat onder de tafelconstructie tussen 
de betonnen kolommen ligt. Dit ‘tussenlid’ vormt een 
belangrijke spil in de routing van de laagbouw. De 
hoofdentrees liggen onder de betonnen tafelconstructie 
en komen in hetzelfde vlak te liggen als de aangrenzende 
gevels van de laagbouw.

het duidelijk afleesbaar maken van de laagbouw ten 
opzichte van de hoogbouw ligt in lijn met de verdeling van het 
programma van eisen. De hoogbouw van het hoofdgebouw 
wordt een soort van ‘bedrijfsverzamelgebouw’ waarin 
de  faculteiten ie&is, iD en de tu/e Diensten gevestigd 
worden. De laagbouw daarentegen wordt als open 
leercentrum ingericht (vergelijkbaar met de studieruimte 
in het Metaforum), met een meer openbaar karakter en 
in gebruik door studenten en medewerkers van de gehele 
universiteit.

De open ruimte tussen de twee rechthoekige laagbouw 
volumes wordt ingezet als patio en wordt enkel doorkruist 
door de loopbruggen richting het Metaforum en het 
auditorium.

nieuwe afleesbaarheiD
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16 + 17
Nieuwe situatie op 
stedenbouwkundig niveau

18
huidige laagbouw structuur

19
Nieuwe laagbouw structuur, 
patio’s hebben hun intrede 
gemaakt tussen de twee 
laagbouwvolumes
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maaivelD aanlanDingen 
De tekeningen op de rechterpagina tonen op welke manier 
de verschillende laagbouwvolumes zijn verbonden met 
de directe context. elke hoek van de laagbouw heeft een 
andere aanlanding gekregen, eentje die past bij . Constante 
factor in alle aanlandingen is de gevel ter plaatse van de 
begane grond en de eerste verdieping. Deze vouwt zich als 
een doorlopende band om alle laagbouwvolumes heen.

onderaan deze pagina is de aanlanding van het noordoost 
volume nader uitgewerkt, ter plaatse van de fietsenstalling 
voor de medewerkers en docenten. het biedt een kijkje in 
de werkelijke inrichting van het maaiveld.

20 (links)
aanlanding fietsenstalling van 
docenten en medewerkers 
(noordoost volume)

21
aanlanding noordelijk 
laagbouwvolume

22
werking van patio’s en 
tussenlid van de laagbouw

23
aanlanding zuidelijk 
laagbouwvolume
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pRogRamma van eisen

De gebruikers
om tot een evenwichtig programma van eisen te komen is 
het belangrijk een goed beeld van de gebruikers te krijgen. 
in het voorzonderzoek van dit afstudeerproject hebben we 
middels interviews in beeld proberen te krijgen wat de 
dagelijkse praktijk van de toekomstige gebruikers van het 
hoofdgebouw inhoudt.

inDustrial Design
De studenten van deze faculteit besteden veel tijd aan 
projecten en er wordt veel in groepen gewerkt (ateliers). 
De begeleiding gebeurd vaak in groepen en het contact 
tussen studenten en docenten/medewerkers heeft een 
informeel karakter. ze brengen relatief veel tijd door op 
de universiteit en daardoor is het belangrijk dat ze op een 
aangename plek met voldoende daglicht kunnen werken. 
Naast het projectwerk en overige opdrachten hebben ze 
een relatief klein aantal uren college. verder besteden ze 
geregeld tijd in de werkplaats om prototypes te maken. 
hierin zal voorzien worden d.m.v. een eigen werkplaats, 
zodat de werkplaats van vertigo ontlast wordt. 

De docenten en medewerkers van deze faculteit zijn in het 
verlengde van de studenten bezig met innovaties en staan 
meer open voor nieuwe werklandschappen zoals open 
kantoortuinen.

inDustrial engineering & innovation sciences
De studenten van deze faculteit zijn een stuk minder 
aanwezig op de universiteit en zijn minder gehecht aan 
een vaste werkplek voor een groot gedeelte van de week. 
ze brengen voornamelijk in de bachelor veel tijd door in 
de collegebanken. Naast de vakken die met een tentamen 
worden afgesloten, zijn er ook vakken die in groepen 
van vier tot zes personen afgesloten worden met een 
praktische opdracht of project. op een rustige plek zou 
het overleg over deze projecten en het voorbereiden van 
gezamenlijke presentaties plaats moeten vinden. Na een 
dergelijke vergadering gaan de studenten veelal zelf aan 
de slag, thuis of op de universiteit. 

De docenten en medewerkers van ie&is zijn 
conservatiever dan bij de faculteit iD. ze komen vaak vanuit 
de bedrijfskundige hoek waar van nature een sterkere 
hiërarchie heerst. ze lijken minder open te staan voor 
kantoortuinen en open werklandschappen en zijn meer 
gehecht aan het private karakter van een werkplek.
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Industrial Design (ID) werkruimte studenten 5,5 800 75 3300

kantoorruimte medewerkers 8,0 162,2 100 1300

onderzoek 565

LUCID (studievereniging ID) 100

e-atelier 77

fotostudio 31

exposoitieruimte 200

totaal 5573

Industrial Engineering werkruimte studenten 5,5 1400 65 3194

& Innovation Sciences kantoorruimte medewerkers 8,0 263,5 100 2125

(IE & IS) magazijn / opslag 825

Industria (studievereniging IE) 100

Intermate (studievereniging IS) 50

laboratoria IS 670

totaal 6964tabellen 1 + 2:
pve faculteiten
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TU/e Diensten DIZ 8,0 70 / 113 100 2070

DH 8,0 36 / 45 100 1128

DPO 8,0 34 / 49 100 429

DFEZ 8,0 49 / 61 100 422

CEC 8,0 39 / 51 100 578

D ICT 8,0 41 / 57 100 1019

DAZ 8,0 72 / 108 100 1113

totaal 7164

tu/e Diensten
 ▪ Dienst interne zaken (Diz).      

verantwoordelijk voor facilitaire dienstverlening aan medewerkers, studenten en 
medegebruikers.

 ▪ Dienst huisvesting (Dh).       
totale vastgoedontwikkeling, parkmanagement en beheer van de 75 hectare aan 
terreinen van tu/e science park.

 ▪ Dienst personeel en organisatie (Dpo).      
biedt tu/e-medewerkers een omgeving waarin ze optimaal kunnen presteren.

 ▪ Dienst financiële en economische zaken (Dfez).   
financieel-economische dienstverlening.

 ▪ Communicatie expertise Centrum (CeC).    
ondersteunt en adviseert de hele tu/e bij communicatievraagstukken en 
verantwoordelijk voor het tu/e-communicatiebeleid.

 ▪ Dienst informatie- en Communicatietechnologie (iCt).    
verzorgt de iCt-infrastructuur voor de gebruikers op de campus. 

 ▪ Dienst algemene zaken (Daz).      
o.a. bestuurssecretariaat, College van bestuur, universiteitsraad, studium 
generale, sportcentrum, bureau voor promoties en plechtigheden en de 
coördinatie van het leonardo-programma).

tabel 3
pve tu/e Diensten
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Eindhoven School of werkruimte studenten 5,5 38 75 157

Education (ESoE) kantoorruimte medewerkers 8,0 20 100 160

totaal 317

overig functies gedeelde bar 150

fietsenkelder 1500

kantine 1000

collegezalen 1180

Faculty Club 600

totaal 4430

TU/e Innovation Lab kantoorruimte medewerkers 8,0 25 100 200

totaal 200

Strategic Area’s kantoorruimte medewerkers 8,0 7,5 100 60

totaal 60

Dean + staf Bachelor 
College & Graduate 
School

kantoorruimte medewerkers
8,0 4 100 32

totaal 200

tabellen 4 t/m 8
pve eindhoven school of 
education, tu/e innovation 
lab, strategic area’s, Dean 
+ staf bachelor College & 
graduate school, overige 
functies
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funCtionele invulling op gebouwniveau

kelDer
in het midden van de kelder zijn twee collegezalen 
geplaatst (ieder 210 zitplaatsen) die met het nieuwe 
bachelor College ondersteuning gaan bieden aan de 
faciliteiten in het auditorium. ze zijn zowel vanuit de hoger 
gelegen verdiepingen, als bij binnenkomst als fietser 
of voetganger, eenvoudig te bereiken. verder bevinden 
zich op niveau -1 twee aparte fietsenstallingen. eentje 
is openbaar toegankelijk voor studenten. in de kelder 
bevindt zich ook een werkplaats voor de faculteit iD. De 
beide studieverenigingen van de faculteiten krijgen hun 
eigen bar in de kelder, zodat ze voor geen overlast kunnen 
zorgen. De bestaande magazijnopslag van de bibliotheek 
blijft gehandhaafd. De kelder wordt gecomplementeerd 
door twee installatieruimtes op de kopzijdes van de kelder.

laagbouw
De gehele laagbouw is ingericht als een studie- en 
leercentrum, vergelijkbaar met het Metaforum. het 
heeft een open volledig open karakter en biedt plek voor 
studenten van de faculteiten uit de hoogbouw, maar ook 
voor overige campusgebruikers. beide laagbouwvolumes 
hebben nabij de entree een open tentoonstellingsruimte 
en nabij de zuidentree, naast de receptie, kan je via een 
vide direct in de werkplaats kijken. als bezoeker  krijg je 
op allerlei manier gelijk een kijkje in de keuken van de 
universiteit en de faculteiten. De laagbouw is in zones 
opgedeeld. De lengteas van de laagbouw, lopend van 
entree naar entree, is verkeersrouting. 

hoogbouw
De faculteiten en tu/e Diensten in de hoogbouw zijn zo 
geplaatst dat ze altijd maximaal om één liftkern liggen. 
Daardoor is het voor bezoekers eenvoudig om hun 
bestemming via één liftkern te bereiken en worden binnen 
de faculteit nooit te grote afstanden afgelegd. op de tweede 
verdieping is de dubbelhoge kantine gevestigd, de plek 
waar de alle gebruikers samenkomen. De studenten van iD 
en ie&is zijn naast elkaar geplaatst, zodat ze van elkaars 
faciliteiten gebruik kunnen maken. bovendien zijn de 
ruimtes op deze manier onderling uitwisselbaar, wanneer 
de ene faculteit een ruimtegebrek heeft en de andere 
faculteit te ruim in haar jasje zit. De onderzoeksafdelingen 
van de faculteiten vormen de schakel tussen de studenten 
en docenten. rondom de liftkernen zijn algemene 
functies geplaatst. bovenin de hoogbouw bevinden zich 
de tu/e Diensten. Deze zijn nabij de eindhoven school of 
education (esoe) en het tu/e innovation lab geplaatst, 
voor onderlingen kennisuitwisseling. ook de faculty Club 
is hier gevestigd, voorzien van een patio.

installaties
De hoedanigheid van het gebouw vraagt om een duidelijke 
scheiding van installaties. ten eerste door de gebouwvorm 
en ten tweede doordat de plattegronden en functies totaal 
onvergelijkbaar zijn. De installatietechniek van laagbouw, 
die gedeeltelijk behouden kan blijven, wordt in de kopse 
kanten van de kelder geplaatst. De installatietechniek voor 
de hoogbouw wordt bovenop de hoogbouw geplaatst.

24
programmatische invulling op 
gebouwniveau - langsgevel

25
programmatische invulling 
op gebouwniveau - 
dwarsdoorsnede
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faculteit Industrial design (Id)
faculteit Industrial engineering & Innovation Sciences (Ie&IS)
tu/e diensten
eindhoven School of education (eSoe) & tu/e Innovation Lab
algemeen - faciliteiten
faculty Club
onderzoek
kantine
open studielandschap
collegezalen
werkplaats
bars studieverenigingen
archief
fietsenstalling
installatieruimte

faculty Club

onderzoek iD

studenten ie&is

studenten ie&is

algemeen,
faciliteiten

open studielands.open studielands.

collegezalen werkplaatsfietsenstalling
opslag bibl.

patio

medewerkers iD

studenten iD

studenten ie&is

medewerkers ie&is

tu/e-Diensten

tu/e innovation lab
eindhoven school of education (esoe)

onderzoek iD

kantine
studieverenigingen, bureau

automatisering, service desk

colloquia-
zalen en 

vergader-
ruimten

onderzoek ie&is

faculty Club

installaties

opslag - bibliotheek magazijn
fietsenstalling overig

installaties bar intermate 
+ industriainstallatiesbar lucid

open studielandschap open studielandschap

vergaderruimten



38

gebouwontweRp
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kernen
in tegenstelling tot de huidige situatie, zijn de kernen open 
en overzichtelijk ontworpen. tegenover de liften zijn op de 
vaste vloeren de toiletten geplaatst en op de tussenvloeren 
vrije werk- en zitplekken. wanneer men vanuit het 
trappenhuis een verdieping betreedt, heeft men gelijk een 
doorkijk dwars door het gebouw. rondom de liftkernen 
en toiletten zijn functies geplaatst met een gezamenlijke 
functie of openbaar karakter. Dat zijn overal dubbelhoge 
ruimtes en dit kan variëren van colloquiumzalen tot 
onderzoeksruimtes voor de faculteiten. 

26
liftkernen in de hoogbouw
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werklanDschappen
De plattegrond van de hoogbouw wordt gekenmerkt door 
dubbelhoge ruimtes, met in de middenbeuk op alle vaste 
vloeren kleinere en grotere overlegruimtes. De flexibele 
tussenvloer wordt incidenteel tot de gevel gelegd. Dit kan 
worden aangepast aan de wensen van de faculteiten en 
tu/e Diensten. plekken waar men langere tijd aan één 
stuk moet werken zijn allemaal aan de gevel geplaatst. in 
elk compartiment bevindt zich één extra trap, die ervoor 
zorgt dat je snel van een vaste vloer naar een flexibele 
tussenvloer kan lopen. in de middenbeuk is dit verzorgd 
door twee losse trappen. op de koppen van het gebouw is 
dit verzorgd door de noodtrap. Deze zit geheel in het zicht 
en voldoet aan de eisen van het nieuwe bouwbesluit.

27
werklandschappen in de 
hoogbouw
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branD- en rookcompartimentering
De plattegrond van de hoogbouw is in zes compartimenten 
opgedeeld. per compartiment, dat door de dubbelhoge 
ruimtes logischerwijs uit twee vloeren bestaat, is een 
maximaal vloeroppervlak aanwezig van 1000 m2. Door 
alles beneden dit maximum te houden is het niet nodig 
om een sprinklerinstallatie aan te leggen. in sommige 
compartimenten is de limiet nog  niet bereikt. hier is het in 
de toekomst mogelijk om de flexibele vloer uit te breiden. 
verder zijn de noodtrappenhuizen op de kopse kanten 
van het gebouw een apart compartiment, net zoals de 
liftkernen met de trappenhuizen. brand- en rookscheiding

28
brand- en 
rookcompartimentering van 
de plattegrond
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installatieschacht

installatieschachten
per compartiment is minimaal één installatieschacht 
aanwezig. De grote hoeveelheid aan verticale schachten 
zorgt ervoor dat de schachten in horizontale richting 
kleiner gedimensioneerd kunnen worden. ter plaatse van 
de liftkernen en noodtrappen op de kopse kanten van het 
gebouw is gebruik gemaakt van schachten die al aanwezig 
zijn. De schachten in de middenbeuk van de plattegrond 
kunnen eenvoudig gemaakt worden. per stramien ligt hier 
gedeeltelijk geen vaste betonvloer.

29
verticale schachten t.b.v. 
installatietechniek
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DooRsneDen & plattegRonDen

langsDoorsneDe
De langsdoorsnede laat goed zien hoe de collegezalen 
zijn gepositioneerd in de laagbouw en hoe deze bereikt 
kunnen worden. De collegezalen kunnen vanuit de twee 
fietsenkelders betreden worden en vanuit de as van het 
gebouw. hier verbindt een open trappenhuis de kelder met 
de bovenliggende verdiepingen van de laagbouw. hier is 
een directe aansluiting met de loopbruggen, het ‘sociale 
niveau’ van de universiteitscampus.
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30
langsdoorsnede (aa)
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31
Dwarsdoorsnede bb’
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32
Dwarsdoorsnede CC’



kelDerniveau -02

magazijn bibliotheek
collegezalen
bars studieverenigingen
installatieruimte laagbouw
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plattegrond niveau -02



fietsenstalling
collegezalen
werkplaats
tu/e Strategic area’s
toiletten
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plattegrond niveau -01



open studielandschap
hoofdreceptie
tentoonstellingsruimte
toiletten
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plattegrond niveau 00



open studielandschap
toiletten
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plattegrond niveau 01



faculteit Id
faculteit Ie&IS
kantine
algemeen / faciliteiten
tentoonstellingsruimte
onderzoek
toiletten
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plattegrond niveau 02 + 03



faculteit Id
faculteit Ie&IS
algemeen / faciliteiten
onderzoek
toiletten
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plattegrond niveau 04 + 05



faculteit Id
faculteit Ie&IS
algemeen / faciliteiten
onderzoek
toiletten
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plattegrond niveau 06 + 07



faculteit Id
tu/e diensten
algemeen / faciliteiten
onderzoek
toiletten
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plattegrond niveau 08 + 09



faculteit Id
tu/e diensten
faculty Club - restaurant
eindhoven School of education - tu/e Innovation Lab
algemeen
toiletten
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plattegrond niveau 10 + 11
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weRklanDsCHappen

Dit hoofdstuk gaat over de onderwijs- en werklandschappen 
van de verschillende gebruikers binnen het hoofdgebouw. 
op de rechterpagina wordt de isometrie van de vierde en 
vijfde verdieping getoond omdat dit als een representatieve 
verdieping gezien kan worden. hier zijn alle soort 
gebruikers van het hoofdgebouw vertegenwoordigd. De 
overige isometrieën in dit hoofdstuk zijn snedes uit deze 
verdieping.

De eerste twee isometrieën tonen het onderwijslandschap 
waar de studenten van de faculteit iD kunnen werken. De 
derde en vierde isometrie tonen het onderwijslandschap 
voor de studenten van de faculteit ie&is. De laatste twee 
isometrieën tonen het werklandschap van de docenten 
en medewerkers van de faculteit ie&is. het is tevens 
een voorbeeld werklandschap voor de docenten en 
medewekers van de faculteit iD, de tu/e Diensten en 
andere organen binnen het hoofdgebouw (esoe en tu/e 
innovation lab). 
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onderwijslandschap 
faculteit Industrial design

onderwijslandschap
faculteit Industrial engineering 
& Innovation Sciences

voorbeeld werklandschap 
docenten en medewerkers

42
isometrie verdieping 4 en 5
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43
vloer 4: onderwijslandschap 
voor de studenten van de 
faculteit industrial Design

binnen het onderwijslandschap voor de faculteit iD zijn 
veel grote tafels aanwezig, waaraan de studenten hun 
projectwerk kunnen uitvoeren. ze werken hier relatief 
een groot gedeelte van de week aan project. enkele 
lounge meubels bieden de mogelijkheid om even tot rust 
te komen en inspiratie op te doen. in de middenbeuk zijn  
enkele overlegruimtes aanwezig. ze maken het mogelijk 
dat docenten in alle rust projectbegeleiding kunnen geven. 
rondom de trap- en liftkern zijn lounge meubels aanwezig 
en tafels waaraan projectwerk kan worden uitgevoerd. 
wanneer men vanuit het trappenhuis of de liften komt, 
zorgt de openheid voor een optimale beleving van het 
onderwijslandschap.
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vloer 5: onderwijslandschap 
voor de studenten van de 
faculteit industrial Design

er is alleen in het midden een tussenvloer aanwezig. De 
dubbel hoge ruimtes die daardoor ter plaatse van de gevel 
ontstaan, zorgen voor een prettige werksfeer en een goede 
daglichttoetreding. De tussenverdieping biedt studenten de 
mogelijkheid om in alle rust individueel te kunnen werken. 
Men kan zich volledig terugtrekken of werken aan de 
balustrade. individuele werkplekken worden afgewisseld 
met grote tafels waaraan men projectwerk kan doen.
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vloer 4: onderwijslandschap 
voor de studenten van 
de faculteit industrial 
engineering & innovation 
sciences

het onderwijslandschap voor de faculteit ie&is wordt 
gekenmerkt door individuele werkplekken en voldoende 
kabinetten om in groepsverband (4 tot 8 personen) 
presentaties voor te kunnen bereiden of te vergaderen. 
ondersteunend zijn er informele overlegplekken 
gecreëerd, zogenaamde cocons. hier kan je met maximaal 
vier personen op een informele manier groepswerk 
verrichten. richting de trap- en liftkernen wordt de sfeer 
informeler en zijn zitmeubels en grote werktafels met 
hoge stoelen aanwezig. 
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vloer 5: onderwijslandschap 
voor de studenten van 
de faculteit industrial 
engineering & innovation 
sciences

De groepstafels op de vaste vloer hebben op de tussenvloer 
plaats gemaakt voor alleen maar individuele werkplekken. 
in het middelste compartiment zijn concentratie 
werkplekken gemaakt. verder naar de trap- en liftkernen 
toe krijgen de individuele werkplekken een opener 
karakter. enkele kleinere kabinetten ondersteunen in de 
grote vraag naar rustige groepswerkplekken.
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vloer 4: voorbeeld 
werklandschap voor docenten 
en medewerkers van de 
faculteiten en de tu/e 
Diensten

bovenstaande isometrie toont het werklandschap van 
de docenten en medewerkers van de faculteit ie&is. 
het landschap van de vaste vloer wordt gekenmerkt 
door vaste werkplekken en cocons, waarin overleg 
tussen medewerkers of tussen docenten en studenten 
kan plaatsvinden. De middenbeuk herbergt een drietal 
overlegruimtes, om presentaties te geven of te vergaderen. 
bij binnenkomst is een balie aanwezig en opbergruimte 
voor verrijdbare boxen. hierin kunnen medewerkers met 
een parttime contract en een flexibele werkplek, hun 
persoonlijke spullen opbergen. op de kopse kant van het 
gebouw is een pantry aanwezig.
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vloer 5: voorbeeld 
werklandschap voor docenten 
en medewerkers van de 
faculteiten en de tu/e 
Diensten

op de tussenvloer worden vaste werkplekken afgewisseld 
met flexibele werkplekken. in het midden zijn enigszins 
afgesloten werkplekken aanwezig. hier kan men 
gedurende een kortere tijd geconcentreerd werken. 
De tussenvloer reikt gedeeltelijk tot de gevel, om weer 
werkruimte te creëren.
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niveau 2 + 3

Id studenten
werkplekken (148)
vergaderruimten (3)

Ie&IS medewerkers
werkplekken (94)
overlegunits (5)
vergaderruimten (3)

colloquiumzalen (2)
studieverenigingen (2)
tentoonstellingsruimte
onderzoeksruimten (3)
toiletten (2 groepen)
kantine

niveau 0

open studie en leercentrum
werkplekken (146)
vergaderruimten (10)
overlegunits (11)
cocons (22)
informele zitplekken (84)

receptie
tentoonstellingsruimte
toiletten (2 groepen)

kelderniveau -2

magazijn opslag bibliotheek
bar studieverenigingen (2)
installatieruimte (2)

pRogRammatisCHe invulling 49 t/m 62
programmatishe invulling van 
alle plattegronden
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niveau 4 + 5

Ie&IS studenten
werkplekken (112)
overlegunits (5)
vergaderruimten (3)

Ie&IS medewerkers
werkplekken (94)
overlegunits (4)
kabinetten (11)

Id studenten
werkplekken (148)
vergaderruimten (3)

colloquiumzalen (2)
onderwijsbalie
printservice
onderzoeksruimten (3)
toiletten (2 groepen)

niveau 1

open studie en leercentrum
werkplekken (184)
vergaderruimten (10)
overlegunits (12)
cocons (18)
informele zitplekken (96)

toiletten (2 groepen)

kelderniveau -1

fietsenstalling
studenten (300)
personeel (240)

collegezalen (2)
2 x 210 zitplaatsen

tu/e Strategic area’s
werkplekken (20)
overlegunits (2)

studentenwerkplaats
werkplekken (115)

toiletten (2 groepen)
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niveau 6 + 7

Ie&IS studenten
werkplekken (112)
overlegunits (5)
vergaderruimten (3)

Id studenten
werkplekken (148)
vergaderruimten (3)

Ie&IS medewerkers
werkplekken (94)
overlegunits (4)
kabinetten (11) 

colloquiumzalen (4)
onderzoeksruimten (3)
toiletten (2 groepen)

niveau 8 + 9

tu/e diensten
werkplekken (221)
overlegunits (15)
vergaderruimten (3)

toiletten (2 groepen)

Id medewerkers
werkplekken (94)
overlegunits (7)
vergaderruimten (3) 

onderzoeksruimten (8)

niveau 10 + 11

tu/e diensten
werkplekken (221)
overlegunits (15)
vergaderruimten (3)

eSoe en tu/e Innovation Lab
werkplekken (108)
vergaderruimten (3)
onderzoeksruimten (2)

Id medewerkers
werkplekken (94)
overlegunits (7)
vergaderruimten (3) 

faculty Club
toiletten (2 groepen)
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totaal 
faculteit inDustrial Design

medewerkers  studenten

188 werkplekken  444 werkplekken
14 overlegunits  
6 vergaderruimten  9 vergaderruimten

totaal 
faculteit inDustrial engineering 
& innovation sciences

medewerkers  studenten

282 werkplekken  224 werkplekken
15 overlegunits  8 vergaderruimten
9 vergaderruimten  22 kabinetten

totaal 
tu/e Diensten

335 werkplekken
21 overlegunits
16 vergaderuimten

totaal
einDhoven school of eDucation 
& tu/e innovation lab

108 werkplekken
3 vergaderuimten

strategic area’s
20 werkplekken
2 overlegunits 

conclusie

als je de getallen naast het programma van 
eisen legt, dan voldoet het ontwerp ruim 
voldoende aan de eisen. bij de faculteit iD is 
er vanuit gegaan dat de meeste studenten 
het grootste gedeelte van de dag op een 
vaste plek werken. De studenten van de 
faculteit ie&is zullen zich meer door het 
gebouw gaan verspreiden, het grootste 
gedeelte van hun studie heeft namelijk 
een individueel karakter. in de hoogbouw 
zal daardoor voornamelijk groepswerk 
plaatsvinden. voor zelfstudie kunnen de 
studenten kiezen om in de hoogbouw of 
in het open studie- en leercentrum in de 
laagbouw te gaan zitten. 

het open studie- en leercentrum speelt 
in op de trend dat studenten graag op een 
inspirerende plek willen studeren, waar 
plek is voor zelfstudie of een werkplek 
met een informeler karakter. Deze plek 
zal enige gelijkenis hebben met de 
werkomgeving van het Metaforum. Met 
een capaciteit van 210 zitplaatsen per 
collegezaal, kan ondersteuning geboden 
worden aan het auditorium en bachelor 
College. 

De hoogbouw biedt voor beide faculteiten 
voldoende werkplekken voor de docenten 
en medewerkers. Door in te zetten 
op verschillende typen werkplekken 
(flexplekken en vaste werkplekken) is 
ingespeeld op het spanningsveld tussen 
het aantal fte’s en het aantal medewerkers 
dat verbonden is aan de faculteit. 

ook voor de tu/e Diensten zijn voldoende 
werkplekken gecreëerd in een open 
kantooromgeving. ze zijn rondom één 
kern georganiseerd, zodat er korte 
lijntjes tussen de verschillende afdelingen 
ontstaan. De binding met het esoe en het 
tu/e innovation lab is gemaakt door deze 
nabij de tu/e Diensten te plaatsen. 
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(aRCHiteCtonisCHe) RanDvooRwaaRDen & installatiepRinCipe
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Dit hoofdstuk beschrijft enkele randvoorwaarden op het 
gebied van gevel en installatietechniek die ten grondslag 
liggen aan het gevelontwerp. het is belangrijk om bij 
de keuze voor een gevel- en installatieprincipe voor 
de hoogbouw te inventariseren wat de wensen van de 
gebruikers zijn. een stuk eenvoudiger zou het zijn om 
een perfect systeem voor de bestaande constructie te 
bedenken. echter, dit kan tot gevolg hebben dat het niet 
goed genoeg is afgestemd op de functies en gebruikers in 
het gebouw. het gebruikersperspectief is dus als leidraad 
gekozen om te komen tot een goed ontwerp voor de gevel 
en het principe van de installaties.

als eerste is het belangrijk om te weten hoe de 
programmatische invulling eruit ziet. De precieze invulling 
hiervan is aan het begin van dit afstudeerverslag te lezen 
in het hoofdstuk ‘programma van eisen’. De hoogbouw 
van het hoofdgebouw is een verzameling van een aantal 
hoofdgebruikers: de faculteit iD en ie&is en de tu/e 
Diensten. specifieker wordt het gebouw gebruikt door 
studenten, docenten, overige medewerkers en externe 
gasten. Qua gebruiksfuncties loopt het programma van 
eisen uiteen van onderwijs- en bijeenkomstfuncties tot en 
met kantoor- en overige gebruiksfuncties (kantine, etc.). 
Door de grote verscheidenheid aan gebruiksfuncties en 
type gebruikers, zou de hoogbouw het beste gekenmerkt 
kunnen worden als een bedrijfsverzamelgebouw.

omdat het onderwijs een dynamisch karakter heeft en 
er over 10 jaar anders uit kan zien, is enige flexibiliteit 
gewenst. het onderwijslandschap is onderhevig aan 
allerlei ontwikkelingen in de tijd en datzelfde geldt voor 
het aantal studenten dat gedurende de jaren studeert 
aan de faculteiten en de grootte van de tu/e Diensten. 
bij de indeling van het gebouw en het ontwerp van de 
plattegrond is rekening gehouden met het dynamische 
karakter van het onderwijs. een ander belangrijk kenmerk 
van de hoogbouw is dat de bezettingsgraad gedurende de 
dag sterk kan verschillen per ruimte. bij medewerkers is 
eenvoudiger een patroon in de aanwezigheid te herkennen 
dan bij de studenten. 

De verdere invulling van dit hoofdstuk zal bestaan uit: 
architectonische randvoorwaarden, toelichting op de 
gevelkeuze, het type zonnepanelen dat wordt toegepast, 
het installatieprincipe van de hoogbouw en op welke 
manier de hoogbouw een duurzame invulling zal krijgen.

De gebRuikeR

63
een beeld dat kenmerkend 
is voor de huidige hoogbouw: 
een docent van industrial 
Design werkt tussen de 
studenten in het atelier
(foto: Joep rutgers)
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aRCHiteCtonisCHe opgave 
(bron: hg 2.0, het hoofdgebouw van de tu/e)

bestenDige gebouwen eigentijDs invullen
architectonische regie in het tu/e science park is 
noodzakelijk voor de representatie van de campus als 
geheel en voor de samenhang van bestaande gebouwen. 
twee principes staan aan de basis van deze regie. ten eerste 
wordt de universiteit gekenmerkt door haar bestendigheid. 
als instituut is de tu/e duurzaam, in tegenstelling tot de 
vaak meer ‘vluchtige’ bedrijfscampussen. Dit vormt een 
belangrijk onderdeel van haar identiteit die bij nieuwe 
bebouwing tot uitdrukking moet komen. ten tweede 
is het wenselijk dat elke bouwfase een eigentijdse 
uitdrukkingsvorm heeft, dus ook de toekomstige fases. 
tot op heden was dit het geval en zijn er tijdgebonden 
kenmerken te herkennen in de architectuur. Door de 
architectuur van de gebouwen op de campus te voorzien 
van state-of-the-art-elementen laat dit zien dat de 
universiteit en haar partners het vermogen hebben om zich 
aan te passen aan de tijd. Deze twee principes leiden tot 
een tweeledige opgave: het voortbouwen op de bestaande 
campus en rekening houden met het architectonisch 
erfgoed en daarnaast het markeren van een nieuw 
tijdperk in de architectuur. Deze dubbelzinnigheid vormt 
de uitdaging voor het architectonisch ontwerp in het tu/e 
science park.

De Novartis Campus in basel, 
die we in het kader van een 
studietrip bezochten, dient als 
goed voorbeeld voor de high 
tech uitstraling die de tu/e 
voor ogen heeft.

64
Novartis Campus forum 3, 
basel - Diener en Diener, 
gerold wiederin, helmut 
federle 
(foto: giovanni bellinvia)

transparantie en high tech uitstraling
in het Masterplan tu/e science park (2012) staat het 
volgende beschreven: “als eigentijdse inspiratie is het 
‘wellicht wat geïdealiseerde fabriekscomplex’ van de 
architect van embden verouderd”. [5] het masterplan stelt 
een architectuur voor van doorzichtige vliesgevels met 
een high tech-uitstraling. het voorgestelde beeld is een 
groen parklandschap met daarin geplaatste scherpe, 
rechthoekige en alzijdig glazen volumes.

De high tech-uitstraling dient niet slechts een decor te zijn, 
maar de techniek moet daadwerkelijk in dienst staan van 
duurzaamheid. zo worden de gevels van de gebouwen op 
het tu/e science park een uithangbord voor de aanwezige 
expertise op de campus.

het consequent en expressief toepassen van een 
maatsysteem is een belangrijk middel om de gewenste 
eenheid in architectuur over verschillende bouwfasen 
te realiseren. wederom moet er benadrukt worden dat 
het hier niet gaat om het kopiëren van bestaande gevels, 
maar om het voortbouwen op bestaande principes naar 
de maatstaven van de huidige tijd. De aansluitingen op het 
maaiveld (opgetild, verdiept en op kolommen) geven allen 
bij uitstek aanleiding tot een bijzondere architectonische 
interpretatie van de entree.

De aansluiting van elk gebouw op het netwerk van 
loopbruggen nodigt uit tot een architectonische articulatie 
van zowel het interieur als het exterieur. ook in het gebruik 
verdient het loopbruggenniveau een uitzonderingspositie, 
in die zin dat het een belangrijke publieke ruimte wordt 
omdat men juist hier mensen uit andere gebouwen, 
faculteiten, bedrijven etc. tegen kan komen.

om te zorgen dat de hoogbouwstructuren ruimtelijk worden 
verankerd en functioneel begrijpelijk zijn, worden deze 
altijd begeleid door één of meerdere laagbouwstructuren. 
ten eerste krijgen de alzijdige hoogbouwschijven hierdoor 
een richting en daardoor een indicatie voor de entree. ten 
tweede geeft de laagbouw een menselijke schaal aan het 
ensemble. het is belangrijk dat de hoogbouw schijf en het 
laagbouw volume als afzonderlijke typen leesbaar blijven 
en niet samensmelten.

[5]
adriaansens, g., Kruijf, M., 
rapp, C., schlatmann, M., 
strick, w. (2012), p. 68
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vliesgevelkeuze

enkelschalige vliesgevel met buitenzonwering

voordelen:
 ▪ Natuurlijke ventilatie mogelijk.
 ▪ relatief lage investeringskosten.
 ▪ Kleine benodigde ruimte. afhankelijk van het gekozen 

gevelsysteem en de toegepaste windstijlen.
 ▪ beperking van de zontoetreding, d.m.v. 

buitenzonwering. grote vrijheden in vormgeving van 
zonwering (beweegbaar of vast).

 ▪ eenvoudig met driedubbel glas uit te voeren (betere 
geluidsisolatie en minder condensvorming dan bij 
dubbel glas).

Nadelen:
 ▪ zonwering ondermijnt een transparante alzijdige 

vliesgevel. er moet goed nagedacht worden over de 
vormgeving van beeldbepalende elementen van de 
zonwering.

 ▪ Koudeval.
 ▪ onderhoudskosten (reiniging) van de buitenzonwering.

hoofdgebouw specifiek:
De vraag naar een verduurzaamd hoofdgebouw gaat 
erg goed samen met een buitenzonwering. in het 
spanningsveld met de vraag naar een transparant gebouw 
moet er goed nagedacht worden over de vormgeving 
van de buitenzonwering. beweegbare zonwering heeft 
daardoor de voorkeur.

65 t/m 68
(bron van alle vliesgevel 
isometrieën in dit hoofdstuk: 
aanloopproject: hg 2.0, het 
hoofdgebouw van de tu/e)

in dit hoofdstuk beschouw ik welk type vliesgevel de beste 
keuze is, gezien de gebouwspecifieke eigenschappen en de 
wensen van de gebruikers. per type zullen de belangrijkste 
voor- en nadelen op een rijtje worden gezet, om vervolgens 
te beargumenteren welk gevelprincipe de beste keuze is.
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klimaatgevel

voordelen:
 ▪ Koellast beperken. opgewarmde spouwlucht wordt 

mechanisch afgezogen.
 ▪ binnenzonwering. zontoetreding wordt beperkt door in 

de spouw zonwering aan te brengen.
 ▪ energieverlies in de winter beperken. De door 

zontoetreding opgewarmde spouwlucht (20-21 
graden) houdt het glasvlak aan de binnenzijde en de 
luchttemperatuur van de ruimte op kamertemperatuur. 
Daardoor is het comfortabel om aan het raam te zitten.

 ▪ geen koudeval.
 ▪ verbeterde geluidsisolatie.

Nadelen:
 ▪ geen mogelijkheid tot natuurlijke ventilatie.
 ▪ benodigde spouwruimte (zo’n 100 – 300 mm).
 ▪ hoge investeringskosten.
 ▪ onderhoudskosten. hogere reinigingskosten van de 

spouw en de zonwering.

hoofdgebouw specifiek:
een zuivere vliesgevel biedt geen mogelijkheden om 
ramen te openen voor natuurlijke ventilatie of om in de 
nacht natuurlijke te ventileren. in de zomermaanden (het 
meest kritisch gezien het grote glasoppervlak van het 
hoofdgebouw) is deze gevel niet effectiever dan de relatief 
goedkopere enkelschalige vliesgevel met buitenzonwering. 

ontwikkelt uit het klimaatraam van de jaren zeventig, door 
een grotere vraag naar kantoorpanden met een prettig 
beheersbaar binnenklimaat.  uit de vraag naar een grotere 
transparantie in combinatie met goede zonwering ontstond 
de klimaatgevel. in de geventileerde spouw kon door 
middel van zonwering de toetreding van zon gereguleerd 
worden, om zodoende het binnenklimaat te beheersen.
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vlakDoek klimaatgevel

voordelen:
 ▪ lagere investeringskosten dan de zuivere klimaatgevel. 
 ▪ relatief lage reinigingslasten. ongeveer dezelfde als bij 

een enkelschalige vliesgevel.
 ▪ zontoetreding beperkt door weerkaatsing op vlakdoek.
 ▪ Natuurlijke ventilatie mogelijk, wanneer er geen 

directe zonbelasting is en het vlakdoek omhoog kan.
 ▪ Nachtventilatie mogelijk d.m.v. te openen ramen. in de 

nacht kan het gebouw afgekoeld worden door de ramen 
open te zetten.

Nadelen:
 ▪ beperkt doorzicht bij neerlaten vlakdoek.
 ▪ Doorzicht een vast gegeven. opties: op, neer of 

gedeeltelijk neer.
 ▪ enige koudeval. het grote voordeel van een 

normale klimaatgevel is dat de spouwlucht het 
binnenspouwblad opwarmt. Dit effect is bij een 
vlakdoek klimaatgevel een stuk minder.

 ▪ grotere ventilatielast dan de klimaatgevel.

hoofdgebouw specifiek:
De wens om natuurlijk te kunnen ventileren is eenvoudiger 
te realiseren met een vlakdoek klimaatgevel. De lange 
zijdes van het hoofdgebouw zijn minimaal een halve 
dag verhinderd van zontoetreding. De vlakdoek kan dan 
omhoog. Daardoor is het mogelijk om overdag natuurlijk 
te ventileren of ‘s nachts het gebouw natuurlijk af te laten 
koelen.

De vlakdoek klimaatgevel probeert op een eenvoudigere en 
vooral goedkopere manier de voordelen van de traditionele 
klimaatgevel te bereiken. hierbij functioneert een vlakdoek 
als binnenspouwblad en tevens als zonwering. zonstraling 
wordt door een opgedampte aluminium laag op het 
vlakdoek deels naar buiten gereflecteerd. De gevelspouw, 
die ontstaat door het neerlaten van een vlakdoek, wordt 
net zoals bij de klimaatgevel mechanisch afgezogen.
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Dubbele huiD façaDe

voordelen:
 ▪ beperkt de warmtevraag in de winter. lucht in de 

spouw wordt opgewarmd.
 ▪ Natuurlijke ventilatie is mogelijk. er is geen 

mechanische ventilatie nodig, door de natuurlijke trek 
in de met buitenlucht geventileerde spouw. 

 ▪ De spouw biedt de mogelijkheid om ramen te openen 
op grote hoogte, zonder dat dit problemen geeft met 
de wind.

 ▪ toepassing van buitenzonwering op grote hoogte. Dit 
stelt minder hoge eisen aan de zonwering.

 ▪ goede geluidsisolatie door een aanzienlijk diepere 
spouw.

Nadelen:
 ▪ gevelopeningen (roosters o.i.d.) in het buitenspouwblad 

zijn nodig voor luchttoetreding tot de spouw.
 ▪ in de spouw geproduceerde warmte wordt niet 

gebruikt.
 ▪ onderhoudskosten (zonwering en het binnenspouwblad 

vervuilen sneller door contact met buitenlucht). 
 ▪ benodigde ruimte (minimaal 500-600 mm).
 ▪ hoge investeringskosten.
 ▪ Koudeval.

hoofdgebouw specifiek:
van alle voordelen zou alleen natuurlijke ventilatie van dit 
type gevel een eigenschap zijn om hiervoor te pleiten. De 
transparantie van de gevel staat zwaar onder druk. verder 
is extra geluidsisolatie geen vereiste, gezien de rust van de 
universiteitscampus. het grote nadeel is de diepe spouw, 
die bij de onderaansluiting van de vliesgevel esthetisch 
gezien problemen gaat geven. 
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externe zonwering is zeker op zonnige dagen de meest 
effectieve manier om zontoetreding tegen te gaan. De 
achterliggende gevel absorbeert daardoor nauwelijks 
warmte. De enkelschalige vliesgevel met buitenzonwering 
is effectiever in het tegenhouden van warmte dan een 
(vlakdoek) klimaatgevel. Dit vermindert voor een groot 
deel de koellast van het gebouw.

niet-zonnige Dagen
De (vlakdoek) klimaatgevel heeft vooral op niet-zonnige 
dagen in de winter een voordeel t.o.v. een enkelschalige 
vliesgevel met buitenzonwering. op niet-zonnige dagen in 
de zomer is er weinig verschil tussen een klimaatgevel en 
een enkelschalige vliesgevel met buitenzonwering.

onbalans
andere vergelijkbare gebouwen op de tu/e, in combinatie 
met het wKo-systeem, laten zien dat er een grotere vraag 
naar koude is dan naar warmte. bij het hoofdgebouw 
wordt deze onbalans versterkt door de oriëntatie van het 
gebouw en het grote glasoppervlak (vergeleken met het 
vloeroppervlak). het weren van de zon is daarom cruciaal 
om tot een duurzaam hoofdgebouw te komen. De meeste 
plattegronden van het hoofdgebouw zijn als een open 
kantoortuin ontworpen. Door de geringe diepte van het 
gebouw zorgt zontoetreding aan één zijde van het gebouw 
al snel voor een opwarming van de gehele ruimte.

toelichting keuze
De keuze is gevallen op een enkelschalige vliesgevel 
met buitenzonwering. Deze geeft het beste antwoord 
op de vraag naar een gebouw met maximale zonwering 
en maximale transparantie. bij het weren van de zon 
staat de transparantie van het gebouw en het doorzicht 

ConClusie
keuze: enkelschalige vliesgevel met buitenzonwering
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van de gebruikers erg onder druk. De oriëntatie van het 
hoofdgebouw zorgt ervoor dat de twee grootste gevels maar 
maximaal een halve dag last van zontoetreding hebben. 
Doordat de zonwering op te halen is, kan er minimaal de 
helft van de dag maximale transparantie gewaarborgd 
worden. er zal alleen een additionele lichtwering aanwezig 
moeten zijn die op gebruikersniveau te regelen valt. zo kan 
fel daglicht geweerd worden en hebben mensen geen last 
van weerspiegelingen op het beeldscherm.

De zomerdagen zijn cruciaal voor het hoofdgebouw. zoals 
eerder benoemd presteert de enkelschalige vliesgevel 
op deze dagen iets beter dan de (vlakdoek) klimaatgevel. 
De winterdagen daarentegen spreken juist meer in het 
voordeel van de (vlakdoek) klimaatgevel. Deze dagen zijn 
echter het minst problematisch voor het hoofdgebouw. 
vanwege het grote glasoppervlak kan de zon in de winter 
het gebouw al voor een deel opwarmen. De overige vraag 
naar warmte kan voldaan worden d.m.v. warmte uit het 
wKo-systeem. Dit zorgt bovendien voor een betere balans.

een ander groot voordeel dat pleit voor een enkelschalige 
vliesgevel is dat te openen raamdelen eenvoudig toe te 
passen zijn. Dit is bij een klimaatgevel niet mogelijk. Daar 
zou het alleen in combinatie met nachtventilatie toegepast 
kunnen worden.

gezien het budget voor het hoofdgebouw en het feit dat er 
relatief erg veel geveloppervlak is t.o.v. het vloeroppervlak, 
is het ook erg aannemelijk om de investeringskosten voor 
de gevel niet uit de hand te laten lopen. Daardoor kan de 
laagbouw ook in het budget worden meegenomen en blijft 
er voor alle andere bouwonderdelen ook genoeg ruimte 
over in het budget.

zonnige Dagen
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zonne-eneRgie

er zijn verschillende soorten zonnepanelen te verkrijgen in 
de handel. hieronder staat kort beschreven wat de grootste 
verschillen zijn tussen de meest relevante soorten. op 
deze manier heb ik een weloverwogen keuze kunnen 
maken welk type voor de verschillende toepassingen het 
best geschikt zijn. 

monokristallijn zonnepaneel
De zonnecellen in een monokristallijn zonnepaneel 
bestaan uit enkele kristallen. ze hebben het hoogste 
rendement, enkele procenten hoger dan een polykristallijn 
zonnepaneel. ondanks dat ze het duurste zijn, bieden ze 
een maximaal rendement.

polykristallijn zonnepaneel
Dit zonnepaneel is opgebouwd uit zonnecellen die uit 
meerdere grove kristallen bestaan. De zonnecellen 
vertonen een schervenpatroon. Deze panelen zijn gunstiger 

69 t/m 72 (v.l.n.r.)
Monokristallijn zonnepaneel, 
polykristallijn zonnepaneel, 
amorf zonnepaneel, Cis 
zonnepaneel

geprijsd en bieden een relatief goed rendement. bij 
voldoende oppervlakte is het polykristallijn zonnepaneel 
de betere keuze dan een monokristallijn.

amorf zonnepaneel
er wordt amorf silicium gebruikt voor in dit erg dunne 
zonnepaneel. ze zijn buigzaam doordat er geen kristallen 
gebruikt worden. De prijs is een stuk lager dan de overige 
twee kristallijne zonnepanelen, maar geven daarentegen 
ook het laagste rendement.

cis zonnepaneel
Deze zogenaamde dunne-film zonnepanelen zijn 
opgebouwd uit koper-indium-selenide (Cis). ze zijn 
volledig zwart en de opbrengst is ongeveer 10% hoger 
dan kristallijne zonnepanelen. ze zijn geschikt voor 
schaduwrijke opstellingen of bij een ongunstige oriëntatie  
t.o.v. het zuiden.
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toepassing op het Dak
De laagbouw laat zich niet goed lenen voor de toepassing 
van zonnepanelen, gezien de schaduwwerking van de 
hoogbouw. Dit dakoppervlak zal voorzien worden van een 
sedumdak. Dat werkt isolerend, verhoogt de levensduur 
van de dakbedekking, neemt temperatuurschommelingen 
weg en verzorgt een fraai dakaanzicht vanuit de hoogbouw.

het dak van de hoogbouw zal zoveel mogelijk van 
zonnepanelen voorzien worden. Deze zonnepanelen 
kunnen in de ideale hoek geplaatst worden en daardoor 
valt de keuze op een kristallijn zonnepaneel. het soort 
zonnepanelen zal bestaan uit monokristallijne zonnecellen. 
Deze hebben een hoger rendement dan polykristallijne 
zonnecellen. op deze manier kan het gebouw maximaal 
voorzien worden van elektriciteit door zonne-energie.

toepassing in De vliesgevel
De vliesgevel zal ter plaatse van de vaste betonnen vloeren 
en het dak voorzien worden van een strook zonnepanelen. 
De esthetiek van het type zonnepaneel is erg belangrijk 
voor de architectuur van de gevel. De aanwezigheid en 
afleesbaarheid van zonnepanelen is gewenst. het straalt 
uit dat de gevel, en indirect het gebouw, verduurzaamd is. 

De esthetische uitstraling van de panelen daarentegen 
moet passen in de architectuur van de vliesgevel. een 
ander belangrijk punt is de oriëntatie van de gevel. er is 
gekozen voor Cis zonnepanelen ter hoogte van de vaste 
betonnen vloeren, om de volgende redenen:

 ▪ De maximale transparantie van de vliesgevel betekent 
dat er relatief een klein oppervlak beschikbaar is voor 
zonnepanelen. zonnecellen met een hoog rendement 
zijn daardoor gewenst. 

 ▪ De zonnepanelen zijn volledig egaal zwart en passen 
daardoor goed bij de grijze aluminium stijlen. 

 ▪ Cis zonnepanelen werken in schaduwrijke omgevingen 
en niet ideale invalshoeken. De gehele gevel is 
uiteraard verticaal, waardoor er geen ideale invalshoek 
is. ten tweede zijn de twee grote langsgevels op het 
oosten en westen georiënteerd. er is maar een relatief 
klein oppervlak op het zuiden beschikbaar. 

ondanks de hogere investeringskosten zorgen deze 
redenen ervoor dat de Cis zonnepanelen de beste 
toepassing zijn voor op de vliesgevel.
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verticale schachten
Niet alleen de plattegrond moet flexibel zijn, maar ook het 
installatieprincipe. een beperkende factor in de bestaande 
hoogbouw is de geringe vrije hoogte. gebruikmakend van 
de bestaande schachten (ter plaatse van de liftkernen en 
noodtrappenhuizen) zou betekenen dat er horizontaal 
schachten van een te grote diameter moeten lopen, voor 
de toe- en afvoer van lucht. 

om dit te beperken is ervoor gekozen om op zoveel mogelijk 
plekken verticale schachten te creëren, minimaal één per 
brandcompartiment. in de plattegrond is te zien dat er vier 
extra verticale schachten zijn gecreëerd, dit brengt het 
totaal op acht. De nieuwe schachten kunnen eenvoudig 
gemaakt worden. in de middenbeuk van de hoogbouw 
ontbreken plaatselijk vaste betonnen vloerdelen. De 
lichte vloer die hier op dit moment in ligt, is eenvoudig te 
verwijderen. 

centrale luchtbehanDelingskasten
het installatieprincipe voor de hoogbouw is volledig 
losgekoppeld van de laagbouw. De aan- en afvoer 
van lucht voor de hoogbouw vindt plaats via twee 
luchtbehandelingskasten op het dak. Deze verdelen per 
stuk hun lucht over de vier verticale schachten.  

regelbaarheiD
De hoogbouw kent veel verschillende gebruikers en 
gebruiksfuncties. Daarnaast heeft het onderwijs een 
dynamisch karakter en is flexibiliteit in de aansturing 
gewenst, om tot een verduurzaamd gebouw te komen. 
gedurende de dag is er sprake van een verschillende 
bezetting per ruimte of verdieping. Dit pleit bij de inrichting 
van het installatieprincipe voor een regelbaarheid per 
ruimte of (deel)verdieping. op deze manier kan bij een lage 
bezettingsgraad, bijvoorbeeld op het eind van de dag in 
de vertrekken waar de docenten en medewerkers zitten, 
de ventilatie en/of verwarming en koeling van een ruimte 
worden teruggedraaid, en vice versa. Co2-meters in de 
ruimtes bepalen in welke mate er luchtverversing nodig is 
en temperatuurmeters regelen los hiervan in welke mate 
er bij verwarmd of gekoeld moet worden. 

op de verdiepingen zelf wordt de hoofdleiding die verticaal 
loopt afgetakt in kleinere horizontale schachten. De 
regelbaarheid per ruimte of deel van de verdieping vindt 
plaats bij deze aftakking d.m.v. kleppen. zodoende is de 
luchttoevoer (op basis van Co2-meters) afzonderlijk te 
regelen. De capaciteit van het gehele systeem zal zich 
aanpassen aan de totale vraag van alle verdiepingen 
samen.

installatiepRinCipe

73
installatieprincipe 
dwarsdoorsnede
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74
installatieprincipe 
langsdoorsnede

75 + 76
installatieschachten in de 
plattegrond
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77
Nachtventilatie d.m.v. een 
parallel uitzetraam

nachtventilatie
De ventilatie van een gebouw is de grootste last op de 
energiebalans van een gebouw. om deze te beperken kan 
er naast het decentraal toevoeren van lucht ook ‘s nachts 
gebruik worden gemaakt van nachtventilatie. ter plaatse 
van elke kolom is in de onderste helft van de gevel een 
parallel uitzetraam aanwezig. Deze zorgen voor de beste 
toestroom van lucht. De lucht kan zo door de winddruk aan 
de ene kant van het gebouw toetreden en via de grote open 
ruimte aan de andere kant het gebouw weer verlaten.

het open- en dichtzetten van de ramen gebeurd 
automatisch door een motortje dat in het aluminium kozijn 
is ingebouwd. Deze duwt door middel van vier scharen 
het raam naar buiten. De regeling gebeurd door het 
gebouwbeheersysteem (gbs). Deze zorgt er ook voor dat 
bij regen de ramen gesloten zullen worden.

toe- en afvoer van ruimtelucht
De dubbel hoge ruimtes worden aan de gevel en naast 
de overlegruimtes in de middenbeuk van verse lucht 
voorzien. De toevoer vindt middels een plenum plaats, een 
verhoogde vloer waar ruimtelucht onder wordt geblazen 
vanuit de verschillende verticale schachten. De vervuilde 
ruimtelucht wordt via het verlaagde plafond bovenaan 
in de middenbeuk afgezogen. De schachten voor de 
luchttoevoer van de overlegruimtes zijn ook geplaatst 
boven het verlaagde plafond. De afvoer van lucht vindt via 
het plafond en de tussenvloer plaats.

het ontworpen installatieprincipe zorgt ervoor dat de vaste 
vloer alleen in toevoer voorziet. De tussenvloer wordt voor 
zowel de toe- als afvoer ingezet. en bij het plafond wordt 
alleen afgezogen. plaatselijk zal bij de verticale schachten 
en de liftkernen nog extra lucht worden afgezogen.
 
flexibiliteit
het systeem is op een aantal manier flexibel. het 
gebruik van een plenum in combinatie met het modulaire 
vloersysteem zorgt ervoor dat roosters op elke gewenste 
plek voor luchttoevoer kunnen zorgen. De raatliggers in de 
tussenvloer maken het mogelijk om eenvoudig aftakkingen 
te maken, wanneer het oppervlak van de tussenvloer 
wordt uitgebreid richting de gevel. en het is eenvoudig om 
overlegruimtes of kantoren te maken op de tussenvloer. 
De toe- en afvoer van ruimtelucht kan dan eenvoudig via 
de tussenvloer en het verlaagde plafond geregeld worden.
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78
toe- en afvoer van ruimte 
lucht in de hoogbouw

toevoerlucht
afvoerlucht
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Deel ii 

een DuuRzaam gevelontweRp vooR De Hoogbouw

in dit deel van het boek presenteer ik een ontwerp voor de gevel van de hoogbouw. Dit onderwerp 
wordt geïntroduceerd aan de hand van een analyse van de oorspronkelijke ontwerpvisie en 
de huidige situatie van de gevel. Dit wordt vervolgd met hoofdstuk over de tektoniek van de 
gevel, een onderzoek dat dient voor een historische en theoretische onderbouwing van mijn 
ontwerpvisie. Dit resulteert in het laatste hoofdstuk in de uitwerking van het ontwerp, in de 
vorm van bouwtechnische tekeningen en visualisaties van het ontwerp.
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79
het hoofdgebouw vlak na 
oplevering
(bron: archief oD205 
stedenbouw + landschap)
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De HuiDige gevel
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analyse van Het HoofDgebouw

Dit hoofdstuk vormt een vervolg en uitdieping op de 
eerdere architectonische analyse uit het aanloopproject 
van dit afstudeeratelier. er zal nader ingegaan worden 
op de grondbeginselen waarmee van embden zijn 
oorspronkelijke hoofdgebouw ontworpen heeft. De focus 
ligt op de architectuur van de hoogbouw gevels.

in woord en beeld is geprobeerd om de bestaande gevel 
zo goed mogelijk in kaart te brengen. zo is de detaillering 
grondig bekeken, om zo als basis te dienen voor het vervolg 
ontwerp. verder is de relatie beschreven tot het werk van 
Mies van der rohe en le Corbusier en is er een analyse 
gemaakt over de grootste problemen van de huidige gevel.

98
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onderzoek in het archief van het Nai in rotterdam 
(verricht tijdens het aanloopproject afstuderen) wees uit 
dat van embden op een zorgvuldige manier de gevel heeft 
ontworpen. Daartoe heeft hij tijdens het ontwerpproces 
diverse referentieprojecten bezocht. er zijn verschillende 
trips ondernomen, naar onder andere engeland en 
zwitserland. het bestuderen van de gebouwen die hij 
daar bezocht, hielp hem bij het ontwerpen van varianten.  
uit de documentatie blijkt verder dat er in totaal vijf 
proefopstellingen zijn gemaakt. het betrof standaard 
gevelsystemen en eigen ontwerpen. De keuze viel 
uiteindelijk op een eigen ontwerp. Deze voldeed het beste 
aan de bouwfysische eisen die gesteld waren. 

ontweRppRoCes ooRspRonkelijke gevel
(bron: aanloopproject: hg 2.0, het hoofdgebouw van de tu/e)

80 (linksboven)
birpi genève - 
pierre braillard - 1958

81 (rechtsboven)
bowaters tower, 
Northfleet - farmers & Dark 
architects - 1959

82 (linksonder)
ibM Kantoor, uithoorn - 
Mourik architecten - 1959

83 (rechtsonder)
Castrol house - gMw 
architects - 1960

De verschillende varianten werden op allerlei fronten met 
elkaar vergeleken. het was echter alleen van embden 
die een esthetisch oordeel mocht geven. uit de rapporten 
blijkt niet in hoeverre deze doorslaggevend was. 

in de referentieprojecten op deze pagina valt duidelijk 
te zien dat van embden sterk beïnvloed was door de 
projecten die hij bezocht. zo toont de gevel van het 
hoofdgebouw sterke overeenkomsten met het ibM kantoor 
en het Castrol house.  het ibM gebouw is ook ‘opgetild’ 
en de gevels hebben allebei dezelfde rigide structuur met 
borstweringen. allen kenmerkend voor de architectuur uit 
de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
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Nevenstaande foto toont een maquette van het door s.J. van 
embden ontworpen hoofdgebouw (1958). De hoogbouw op 
betonnen pylonen wordt ondersteund door een laagbouw. 
Deze laagbouw is als een twee-laags volume onder de 
hoogbouw geschoven. hiermee werd getracht de zware 
massa van de hoogbouw als het ware te laten “zweven” 
boven de laagbouw.

zowel de laagbouw als hoogbouw zijn van een transparante 
vliesgevel voorzien. borstweringen in de vliesgevel van de 
hoogbouw zorgen voor een minder transparant karakter. 
De laagbouw is opener van karakter en daardoor beter 
transparanter vanaf maaiveldniveau. De trappenhuizen, 
met daarachter de liftkern geplaatst, is voorzien van een 
ander vliesgevelsysteem. Doordat de oost- en westgevel 
van de hoogbouw zo enorm groot zijn, doorbreken de 
trappenhuizen deze letterlijk.

ter plaatse van de loopbruggen, als ‘sociaal niveau’ 
kenmerkend voor de hele universiteitscampus, doet de 
laagbouw een klein stapje terug. Daardoor lijkt de loopbrug 
niet prompt op de laagbouw te ‘botsen’.

Het HoofDgebouw

84
Maquette van het 
oorspronkelijk ontwerp
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De vliesgevel van het hoofdgebouw wordt gekenmerkt door 
een consequent en expressief toegepast maatsysteem in 
de gevel. De draagconstructie van de gevel wordt gevormd 
door ipe160 profielen. Deze dragen per twee verdiepingen 
de windbelasting en het eigen gewicht af (van beton- naar 
betonvloer). De moduulmaat van de gevel is 1,24 meter. 
het stramien van het gebouw is precies vijf van deze 
gevel moduulmaten groot (6,2 meter). De gevel is precies 
een halve moduulmaat verschoven ten opzichte van de 
betonnen hoofddraagconstructie. Dit heeft als gevolg 
dat binnenmuren aangesloten moeten worden op de 
gevelstijlen en niet op de hoofddraagconstructie. Daardoor 
staan de kolommen 42,5 centimeter los van de gevel. 

ondanks dat de gevel volledig los gezien zou kunnen 
worden van de constructie, deze hangt immers los ervoor, 
is er een indirect relatie tussen de constructie en de gevel. 
er zijn borstweringen geplaatst, daar waar vloeren aan de 
gevel grenzen. ter plaatse van de doorlopende betonnen 

ooRspRonkelijke ontweRpvisie Hoogbouwgevel

vloeren zorgt dit voor een dominante horizontale belijning 
in de gevel. op de tussenverdiepingen betekent dit een 
onderbroken lijn aan borstweringen. De plattegrond van de 
tussenvloeren grenst immers niet overal aan de gevel. Dat 
deze koppeling niet gewerkt heeft komt later uitgebreider 
aan bod. elke verdieping kent een doorlopende band aan 
kiepramen, zowel ter hoogte van de vaste als flexibele 
vloeren. Deze ontbreken alleen ter plaatse van de 
kolommen.

alle gevelelementen zijn consequent uitgevoerd in de 
moduulmaat 1,24 meter. Dit heeft tot gevolg dat er op de 
hoek een ‘stukje ontbreekt’. De ‘eerlijke hoek’ die ontstaat 
bestaat uit twee ipe160 profielen die haaks op elkaar 
geplaatst zijn. De binnenhoek die van embden hiervoor 
ontworpen heeft, zorgt voor de overgang van de twee 
gevelvlakken op de hoek. Deze hoekoplossing doet veel 
denken aan het werk van Mies van der rohe. echter, de 
hoekoplossingen van Mies zijn verfijnder gedetailleerd.
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85
Maquette van het 
oorspronkelijke ontwerp
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HuiDige situatie

een te nadrukkelijke tweedeling in het van het huidige 
hoofdgebouw zorgt voor een vertroebeld architectonisch 
beeld op gebouwniveau. eind jaren negentig is de 
laagbouw getransformeerd door wytze patijn. De oorzaak 
van de tweedeling die het huidige hoofdgebouw sindsdien 
kenmerkt, is terug te brengen tot een aantal oorzaken. 

De samenhang wordt ten eerste verstoord door het gebruik 
van constrasterende materialen en het gebruik van gevels 
die in essentie ver van elkaar staan. 

ten tweede roepen zowel de laag- als hoogbouw het 
idee van ‘zwaarte en massa’ op. in de hoogbouw is 
dit veroorzaakt door een gevel die is dichtgeslibd en 
vertroebeld. in de laagbouw is nog weinig sprake van 
transparantie en openheid. 

hierdoor lijkt de hoogbouw eerder te ‘rusten’ op 
de laagbouw, dan erboven te staan op de betonnen 
tafelconstructie. Dit wordt versterkt doordat de laagbouw 
ter plaatse van de entree is samengesmolten met de 
tafelconstructie en de hoogbouw.

en als laatste is door het verschil in typologie van de 
volumes de laagbouw een op zichzelf staand volume 
geworden. Niet wetende dat de laagbouw er al sinds de 
voltooiing van het gebouw staat en onderdeel is van de 
filosofie van van embden, zou je haast denken dat ze later 
onder de hoogbouw zijn geplaatst. 

al deze factoren zorgen ervoor dat er tussen de 
hoogbouw en laagbouw geen enkele sprake meer is van 
architectonische samenhang.
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86
huidige situatie
(foto: Joep rutgers)
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87
fragment van de laagbouw
(foto: Joep rutgers)

laagbouw
eind jaren negentig zijn drie van de vier laagbouw volumes 
door wytze patijn van een nieuwe gevel voorzien. zijn doel 
was om een warmer karakter te geven aan de entreehal 
en laagbouw. De originele gevel van de laagbouw is nog 
aanwezig op het noordoost volume. De transparantie en 
het openbare karakter van het oorspronkelijke ontwerp 
is verloren gegaan en heeft plaats gemaakt voor een 
zeer onderhoudsgevoelig houten gevelpanelen. er is 
geen relatie tussen de gevel en de constructie. willekeur 
lijkt de boventoon te voeren, zoals te zien is aan de grote 
verscheidenheid aan ramen en de posities ervan.
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hoogbouw
De gevel van de hoogbouw wordt gekenmerkt door een 
chaotisch en vertroebeld architectonisch beeld. randzaken 
(luxaflexen, radiatoren, etc.) domineren het gevelbeeld en 
de gevel is bovendien in een erg slechte bouwfysische 
staat (koudebruggen, tocht en slecht isolerend glas). 
het gebouw is voorzien van een minimale en slecht 
functionerende installatietechniek. Daardoor worden de 
kiepramen vaak open gezet en ontstaat er tocht door het 
gebouw. Door de slechte zonwerende functie van de gevel 
zijn de luxaflex bijna permanent naar beneden. bovendien 
zijn ze op veel plekken kapot. verder is de gevel ook in een 
bouwfysisch slechte staat en zit er asbest in de kozijnen en 
borstweringen. ook esthetisch gezien heeft de gevel zijn 
langste tijd gehad. De borstweringen zijn verweerd en de 
aluminium kozijnen zien er grauw en vies uit.

88
fragment van de hoogbouw
(foto: Joep rutgers)
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aRCHiteCtonisCHe analyse

geleDing en massaopbouw
De geleding van het hoofdgebouw bestaat uit vier 
hoofdonderdelen. De hoogbouw springt het meest in 
het oog, met de aarde verbonden door middel van een 
grote betonnen tafelconstructie. hieronder ligt de grote 
entreehal met aangrenzende functies. De laagbouw 
is duidelijk kleiner van formaat, doet onder voor de 
hoogbouw, maar staat zijn mannetje doordat hij autonoom 
lijkt te functioneren. De laag- en hoogbouw worden verder 
verbonden door twee trappenhuizen. Deze zijn duidelijk 
aanwezig in het gevelbeeld en onderbreken letterlijk de 
vliesgevel van de hoogbouw. het daklandschap wordt 
gekenmerkt door een serie aan kleine volumes, die 
alleen zichtbaar zijn van een afstandje. Je zou het gehele 
hoofdgebouw kunnen kenmerken als een ensemble van 
grote en minder grote (rechthoekige) volumes. 

open en gesloten in relatie tot De constructie
De tafelconstructie vestigt alle aandacht op zich. De rest 
van de constructie blijft goed verscholen achter de gevel. 
De kolommen van de hoogbouw zijn nauwelijks zichbaar 
door de vliesgevel. indirect speelt de constructie een rol 
in het gevelbeeld. ter plaatse van de vloeren (zowel bij de 
vaste als flexibele vloeren) zijn borstweringen geplaatst. 

89
Massaopbouw van het 
hoofdgebouw 

(bron: aanloopproject: hg 
2.0, het hoofdgebouw van 
de tu/e)
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90
geleding
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Massaopbouw

92
Constructie

93
open - gesloten 

(bron van alle afbeeldingen op 
deze pagina: aanloopproject: 
hg 2.0, het hoofdgebouw van 
de tu/e)
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gesloten
open
constructie

open - gesloten
van embden’s ontwerp voorzag in een directe relatie tussen de borstweringen 
en de achterliggende vloeren. De doorlopende band aan borstweringspanelen zit 
voor de vaste vloeren. ter plaatse van de dubbel hoge ruimtes zijn ruiten aanwezig 
en ontbreken de borstweringspanelen. wanneer de tussenvloeren qua oppervlak 
uitgebreid zouden worden, moesten de ruiten door dichte borstweringspanelen 
vervangen worden. onderstaande analysetekening van een gedeelte van de 
hoogbouw toont aan dat het systeem wat van embden bedacht, niet gewerkt 
heeft. Dit in meerdere gevels terug te zien.

94
open en gesloten geveldelen 
in relatie tot de constructie



111

positie kiepramen
het gehele gebouw kan natuurlijk geventileerd worden d.m.v. kiepramen. De 
positie van deze ramen is gerelateerd aan de achterliggende ruimte. ter plaatse 
van een enkel hoge verdieping (kantoren), zijn de kiepramen aan de bovenzijde 
tegen het plafond gepositioneerd. in de dubbel hoge ruimtes daarentegen is de 
onderste rij ramen net boven het dichte borstweringspaneel geplaatst en de 
bovenste rij ramen aan de bovenzijde tegen het plafond. 

Daarmee maakte van embden een systeem dat bij veranderingen niet meer 
consequent kon zijn. wanneer er namelijk een extra vloer komt te liggen in 
de dubbel hoge ruimtes, heeft dit tot gevolg dat de kiepramen bij de onderste 
verdieping net boven het dichte borstweringselement komen te liggen. in 
tegenstelling tot de kiepramen die net onder het plafond geplaatst zijn bij de 
overige kantoorruimtes. Dit is te zien bij de tussenverdieping waar geen dichte 
borstweringselementen aanwezig zijn.

een andere relatie die de kiepramen maken, is met de constructie van het 
gebouw. ter plaatse van alle betonnen kolommen missen er namelijk kiepramen.

positie kiepramen
borstweringen
constructie

95
positie van de kiepramen in 
relatie tot de borstweringen 
en constructie
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96
gevelaanzicht west (huidige 
situatie)
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97
gevelfragment van de huidige 
hoogbouw
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Detail v01

1 cementdekvloer, 70 mm (bestaand)
2 cusveller ribvloer, 170 mm (bestaand)
3 aluminium casetteplafond
4 constructieve randbalk, 285 x 620 mm (bestaand)
5 aluminium kiepraam, thermopane glas
6 aluminium vliesgevel, thermopane glas
7 hoekstaal - afsteunpunt bovenzijde windstijl
8 hoekstaal - afsteunpunt onderzijde windstijl
9 dicht borstweringspaneel
10 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
11 prefab rimsbeton elementen, 300 x 300 mm bestaand
12 hardboard
13 linoleum vloerafwerking

98
huidige aansluiting vliesgevel 
- vaste betonnen vloer
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v02 huiDige aansluiting
 vliesgevel - flexibele tussenvloer

1 unP, 345 mm hoog
2 cusveller ribvloer, 170 mm (bestaand)
3 aluminium casetteplafond
4 unP, 220 mm hoog
5 aluminium kiepraam, thermopane glas
6 aluminium vliesgevel, thermopane glas
7 unP randbalk, 220 mm hoog
8 dicht borstweringspaneel
9 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
10 hardboard
11 linoleum vloerafwerking

99
huidige aansluiting vliesgevel 
- flexibele tussenvloer
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samuel (sam) Josua van embden werd op 13 oktober 1904 
geboren in amsterdam. hij nam de liefde voor cultuur 
van zijn ouders over; hij las veel, was taalvaardig en 
sprak naast Nederlands vloeiend engels, Duits en frans. 
Na de lagere school ging van embden naar de h.b.s. in 
amsterdam en koos voor een toekomst als architect. in 
1923 ging hij naar Delft om bouwkunde te gaan studeren 
aan de technische hogeschool. Daar richtte hij in 1926 de 
bouwkundige studiekring (b.K.s.) op met hans van der 
laan. hier hielden ze met twaalf studenten vakinhoudelijke 
gesprekken over architectuur en stedenbouw. De jonge en 
juist aangetreden professor M.J. granpré Molière leidde de 
gesprekken. 

het contact dat van embden had met Molière zorgde 
ervoor dat hij in aanraking kwam met het tot dan toe 
nauwelijks als zelfstandig erkende vak stedenbouw. 
Molière was namelijk als architect vanaf 1913 betrokken 
bij het ontwerp van het rotterdamse tuindorp vreewijk. 
in 1928 behaalde van embden zijn bouwkunde diploma 
aan de t.h. in Delft. De b.K.s. wordt uiteindelijk tijdens de 
tweede wereldoorlog opgeheven.

van embden is vervolgens kort werkzaam bij de 
architecten J.f. berghoef, w. bruin en J.a. van der laan. 
in 1929 ging hij als ontwerper bij de afdeling stedelijke 
ontwikkeling van de gemeente amsterdam aan de slag. 

Daar werkte hij mee aan het algemene uitbreidingsplan 
van 1934. van 1935 tot aan de bouwstop in 1942 was hij 
stedenbouwkundig medewerker en plaatsvervangend 
directeur van het instituut stad en landschap van zuid-
holland in rotterdam. Deze instantie hielp kleinere 
gemeenten bij stedenbouwkundig plannen. tijdens de 
oorlog werd hun advies, bestaande uit 75 plannen voor 
de wederopbouw, als bindend verklaard. hoewel hij van 
Joodse herkomst was, wist hij de ambtenaren te overtuigen 
dat hij zijn eerste persoonsbewijs was kwijtgeraakt. hierop 
ontving hij een nieuwe waar niet in vermeld stond dat hij 
Joods was. gedurende de oorlog was hij ook lid van de 
‘Kerngroep voor de naoorlogse woningbouw’. Dit was 
een centrum van ‘ondergrondse architecten’ die bezorgd 
waren over de toekomstige architectonische kwaliteit van 
de wederopbouw, als gevolg van de mechanisering en 
industriële productie.

Na de oorlog was van embden als naaste medewerker 
van ir. C. van traa nauw betrokken bij het ontwerp voor 
de wederopbouw van de rotterdamse binnenstad. Met 
zijn eigen bureau, dat de oorlog had doorstaan, krijgt 
hij steeds meer werk binnen. het bureau was actief op 
architectonisch en stedenbouwkundig niveau. voor van 
embden was vormgeven “het modelleren van het totale 
nog te maken ding, niet het bij wijze van nazorg toevoegen 
van iets uiterlijks aan een in wezen reeds gemaakt ding”.

biogRafie s.j. van embDen
(eigen tekst uit: hg 2.0, het hoofdgebouw van de tu/e)

100
s.J. van embden
(bron: archief tu/e)
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in 1948, na de voltooiing van het rotterdamse basisplan, 
vertrok van embden naar bandung (indonesië). hij werd 
daar uitgenodigd om gedachten te wisselen over een 
leerstoel bouwkunde en om een plan te bedenken voor 
de uitbreiding van het complex van de t.h. bandung. Dit 
plan werd helaas nooit uitgevoerd. in 1949 keerde hij 
terug naar Nederland omdat hij het niet eens was met de 
Nederlandse politionele acties (de offensieve operaties 
van de Nederlandse strijdkrachten in indonesië kort na de 
tweede wereldoorlog). 

terug in Nederland bleef zijn opdrachtportefeuille 
groeien. gedurende de hoogtijdagen werkten er zo’n 
tweehonderd mensen binnen zijn bureau en gaf hij vorm 
aan de uitbreiding van de welvaartsstaat van Nederland. 
hij werkte als stedenbouwkundige aan plannen voor zeer 
veel gemeenten (o.a. Delft, Dordrecht, enschede, zwolle 
en gouda) en werkte daarnaast aan opgaven op het gebied 
van technisch onderwijs (waaronder de campussen van 
de technische hogeschool eindhoven en de technische 
hogeschool twente), medische zorg, woningbouw en 
infrastructuur. 

in zijn vroege periode als architect voor de oorlog 
profileerde hij zich als traditionalistische architect, net 
als granpré Molière. hij maakte gebruik van traditionele 
detaillering en paste voornamelijk de materialen baksteen 

en hout toe. Na de oorlog speelde stijl een ondergeschikte 
rol voor hem en was hij vooral bezig om technisch goede 
gebouwen tot stand te brengen. hij bestempelde de 
discussie tussen het Nieuwe bouwen (de modernisten) 
en de Delftse school (de traditionalisten) als een ‘ijdele 
discussie’ en zag het als twee opvattingen waartussen 
architecten konden kiezen. voor hem stonden een rationele 
benadering van de ontwerpopgave en multidisciplinaire 
samenwerking voorop.

in de naoorlogse periode treden er enkele belangrijke 
medewerkers toe tot het bureau, waaronder N.p.h.J. 
roorda van eysinga (stedenbouwkundige binnen het 
bureau), J.l.C. Choisy (belangrijk bij de vormgeving van 
de t.h. eindhoven), h.g. smelt (technische en uitvoerende 
discipline) en J.e.b. wittermans (ingenieur maar later 
meer bezig met management). in 1964 benoemde van 
embden deze vier tot zijn compagnons binnen het bureau. 
De naam van het bureau veranderde in 1969 in oD205, 
naar het adres van het bureau aan de oude Delft 205. van 
1969 tot 1985 was van embden als adviseur verbonden aan 
het bureau. van 1963 tot en met 1969 was hij bovendien 
als buitengewoon hoogleraar verbonden aan de leerstoel 
architectuur van de t.h. Delft, waar hij studenten in hun 
laatste twee jaren begeleidde.

op 20 december 2000 overleed hij op 95-jarige leeftijd.
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De tektoniek van De gevel
historische en theoretische context
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een enorm aantal nieuwe ontwikkelingen, voornamelijk 
aan het begin van de twintigste eeuw, heeft aan de basis 
gestaan van grote veranderingen in de bouw. er was nog 
nooit sprake van zoveel ontwikkelingen in zo’n korte 
tijd. het bouwproces is enorm door ontwikkelingen 
zoals: mechanisatie, industrialisatie, massaproductie en 
prefabricatie. in het laatste decennium van de twintigste 
eeuw kwam daar nog de verfijnde technologie bij, 
voortgestuwd vanuit het informatie- en computertijdperk.

Deze ontwikkelingen hebben gezorgd voor een 
toegenomen aantal participanten, een grote mate van 
specialisatie en een oerwoud aan regels. het bouwproces 
is er niet eenvoudiger op geworden. toegegeven, het 
bouwproces was altijd al een complex geheel waarin 
vele participanten tot een gezamenlijk eindresultaat 
moesten komen. het grote verschil is echter dat de cliënt 
tegenwoordig niet langer meer één persoon is, die zelf alle 
beslissingen maakt. Deze is vervangen door een comité 
aan belanghebbenden. bovendien wordt de architect niet 
langer meer gezien als leidend figuur in het bouwproces, 
maar eerder als één van de actoren in het bouwproces, 
begaan met de esthetiek van het gebouw. het gat tussen 
de architect en de praktijk op de bouw, lijkt steeds groter 
te worden. eén van de belangrijkste oorzaken hiervan 
is het toegenomen aantal disciplines dat betrokken is 

in het bouwproces. Daardoor zijn deeldisciplines, zoals 
constructie en bouwtechniek, uit het takenpakket van 
de architect onttrokken. Deeldisciplines worden in de 
handen van experts gelegd, los van de ontwerpende 
architect. Dit heeft tot gevolg dat er gebouwen worden 
gebouw waarin architectonische samenhang ontbreekt. 
een andere oorzaak is de veranderende houding van 
architecten en ontwerpers. er zijn maar weinig architecten 
en architecturenbureaus die zich bemoeien met de 
ontwikkeling van nieuwe technologieën. De kans om zowel 
het ontwerp als de technologie van deze samenwerking te 
laten profiteren, wordt zo links gelaten. 

hedendaagse architectuur lijkt meer en meer gestoeld 
op een architectonische homogeniteit. hierdoor wordt 
architectuur zeer geschikt voor een moeilijk te definiëren 
klant; de massa. Dit heeft tot gevolg dat het gevoel met de 
culturele context, kennis van de regionale bouwmethodes 
en de aandacht voor het landschap en directe context, 
van minder belang lijken te zijn. De aandacht voor het 
echte vakmanschap ontbreekt en de toepassing van 
geïndustrialiseerde producten lijkt de regel te zijn. 
hierdoor verdwijnt en verslechtert de kennis van het 
traditionele ambacht, iets dat zich gedurende duizenden 
jaren heeft  ontwikkeld, maar nu in een hoog tempo lijkt 
af te brokkelen.

De twintigste eeuw: enoRme veRanDeRingen in De bouwkunst
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De expressie van architectuur is sterk gerelateerd aan 
de constructie. ontwikkelingen in het ene veld van de 
bouwkunst, beïnvloeden de betekenis en verschijning 
van het andere veld. hetzelfde kan gezegd worden 
over de relatie tussen bouwtechniek en architectuur. 
veranderingen in constructie en bouwtechniek liggen 
ten grondslag aan veranderende betekenissen in de 
architectuur. renovaties en herbestemmingen zijn in dit 
perspectief extra interessant en complex. er zal namelijk 
een duidelijk standpunt ingenomen moeten worden over 
de manier waarop nieuwe en oude betekenissen zich tot 
elkaar moeten verhouden.

De term tektoniek gaat over het spanningsveld tussen 
enerzijds constructie en bouwtechniek en anderzijds de 
expressie van architectuur. het betreft het samengaan 
van de structuur en constructie met architectonische 
beeldkwaliteit. het gaat niet alleen om het aanwijzen 
van deze structuur en techniek, maar veel meer om het 
poëtische uitdrukkingsvermogen daarvan. 

oorsprong en betekenis
De term tektoniek komt van oorsprong uit griekenland, van 
het woord ‘tekton’, dat te maken heeft met het ambacht 
van timmerman of bouwer. Dit komt op zijn beurt van 
‘taksan’, een woord uit het sanskriet, verwijzend naar het 

ambacht van houtbewerking en het gebruik van de bijl. eén 
stapje verder terug komen restanten van het woord uit het 
vedische tijdperk, opnieuw verwijzend naar de timmerman 
en het timmerwerk.

in griekenland verschijnt het woord voor het eerst in haar 
huidige vorm. Daar zinspeelt het op de kunst van de bouw 
in het algemeen. het poëtische karakter van tektoniek 
verschijnt voor het eerst als  de timmerman de rol van 
dichter op zich gaat nemen. pas later evolueert de term 
zich langzaam van specifiek en fysiek, zoals timmerwerk, 
tot een generieker idee over het maken in de poëtische 
zin van het woord. hieruit evolueert het beroep van 
bouwmeester of archi-tekton, de latere architect. 

pas in de negentiende eeuw wordt in Duitsland de 
term tektoniek nieuw leven ingeblazen. De enigszins 
tautologische betekenis van de term in het engels, waar 
het simpelweg naar bouwen verwijst, krijgt in Duitsland 
een rijkere betekenis. K.o. Muller, op dat moment 
architectuurstudent, definieert in zijn ‘handbuch der 
archäologie der Kunst’ tektoniek als ‘het samengaan van 
enerzijds het doel en nut van een gebouw en anderzijds 
de gevoelens, uitspattingen van kunst en de vorm en het 
beeld van het gebouw. Muller noemt tektoniek de ‘klasse 
van artistieke activiteiten’.

tektoniek
als theoretisch oogpunt van vertrek

introDuctie
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De huid van een gebouw beschermt ons niet alleen, 
maar zorgt er tevens voor dat er op een bepaalde 
manier gecommuniceerd wordt met de buitenwereld. 
in deze communicatieve rol zoekt het een manier om de 
functionele constructie te tonen, of juist niet. Maar wellicht 
wil de gevel ons iets heel anders vertellen. De expressie en 
tektoniek van de gevel bevindt zich op het grensgebied van 
architectuur en bouwtechniek en gaat over het samengaan 
van de structuur en de constructie met de architectonische 
expressie van de gevel. “het gaat niet alleen om het 
aanwijzen van de structuur en de techniek, maar veel meer 
om het poëtisch uitdrukkingsvermogen daarvan.” [6]

het gevelontwerp dat vooraf ligt aan deze tektonische 
expressie is een complexe oefening waarin bijna alle 
disciplines binnen de bouwkunst aan bod komen. De 
renovatie en herbestemming van het hoofdgebouw voegt 
een extra dimensie toe aan de ontwerpopgave van de 
gevel. het hoofdgebouw heeft voor vele mensen een 
speciale  betekenis. Niet alleen voor individuen, maar ook 
voor de stad eindhoven. pragmatisch gezien blijft er na het 
strippen van de bestaande constructie alleen een naakt 
betonskelet over. echter, naast deze fysieke overblijfselen 
blijven er ook vele immateriële restanten over van dit ruim 
vijftig jaar oude onderwijsgebouw. 

architectonisch gezien is het hoofdgebouw een prachtig 

voorbeeld van het functioneel modernisme uit de jaren 
vijftig. De expressie en tektoniek van het hoofdgebouw 
is sterk gerelateerd aan de gedachtes, bouwtechniek en 
materialen uit de jaren vijftig. 

De grote vraag is op welke manier men om zou moeten 
gaan met de historische en architectonische lading van het 
voormalige hoofdgebouw. De vijftig jaar die volgden na de 
oplevering van het gebouw stonden ondertussen bol van 
nieuwe ontwikkelingen in de bouw. Dit heeft ervoor gezorgd 
dat er nieuwe relaties zijn ontstaan tussen enerzijds 
constructie en techniek en anderzijds de architectonische 
expressie ervan. zou het nastreven van de oude 
geveltektoniek, in een verlangen naar het conserveren van 
het bestaande architectonische beeld, daardoor nog wel te 
rechtvaardigen zijn? en op welke manier gaat de nieuwe 
gevel een relatie aan met de bestaande constructieve aard 
van het gebouw?

De ontwerpopgave voor een nieuwe gevel bevindt zich in 
het geschetste spanningsveld. feit is dat er afgelopen 
vijftig jaar grote ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
binnen de bouw, met veranderende architectonische 
betekenissen ten gevolge. De introductie van het begrip 
tektoniek lijkt in dit licht gerechtvaardigd, om een eigen 
standpunt te nemen in het debat over tektoniek en om tot 
een weloverwogen gevelontwerp te komen.

De Relevantie van tektoniek

[6]
wachter, b. de (2008), p. 87
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uit het literatuuronderzoek dat ik voor dit onderwerp 
heb uitgevoerd, bleek dat er een enorm breed spectrum 
aan visies is omtrent de betekenis van tektoniek. De 
architectuurgeschiedenis heeft bewezen dat definities 
en algemeen aanvaardde theorieën over tektoniek 
verschuiven. grotere veranderingen in de bouw wakkeren 
nieuwe discussies aan. eenduidigheid over de betekenis 
van tektoniek is ver te zoeken. 

Dit hoofdstuk zal een beschouwing vormen op de 
ontwikkeling van de term tektoniek, zodat ik zelf een goed 
standpunt kan innemen in dit discours. allereerst zijn 
traditionele theorieën over tektoniek beschouwt. hierin 
vormen bötticher, semper en frampton de belangrijkste 
denkers die zijn beschouwt. vervolgens ga ik in op de 
tektoniek van de moderne beweging, met belangrijke 
denkers als Mies van der rohe en le Corbusier. het 
hoofdgebouw is namelijk een exponent van het functioneel 
modernisme. als laatste worden theorieën omtrent de 
tektoniek van nu beschouwt. allereerst omdat wij als 
architecten een product zijn van de moderne samenleving. 
en ten tweede omdat de afgelopen tijd de discussies over 
de betekenis van tektoniek opnieuw zijn aangewakkerd, 
getuige het congres ‘tectonics Making Meaning’ uit 
december 2007 en meer recentelijk gehouden symposium 
‘wat is architectuur? symposium over de tektoniek van nu’ 
uit juni 2013.

visies

herbesteMMeN; 
eeN aCtueel vraagstuK
De renovatie en herbestemming van 
cultureel en historisch erfgoed is één van 
de meest actuele vraagstukken binnen 
de hedendaagse architectuur. voormalige 
fabrieken, loodsen en andere historische 
gebouwen met waarde vragen in deze tijden 
om een nieuwe bestemming. De grote  
hoeveelheid aan opgaves wordt gestuwd 
vanuit een enorme gebouwenvoorraad 
die is overgebleven uit het industriële 
tijdperk en de wederopbouwperiode. De 
gebouwen en complexen staan niet alleen 
op prominente plekken in de gebouwde 
omgeving, maar bezitten vaak ook 
buitengewone architectonische kwaliteiten 
die van grote toegevoegde waarde zijn 
voor de nieuwe functies die erin gevestigd 
worden. Dit afstudeerproject exploreert 
d.m.v. een casestudy over het hoofdgebouw 
hoe je dergelijke opgaves vanuit een 
tektonisch oogpunt kan benaderen en 
gaat in op de mate waarin de tektoniek van 
het oorspronkelijke ontwerp nog een rol 
van betekenis zou moeten hebben in het 
gerenoveerde gebouw.
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klassieke visies op tektoniek

“zonder ornamentiek, hangt er teveel af van de proporties 
van een gebouw. De moderne architectuur schijnt 
helder en eenvoudig te zijn, maar is uiterst moeilijk 
en dus veel gemakkelijker door ongetalenteerde en 
ondankbare architecten te verderven. en hoe laat men 
in de moderne architectuur de “leek” deelnemen in 
het krachtenspel van de gebouwen als beton bekleed 
wordt. De uitdrukkingsloosheid van onze gebouwen 
brengt onvermijdelijk een tegenbeweging teweeg. als de 
modernisten niet eindelijk hun architectuurvisie duidelijker 
tot uitdrukking kunnen brengen, kan deze in de komende 
vijf tot tien jaar te gronde gaan. er moet beslist worden 
om de moderne architectuur grondig te hervormen, dood 
te laten bloeien of om te hopen op een nieuwe stroming. 
Deze komt echter niet vanzelf aanwaaien.“ [7]

[7]
Klinkott, M., Die tektonik der 
hellenen als sprachlehre und 
fessel der klassizistischen 
baukunst, in Kollhoff, h., e.a. 
(1993) Über tektonik in der 
baukunst, braunschweig: 
friedrich vieweg & sohn
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in het kader van veranderende tektonische betekenissen 
in de architectuur, is het belangrijk om de oorsprong van 
het begrip nader te onderzoeken. Deze beschouwing 
begint met de architectuurleer van Karl bötticher. hij 
wordt als grondlegger gezien van de klassieke theorie 
over tektoniek. hij beschrijft de vormentaal van de 
griekse bouwkunst. Deze was zo gevarieerd en expressief, 
dat architecten in latere tijdperken elke keer opnieuw 
een greep deden uit het rijke aanbod. vooral tijdens 
het classicisme bedienden de architecten zich van de 
antieke ornamenten, om hun gebouwen te versieren en te 
veredelen, met als doel het krachtenspel te tonen. ondanks 
de hoge mate aan monumentaliteit en beeldspraak van 
deze klassieke bouwkunst, zijn er veel analogieën gebruikt 
om het de ‘architectuurleek’ te laten begrijpen. een andere 

karl bötticher
1806 - 1889

gottfrieD semper
(1803 - 1879)

otto wagner
1841 - 1918

aDolf loos
(1870 - 1933)

belangrijke theoreticus in het discours over tektoniek is 
gottfried semper. hij breekt namelijk nadrukkelijk met het 
idee dat tektoniek gelijk staat aan constructiesymboliek. 
semper stelt in zijn boek ‘Der stil in den technischen 
und tektonischen Künsten’ dat tektoniek de kunst is van 
het samenvoegen van afzonderlijke delen tot een geheel, 
tot een structuur van de architectuur. in navolging op 
de bekledingstheorie van semper stelt otto wagner dat 
het scheiden van de constructie en de bekleding vooral 
als economisch nut kan dienen. onder het motto ‘tijd is 
geld’ weet hij de bekledingstheorie te introduceren bij de 
modernisten. als laatste wordt de bekledingstheorie van 
adolf loos besproken. hij ziet in tegenstelling tot semper 
de constructie en verschijning als complementaire 
elementen. 
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het is Karl bötticher die met zijn ‘Die tektonik der hellenen’ 
(1852) de classicistische vormentaal probeert te verklaren 
en definiëren. De antieke monumenten in griekenland zijn 
voor hem aanvankelijk onbereikbaar. zijn theorie leidt hij 
dan aanvankelijk ook af van classicistische gebouwen in 
berlijn. De echte aanstoot tot zijn theorie wordt gegeven 
door twee gebouwen van Karl friedrich schinkel in berlijn, 
namelijk het Museum de Neue wache ‘unter den linden’ 
en de schouwburg aan de gendarmenmarkt. pas nadat het 
schrijven van zijn eerste boek, kan hij naar griekenland, 
waar zijn theorie over de ‘philosophie der tektonischen 
formen’ bevestigd ziet worden. 

ten tijden van bötticher vraagt men zich echter af wat 
hij verder nog meer kon weten van alle ornamentrijke 
tempels in klein-azië, en de invloed van de egyptenaren, 
syriërs en perzen op bouwkunst van de oude grieken.  er 
is dan ook vaak de kritiek dat hij het ontstaansproces en de 
verdere ontwikkeling niet goed begreep, wat in 1876 leidt 

101
Neue wache ‘unter den 
linden’, berlijn - Karl 
friedrich schinkel - 1816

102
schouwburg aan de 
gendarmenmarkt, berlijn - 
Karl friedrich schinkel - 1818

keRnfoRm unD kunstfoRm
karl bötticher

tot het terugtreden van al zijn ambten die hij bekleedt (o.a. 
verbondenheid aan de berlijnse bouwacademie). 

Karl bötticher onderscheidt de ‘Kernform’ en de 
‘Kunstform’. om een balk te ondersteunen, gebruikt 
men kolommen. om deze taak uit te voeren kunnen de 
kolommen glad en vrij van ornamenten zijn,  voor hun 
constructieve taak is immers geen opsmuk vereist. De 
griekse bouwmeesters bemoeiden zich niet inhoudelijk 
met de ‘Kernform’. zij bekleedden kolommen met groeven 
(cannelures) en toonden d.m.v. deze analogie uit de natuur 
de krachten en spanningen in dergelijke kolommen. 
opgelegde balken bleven in het vooraanzicht vaak volledig 
zonder opsmuk, ornamenten hadden hier namelijk weinig 
zin. echter, in het onderste vlak van de architraaf (balk), 
daar waar door trekkrachten spanningen ontstaan, 
werden vaak gedraaide touwen, riemen of gevlochten 
banden in gebeiteld. op deze manier konden de griekse 
bouwmeesters ook dit ornamentaal inzetten.

tektoniek van De griekse bouwkunst 
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103
ionische orde

1. sima (schuine kroonlijst)
2. akroterion (gebeeldhouwd monument)
3. tympanon (gevelveld)
4. geison (horizontale gootlijst)
5. fries (doorlopend beeldhouwwerk)
6. architraaf (optisch opgebouwd uit drie balken)
7. abacus (vlakke stenen dekplaat)
8. voluut (spiraalvormige versiering)
9. cannelures (verticale groeven)
10. torus (holle of bolle sierring)

a. hoofdgestel
b. zuil
C. stereobaat
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het grootste gedeelte van de studenten aan de 
bouwacademie van berlijn volgen de architectuurleer 
van bötticher. echter, in de jaren zeventig van de 
negentiende eeuw is er ook een steeds grotere groep 
studenten die de taal van de griekse bouwkunst nog 
alleen filosofisch toepassen. Daarbij is er ook een groep, 
in eerste instantie klein van formaat, die zich ergert aan 
de beperkte grammatica van de griekse bouwkunst. ze  
ervaren ‘die tektonik der hellenen’ als een ketting, die hun 
creativiteit beperkt. volgens hen wordt de griekse zuilen- 
en architravenbouwkunst als voorbeeld voorgehouden in 
een tijd waarin de technische vooruitgang mogelijkheden 
tot andere ontwerpoplossingen biedt. De groep vindt dat 
de fantasie van de kunstenaars door de grote hoeveelheid 
aan regels in een korset wordt gewurmd. Dat terwijl 
bijvoorbeeld de vraag naar grotere ruimtes eerder nieuwe 
constructiematerialen en methoden vereisen.

van de toonaangevende architecten is het gottfried 
semper uit zürich, die zich al snel mengt in de discussie 
en de aanhangers van bötticher’s theorie van tegenspraak 
dient. op zijn boek ‘Der stil in den technischen und 
tektonischen Künsten’ volgen vele andere visies. De ooit 
zo bewierookte architectuur van de pruisische hoofdstad, 
met zijn elegante ingetogen gevels, bestempelt men als 
mager en weinig temperamentvol. het is de tijd waarin 
de jonge generatie architecten zich juist oriënteren op 
Dresden, wenen en vooral parijs. 

een van de personen waarop de kritiek zich richt is Martin 
gropius, student en assistent van bötticher. gropius volgt 
in zijn architectuur nauwgezet de theorieën van bötticher 
en overige leraren aan de berlijnse bouwacademie. 
aan de andere kant is er onder steeds meer architecten 
een nieuwe wil om de hellenistische bouwkunst verder 
te ontwikkelen en om grenzen te verleggen. Deze 
ontwikkelingen zijn een antwoord op een academie waarin 
altijd naar dezelfde ingrediënten uit de hellenistische 
architectuur (ornamenten) werd teruggegrepen. grassen, 
struiken en vruchten stonden model voor de ornamenten 
waarmee ze hun architectuur versierden. het schetsboek 
van Martin gropius stond er dan ook vol van.

afkeer tegen De griekse bouwkunst
De vraag is of bötticher in de negentiende eeuw een 
einzelgänger is in het filosofische denken over de 
tektoniek. zelf beweert bötticher dat hij dankbaar is 
voor de gedachten die hij ontleent aan Karl friedrich 
schinkel. het is echter voornamelijk de Karlsruher 
heinrich hübsch die hem veel meer beïnvloedt, meer dan 
bötticher zelf zou willen toegeven, hij vereert immers Karl 
friedrich schinkel. echter, de architecten uit Karlsruhe 
stonden vooral bekend als boogstilisten. laat dit nou 
precies de protestbeweging zijn tegen de tektoniek van 
de classicistische architravenbouw die bötticher op de 
academie onderwijst.

het principe van de uitholling ziet hübsch als eerste in de 
architectuur uit de middeleeuwen (vroegchristelijke en 
romaanse periode). hübsch praat ook al over de ‘Kern- und 
Kunstform’, maar benoemt dit als zijnde ‘der bekränzung 
des wesentlichen’ (bekroning van het essentiële). in 
zijn begintijd is hij erg spaarzaam met het gebruik van 
ornamenten, dat is goed te zien in het stammgebäude 
der Karlsruher hochschule, beter bekend als het 
polytechnikum. Dat verandert bij de trinkhalle in baden-
baden. hier maakt hij volop gebruik van ornamenten, 
neemt vormen over uit de renaissance en verandert zijn 
stijl van ronde bogen. hübsch probeert de hellenistische 
bouwkunst te benaderen door architraven niet langer 
horizontaal toe te passen, maar door ze opgespannen 
tussen twee kolommen in te klemmen. het architraaf van 
de griekse bouwkunst wordt als halve boog ingezet. aan de 
trinkhalle van hübsch is te zien dat de architectuurtheorie 
van bötticher reeds in voorbereiding is.
 
het is daarom geen toeval dat de leerlingen van bötticher 
(waaronder Martin gropius) zich ook vaak op hübsch 
oriënteren. ook al is hiervoor geen schriftelijk bewijs, de 
overeenkomsten tussen gebouwen van Martin gropius 
en de trinkhalle in baden-baden zijn onmiskenbaar. 
het zijn geen classicistische gebouwen meer. het valt te 
karakteriseren als een hellenistische bouwstijl, waarin 
architraven als halfronde bogen zijn vormgegeven en 
waarin op het gebied van ornamentiek de wetten van de 
griekse bouwkunst nagestreefd worden.

heinrich hübsch 
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104
stammgebäude der 
Karlsruher hochschule, 
Karlsruhe - heinrich hübsch 
- 1835

105 +106
trinkhalle, baden-baden - 
heinrich hübsch - 1840
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in berlijn, Karlsruhe en ook in wenen komt het tot 
een baksteenarchitectuur, met de daarbij horende 
constructiegrenzen van het materiaal. iJzeren trekstaven, 
spanten, balken etc. worden veelvuldig als hulpconstructies 
ingezet, om het maximale uit de constructiemogelijkheden 
van baksteen te halen. voor deze nieuwe architectonische 
elementen bestaan dan echter nog geen antieke 
voorbeelden. ze worden tegelijkertijd met een ornamentiek 
ontworpen, die het materiaalkarakter, de elasticiteit 
en buigsterkte tot uitdrukking moeten brengen. Men 
ontwikkelt een vormentaal voor deze hulpconstructies, 
maar door de liefde voor het detail verwaarloost men wat 
in de berlijnse tektoniek het belangrijkste was: het verder 
ontwikkelen van het draagwerk (de constructie). Dat 
zorgt ervoor dat de franse en engelse bouwkunst op het 
gebied van ingenieurswezen lange tijd voorop liggen. De 
bewering dat bötticher ‘de levendigheid van de bouwkunst 
door vastgelegde grammaticale regels’ verstarde, klopte 
daarmee niet. De studenten van bötticher konden met 
zijn theorie over tektoniek creatief en fantasievol nieuwe 
vormen bedenken.
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De teloorgang van bötticher’s bouwkunst wordt enerzijds 
veroorzaakt door veranderingen na de frans-Duitse oorlog 
(1870 – 1871) en anderzijds doordat architectuurstromingen 
met een tegengeluid terrein winnen. bötticher’s invloed is 
echter groot geweest en zijn architectuurleer heeft wel 
degelijk een hoop bewerkstelligd:

 ▪ ten eerste heeft bötticher in dienst van de berlijnse 
architectuurschool net op tijd de algemeen opkomende 
stijlonzekerheid een halt kunnen toeroepen.

 ▪ ten tweede heeft hij ervoor gezorgd dat er na 
1871 geen chaos ontstond in de architectonische 
vormenspraak. er was namelijk na de Duitse 
eenwording in dat jaar sprake van een enorme 
geldingsdrang en praalzucht ontketend in de 
architectuur. bötticher voelde zich verantwoordelijk 
en kreeg de neuzen van alle verschillende architecten 
dezelfde kant op gericht. bij kerken, ziekenhuizen, 
kazernes, stations en fabrieken ontstond, naast de 
verschrikkingen van de neobarok, een eerlijke en 
gedegen vorm van bouwkunst.

teloorgang
 ▪ ten derde werd de architectuurleer van bötticher ook 

toepasbaar voor de bouwlieden in stad en land, die 
niet hadden gestudeerd op de academie en niet over 
deze kennis beschikten. ook al was het zware stof en 
begrepen ze de essentie en zin ervan niet goed, dankzij 
de grondbeginselen die in het boek van bötticher te 
vinden waren, kon er ook door deze “leken” ontworpen 
worden in de lijn van bötticher’s architectuurtheorie.

107
universiteitsbibliotheek, Kiel - 
Martin gropius - 1884
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108
De Caribische hut, met de vier 
elementen: het fundament, 
de haard, de constructie en 
de lichte omhulling (gottfried 
semper tijdens ‘the great 
exhibition’ - Crystal palace, 
london - 1851)
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[8] 
barendse, N. (2008), p. 19

[9]
frampton, K. (1995)

[10]
Kollhoff, h. (1997), p. 60

De vieR elementen van De bouwkunst
gottfrieD semper

een belangrijke architect en theoreticus in het debat over 
tektoniek is gottfried semper. in zijn theorie staat de 
breuk tussen constructie en betekenis centraal. tektoniek 
houd volgens semper geen constructiesymboliek in. De 
bekleding hoeft volgens hem geen materiële relatie te 
hebben met de constructie, maar dient wel de vorm te 
volgen. “semper was overtuigd dat elke bouwkundige 
vorm voortkwam uit de constructie en daarna langzaam 
een kunstvorm is geworden.”  [8] 

ten grondslag aan zijn theorie over tektoniek ligt ‘Die vier 
elemente der baukunst’ (1851). in dit boek bestudeerde 
semper locale woningen en gebouwconstructies en stelde 
hij dat architectuur is ontwikkeld uit de ervaring van de 
volgende vier elementen: ‘het fundament, de haard, de 
constructie  (framewerk/dak) en de lichte omhulling’. 

ondanks deze classificatie omschreef semper twee 
manieren om te bouwen in de bouwkunst. De ene gaat 
over een lichte manier van bouwen, de tektoniek van het 
frame genoemd. De andere manier van bouwen gaat over 
massa, volume en zware materialen, het bouwen met 
aardewerk en steen, de stereotomie van het aardewerk. 
Dit wordt door Kenneth frampton in zijn studie als volgt 
samengevat: ”tectonics of the frame, in which lightweight, 
linear components are assembled so as to encompass 
a spatial matrix, and the stereotomics of the earthwork, 
wherein mass and volume are conjointly formed through 
the repetitious pilling up of heavy weight elements.” [9]

volgens semper omhelst tektoniek de constructieve 
gedachte en is de stereotomie een verlengstuk van de 
aarde. vanaf hier dient het als basis voor de tektoniek. 
De architectuur vindt volgens semper haar bestaan in 
de overgang van de stereotomie in de tektoniek van een 
gebouw. in zijn boek ‘Der stil in den technischen und 
tektonischen Künsten oder praktische Ästhetik’ (deel 
1 - 1860) beschrijft hij tektoniek als ‘de kunst van het 
samenvoegen van starre staafvormige ontworpen delen 
tot een in zichzelf onbewegelijk geheel’.

semper stelt dat de professie van architectuur al eeuwen 
lang geen constructieve eerlijkheid meer uitstraalt. 
volgens semper is de architectuur van de bekleding dan 
ook al een feit sinds de grieken en romeinen, want ook 
zij bekleedden de wand met stuc en brachten marmeren 
platen aan. De gelaagdheid van de gevel wordt gedurende 
de eeuwen alleen maar sterker. puur monolithisch bouwen 
is daardoor een utopie, deze wordt immers bloodgesteld 
aan kou, vuur en corrosie. 

in de griekse en romeinse oudheid kon men dus 
al het onderscheid maken tussen de dragende en 
ruimtescheidende functie van een wand.  semper 
beschrijft dat de Duitse taal het zichtbare deel (de 
ruimteomsluiting) aanduidt met ‘die wand’ (de wand), een 
woord dat bijna dezelfde betekenis heeft als ‘das gewand’ 
(het gewaad - geweven stof) en het constructieve deel van 
de wand heet ‘die Mauer’ (de muur). in het zicht zit het 
tapijt, ruimtescheidend van functie. De dragende functie 
wordt vervuld door de stenen muur. 

“Met andere woorden, in de verschijningsvorm ligt voor 
semper het wezen van de architectuur.” [10]

verschijningsvormtektoniek en stereotomie
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we zagen eerder dat semper de bekleding 
en het te bekleden object strikt scheidde. 
otto wagner is een van de eersten die de 
bekledingstheorie van semper weet te 
introduceren bij de modernisten. het grote 
verschil is echter dat wagner werkt met 
onder het motto: ‘tijd is geld’. hij stelt dat de 
economische situatie het niet langer toeliet om 
gebouwen uit massieve blokken marmer op te 
bouwen. als reactie legt hij dunne marmeren 
platen in specie en zet deze vervolgens vast 
met ankers aan de achterconstructie. De tijd 
die hiermee gespaard wordt, zorgt ervoor dat 
er minder geld uithoeft naar arbeid. 

wagner stelt dat het de taak van de architect 
is om uit de constructie een kunstvorm te 
ontwikkelen. De aluminiumkoppen dienen 
daarmee het constructieve doel, maar hebben 
ook hun uitwerking op de esthetiek van de 
gevel. Deze vorm van tektoniek heeft haar 
oorsprong dus in de constructietechniek van 
de marmeren beplating.

109
Natuurstenen gevelbekleding 
is d.m.v. ijzeren ankers 
vastgezet en afgedekt 
met aluminium knoppen - 
postspaarbank, vienna - otto 
wagner - 1912

otto wagNer: ‘tiJD is gelD’
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in navolging van gottfried semper schrijft adolf loos 
ook over de bekledingstheorie in de architectuur. alleen 
bij hem verandert de verhouding tussen constructie en 
bekleding. loos vindt dat anders het gevaar van imitatie en 
surrogaatkunst op de loer ligt. hij breekt met het idee van 
semper dat de bekleding en het te bekleden object strikt 
gescheiden zijn.

loos trekt de vergelijking met levende organismen 
waarbij de huid ook niet apart van de innerlijke structuur 
gezien kon worden; “De mens is met huid, de boom 
met schors bekleed.” De huid staat volgens loos in een 
delicate verhouding tot de constructie en daardoor is er 
geen sprake meer van willekeur van de bekleding. De 
constructie wordt door de huid niet getoond, maar ook niet 
verhuld. De huid heeft als doel om je te herinneren aan de 
constructie, zonder dat het probeert deze te visualiseren. 

hij stelt de wet van bekleding op: “de mogelijkheid om het 
omklede materiaal met de bekleding te verwisselen, moet 
in elk geval worden uitgesloten”. Daardoor is architectuur 
voor loos niet langer meer een vertoning van constructie, 
maar een verschijningsvorm op zichzelf. 

bekleDingstHeoRie
aDolf loos

[11]
Kollhoff, h. (1997), p. 61

hans Kollhoff omschrijft deze gedachte op een treffende 
wijze: “De huid staat in een delicate verhouding tot de 
constructie. Deze wordt niet getoond, maar ook niet 
verhuld. ze schijnt door, in letterlijke en figuurlijke zin.” [11]

wanneer loos over de constructie praat, doelt hij op 
de verschijning ervan, geheel onafhankelijk van de 
werkelijke constructieve toedracht. verschijning (kunst) en 
constructie (techniek) worden als complementair opgevat. 
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ConClusie
klassieke visies op tektoniek

De kolommen bij het 
looshaus doen vermoeden dat 
ze dragend zijn. De verticaal 
georiënteerde nerven van het 
marmer spreken dit tegen. 
loos vond deze toepassing 
mooier, ondanks dat marmer 
zo geen dragende functie 
kan hebben. portalen achter 
deze bekleding vormen de 
daadwerkelijke constructie.

110
looshaus, wenen - adolf 
loos - 1910
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Karl bötticher kan men opvatten als de grondlegger 
van deze klassieke visie over tektoniek. hij beschrijft 
de griekse bouwkunst, die gaat over het ornament als 
expressiemiddel van de constructie. De inzet is om de 
‘leek’ deel te laten nemen in het krachtenspel van de 
constructie (Kernform). De expressieve vormentaal die 
hiervoor gebruikt wordt (Kunstform), is geïnspireerd op 
o.a. grassen, struiken en vruchten.

gottfried semper, die de classicistische architectuur uit 
berlijn als mager en weinig temperamentvol bestempeld, 
is van mening dat er een strikte scheiding moet zijn tussen 
constructie en betekenis. hij maakt het onderscheid 
tussen de dragende functie van een wand (‘die Mauer’) en 
de ruimtescheidende functie van een wand (‘die wand). 
voor semper ligt in de verschijningsvorm het wezen 
van de architectuur, en niet in de constructiesymboliek 
van bötticher. De oorsprong van semper’s tektonische 
expressie en verschijning komt wel degelijk voort uit de 
constructie, maar evolueert vervolgens tot een eigen 
kunstvorm. 

ook otto wagner stelt dat het de taak van de architect 
is om een kunstvorm uit de constructie te ontwikkelen. 
Maar wagner gebruikt de scheiding van constructie en 
architectonische expressie vooral voor economische 
motieven. volgens wagner laat de economische situatie het 
niet meer toe om gebouwen massief uit te blijven voeren. 
een bekend voorbeeld is de manier waarop hij marmeren 
gevelbeplating in specie legt en met extra ankers aan de 
achterconstructie bevestigd. onder het motto ‘tijd is geld’ 
kan wagner veel geld besparen op arbeid. De tektonische 
uitstraling die dit tot gevolg heeft, namelijk natuurstenen 
gevelbekleding met aluminium knoppen, vindt zijn 
oorsprong in deze nieuwe kijk op het bouwen. 

De bekledingstheorie krijgt bij adolf loos een andere 
betekenis dan bij semper. loos stelt dat er volgens hem 
geen sprake kan zijn van willekeur van de bekleding, omdat 
deze in een delicate verhouding staat tot de constructie. 
De constructie wordt niet door de huid getoond, maar ook 
niet verhuld. wanneer men de constructie probeert te 
verbeelden ligt namelijk het gevaar van imitatie op de loer, 
zo stelt loos. De huid heeft als doel je te herinneren aan de 
constructie, zonder deze te willen visualiseren.

De beschouwing over klassieke opvattingen van tektoniek 
toont aan dat tektoniek gaat over de relatie tussen 
enerzijds de constructie en anderzijds de expressie of 
verschijning ervan. De nuance ligt in de manier waarop 
deze relatie gelegd wordt. Karl bötticher’s architectuurleer 
over de griekse bouwkunst bemoeit zich niet met de 
inhoud (mechanica), maar houdt zich vooral bezig met 
de vorm (de vertolking van de constructie in ornamenten 
en opsmuk). Deze directe relatie verdwijnt bij semper en 
maakte plaats voor een architectuur die gebaseerd is op 
de verschijningsvorm, zonder een directe relatie tot de 
constructie. ook voor adolf loos is de verschijningsvorm 
het wezen van de architectuur. echter, een belangrijk 
verschil is dat er bij loos geen sprake is van willekeur. hij 
stelt: ’De mens is met huid, de boom met schors bekleed’.  

bötticher’s constructiesymboliek van de griekse 
bouwkunst heeft plaats gemaakt voor de verschijningsvorm 
van de constructie, die semper en loos op een geheel 
andere manier invullen. De letterlijke verbeelding en 
directe relatie tot de constructie is daarmee verdwenen.
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tektoniek van De geïnDustRialiseeRDe ConstRuCtie
moDernisme en tektonische expressie

mies van Der rohe
1886 - 1969

860 – 880 laKe shore Drive (1949-51)
De precisie en verfijnde details van de staalconstructie. Mies 
geloofde in fabrieken en de voordelen van de assemblagelijn 
en het prefabriceren van gebouwonderdelen.

pavillioN l’esprit Nouveau (1925/1977)
gefascineerd door de flexibiliteit en vormbaarheid van 
gewapend beton. zag de bouwplaats als een plek van 
industrialisatie, een organische machine waaruit het 
gebouw verrees.

le corbusier
1887 - 1965
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afgelopen anderhalve eeuw hebben veel nieuwe 
materialen (o.a. staal, gewapend beton en floatglas) 
hun intrede gedaan en stond de bouw bol van nieuwe 
ontwikkelingen op het gebied van: productiemethodes, 
geprefabriceerd bouwen en constructiemethoden. Deze 
ontwikkelingen hebben voor architecten voor compleet 
nieuwe betekenissen gezorgd. als tektoniek gelijk staat 
aan de betekenis van bouwtechniek en constructie, dan is 
de vraag wat er met de architectonische expressie gebeurd 
is toen de bouwkunst verschoof van vakmanschap naar 
mechanisatie en industrialisatie?

in het licht van nieuwe constructiemethoden, met name 
eind negentiende eeuw tijdens het machinetijdperk, 
ontstond er een nieuw potentieel aan (constructieve) 
uitdrukkingen binnen de architectuur. een goed voorbeeld 
van de tektonische omslag die de modernen maakten, 
is te vinden in het ontwerp van peter behrens voor de 
fabriekshallen van aeg. hier viel hij met de grote ijzeren 
constructieve bogen enerzijds terug op de bogen uit de 
oude bouwkunst en anderzijds betekende de toepassing 
van ijzer een stap vooruit. 

“De fabrieksgebouwen van peter behrens voor aeg waren 
mijlpalen op weg naar een nieuwe, dynamische opvatting 
over vorm en constructie”. [12]

[12]
Neumeyer, f., Das 
schauspiel der objektivität 
und die wahrheit des 
architekurschauspiels, in 
Kollhoff, h., e.a. (1993) Über 
tektonik in der baukunst, 
braunschweig: friedrich 
vieweg & sohn

De introductie van staalbeton, floatglas en de opkomst van 
de vliesgevel waren andere ontwikkelingen die hebben 
zorgden voor veranderende tektonische betekenissen 
binnen de architectuur. Mies van der rohe en le Corbusier , 
twee van de meest belangrijke architecten uit de twintigste 
eeuw, waren allebei geïnspireerd door de ontwikkelingen 
van deze nieuwe materialen. ze waren er beiden van 
overtuigd dat gebouwconstructies geïndustrialiseerd 
moesten worden in het licht van de snel groeiende 
mogelijkheden op technisch gebied en de grote aanbod aan 
materialen. alleen zo konden klassieke en conservatieve 
constructiemethoden ontwikkelt en versterkt worden. 
ze hadden beiden op geheel andere wijze voor ogen hoe 
processen als industriële vervaardiging, massaproductie 
en gemechaniseerd transport opgenomen konden worden 
in de constructie van gebouwen.

Dit hoofdstuk exploreert hoe deze twee architecten 
de vernieuwingsbeweging van rond de eeuwwisseling 
vertaald hebben in hun gebouwen. De beschouwinng 
van hun werk komt voor uit de grote parallellen die het 
hoofdgebouw vertoond met het werk van Mies van der 
rohe (vliesgevel en hoekoplossing) en le Corbusier 
(‘facade libre’; gevel bevrijdt van dragende functie, ‘plan 
libre’; vrije indeelbaarheid van de plattegrond en de 
‘pilotis’; verheffing van het maaiveld). 

111
aeg turbinefabriek, berlijn - 
peter behrens - 1909
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De essentie van Het bouwen
luDwig mies van Der rohe

het fascineert Mies van der rohe al sinds zijn begindagen 
als architect om tot een bouwkunst te komen die gevormd 
wordt door geïndustrialiseerde constructies. pas na zijn 
vertrek uit Duitsland kan hij hiermee echt kennis maken 
in de praktijk, als hij in Chicago aan het werk gaat. een 
van zijn belangrijkste werken, waarin hij ons dit wil tonen, 
valt te bezien in het appartementencomplex 860 – 880 lake 
shore Drive. 

hier probeert hij, naar eigen zeggen, de ‘essentie van 
het bouwen’ na te streven. Mies introduceert een nieuwe 
interpretatie van de amerikaanse wolkenkrabber. een 
machtssymbool die volgens hem gereduceerd is tot de 
essentie, een naakte staalconstructie. De wolkenkrabber 
moest de tijdsgeest en de bouwkunst weerspiegelen, 
een tijd waarin nieuwe materialen, technologieën en 
denkbeelden geïmplementeerd werden. 

Mies van der rohe:
“alleen wolkenkrabbers in aanbouw onthullen de 
gewaagde constructieve gedachte, dan is de indruk van het 
stalen skelet, dat zo hoog reikt, overweldigend.”  [13]

fritz Neumeyer (een Duitse architect en geleerde) stelt dat 
dit citaat karakteristiek is voor de bedoelingen van Mies van 
der rohe. hij was niet zozeer bezig om de mogelijkheden 

[13]
Mies van der rohe in: frülicht, 
1, no. 4, 1922, p. 122

[14]
Neumeyer, the artless word: 
Mies van der rohe on the 
building art, p. 110

van constructietechnologie te verkennen en te benutten, 
maar hield zich bezig met de constructie als symbool van 
een architectonisch idee.

Neumeyer verwoord de tektonische visie van Mies als 
volgt:
“De architectuur van de wolkenkrabber van Mies gaat over 
het toepassen van expressieve constructie, gedreven door 
een fascinatie voor esthetiek. Mies benadert de constructie 
niet vanuit de functie en het doeleinde waarvoor het 
gebruikt gaat worden, maar vanuit de intensiteit waarmee 
het beeld ervaren wordt. Daarom bepalen Mies’ gebouwen 
in aanbouw ook in grote mate het uiteindelijke uiterlijk van 
het gebouw. het incomplete gebouw geeft Mies esthetisch 
gezien de meeste voldoening.” [14]

het belangrijkste detail voor de wolkenkrabber, was 
voor Mies van der rohe de positie van de glasfaçade. Dit 
werd aangepast aan de verschijning van de structuur (het 
staalskelet). een dergelijke tektonische houding kan men 
vinden in het ontwerp voor de 860 – 880 lake shore Drive 
appartementen. 
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geprefabriceerde 
vliesgevelelementen van twee 
verdiepingen hoog worden op 
hun plaats gehesen - lake 
shore Drive appartementen, 
Chicago - ludwig Mies van der 
rohe - 1951



144

gebruik van het i-profiel en materialiteit 
Mies van der rohe stelt dat ieder materiaal op een manier 
moet worden toegepast die in lijn is met de materiaal 
specifieke eigenschappen. industrialisatie hangt volgens 
hem af van de materialen zoals staal, die vanuit hun natuur 
vragen om industriële processen.

voor de 860 - 880 lake shore Drive appartementen was 
staal de beste keuze, omdat het een aantal eigenschappen 
bezit die Mies van der rohe prefereert: stevigheid, 
controleerbare verwerking (een droog verwerkingsproces)  
en de precisie van de aansluiting en het detail. Men 
kan zich afvragen waarom Mies van der rohe, bekend 
om zijn expressief toegepaste materialen en elegante 
constructies, koos voor het relatief simpele i-profiel als 
basis voor zijn glasfaçades? en waarom verkoos hij niet 
een ander profiel, dat qua structuur dezelfde uitwerking 
had kunnen hebben? 

sandra honey stelt in haar boek over Mies van der rohe: 
“er valt niets te winnen als men een curve in plaats van een 
rechte hoek maakt. rond is ook moeilijk te meubileren, 
alles moet hier op maakt gemaakt worden. en om te 
construeren – iedereen die het eenmaal doet is genezen. 
[…] Men kan de voorkeur voor het ronde begrijpen, we zijn 
ermee geboren, maar de cirkel is beperkt, de rechthoek 
aan de andere kant is onbegrensd, uit te breiden en 
deelbaar. het systeem van ordelijkheid is gebaseerd op het 
vierkant.” [15]

hieruit blijkt de voorkeur van Mies van der rohe voor de 
helderheid van het orthogonale en de rechte hoek. hij 
prefereert het i-profiel boven het gesloten rhs-profiel 
(rechthoekig). De open structuur van het i-profiel heeft een 
delicate en slanke verschijning. bovendien benadrukken 
lichtreflecties en schaduw het driedimensionale figuur. 
voor Mies van der rohe is het i-profiel meer dan een 
rationeel economisch en constructief element.

[15]
honey, sandra, who and what 
inspired Mies van der rohe 
in germany, architectural 
Design, p. 100

[16]
honey, sandra, uia 
international architects, p. 44

ruimte construeren 
“Mies was uitsluitend bezig met horizontale ruimte”. [16] 
Dat valt het beste terug te zien bij het farnsworth house 
(1951). hier past hij voor het eerst zijn nieuwe visie op 
het construeren toe, door de draagconstructie buiten de 
bouwenvelop te plaatsen en elk constructie onderdeel 
tot zijn essentie te reduceren. Door de raamkozijnen te 
beperken lost de binnenruimte op in de buitenruimte. De 
scheiding tussen binnen en buiten lijkt bijna verdwenen. 
Mies van der rohe heeft bij 860 – 880 lake shore Drive 
geprobeerd om elk appartement van eenzelfde blikveld te 
voorzien als bij het farnsworth house. ook hier vervaagt 
de grens tussen de binnen- en buitenruimte door het 
toepassen van een verdiepingshoge glazen gevel, die 
enkel in verticale richting wordt onderbroken door stalen 
draagprofielen. 

het geheel en het Detail
De proporties van de lake shore Drive appartementen 
heeft Mies van der rohe gebaseerd op de gulden snede. 
Deze verhouding is binnen alle schaalniveau’s van het 
gebouw terug te vinden. van de inrichting van het terrein 
en de lengte-breedte verhouding van het gebouw, tot de 
plattegrond van de appartementen en zelfs de i-profielen in 
de gevel. voor Mies van der rohe is dit onderliggende idee 
de basis van echte architectonische kwaliteit. het geheel 
en het detail zijn van hetzelfde belang. De detaillering van 
de gevel kreeg van Mies van der rohe evenveel aandacht 
als de uitwerking van de entree lobby.
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lake shore Drive 
appartementen, Chicago - 
Mies van der rohe - 1951
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l’espRit nouveau
le corbusier

essentie van De tijDsgeest 
De architectonische reactie van le Corbusier op 
massaproductie en industrialisatie was het definiëren 
van prototypes voor de nieuwe industriële stad. hij was 
er heilig van overtuigd dat nieuwe geïndustrialiseerde 
constructietechnologieën en materialen (staal en 
gewapend beton) de potentie hadden om de gehele 
hedendaagse architectuur van die tijd te veranderen. zijn 
eerste echte experiment met nieuwe constructiematerialen 
en woningtypologieën was het paviljoen l’esprit Nouveau. 
hier kon hij voor het eerst zijn fascinatie voor gewapend 
beton in praktijk brengen. verder kon hij zijn vijf-punten 
programma voor de woning van de toekomst en zijn ideeën 
over de ideale stad toepassen.

architectuur van collega architecten, waarin decoratie 
en het gebruik van het ornament centraal stonden, 
vond le Corbusier niet gaan over pure architectuur. Dit 
karakteriseerde volgens hem alleen een stilistische 
oefening en drukte geenszins uit wat er speelde in de 
maatschappij. le Corbusier wilde nieuwe ontwikkelingen 
in de bouw gebruiken. zijn architectuur weerspiegelde 
op deze manier wat er gaande was in de wereld om ons 
heen, de ‘l’esprit Nouveau’. hij stelt dat het de taak 
van de architect is om de essentie van zijn tijdsgeest 
architectonisch uit te drukken.

[17]
Curtis, william J.r. (1994), le 
Corbusier: ideas and forms, 
london: phaidon, 186/95, 
p. 63

nieuwe technologieën als instrument
le Corbusier gaf de stedenbouwer grote vrijheden bij 
stadsplanning. hierdoor had de stedenbouwkundige een 
grote invloed op het leven van de burgers. De architect 
daarentegen zag hij als een allesomvattende persoon in 
het proces van sociale veranderingen. “le Corbusier’s 
utopisme veronderstelt dat technologie, geleid door het 
juiste kader, de macht had om mensen te re-integreren 
met natuurlijke harmonie.” [17] bovenstaande laat zien dat 
le Corbusier niet zozeer bezig was met de expressie van 
nieuwe technologieën en materialen - tektoniek, maar 
technologie zag als een instrument om tot een  nieuwe 
ideologie en esthetiek te komen.

gewapenD beton
wat betreft nieuwe materialen was le Corbusier 
gefascineerd door gewapend beton. samen met zijn vaste 
constructeur, Max Du bois, raakte hij vertrouwd met het 
nieuwe materiaal. le Corbusier gaf de voorkeur aan 
kunstmatige materialen boven natuurlijke materialen. 
hij zag nieuwe producten van de industriële revolutie 
van de bouw als een goed antwoord op de constructieve 
problemen die traditionele materialen met zich mee 
brachten. bovendien waren deze producten van 
technische vooruitgang in economische zin interessant. De 
hoeveelheid wapening van een gewapende betonnen balk 
kon namelijk precies berekend worden. een houten balk 
daarentegen betekent verlies van materiaal, doordat het 
materiaal niet op de juiste plek in de doorsnede zit.
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pavillon l’esprit Nouveau van 
le Corbusier, onderdeel 
van de exposition des arts 
Décoratifs - 1924
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zijn bevindingen met het Maison Dom-ino vormden de 
basis voor de in 1926 gepubliceerde ‘fundamenteel nieuwe 
esthetica in vijf uitgangspunten’:

 ▪ les pilotis: de funderingspalen liepen door in de 
kolommenstructuur die het volume op de eerste 
verdieping verhief van het maaiveldniveau.

 ▪ le toit-jardin: het platte dak wordt als buitenruimte 
ingericht.

 ▪ le plan libre: de vrije indeelbaarheid van de 
plattegrond.

 ▪ la fenêtre en longeur: het strokenraam, als reactie op 
het traditionele franse hoge raam.

 ▪ la facade libre: de vrije vormgeving van de gevel. 

villa savoye (poissy, frankrijk, 1928/1929) is exemplarisch 
voor de vijf punten die samen zijn visie op de nieuwe 
en moderne architectuur vormen. verder moest een 
indeling naar ‘boven’ en ‘beneden’ helpen om het wonen 
te verlichten van het straatniveau. op de begane grond 
zijn het voorportaal, de dienstboderuimten en garages 
geplaatst. bovendien kan men hier de auto parkeren. 

in 1914 ontwikkelt le Corbusier het nooit gerealiseerde 
‘Maison Dom-ino’, als toonbeeld voor zijn ‘plan libre’. le 
Corbusier zag het Dom-ino systeem als een prototype 
voor een gestandaardiseerd constructief systeem voor 
woningen. het ontwerp bestaat uit drie horizontale platen 
gewapend beton, ondersteund door zes kolommen. het 
trappenhuis verbindt de verdiepingen en staat los van het 
hoofdvolume. De binnenmuren zijn hun dragende functie 
verloren, waardoor ruimtes vrij indeelbaar zijn. De gevel is 
losgekoppeld van het constructieve systeem, waardoor ook 
deze vrij indeelbaar wordt en eenvoudig aanpasbaar naar 
wens van de bewoner. 

het Maison Dom-ino lag in de lijn met le Corbusier’s visie 
op industrialisatie: massaproductie op de bouwplaats en 
de afbouw vond plaats met gestandaardiseerde producten, 
zoals ramen en deuren. op het constructieve vlak was de 
overstek die de betonnen platen maakten geen nieuwe 
uitdaging, zo beweert zijn constructeur Du bois. op het 
architectonische vlak gaf het de architect een grote vrijheid 
van indeling en nieuwe mogelijkheden om de gevel te 
benutten.
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Maison Dom-ino van le 
Corbusier

maison Dom-ino les 5 points D’une architecture nouvelles
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in parijs leert le Corbusier de schilder amedée 
ozenfant kennen, waarmee hij samen het tijdschrift 
‘l’esprit Nouveau’ opricht. hierin zetten ze zich samen 
af tegen de tot dan toe in frankrijk overheersende 
‘beaux-arts’. eind negentiende eeuw was deze stijl 
ook erg populair in de verenigde staten. bekende 
gebouwen die door deze stijl zijn vormgegeven zijn de 
opéra garnier in parijs en het Metropolitan Museum 
of art in New york. le Corbusier richtte zich tegen 
‘het valse, de opsmuk’ die bij de ecole des beaux 
arts onderwezen werden, tegen ‘de onvruchtbare 
versieringen in de ontwerpen’ en ‘het gebladerte, de 
pilasters en kroonlijsten’. 
in 1921 introduceert le Corbusier in dit tijdschrift het 
begrip ‘woonmachine’. hij vervolgt: ‘het huis is een 
machine om te wonen en baden, en voor zon, warm 
en koud water. een temperatuur die naar gelieven 
te regelen valt. bewaren van voedsel. hygiëne. 
esthetische schoonheid door goede proporties.’ in 
verschillende ontwerpen demonstreert le Corbusier 
hoe zijn hartstochtelijke pleidooien in een nieuwe en 
moderne architectuur moesten worden vertaald.

De horizontale vensters op de eerste verdieping verhullen 
de woonkamers en het dakterras. De interne ruimtes 
worden verticaal verbonden door een hellingbaan, want 
trappen ‘scheiden’ en hellende opgangen ‘verbinden’. 

pavillon l’esprit nouveau
het paviljoen, tentoongesteld op de exposition des arts 
Décoratifs (1925), was het voorbeeld van een cellulair 
parametrisch blok van de ‘ville Contemporaine’: 
“[...] een “cel“ in een flatgebouw, een eenheid in een 
woningbouwproject, gebouwd volgens het “honingraat” 
principe.” [18] le Corbusier vond het teleurstellend dat er 
nauwelijks interesse was voor zijn ideeën. De constructieve 
principes en geprefabriceerde elementen waren in eerste 
instantie niet gemakkelijk te vervaardigen en vonden 
daarom weinig toegang tot de dagelijkse praktijk in de 
bouw. het duurde tot de volgende generatie voordat zijn 
ideeën in de praktijk werden gebracht.

 “[...] er bestaat geen twijfel over dat le Corbusier’s 
visionaire ideeën het hedendaagse architectonische 
ontwerp beïnvloed, zo niet gerevolutioneerd, heeft.” [19]
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villa savoye, poissy - le 
Corbusier - 1929

[18]
le Corbusier (1987), the City 
of tomorrow: and its planning, 
Dover, p. 231

[19]
beim, a (1999), p. 102

le Corbusier



150

foto vanuit de woonkamer 
op de eerste verdieping. 
herkenbare elementen uit 
le Corbusier’s fundamenteel 
nieuwe esthetica in vijf 
punten: het horizontale 
vensterraam, het platte dak 
als buitenruimte, de vrije 
vormgeving van de gevel en 
de vrije indeelbaarheid van de 
plattegrond.
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ConClusie
tektoniek van De geïnDustrialiseerDe constructie

Mies van der rohe ziet geïndustrialiseerde producten 
en processen als gegevens van zijn tijd en vindt dat er 
daarom nagedacht moet worden over de architectonische 
expressie die daarbij hoort. hij geeft de staalconstructie 
van zijn wolkenkrabbers een nieuwe betekenis door het 
expressief toepassen van geïndustrialiseerde i-profielen. 
hij verheft de industriële staalconstructie en het rationele 
constructieve systeem in een manier van denken.

le Corbusier’s reactie op alle ontwikkelingen aan het begin 
van de twintigste eeuw is het definiëren van een nieuwe 
tijdsgeest. om zijn ‘l’esprit Nouveau’ tot uitvoeren te 
brengen, definieert hij een gestandaardiseerd constructief 
systeem voor de massaproductie van woningen, het Maison 
Dom-ino. hij onderzoekt de mogelijkheden van gewapend 
beton en dit stelt hem in staat om te komen tot een nieuw 
constructief systeem. le Corbusier zet nieuwe technologie 
in als een instrument om tot een nieuwe esthetiek te 
komen. Dat de buitenwand zijn dragende functie verliest 
en dat er een vrij indeelbare plattegrond ontstaat, zijn 
uitkomsten die zorgen voor nieuwe architectonische 
expressies. 

De overeenkomst is dat bij beide architecten de tektonische 
expressie zijn oorsprong vindt in het gebruik van nieuwe 
materialen en technologieën. het verschil zit hem in de 
manier waarop ze deze geïndustrialiseerde producten en 
processen inzetten. Mies van der rohe zet het rationele 
i-profiel van de geïndustrialiseerde staalconstructie 
in om de intensiteit van de architectonische ervaring 
te beïnvloeden. le Corbusier daarentegen gebruikt de 
mogelijkheden van gewapend beton om te komen tot zijn 
nieuwe ideaal: ‘l’esprit Nouveau’.
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tijdens het congres ‘tectonics Making Meaning’, dat ter 
gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de faculteit 
bouwkunde aan de tu/e werd georganiseerd, noemt 
bernard Colenbrander de moderne tektoniek een 
geschiedenis van erosie van de klassieke en traditionele 
tektoniek. hij stelt dat er een houding is ontstaan waarin 
het geen probleem meer is als de innerlijke werkelijkheid 
van een fundamenteel andere aard is dan de uiterlijke 
verschijning. De eerlijke en heldere vormen van tektoniek 
vervagen. Jan westra onderschrijft deze ontwikkeling 
tijdens het congres en betoogt: “wat je ziet, is niet wat je 
krijgt”. ook Jacob voorthuis 

tektoniek wordt steeds meer een thema waarin “dit een 
uitdrukking is van dat”. [20]
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[20]
voorthuis, J.C.t. (2007), p. 3

tektoniek en De Realiteit van De bouwConstRuCtie
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[21]
Colenbrander, b. (2007), p. 1

frampton schrijft veel en bevindt zich met zijn boeken in de 
driehoek architectuur - onderwijs - kritiek. zo schreef hij in 
1980 het boek ‘Modern architecture: a Critical history’, dat 
veelvuldig vertaald is en binnen veel onderwijsinstellingen 
gebruikt wordt. frampton ziet zichzelf als onderwijzer 
en architectuurschrijver en niet zozeer als architect, 
architectuurhistoricus of -criticus. Naast boeken heeft hij 
ook veel essays geschreven.

in het begrip tektoniek worden de op het eerste gezicht 
tegengestelde paren verschijning (kunst) en constructie 
(techniek) met elkaar verenigd. De bouwconstructie kan 
niet los gezien worden van de taken van een architect (de 
artistieke beheersing van het gebouw).

De vraag is of het verlangen naar een eerlijke en heldere 
tektoniek tegenwoordig nog wel een reële ontwerphouding 
is? het debat over een hernieuwde tektoniek wordt in ieder 
geval gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan 
verschillende meningen. 

Naast enkele visies die tijdens het congres ‘tectonics 
Making Meaning’ naar voren kwamen (van o.a. Jacob 
voorthuis), worden in dit hoofdstuk de visies van Kenneth 
frampton en hans Kollhoff beschouwd. frampton brengt 
de debat over tektoniek terug tot het eerlijke of oneerlijke 
en legt het primaat van de architectuur bij de constructie. 
Kollhoff stelt zich de vraag hoe we weer op de essentie 
van architectuur kunnen komen, als de mythe van de 
constructie ons geen houvast meer biedt. 

als voorbeeld noemt Colenbrander de beurs van berlage 
in amsterdam. het constructieve gebruik van baksteen 
en de heldere constructieve logica zijn altijd kenmerkend 
geweest voor het gebouw. in de hedendaagse praktijk is 
de beurs van berlage echter tot een vreemde eend in de 
bijt geworden. hedendaagse architectuur wordt namelijk 
overspoeld met baksteenarchitectuur waarin het materiaal 
geen dragende functie meer heeft. De baksteen wordt 
fabrieksmatig verlijmd en als geprefabriceerd element aan 
een achterconstructie opgehangen.

“we are used to buildings in which brick is not of 
constructive meaning anymore but is glued to the bearing 
walls. brick used to be the essence of the building, it has 
become screen, finish and decoration, no more, no less.” [21]

kenneth frampton (1930)

hans kollhoff (1946)
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afgelopen twee decennia is het voornamelijk Kenneth 
frampton die een stempel drukte op de discussies over 
tektoniek. Door middel van een tektonische benadering 
tegenover een scenografische benadering te stellen, wil hij 
zijn afkeer tegen de architectuur van de decorbouw, van o.a. 
robert venturi en Charles Jencks, proberen te verwoorden. 
“De huidige trend is om architectuur te reduceren tot 
scenografie. Deze reactie ontstaat als antwoord op de 
universele triomf van robert venturi’s gedecoreerde 
schuur; het veel te vaak voorkomende syndroom waarin 
de schuur is ingepakt als een gigantische handelswaar.” 
hoewel hij vindt dat beide benaderingen legitiem zijn, heeft 
de tektonische benadering zijn voorkeur. 

volgens frampton is het gebouw een voorstelling van haar 
eigen constructieve logica. hij legt het primaat van het 
gebouw bij de constructie. in navolging van deze gedachte, 
rest er nog één ander type architectuur; de atektonische.

“architecten die de constructie en haar materialisering op 
één of andere manier uitdrukken in het gebouw zijn onder 
de paraplu van de tektoniek te scharen en architecten die 
dat niet doen zijn atektonisch bezig. [...] bij de één, het 
atektonische, dient de constructie een nagestreefde sfeer 
of effect; bij de ander, het tektonische, is de constructie de 
nagestreefde sfeer of het effect.” [22] De tektoniek van een 
gebouw is een tentoonspreiding van de ‘dichterlijkheid van 
de constructie’. 

Jacob voorthuis stelt dat beide benaderingen van frampton 
gaan over expressie en de taal van de architectuur. 
het atektonische drukt wellicht iets anders uit dan het 
tektonische, maar beide drukken iets uit op hun eigen 
manier. tektoniek is daardoor dus eigenlijk ook een vorm 
van scenografie; het tektonische is daardoor een decor van 
de constructie. 

De DiCHteRlijkHeiD van De ConstRuCtie
kenneth frampton

[22]
voorthuis, J.C.t. (2007), p. 1

[23]
idem, p. 1

[24]
idem, p. 2

[25]
idem, p. 3

voorthuis stelt: “er is niets mis met het gebruik van deze 
oppositionele categorieën, ze werken goed, maar het 
nadeel is dat ze het architectuurdebat terugdringen tot 
een kwestie van welk decor? en dan zou het decor van 
de constructie een betere keuze zijn dan een ander soort 
decor. “Ja,” hoor ik u tegenwerpen,” en terecht, maar als 
een gebouw zijn constructie toont, dan is dat toch geen 
kwestie van decorbouw?” [23]

De huidige regelgeving in de bouw maakt het echter niet 
meer mogelijk om te komen tot constructieve eerlijkheid. 
er ontstaat een tweedegraads eerlijkheid door moderne 
eisen van de hedendaagse bouwregelgeving. gebouwen 
zitten vol met isolatie, installaties en brandveilige 
materialen. Dit betekent niet dat het uitbeelden van de 
constructie daardoor onmogelijk is geworden. het zorgt 
er wel voor dat we terug bij af zijn, bij de decorbouw die 
frampton zo verafschuwt.

het is dus zeer de vraag of de tektoniek van de klassieke 
bouwkunst, als expressie van de constructie, nog wel een 
reële ontwerphouding is. en waarom maakt het primaat 
van de constructie niet plaats voor het primaat van de 
lichamelijke ervaring of het gebruik? 

voor wat betreft eerlijkheid kan dat in ieder geval alleen 
maar op basis van de analogie: gebouwen zijn projecties 
van de mens en worden geacht zich dus ook naar onze 
waarden en normen te gedragen. [24] volgens voorthuis 
zijn gebouwen de ruimtelijke afdrukken van het mens-
zijn. hij stelt dat de kwaliteit van een gebouw zit in de 
relatie tussen mens en architectuur. voor de mens kan het 
primaat daardoor nooit bij de constructie liggen. het wezen 
van de architectuur wordt niet alleen door constructie 
gedefinieerd. voorthuis stelt: “het gebouw is vóór alles een 
bruikbare constructie, dáár ligt haar kwaliteit.” [25]
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ook spreker John thackara onderschrijft 
tijdens het congres dat de traditionele 
tektoniek toe is aan een herziening. hij 
benadrukt het gebrek aan materiële 
eerlijkheid en om dit te illustreren gebruikt 
hij de term ‘embergy’, dat staat voor 
‘embodied energy’, de energie die nodig 
is om iets te produceren. hij noemt als 
voorbeeld dat voor het produceren van een 
2 kilogram wegende laptop 2000 kilogram 
embergy nodig is. volgens thackara is het 
probleem dat de ‘embergy’ van een modern 
gebouw vele malen hoger ligt dan die van 
een traditioneel gebouw. in dit perspectief 
is de renovatie en herbestemming van het 
hoofdgebouw een positieve ontwikkeling. 
het slopen en volledig opnieuw construeren 
van een betonskelet van deze omvang zou 
namelijk een gigantische Co2 productie 
met zich meebrengen. vertigo is hier een 
helder voorbeeld van.

eMbergy

robert venturi stelt dat 
sommige gebouwen zijn wat 
ze zijn (the Duck). andere 
gebouwen zijn alleen wat ze 
lijken (Decorated shed).

119
learning from las vegas: the 
Duck vs. the Decorated shed - 
robert venturi - 1972
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vermeenDe constructieve eerlijkheiD
architectuur wordt steeds meer een product van de 
snelle, hedendaagse  technische ontwikkeling, zo stelt 
hans Kollhoff. hij vreest dat er een toekomstige wereld 
ontstaat met machine-esthetiek, zonder enige historische 
ballast. De mens, als gebruiker van onze architectuur, 
heeft juist behoefte aan een omgeving die te begrijpen en 
te vertrouwen is. 

Kollhoff refereert aan de stelling van Julius posener 
dat apparaten  vrees oproepen en objecten vertrouwen 
inboezemen. objecten kenmerken zich door de nabijheid 
waarin ze zich van het menselijk lichaam bevinden. 
Kollhoff stelt zich dan ook de vraag: “laat de architectuur 
zich zonder meer ordenen in de wereld van de apparaten 
of hoort ze eigenlijk veel meer, om Julius posener te 
citeren, tot de wereld van de objecten?” [26] hij stelt 
dat technische ontwikkelingen zich reeds voorbij ons 
gewaarwordingsvermogen afspelen. Mensen verlangen 
naar een omgeving die zij wel kunnen begrijpen. 

Door het primaat van de constructie als vermeend 
objectieve categorie beschouwen, ziet de mens zich 
ook steeds verder weggedrukt tussen alle technische 
ontwikkelingen. Kollhoff stelt dat de mens niet verlangt 
naar een huis “dat op hem overkomt als een opeenstapeling 
constructieve delen of als een bundel installatiebuizen, hoe 
zinvol deze op zich ook zijn”. [27] bovendien is de puurheid 
van constructionistische architectuur zwaar in twijfel te 
trekken, want ook deze moet worden beschermd tegen 
invloeden van binnen en buiten: “[...] er wordt ommanteld, 
verpakt, afgedekt, in een woord: bekleed.” [28]

[26 - 27 - 28]
Kollhoff, h. (1997), p. 59

[29]
idem dito, p. 60

Dat is overigens al langer het geval, want ook in de oudheid 
was monolithisch bouwen een illusie. Marmer werd in 
platen aangebracht en binnenruimtes werden gestuct. 
Desalniettemin is er in de hedendaagse praktijk verre 
sprake van monolithisch bouwen. De gelaagde wand, 
waarin de opgetrokken buitenhuid slechts de overige lagen 
verbloemt, is de regel geworden. in tegenstelling tot de 
monolithische wand, die de functies van krachtenafdracht, 
isolatie en waterkering allemaal zelf vervult,  worden deze 
functies in de gelaagde wand separaat ingevuld. het valt 
daardoor steeds slechter te ontkennen dat de hedendaagse 
architectuur niet tot ‘verpakkingskunst’ is geworden.

veranDeringen in De bouw
in de bouwindustrie is er al lang niet meer sprake van 
enorme technische vooruitgang, zoals in een groot 
gedeelte van de twintigste eeuw. vernieuwingen zijn eerder 
verfijningen, waarbij men tegenwoordig eerder de keuze 
heeft tussen tientallen verschillende soorten aluminium 
beplating. Door het ornament te verwerpen, blijft er 
voor de mens emotioneel weinig houvast over. Kollhoff 
ziet daardoor maar twee uitwegen voor de architect: 
het gebouw wordt één groot ornament of men vindt een 
manier om het industrieproduct leven in te blazen. Kollhoff 
stelt zich de vraag waarom architecten zo weinig van de 
markt eisen. “weerspiegelt de hulpeloosheid van de markt 
niet eigenlijk de hulpeloosheid van de architect?” [29]

het is voor Kollhoff daarom ook de vraag hoe we weer 
terrecht kunnen komen op de basis van de architectuur, 
als de mythe van de constructie ons geen houvast biedt.

De mytHe van De ConstRuCtie
hans kollhoff
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tektoniek
eerder zagen we dat adolf loos verschijning en constructie 
- ofwel kunst en techniek - als complementair opvatte. 
voor Kollhoff worden in het begrip tektoniek dan ook de 
op het eerste gezicht tegengestelde paren verschijning 
(kunst) en constructie (techniek) met elkaar verenigd. 
De bouwconstructie kan niet los gezien worden van de 
taken van een architect (de artistieke beheersing van het 
gebouw).

in Mies van der rohe ziet hij iemand die de essentie van 
architectuur benadert. als voorbeeld ziet Kollhoff het 
barcelona-paviljoen, waarin Mies elk materiaal verwerkte 
op een manier die past bij zijn eigenschappen. “terwijl 
de tekening van de materialen voortdurend de hoek om 
schiet, zijn de elementen aan de voorkant van de traventin- 
en marmerwanden massief.” [30] 

“zijn er überhaupt nog voorbeelden, die niet alleen aan 
dit gevoel hebben vastgehouden in de moderne beweging, 
maar die haar ook hebben gethematiseerd?” [31] Kollhoff 
ziet dat august perret op een wonderbaarlijke manier 
moderniteit met de negentiende eeuwse traditie verenigd. 
perret heeft de verlokkingen van de abstracte kubus 
en de fascinatie voor het naakte beton- of staalskelet 
kunnen weerstaan. auguste perret: “techniek, dichterlijk 
gesproken, leidt tot architectuur.” Kollhoff vraagt zich af 
of we daar op dit moment nog toe in staat zijn. of dat het 
gedoemd lijkt te mislukken om technische mogelijkheden 
van onze tijd artistiek te verwerken en een authentieke 
architectuur te laten verschijnen die niet alleen het 
intellect, maar ook de mens als organisme tevreden stelt.

[30]
idem dito, p. 64

[31]
idem dito, p. 65
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120
appartementencomplex van 
auguste perret in le havre, 
de stad waar hij tijdens de 
wederopbouwperiode veel 
bouwde (zijn ontwerp van le 
havre staat sinds 2005 op de 
uNesCo werelderfgoedlijst)
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het is voornamelijk Kenneth frampton die de laatste twee 
decennia het debat over het begrip tektoniek voert. aan de 
basis ligt zijn boek ‘studies in tectonic Culture, the poetics 
of Construction in Nineteenth and twentieth Century 
architecture’ (1995). hierin stelt hij een tektonische 
benadering van de architectuur (‘de dichterlijkheid van de 
constructie’) tegenover een scenografische benadering 
(de decorbouw van robert venturi’s ‘decorated shed’). 
frampton keert zich af tegen het atektonische, door de 
tektonische benadering als ‘het juiste’ te bestempelen. 
voorthuis stelt echter dat tektoniek net zo goed een vorm 
van scenografie is: hier is de constructie namelijk de 
nagestreefde sfeer.

De discussie omtrent de betekenis van tektoniek lijkt 
daarmee een nieuwe wending te nemen. bernard 
Colenbrander beschrijft deze trend en komt tot de 
conclusie dat de innerlijke aard van bouwconstructies niet 
meer overeen komt met de uiterlijke verschijning. hans 
Kollhoff noemt de hedendaagse praktijk de ‘architectuur 
van de verpakkingskunst’ en Jacob voorthuis beschrijft de 
door bouwregelgeving gevoede ‘tweedegraads eerlijkheid’ 
van bouwconstructies.

het is dus zeer de vraag of de tektoniek van de klassieke 
bouwkunst, als expressiemiddel van de constructie, nog 
wel een reële ontwerphouding is in de dagelijkse praktijk. 
De huidige regelgeving maakt het namelijk niet meer 
mogelijk om te komen tot constructieve eerlijkheid. 

ConClusie
tektoniek en De realiteit van De bouwconstructie
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Daar komt volgens Kollhoff bij dat mensen geen waarde 
hechten aan een ‘opeenstapeling van constructieve delen’. 
zij zijn niet geïnteresseerd ‘een huis dat op hen overkomt 
als een opeenstapeling van constructieve delen of als een 
bundel installatiebuizen. het primaat kan daarmee nooit 
bij de constructie van het gebouw liggen. volgens voorthuis 
denken architecten teveel in hun eigen grammatica, terwijl 
de gebruiker ‘onder een sluier van onwetendheid leeft’.

Kollhoff vraagt zich af wat dan wel het wezen van de 
architectuur is, als de ‘mythe van de constructie’ ons geen 
houvast meer biedt. in auguste perret ziet Kollhoff een 
architect die de verlokkingen van de abstracte kubus en 
de fascinatie voor het naakte beton- of staalskelet heeft 
kunnen weerstaan. auguste perret: “techniek, dichterlijk 
gesproken, leidt tot architectuur.” bij architectuur gaat 
het er volgens Kollhoff om dat we zowel het intellect als 
de mens als organisme tevreden moeten stellen. Daarbij 
is het de kunst om de technische mogelijkheden van onze 
tijd op een artistieke manier te verwerken. 

volgens voorthuis gaat het tektonische debat teveel over 
de vraag hoe “dit” een uitdrukking zou zijn van “dat”. 
Daarmee nuanceert hij Kenneth frampton’s oppositionele 
benadering van het tektonische en atektonische. hij stelt 
dat de essentie van architectuur ligt in de relatie tussen 
mens en gebouw. als een gebouw een voorstelling van iets 
is, dan moet ook de ‘architectuurleek’ deze taal kunnen 
begrijpen.



160

een nieuw gevelontweRp vooR De Hoogbouw
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stellingname
ontwerpvisie ten aanzien van De hoogbouwgevel

probleemstelling
De twintigste eeuw heeft de bouwkunst technische 
vooruitgang gebracht, o.a. op het gebied van nieuwe 
constructiemethoden, geïndustrialiseerde bouwprocessen 
en een veelvoud aan nieuwe materialen. Deze voorspoed 
kent echter ook een keerzijde voor het vak van de 
architect.  het takenpakket van de architect wordt steeds 
meer uitgekleed. Deeldisciplines worden in de handen 
gelegd van experts. De architect, verantwoordelijk voor 
de artistieke beheersing van het gebouw, moet zich als 
een soort ‘manager’ in het bouwproces opstellen, om 
architectonische samenhang te waarborgen. 

als architecten zouden we zowel het ontwerp als deze 
nieuwe technologie moeten laten profiteren van een goede 
samenwerking. De dagelijkse praktijk is echter dat er 
maar weinig architecten zijn die zich hiermee bemoeien. 
”het marktmechanisme dringt de architect producten op 
die steeds minder in overeenstemming te brengen zijn met 
een opvatting die architectuur niet als verpakkingskunst 
beschouwt”. [32] er is schijnbaar een vraag naar deze 
producten. Kollhoff stelt dat de hulpeloosheid van de markt 
eigenlijk de hulpeloosheid van de architect weerspiegelt. 
we eisen te weinig van de markt. 

auguste perret stelt dat techniek, dichterlijk gesproken, 
leidt tot architectuur. voor Kollhoff is perret een goed 
voorbeeld van hoe je op een artistieke manier de technische 
mogelijkheden van onze tijd weet te verwerken. 

[32]
Kollhoff, h. (1997), p. 59

bestenDigheiD van De hoogbouw
De tektonische expressie van de oorspronkelijke gevel 
is sterk gerelateerd aan van embden’s ontwerpvisie, 
de gebruikte materialen en de bouwtechniek uit de 
jaren vijftig van de vorige eeuw. het hoofdgebouw is een 
exponent van het functioneel modernisme. De structuur is 
een prachtig voorbeeld van de bestendigheid die veel van 
de universiteitsgebouwen op de tu/e-campus kenmerkt. 

voornamelijk de hoogbouw is een product dat zijn 
oorsprong vindt in het modernisme van de eerste helft van 
de twintigste eeuw. De parallellen met de ‘fundamenteel 
nieuwe esthetica’ van le Corbusier en de vliesgevels van 
Mies van der rohe zijn onmiskenbaar. De inzet van een 
vliesgevel was voor van embden functioneel en doelmatig: 
hij wilde een zo transparant mogelijke gevel ontwerpen. Dit 
in tegenstelling tot Mies van der rohe, die in zijn fascinatie 
voor esthetiek, de tektoniek van zijn vliesgevels inzette  
om de intensiteit van het architectonische beeld kracht 
bij te zetten. De hoekoplossing van het oorspronkelijke 
ontwerp vertoont nog de meeste overeenkomsten met de 
hoekoplossing die Mies van der rohe vaak heeft toegepast 
bij zijn amerikaanse wolkenkrabbers.

De bestendigheid van de hoogbouw structuur vindt zijn 
oorsprong in de vrije indeelbaarheid van de plattegrond 
en de vrije vormgeving van de gevel. De gelijkenis met het 
constructieve systeem van le Corbusier is evident en zorgt 
ervoor dat het gebouw zich prima leent om te renoveren.
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eigentijDse uitDrukkingsvorm
De bouw heeft in de afgelopen vijftig jaar niet stil 
gezeten. technische ontwikkelingen hebben voor nieuwe 
betekenissen binnen de architectuur gezorgd. het is 
daarom zaak dat het nieuwe gevelontwerp een eigentijdse 
uitdrukkingsvorm is van de hedendaagse architectuur. 
technische middelen, die worden ingezet om tot een 
duurzame gevel te komen, zouden op een harmonieuze 
manier moeten samengaan met de bestaande structuur.  
ze zouden niet als noodzakelijkheden gezien moeten 
worden, maar een basis moeten vormen waaraan de 
tektonische expressie is ontleend. De architectonische 
expressie wordt daarmee een exponent van de technische 
middelen die worden ingezet. Daarbij is het belangrijk om 
respectvol om te gaan met de bestaande constructie, een 
structuur die garant staat voor een duurzaam en bestendig 
gebouw. 

het nieuwe gevelontwerp zou geen toonbeeld van de 
hoogbouwconstructie moeten zijn, omdat ze van oorsprong 
geen koppeling hebben. het constructieve principe van le 
Corbusier faciliteert juist de vrije vormgeving van de gevel 
en bekleedt daardoor letterlijk de constructie. Deze zou in 
principe door elke andere huid vervangen kunnen worden. 
Daar komt bij dat de koppeling die wel werd gemaakt, in de 
praktijk geen goede uitwerking heeft gekregen en zorgde 
voor een onsamenhangend en rommelig architectonisch 
beeld.

in het zoeken naar een  invulling van de communicatieve rol 
van de huid, is het belangrijk om de bestaande constructie 
in geen van de gevallen te negeren. het gaat hier over 
het spanningsveld tussen ‘verhullen’ en ‘omhullen’. 
De gevel moet vertellen en prijsgeven op welke manier 
architectuur samengaat met bouwtechniek, constructie 
en technologie. adolf loos stelt: “De mens is met huid, de 
boom met schors bekleed”. volgens loos staat de huid in 
een ‘delicate verhouding tot de constructie’ en is daarmee 
aan ‘willekeur van vormgeving’ onttrokken. De nieuwe 
vliesgevel mag ons herinneren aan de constructie, zonder 
dat er geprobeerd wordt deze letterlijk te visualiseren. 
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uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat 
architectonische expressie haar oorsprong vindt in de 
disciplines constructie en bouwtechniek. het gevelontwerp 
ontleend haar expressie aan de inpassing van middelen die 
het gebouw verduurzamen. Kenmerkend voor de nieuwe 
gevel is de plastiek. Deze gelaagdheid van de vliesgevel is 
een gevolg van de toepassing van buitenzonwering. 

De beweegbare buitenjaloezieën zijn het belangrijkste 
onderdeel van de gevel geworden. Niet alleen functioneel 
gezien, om de zon te weren, maar wellicht belangrijker: op 
architectonisch gebied. De toepassing van buitenzonwering 
heeft daarmee de plastiek van de gevel bepaald. in plaats 
van de zonwering te benaderen als een toevoeging, is 
ervoor gekozen om deze te integreren in het ontwerp 
en beeldbepalend te laten zijn in de architectonische 
expressie van het hoofdgebouw.

De vliesgevel wordt per twee verdiepingen in twee vlakken 
opgedeeld, die ongelijk zijn in hoogte. het bovenste 
gevelvlak, daar waar de buitenjaloezieën naar beneden 
komen, ligt verdiept ten opzichte van het onderste 
gevelvlak. zodra de jaloezieën naar beneden zijn, wordt 
een ‘extra laag’ gevormd voor het bovenste geveldeel. De 
zonwering vormt een nieuw vlak dat meer in lijn komt te 
liggen met de het onderste geveldeel, dat een stukje naar 
voren ligt.

De inpassing van zonwering in het ontwerp en de 
gelaagdheid van de gevel hebben ervoor gezorgd dat het 
gevelbeeld wordt gekenmerkt door een altenerend patroon 
dat zich per verdieping herhaalt. De gevel heeft een 
verticale gelaagdheid gekregen, maar op gebouwniveau 
zorgen de ‘doorlopende’ gevelvlakken voor een horizontale 
gelaagdheid. er ontstaan een soort ‘doorlopende banden’ 
die de verschillende verdiepingen representeren. Dit is een 
indirecte verwijzing naar het constructieve systeem van 
vaste betonvloeren en flexibele tussenvloeren.

geveltektoniek
een nieuwe gevelplastiek

121 + 122
aanzicht west (zonder en met 
buitenzonwering)
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koppeling met het constructieve systeem 
van embden had in zijn oorspronkelijke gevelontwerp 
voor een directe relatie gekozen tussen het gevelontwerp 
en de flexibele tussenvloeren. eerdere analyses hebben 
uitgewezen dat deze koppeling niet de uitwerking kreeg 
die het verdiend had. er is geprobeerd om toch een 
koppeling te maken met de structuur van het gebouw. 
De nieuwe horizontale gelaagdheid van de gevel is een 
indirecte verwijzing naar het constructieve principe met 
tussenvloeren. ramen ter plaatse van de kolommen 
(alleen op alle even vloeren) zorgen ervoor dat er ‘s nachts 
natuurlijk geventileerd kan worden. 

een andere duurzame ingreep die bepalend is voor 
de tektoniek van het gevelontwerp, is de toepassing 
van zonnepanelen. Deze zijn alleen ter plaatse van de 
even vloeren en het dak toegepast. ze refereren op hun 
beurt naar de oude doorlopende borstweringen uit het 
oorspronkelijke ontwerp van van embden. 

gelaagDheiD
Door te kiezen voor een beweegbare buitenzonwering, en 
niet voor een binnenzonwering, is deze onderdeel geworden 
van een veranderende architectonische expressie. Door 
het neerlaten of ophalen van de buitenjaloezieën ondergaat 
de gevel een ware transformatie. er verschijnt een derde 
laag, naast de twee permanente andere lagen (de twee 
verspringende gevelvlakken). bij een ongewenst grote 
zontoetreding, zullen afhankelijk van de zonnestand, één 
of twee zijdes van het hoofdgebouw voorzien worden van 
deze extra laag. zodra de buitenjaloezieën omhoog zijn, 
wordt het gevelbeeld per verdieping door twee geveldelen 
bepaald. Deze alteneren per verdieping en bewegen 
verdiept van elkaar. 

op gebouwniveau zorgt de inpassing van zonwering en 
de gelaagdheid van de gevel voor een geheel nieuwe 
gevelplastiek. een plastiek die haar oorsprong vindt in 
de inpassing van techniek en architectonisch gezien een  
nieuwe expressie voor het hoofdgebouw tot gevolge heeft.

123 + 124
aanzicht zuid (zonder en met 
buitenzonwering)
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in het ontwerp vormen de beweegbare buitenjaloezieën 
letterlijk een ‘extra laag’, die onderdeel maakt van een 
veranderlijke architectonische expressie gedurende de 
dag. De zonwering is niet als standaard additie gezien, om 
puur en alleen de zon te weren. het heeft wezenlijk het 
ontwerp bepaald. buitenjaloezieën verdwijnen normaal 
gesproken in een ‘kast’ (in een borstweringselement dat 
naar voren komt, ter plaatse van de vloeren) of worden 
in een aluminium kast als ‘uitstulping’ tegen de gevel 
geplaatst. De twee tekeningen rechts tonen de oude en 
nieuwe gelaagdheid van de vliesgevel.

gelaagDheiD

125
gelaagdheid oorspronkelijke 
vliesgevel

126
gelaagdheid gevelontwerp
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1. constructie:
 beton kolom
2. gevelconstructie:
 ipe160
3. gevelsysteem:
 aluminium vliesgevel

oorspronkelijke vliesgevel

1. constructie:
 beton kolom
2. gevelconstructie:
 ipe160
3. gevelsysteem:
 aluminium vliesgevel
4. buitenzonwering:
 horizontale jaloezieën

nieuwe vliesgevel 1. 2.

3. 4.

1. 2.

3.



170

gevelontwerp laagbouw
het open karakter van het studie- en leercentrum is 
vertaald in een transparante vliesgevel van de laagbouw, 
die zich als een ‘band om het gehele laagbouwvolume 
heen vouwt’. De grote glaspanelen en het ontbreken 
van zonwering moeten op maaiveldniveau zorgen voor 
een goede beleving van de activiteiten die zich binnen 
voltrekken. het is de bedoeling dat de laagbouwgevel een 
familie vormt van de hoogbouwgevel. op essentiële punten 
zullen ze echter van elkaar afwijken. Dit moet een contrast 
geven, zonder dat ze elkaar afstoten. zo is er wel gekozen 
voor hetzelfde stijl- en regelwerk als bij de hoogbouw, 
maar heeft de laagbouwgevel een dubbele moduulmaat 
van 2,48 meter. een vlakdoek klimaatgevel in de laagbouw 
moet voor een transparant karakter in de laagbouw zorgen. 
De aanlanding op het maaiveld is per volume verschillend.

gevelontwerp liftkernen
het programmatische belang van de liftkernen en 
trappenhuizen is terug te vinden in de architectonische 
expressie van het gebouw. De gevel wordt hier een stuk 
terug gelegd ten opzichte van de rest van de gevel. De 
verspringende vliesgevel van de hoogbouw maakt hier 
plaats voor een vlakke variant, zonder buitenjaloezieën, 
omdat het trappenhuis geen verblijfsfunctie heeft. De gevel 
is wel gebaseerd op hetzelfde gevelsysteem (een enkele 
vliesgevel) en heeft dezelfde maatvoering. Dit waarborgt 
de eenheid met de rest van de gevel. De gevel van het 
trappenhuis loopt door tot en met de dakverdieping. Dit 
versterkt het ‘door midden klieven’ van de twee grote 
glasoppervlakken van de oost- en westgevel.

128
gevelontwerp liftkernen

127
gevelontwerp laagbouw
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ondanks de dominante gelaagdheid van de gehele gevel, 
is op het uitwerkingsniveau van de vliesgevel de verticale 
belijning primair. Deze refereert aan de moduulmaat van 
de oorspronkelijke gevel (1,24 meter). Dit is tevens het 
enige vaste gegeven dat uit van embden’s oorspronkelijke 
gevelontwerp zijn directe uitwerking heeft gevonden in het 
nieuwe gevelontwerp. 

ter plaatse van de stijlen is gekozen voor aluminium 
afdeklijsten. rubbers zorgen ter plaatse van de regels voor 
de bevestiging en afdichting. De horizontale belijning van 
de vliesgevel is daardoor ondergeschikt aan de verticale 
belijning. ze liggen in hetzelfde vlak, enkel een dunne naad 
scheidt het glasvlak en de aangrenzende zonnepanelen.

129
isometrie gevelontwerp



173



174

130
geveltektoniek aan de 
schaduwrijke kant van het 
hoofdgebouw of op een 
bewolkte dag
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131
geveltektoniek bij ongewenst 
hoge zontoetreding
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1/3 moduulmaat gevel1/2 moduulmaat gevel

132
De gevelproporties van de 
hoekoplossing
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teCHnisCHe uitweRking

133
technische deeldoorsnede 
van de hoogbouw

gevel
De nieuwe enkelschalige vliesgevel is gedeeltelijk 
voorzien van beweegbare buitenjaloezieën. De gehele 
vliesgevel wordt van hoogrendementsbeglazing voorzien 
en wordt constructief gezien volledig op de al aanwezige 
ipe-profielen afgedragen. ter plaatse van elke vaste 
vloer is een zonnepaneel geplaatst. hierachter zit een 
aluminium kap, met het motor- en kantelmechanisme 
van de buitenjaloezieën. het zonnepaneel wordt volledig 
geventileerd aan de achterzijde. De verhoogde modulaire 
vloer wordt ingezet als plenum en sluit aan op de regel 
van de vliesgevel. ter plaatse van de kolommen verzorgen 
vloerroosters voor verse ruimtelucht.  

tussenvloer
De tussenvloer is opgebouwd uit raatliggers, zodat het 
vloerpakket een minimale dikte krijgt, maar wel plek biedt 
voor de toe- en afvoer van ruimtelucht. ook hier biedt het 
modulaire vloersysteem de mogelijkheid om vloerpanelen 
te vervangen door luchtroosters.

bouwknoop en regelhoogte
De bouwknoop die ontstaat door de gevel te laten 
verspringen is voor meerdere doeleinden ingezet. 
ten eerste om de gevelvlakken af te dragen aan de 
achterconstructie. ten tweede is de lichtwering hierin 
verwerkt. Deze dient ervoor om bij onprettig fel licht 
de weerspiegelingen op het computerscherm weg te 
nemen. en ten derde om de staaldraad geleiding van de 
buitenjaloezieën op vast te zetten.

zoals te zien is in de technische doorsnede ligt de regel niet 
precies in het midden, ter plaatse van de tussenvloeren. 
Dit is gedaan om een groter glasoppervlak van zonwering 
te kunnen voorzien, voor de onderste helft is immers 
geen zonwering aanwezig. verder is hiermee ingezet 
op een volledige ontkoppeling van de tussenvloeren 
en de expressie en opbouw van de gevel. De hoogte van 
de regel is onderzocht in een 3D-studie. op basis van 
architectonische kwaliteiten is bepaald dat de onderzijde 
van de regel op vloerniveau + 2200 komt te liggen.
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beglazing
het onderste gedeelte van de gevel wordt voorzien van 
hoogrendementsbeglazing met een goede zonwerende 
functie. in de winter laat het glas de straling van de zon door 
en in de zomer voorkomt het een te sterke opwarming. het 
glas krijgt een lichte groene tint. De kleur van zowel het 
bovenste als onderste glasvlak zal dezelfde kleur krijgen. 
Daardoor vormen de vlakken een mooi geheel, ook zodra 
de zonwering omhoog is. 

zonnepanelen
Kenmerkend voor het gebouw is het relatief grote 
geveloppervlakte in verhouding met het vloeroppervlakte. 
een belangrijke (neven)functie van de gevel wordt 
daarom het opwekken van energie door middel van Cis 
zonnepanelen. eerder in het verslag heb ik de keuze 
toegelicht. samen met de zonnepanelen op het dak van 
de hoogbouw moeten deze zonnepanelen gezamenlijk in 
een groot gedeelte van de elektriciteitsbehoefte van het 
gebouw voorzien. 

Door alleen zonnepanelen toe te passen ter hoogte van 
de vaste vloeren en het dak, blijft maximale transparantie 
van binnen naar buiten gewaarborgd. De zonnepanelen 
worden aan de achterzijde volledig natuurlijk geventileerd. 
Dit bevordert de prestaties.

lichtwering
om te voorkomen dat men verblindt wordt door te fel licht 
of dat er vervelende reflecties op het computerscherm 
ontstaan, is aan de binnenzijde van de vliesgevel een 
lichtwerend doek geplaatst. licht heeft invloed op het 
gebruikerscomfort en niet op de energiehuishouding van 
het gebouw. Daarom mogen de gebouwgebruikers, in 
tegenstelling tot de buitenjaloezieën, deze lichtwerende 
doeken zelf bedienen. 

zonwering
Door beweegbare buitenjaloezieën toe te passen is 
het mogelijk om volledig doorzicht te creëren over de 
gehele verdiepingshoogte. het voordeel ten opzichte 
van permanente zonwering (zeefdruk in het glas, vaste 
zonwering, etc.) is dat er maximale transparantie bereikt 
kan worden op de delen van de dag met geen of beperkte 
zontoetreding. 

gezien de situering van het hoofdgebouw (noord-zuid-
oriëntatie) zal dit in de praktijk betekenen dat er om 
en om één lange zijde van het gebouw voorzien is van 
buitenjaloezieën en dat de andere helft vrij doorzicht 
heeft. De buitenjaloezieën aan de zuidgevel zullen bij 
zontoetreding het grootste gedeelte van de dag dicht 
zitten. Dit is niet erg aangezien zich hier het trappenhuis, 
pantry’s, informele zitplekken bevinden.

De aluminium kap waarin de buitenjaloezieën verdwijnen is 
verwerkt achter de zonnepanelen ter plaatse van de vaste 
vloeren. hierdoor zijn ze volledig uit het gevelaanzicht 
ontnomen. in de kap waarin de jaloezieën verdwijnen 
zit naar een motortje voor het ophalen en neerlaten een 
kantelmechanisme. Daardoor is het mogelijk om met 
hoge zonnestanden nog steeds een gedeeltelijk doorzicht 
naar buiten te garanderen. bij een lage zonnestand zullen 
de jaloezieën geheel gesloten moeten worden om geen 
zontoetreding te krijgen.

het gebouwbeheersysteem (gbs) zal bepalen wanneer 
de zonwering naar beneden of naar boven gelaten wordt 
en bepaalt bovendien wat de stand van de lamellen 
is. Dit gebeurd op gebouwniveau om een optimale 
energiehuishouding te krijgen en niet afhankelijk te zijn 
van de gebruikers. De relatief slanke jaloezieën moeten bij 
windkracht 7 of hoger omhoog gehaald worden.
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De bediening gebeurd per verdieping en per stramien. 
in ruimtes die kleiner dan een stramien zijn, gebeurd dit 
per ruimte. hiermee wordt voorkomen dat het gevelbeeld 
opnieuw teveel verrommeld. in de grote projectruimtes 
en kantoortuinen wordt de lichtwering bediend door 
schakelaars die zich op de bestaande betonnen kolommen 
bevinden (in de middenbeuk van het gebouw, daar waar de 
routing loopt). zo worden werkende mensen niet hinderlijk 
door anderen gestoord die vlakbij het raam moeten zijn om 
de lichtwering te activeren.

moDulaire verhoogDe vloer
het onderwijslandschap is onderhevig aan veranderingen, 
zowel op de korte als langere termijn. faculteiten en de tu/e 
diensten krimpen en groeien en er vinden verschuivingen 
plaats binnen het hoofdgebouw. flexibiliteit is daardoor 
gewenst op alle schaalniveau´s van het gebouw. enerzijds 
is er de vraag naar een generiek gebouw dat flexibel en 
toekomstbestendig is. anderzijds willen de faculteiten en 
tu/e diensten zich kunnen identificeren met een eigen 
omgeving. 

Door de wens naar een eigen identiteit binnen een 
flexibel systeem heb ik gekozen voor een verhoogde vloer 
die opgebouwd is uit modulaire panelen. De panelen 
kunnen in een grote variëteit aan materialen geleverd 
worden. zodoende kan met één systeem verschillende 
identiteiten geven aan de verschillende gebruikers van het 
hoofdgebouw.

alle vloerpanelen rusten op in hoogte verstelbare vijzels. 
Deze vijzels zijn ook te plaatsen op niet volledig egale 
ondergronden en daardoor zijn ze uitermate geschikt voor 
een renovatie zoals het hoofdgebouw. De ruimte die onder 
de vloer ontstaat wordt ingezet als plenum, om via roosters 
op voldoende plekken verse lucht in te blazen. 

134
Modulair vloersysteem

135
vloerpanelen rusten op 
verstelbare vijzels

alle bekabeling (elektriciteit en data) kan ook onder deze 
verhoogde vloer weggewerkt worden. op alle gewenste 
plaatsen kan er in stroompunten en dataconnectoren 
worden voorzien, d.m.v. vloersparingen en vloerdozen.

een verhoogde modulaire vloer maakt het eenvoudig om 
kleine aanpassingen te maken. panelen kunnen eenvoudig 
door roosters vervangen worden. Door de ruimte onder de 
vloer in te zetten als plenum, kan er dus eenvoudig op de 
gewenste plekken in verse lucht worden voorzien.
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136
technische doorsnede - 
bewolkte dag in de winter: 
volledige transparantie

137
technische doorsnede - 
zonnige dag in de zomer: 
buitenjaloezieën naar 
beneden
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138
technische doorsnede - ter 
plaatse van convectoren tegen 
koudeval

139
technische doorsnede - 
parallel uitzetraam ter plaatse 
van kolommen
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De horizontale technische doorsnede laat zien hoe de 
gehele plattegrond is gemaatvoerd op een stramien van 
620 x 620 mm. Dit is precies de helft van de moduulmaat 
van de gevel. het stramien van de vloerelementen sluit aan 
op die van de gevelstijlen. De betonnen kolommen komen 
daardoor precies op het kruispunt van vier vloertegels te 
staan. Kenmerkend aan alle plattegronden is verder dat 
de bestaande betonnen kolommen overal volledig los zijn 
gehouden.

140
plattegrond fragment - 
horizontale doorsnede 
(vloerniveau + 1500)
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141
isometrie hoogbouwfragment
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gevelDetailleRing
begeleiDenD schrijven Detaillering

het onderste deel van de vliesgevel heeft bredere stijlen 
en regels (130 mm) dan het bovenste deel (70 mm). De 
oorsprong hiervan is terug te voeren op de constructieve 
afdracht. het onderste gedeelte wordt op twee punten 
afgedragen, ter plaatse van de bouwknoop en de vaste 
betonnen vloer. De bovenste gevelhelft wordt op vier 
punten direct aan de oorspronkelijke windstijlen (ipe160) 
afgedragen. De stijlen en regels kunnen daardoor smaller 
gedimensioneerd worden. zowel het plafond als de vloer 
is in lijn met de regels van de vliesgevel gedetailleerd. 
Daardoor is het glas volledig verdieping hoog.

De zonnepanelen zijn in hetzelfde vlak gedetailleerd 
als het glas van de vliesgevel. De Cis-zonnepanelen zijn 
1200 x 475 mm groot en zitten verticaal ingeklemd in de 
stijlen van de vliesgevel. aan de boven en onderzijde zijn ze 
minimaal ingeklemd in twee separate profielen. Deze zijn 
aan de zijkant aan de stijlen vastgezet. het zonnepaneel 

is eenvoudig te vervangen, mocht de voortschrijdende 
techniek over een tiental jaren nieuwe oplossingen 
bieden. zodra de beweegbare buitenjaloezieën verdwijnen 
achter het zonnepaneel, ligt de onderzijde in lijn met de 
onderzijde van het zonnepaneel. 

alle onderdelen van het modulaire vloersysteem zijn 
volledig gemaatvoerd en uitgelijnd met de bestaande 
windstijlen en betonkolommen. De windstijlen verdwijnen 
aan de bovenzijde in een strak plafond, wit van kleur. het 
betreft akoestisch spuitpleister, deze wordt in een laag van 
30 mm aangebracht op de bestaande betonnen constructie 
en loopt door tot aan de regels van de vliesgevel.

Door een structurele hoekoplossing van het glas is er 
geen gevelstijl nodig. De twee glasdelen van de onderste 
gevelhelft zijn samen even breed als één moduulmaat van 
de gevel (1240 mm).

142
horizontale en verticale 
doorsneden van de gevel 
met fragmentaanduiding 
detaillering
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v02

v01
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Detail v01

1 betonnen tafelconstructie (bestaand)
2 multiplex, vastgezet d.m.v. klos - t.b.v. bevestiging klang
3 aluminium zetwerk
4 CIS-zonnepaneel, 1200 x 475 mm (donker antraciet)
5 hoekstaal, 200 x 200 x 10 mm - afsteunpunt vliesgevel
6 aluminium regel, 130 mm (Schüco - fw50+ Sg)
7 hoogrendementsglas
8 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
9 aluminium vloerrooster t.b.v. luchttoevoer (PbS) 
10 XPS vloerisolatie, 100 mm - t.b.v. koudebrug betonnen tafelconstructie
11 vloerpaneel - allerlei toplagen mogelijk (PbS)
12 vijzel - in hoogte verstelbaar (PbS)

143
onderaansluiting vliesgevel - 
betonnen tafelconstructie
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Detail v02

1 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
2 aluminium regel, 70 mm (Schüco - fw50+ Sg) 
3 lichtwerend doek - mini casette, 100 x 100 mm
4 vliesgevelbevestiging, stalen u-profiel (gestippeld)
5 hoogrendementsglas
6 aluminium regel, 130 mm (Schüco - fw50+ Sg)
7 hoogwaardige isolatie, 25 - 30 mm
8 beweegbare buitenjaloezieën, 80 mm breed (delta e80af)

144
aansluiting geveldelen - 
bouwknoop
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Detail v03

1 cementdekvloer, 70 mm (bestaand)
2 cusveller ribvloer, 170 mm (bestaand)
3 constructieve randbalk, 285 x 620 mm (bestaand)
4 akoestisch spuitwerk, 30 mm
5 steenwol, tegen brandoverslag via vliesgevel
6 aluminium regel, 70 mm (Schüco - fw50+ Sg) 
7 hoogrendementsglas
8 beweegbare buitenjaloezieën, 80 mm breed (delta e80af)
9 CIS-zonnepaneel, 1200 x 475 mm (donker antraciet)
10 hoekstaal, 200 x 200 x 10 mm - afsteunpunt vliesgevel 
11 aluminium regel, 130 mm (Schüco - fw50+ Sg)
12 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
13 aluminium vloerrooster t.b.v. luchttoevoer (PbS)
14 vloerpaneel - allerlei toplagen mogelijk (PbS)
15 vijzel - in hoogte verstelbaar (PbS)

145
aansluiting vliesgevel - 
betonnen vloer
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Detail v04

1 cementdekvloer, 70 mm (bestaand)
2 cusveller ribvloer, 170 mm (bestaand)
3 constructieve randbalk, 285 x 620 mm (bestaand)
4 akoestisch spuitwerk, 30 mm
5 steenwol, tegen brandoverslag via vliesgevel
6 aluminium regel, 70 mm (Schüco - fw50+ Sg) 
7 hoogrendementsglas
8 beweegbare buitenjaloezieën, 80 mm breed (delta e80af)
9 CIS-zonnepaneel, 1200 x 475 mm (donker antraciet)
10 hoekstaal, 200 x 200 x 10 mm - afsteunpunt vliesgevel 
11 aluminium regel, 130 mm (Schüco - fw50+ Sg)
12 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
13 aluminium vloerrooster t.b.v. luchttoevoer (PbS)
14 convectorunit, 200 mm hoog - t.b.v. koudeval vliesgevel
15 vloerpaneel - allerlei toplagen mogelijk (PbS)
16 vijzel - in hoogte verstelbaar (PbS)

146
aansluiting vliesgevel - 
betonnen vloer - convectorunit 
t.b.v. koudeval
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Detail v05

1 constructieve betonbalk, 1200 x 385 mm (bestaand)
2 akoestisch spuitwerk, 30 mm
3 steenwol, tegen brandoverslag via vliesgevel
4 aluminium regel, 70 mm (Schüco - fw50+ Sg) 
5 hoogrendementsglas
6 beweegbare buitenjaloezieën, 80 mm breed (delta e80af)
7 CIS-zonnepaneel, 1200 x 475 mm (donker antraciet)
8 hoekstaal, 200 x 200 x 10 mm - afsteunpunt vliesgevel
9 aluminium regel, 130 mm (Schüco - fw50+ Sg)
10 parallel uitzetraam, 90 mm (Schüco - awS102)
11 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
12 aluminium vloerrooster t.b.v. luchttoevoer (PbS)
13 vloerpaneel - allerlei toplagen mogelijk (PbS)
14 vijzel - in hoogte verstelbaar (PbS)

147
aansluiting vliesgevel 
- betonnen vloer - 
parallel uitzetraam t.b.v. 
nachtventilatie
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v06

1 cusveller ribvloer, 170 mm (bestaand) 
2 cementdekvloer, 70 mm (bestaand)
3 prefab rimsbeton elementen, 300 x 300 mm bestaand
4 vulbeton, 155 mm (bestaand)
5 constructieve dakrandbalk, 620 x 730 mm (bestaand)
6 akoestisch spuitwerk, 30 mm
7 aluminium regel, 70 mm (Schüco - fw50+ Sg) 
8 beweegbare buitenjaloezieën, 80 mm breed (delta e80af)
9 CIS-zonnepaneel, 1200 x 475 mm (donker antraciet)
10 aluminium dakrand - vastgezet d.m.v. klangen
11. betimmering t.b.v. dakrand en dakopstand
12. ePdM dakbedekking , 2-laags
13 IPe 220 - rails t.b.v. glazenwasinstallatie
14 XPS dakisolatie, 200 mm - op afschot
15 XPS dakisolatie, 100 mm
16 glazen balustrade, t.b.v. veiligheid op het dak
17 betonnen vloertegels, 300 x 300 - op rubberen tegeldrager

148
aansluiting vliesgevel - dak
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Detail h01

1 betonnen kolom, 450 x 450 mm (bestaand) 
2 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
3 aluminium stijl, 130 mm (Schüco - fw50+)
4 hoogrendementsglas
5 parallel uitzetraam, 90 mm (Schüco - awS102)
6 structurele glashoek (Schüco - fw50+ Sg)

149
hoekoplossing - onderste 
gevelvlak
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Detail h02

1 betonnen kolom, 450 x 450 mm (bestaand) 
2 IPe windstijl, 160 mm (bestaand)
3 aluminium stijl, 130 mm (Schüco - fw50+)
4 hoogrendementsglas
5 staaldraadbegeleiding beweegbare buitenjaloezieën
6 structurele glashoek (Schüco - fw50+ Sg)

150
hoekoplossing - bovenste 
gevelvlak
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het hoofdgebouw van de tu/e is een exponent van 
het functioneel modernisme van de jaren vijftig. De 
gebouwstructuur is een prachtig voorbeeld van de 
bestendigheid die veel van de universiteitsgebouwen op de 
tu/e-campus kenmerkt. echter, in de afgelopen decennia 
zijn de campus en het onderwijslandschap ingrijpend 
veranderd. het gebouw voldoet ondertussen niet meer 
aan de hoge eisen die men stelt aan het wetenschappelijk 
onderwijs. in deel i wordt onderzocht op welke manier 
het gerenoveerde hoofdgebouw de kernwaarden van 
haar universiteit weer kan uitdragen. het doel is om te 
komen tot een duurzaam en energiezuinig gebouw, dat 
op een flexibele manier kan inspelen op toekomstige 
ontwikkelingen in het onderwijslandschap. in deel ii is 
onderzocht op welke manier een nieuwe vliesgevel kan  
bijdragen aan de doelstellingen en ambities van de tu/e.  
Daarbij is onderzoek gedaan naar het spanningsveld 
tussen de historische lading van het gebouw en de realiteit 
van de hedendaagse bouwkunst. ontwikkelingen in de 
afgelopen vijftig jaar hebben gezorgd voor nieuwe relaties 
tussen enerzijds constructie en techniek en anderzijds de 
architectonische expressie. De vraag welke tektonische 
expressie de nieuwe gevel aan moet nemen. hier is 
middels een concreet gevelontwerp invulling aan gegeven.


