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H
istorische architectuur &

 technologische vooruitgang

Schoonheid en esthetiek zijn sinds men bouwt onlosmakelijk 
verbonden met het het vakgebied van de architect. In de klassieke 
architectuur wordt schoonheid gevonden in onder andere proportie, 
ritmiek, massa, symmetrie, textuur, kleur en vorm. Later kwamen 
hier door de uitvinding van het staalskelet en het glas begrippen als 
transparantie, slankheid en fragiliteit bij. Vitruvius noemde het begrip 
schoonheid een doelstelling van de architect.
Sindsdien heeft het begrip altijd tot discussie geleidt. Desondanks 
blijft het streven naar schoonheid bestaan.

De opvattingen over schoonheid, tektoniek en architectuur in 
het algemeen zijn altijd gepaard gegaan met technologische 
ontwikkelingen. Zo evolueerde de architectuur door de uitvindingen 
van het staalskelet en het floatglas. Op het moment is het begrip 
duurzaamheid in de architectuur bijzonder belangrijk. Niet alleen 
dient de mensheid verstandig met natuurlijke bronnen om te gaan, 
ook de luchtkwaliteit en het klimaat lopen volgens specialisten 
gevaar. Aan architecten en andere betrokkenen de vraag hoe 
de verduurzaming van onze bebouwde omgeving tot stand moet 
komen. Innovatieve en duurzame herbestemming vraagt om het 
gebruik van technologie die het energieverbruik van het gebouw laat 
dalen. Zonnepanelen verzorgen de energie van een deel van onze 
gebouwen. De komende jaren zal het gebruik van technologie om 
deze doelstellingen te halen naar alle waarschijnlijkheid toenemen.

Het lijkt er dus op dat de architect zich alleen nog maar meer zal 
moeten verdiepen in de toepassing van techniek. Desalniettemin 
houdt de architect zich van oudsher bezig met schoonheid,  met 
proportie, ritmiek, symmetrie, textuur, kleur en vorm. 
Hoe verenigt deze toegevoegde techniek zich met het streven 
naar de klassieke begrippen van schoonheid? De toevoeging 
van zonnepanelen, ventilatiekanalen, lichtplanken, gekromde 
reflecterende plafonds, zonwering en dubbele gevelconstructies 
zetten de begrippen transparantie, fragiliteit, symmetrie, ritmiek en 
vorm onder druk. De relatie tussen nieuwe techniek en het streven 
naar architectonische expressie is de kern van de probleemstelling 
die in deze studie behandeld wordt.
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De gloeilamp op de kaft verwijst naar het stuk ‘Apparat und Gegenstand‘ van 
Julius Posener waarin hij de rol van techniek in ons bestaan op treffende wijze 
beschrijft. Hij beschrijft hier het mysterieuze proces dat plaats vindt tussen een 
druk op de knop en het aangaan van een gloeilamp.
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Dit boek is tot stand gekomen als onderdeel van het afstudeerproject ‘Het 
TU-Hoofdgebouw als model’ aan de Technische Universiteit Eindhoven en uit 
mijn persoonlijke interesse voor de rol en expressie van techniek in historische 
en moderne architectuur.
Technologie ontwikkelt zich de laatste jaren razendsnel en neemt 
een belangrijke rol in ons bestaan in. Met name technologie om de 
verduurzaming van onze bebouwde omgeving te realiseren, zal de komende 
jaren belangrijker worden.
Het is de architect die de klassieke architectuur, tektoniek en schoonheid 
dient te verenigen met nieuwe technieken. De vraag hoe de architectuur 
gaat evolueren onder invloed van deze nieuwe techniek fascineert me en is 
aanleiding geweest voor dit onderzoek.

In het bijzonder wil ik Prof. dipl-ing. Christian Rapp & Ir. Ruurd Roorda 
bedanken voor hun advies en sturing tijdens dit project. Tot slot bedank ik 
Rens Demarteau van Oskomera en Lambert Aben van RoyalHaskoningDHV 
voor hun hulp op het gebied van gevelbouw en ventilatietechniek.

Eindhoven, Augustus 2013

Tim de Graag

Voorwoord
Tot standkoming
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De Technische Universiteit Eindhoven heeft zich het doel gesteld bij de 
renovatie van het Hoofdgebouw het energieverbruik aanzienlijk terug 
te dringen. Bovendien willen zij een deel van de benodigde energie zelf 
opwekken. Om deze doelstelling te halen is het onoverkomelijk technieken 
toe te passen die bijdragen aan een afname van het energiegebruik of 
om gebruik te maken van techniek die het opwekken van energie mogelijk 
maakt. Het oorspronkelijke gebouw is echter ontworpen in een periode 
waarin deze techniek niet beschikbaar was. Het Hoofdgebouw is ontworpen 
in de jaren zestig en uit interviews wordt  S.J van Embden omschreven als 
een bewonderaar van Mies van der Rohe.  Juist hij had een minimalistische 
architectuur die bijzonder transparant en slank was.  Hier ontstaat een 
contradictie omdat de toevoeging van techniek de transparantie onder druk 
zet.  De vraag is hoe zonnepanelen, zonwering, ventilatie kanalen, roosters, 
lichtplanken, verlichting of gekromde systeemplafonds tot uitdrukking zouden 
moeten komen in het Hoofdgebouw. 
In het verleden hebben diverse architecten & filosofen zich uitgelaten over 
de architectonische expressie van techniek. Enerzijds zijn er architecten die 
de ondersteunende techniek zoals installaties en kanalen ondergeschikt 
maken aan het belang van de klassieke architectuur of de gebruiker en om 
die reden techniek niet of beperkt uitdrukken in hun architectuur. Anderzijds 
zijn er architecten die juist de techniek gebruiken om tot een architectonische 
expressie te komen. Denk hierbij aan Centre Pompidou in Parijs waar de 
kanalen de verschijningsvorm van het gebouw bepalen. 
In dit onderzoek wordt een poging gedaan de meest gangbare ontwerp-
strategieën en theorieën omtrent het architectonische gebruik van techniek te 
classificeren aan de hand van historische betekenis en actuele toepassing. Dit 
veronderstelt dat het denken over het gebruik van techniek in de architectuur 
een aantal significant verschillende opvattingen kent die zich in een historisch 
proces geëvolueerd hebben.Vervolgens worden de significant verschillende 
opvattingen als oefening getest op een gebouwfragment van het TU/e 
Hoofdgebouw om de gevolgen en betekenis aan den lijve te ondervinden. 
Uiteindelijk leidt dit tot een voorstel voor een definitief gevel/vloer fragment 
waarin de expressie en verschijningsvorm van techniek nauwkeurig 
beargumenteerd is.

Introductie
Architectuur en duurzame technologie
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Mies van der Rohe 
streefde naar 
een transparante 
architectuur die in 
al zijn complexiteit 
juist eenvoudig en 
slank oogt.1

In de moderne 
architectuur 
zetten duurzame 
technieken als 
lichtplanken, 
gekromde 
plafonds, 
zonwering 
enzovoort de 
architectuur onder 
druk.2
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Probleemstelling
klassieke schoonheid en moderne techniek

Schoonheid en esthetiek zijn sinds men bouwt onlosmakelijk verbonden 
met het het vakgebied van de architect. In de klassieke architectuur wordt 
schoonheid gevonden in onder andere proportie, ritmiek, massa, symmetrie, 
textuur, kleur en vorm. Later kwamen hier door de uitvinding van het 
staalskelet en het glas begrippen als transparantie, slankheid en fragiliteit bij. 
Vitruvius noemde het begrip schoonheid een doelstelling van de architect.
Sindsdien heeft het begrip altijd tot discussie geleidt. Sinds de romantiek is het 
een subjectief begrip geworden en moeilijk in te kaderen. Hoe kan iets dat 
niet objectief getoetst kan worden toch aangeleerd en nagestreefd worden. 
Desondanks blijft het streven naar schoonheid bestaan.

De opvattingen over schoonheid, tektoniek en architectuur in het algemeen 
zijn altijd gepaard gegaan met technologische ontwikkelingen. Zo evolueerde 
de architectuur door de uitvindingen van het staalskelet en het floatglas. 
Op het moment is het begrip duurzaamheid in de architectuur bijzonder 
belangrijk. Niet alleen dient de mensheid verstandig met natuurlijke 
bronnen om te gaan, ook de luchtkwaliteit en het klimaat lopen volgens 
specialisten gevaar. Aan architecten en andere betrokkenen de vraag hoe 
de verduurzaming van onze bebouwde omgeving tot stand moet komen. 
Innovatieve en duurzame herbestemming vraagt om het gebruik van 
technologie die het energieverbruik van het gebouw laat dalen. Zonnepanelen 
verzorgen de energie van een deel van onze gebouwen. De komende jaren 
zal het gebruik van technologie om deze doelstellingen te halen naar alle 
waarschijnlijkheid enkel toenemen. Bovendien gaat domotica de komende 
jaren een belangrijkere rol spelen in gebouwen.

Het lijkt er dus op dat de architect zich alleen nog maar meer zal moeten 
verdiepen in de toepassing van techniek. Desalniettemin houdt de architect 
zich van oudsher bezig met schoonheid,  met proportie, ritmiek, symmetrie 
textuur kleur en vorm. 
Hoe verenigt deze toegevoegde techniek zich met het streven naar de 
klassieke begrippen van schoonheid? De toevoeging van zonnepanelen, 
ventilatiekanalen, lichtplanken, gekromde reflecterende plafonds, zonwering 
en dubbele gevelconstructies zetten de begrippen transparantie, fragiliteit, 
symmetrie, ritmiek en vorm onder druk. De relatie tussen nieuwe techniek en 
het streven naar architectonische expressie is de kern van de probleemstelling 
die in deze studie behandeld wordt.
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Doel
Van theorie tot ontwerp

In eerste instantie toont het onderzoek een grove categorisering van significant 
verschillende opvattingen over de architectonische expressie van techniek. 
Daarnaast worden de verschillende standpunten geprojecteerd op een 
fragment van het TU/e Hoofdgebouw om de gevolgen en kansen naast 
elkaar te leggen. Uiteindelijk leidt dit tot een conclusie en stellingname 
waarin randvoorwaarden worden omschreven om tot een duurzame en 
architectonische verantwoorde herbestemming te komen.
Tot slot wordt er aan de hand van deze randvoorwaarden een ontwerpvoorstel 
gedaan waarin techniek en architectuur samenkomen.

Met dit onderzoek wordt een theoretisch en historisch denken omschreven 
dat bij kan dragen aan het vormen van een standpunt ten aanzien van het 
gebruik van techniek in de architectuur. Bovendien kan het model kan staan 
voor opgaven waarin verduurzaming van bestaande gebouwen gevraagd 
wordt.

Onderzoeksvraag
Architectuur en duurzame technologie

Op welke manier moet duurzame techniek1 tot architectonische expressie2  
komen in het Hoofdgebouw en tot welke (esthetische3) kwaliteiten zou dit 
moeten leiden.
1. Duurzame techniek: Technische toepassingen die fysiek zichtbaar kunnen zijn en 
de gevolgen daarvan; Zonwering, lichtplanken, zonnepanelen, ventilatiekanalen, 
verhoogde  vloeren, gekromde reflecterende plafonds, verlichting etc. Algemeen gesteld:  
toepassingen die het energieverbruik helpen terug te dringen. 
2. Architectonische expressie: Verschijningsvorm,uitdrukking & uitstraling naar de 
gebruiker en de buitenwereld. 
3. Esthetische kwaliteiten: Proportie, ritmiek, eenvoud, transparantie, Compositie etc.
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A: Theoretische & historische verkenning
Architectuur en duurzame technologie
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Het begrip duurzaamheid kent geen onomstreden definitie. In de Nederlandse 
taal kent het begrip drie vertalingen die de definitie in de breedste zin dekken. 
Allereerst wordt het begrip gedefinieerd als ‘lang durend’. Waarmee de 
levensduur van producten of materialen beschreven kan duren. Daarnaast 
wordt het begrip als ‘weinig aan slijtage of bederf onderhevig’ omschreven. 
Ook hiermee wordt gerefereerd aan de levensduur van een product. Tot slot 
behandelt de Nederlandse taal het begrip in relatie tot het milieu. Het begrip 
wordt omschreven als ‘het milieu weinig belastend’. Wellicht dat deze laatste 
definitie nog de beste link legt tot de bouwkunde.  Er is reeds veel geschreven 
over het begrip maar om een goed beeld van de verschillende houdingen bij 
herbestemming te krijgen is het van belang de visie op de omgang van dit 
begrip uit een te zetten.
De visie op een duurzame toekomst kent in de basis twee sterk verschillende 
invalshoeken. Enerzijds is er een beweging die de verduurzaming van 
onze gebouwen zoekt in de relatie met de natuur. Natuurlijke materialen, 
hergebruik en passieve systemen om het energiegebruik terug te dringen, 
zouden moeten leiden tot duurzame gebouwen. Anderzijds bestaat er de 
gedachte dat technologische ontwikkeling en marktwerking een leidende 
rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Aangenomen 
wordt dat technologie zich exponentieel ontwikkelt en door marktwerking 
goedkoper wordt.  Deze theorie wordt gebaseerd op de ontwikkelingen die de 
IT de laatste jaren heeft doorgemaakt. Computers worden elke tien maanden 
dubbel zo snel en door de steeds grotere afname wordt techniek goedkoper 
en voor iedereen beschikbaar.
Aangenomen wordt dat gebouwen verduurzaamd kunnen worden als de 
techniek om deze verduurzaming te behalen, betaalbaar wordt. Natuurlijke 
materialen en passieve oplossingen zijn prijzig en vergen grote aanpassingen 
in bestaande structuren. Wanneer technologie om energie op te wekken 
goedkoper wordt en grootschalig wordt toegepast zou het energieverbruik 
niet meer van belang zijn. Wanneer er geen schadelijke uitstoot is, maakt 
het “verspillen” van energie niet meer uit. De aanhangers van deze theorie 
gaan zelfs veel verder. Wanneer zonnepanelen goedkoper worden daalt de 
prijs van energie en wordt het zelfs aantrekkelijker om méér energie te gaan 
gebruiken. Uiteindelijk zou dit zelfs de oplossing kunnen zijn voor grote 
wereldproblematiek. Wanneer energie goedkoper wordt, kunnen we tegen 
relatief lage kosten zeewater omzetten in zoet (drink) water. Hiermee kunnen 
zelfs in de droogste gebieden ter wereld gewassen verbouwd worden. Het 
aardoppervlak bestaat immers voor 71 % uit water maar slechts een fractie 
daarvan is op dit moment zoet.
Deze opvatting hoeft niet per definitie grote gevolgen voor onze architectuur 
te hebben.  In het eerste geval dienen grote oppervlaktes zonnepanelen 
toegevoegd worden aan bestaande gebouwen wat een grote uitdaging 
voor architecten is. Desalniettemin is er een steeds grotere groep experts 
voorstander van grootschalige opwekking op efficiente zon of wind rijke 

Duurzaamheid
Strategieën en visies
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locaties. Niet elk gebouw hoeft zelfvoorzienend te worden. Daarentegen wordt 
ons bestaande elektriciteitsnet aangepast.
De stelling dat goedkopere milieuvriendelijke energie wereldproblematiek 
gaat oplossen is wellicht discutabel, maar de veronderstelling dat zonnenergie 
goedkoper en breder toegepast gaat worden houdt op basis van de resultaten 
van  afgelopen jaren stand.
Toch gaat dit voor sommigen niet snel genoeg.  Waarom zouden we wachten 
tot energie goedkoop is om onze omgeving klimaatneutraal te bouwen?  De 
opwarming van de aarde verloopt dusdanig snel dat er direct ingegrepen 
dient te worden. Zij stellen dat we alle beschikbare technieken en methodes  
in moeten zetten om het energieverbruik maximaal terug te dringen. De 
resultante kan vervolgens opgewekt worden met wind of zonne-energie. 
Deze visie zet de architectuur onder druk en vraagt creatieve oplossingen van 
de architect. Onze bouwwijze verandert slechts langzaam, maar tegelijkertijd 
dient een grote hoeveelheid technische oplossingen toegevoegd worden om 
het energieverbruik terug te dringen. Bestaande gebouwen en bestaande 
constructiemethoden zijn ontwikkelt in een tijdperk dat deze grote hoeveelheid 
duurzame techniek nog niet 
bestond. De toegevoegde techniek zet daarom de architectuur en met name 
transparantie onder grote druk. Het gevaar van een complexe machine-
esthethiek ligt op de loer en de vraag is of dit gewenst is.
Aan de andere kant van het spectrum staat een groep architecten die de 
oplossingen voor een duurzame omgeving dichter bij de natuur zoeken. 
Natuurlijke lokale materialen uit onuitputtelijke bronnen staan aan de basis 
van het bouwproces. Door middel van passieve natuurlijke oplossingen wordt 
geprobeerd het energieverbruik en de CO2 uitstoot tijdens en na de bouw 
te beperken. Er wordt gezocht naar een kringloop waarin materialen niet 
degraderen volgens het Cradle 2 Cradle principe. Deze werkwijze vraagt 
echter grote aanpassingen in ons huidige bouwproces. De vraag is hoe snel 
er in gespeeld kan worden op de vraag naar natuurlijke bouwtechnieken 
en in hoeverre dit rendabel is. In herbestemmingsprojecten ontstaat al snel 
het probleem dat deze strategie door de bestaande gebouwstructuur slechts 
beperkt tot resultaten leidt. Natuurlijke ventilatie is zonder groot ingrijpen in 
de structuur soms eenvoudigweg niet mogelijk.

Tot slot speelt de overheid een grote rol in de verduurzaming van onze 
omgeving. Innovatieve techniek is duur en van nature is de mens enigszins 
huiverig voor nieuwe techniek. Om het gebruik hiervan toch te stimuleren legt 
de overheid eisen op en motiveren ze met behulp van subsidies de aanschaf 
van deze techniek. Een systeem van labels draagt bij aan het verkrijgen van 
een duurzaam imago. Het blind nastreven van de punten die aangedragen 
worden door GPR, BREEAM en andere certificeringen is wellicht niet altijd 
het meest verstandige streven, het moedigt echter wel aan om gebouwen te 
verduurzamen. Volgens sommigen is de verduurzaming van de gebouwde 
omgeving dan ook enkel haalbaar wanneer de overheid actief stimuleert.
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Herbestemming en renovatie is een van de belangrijkste taken van architecten 
de komende jaren. Het modernistische TU/e Hoofdgebouw dient gerenoveerd 
te worden. Bovendien moet het een onderwijsgebouw worden dat voldoet aan 
maatstaven die we in het huidige onderwijs stellen. 
Gezien de huidige staat van het gebouw en de aanwezigheid van asbest kiest 
de TU/e voor een totale sanering waarbij alleen de hoofddraagconstructie 
blijft staan. Desalniettemin blijft de vraag open op welke manier er omgegaan 
zou moeten gaan met de architectuur van het oorspronkelijke Hoofdgebouw 
uit de jaren zestig.
Deze vraag is des te lastiger te beantwoorden doordat de Technische 
Universiteit Eindhoven de ambitie heeft het gebouw aanzienlijk te 
verduurzamen. Het energieverbruik van het 170 meter lange gebouw dient 
aanzienlijk gereduceerd te worden en het masterplan schrijft een alzijdig 
glazen gevel voor. De introductie van allerhande technische foefjes om het 
energieverbruik te reduceren is daarom onontkoombaar.
Het is de vraag of deze techniek beperkt en verborgen dient te worden om 
het oorspronkelijke architectonische beeld te waarborgen. Anderzijds zijn 
de huidige mogelijkheden en eisen dusdanig veranderd dat er gepleit kan 
worden voor een voortzetting van het gedachtegoed met moderne  middelen.

Herbestemming van het TU/e Hoofdgebouw
Strategieën en visies

Afbeelding rechts:
De gevel van het 
Hoofdgebouw3



17



18

Het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven werd 
begin jaren zestig opgeleverd en past in het na-oorlogse tijdsbeeld. Het 
modernistische gebouw werd ontworpen door architect S.J. van Embden en 
kent functionalistische kenmerken. Van Embden was geïnteresseerd in de 
laatste stand der techniek en verdiepte zich in nieuwe geveltechnologie. In zijn 
intreerede aan de Technische Hogeschool Delft beschreef hij het begrip vorm, 
dat een gevolg is van de samenwerking van specialisten. 

De eerste opvattingen omtrent functionalisme in gebouwen kan teruggeleid 
worden tot de Romeinse architect Vitruvius. Vitruvius stelde dat de schoonheid 
van een gebouw terug te vinden is in de functie van een gebouw, de 
zogenaamde ‘utilitas’. Desalniettemin beschrijft hij de relatie tussen 
degelijkheid ‘firmitas’ en schoonheid ‘venustas’.
Met zijn opvatting werd gesteld dat een gebouw aan diverse functies moet 
voldoen maar schoonheid werd niet als resultante van functie gezien.
De 19e eeuwse Franse architect Viollet-le-Duc wordt gezien als een van 
de grondleggers van de moderne architectuur en stelde dat de vorm uit de 
functie moest volgen. Desalniettemin gebruikte Violet-le-Duc de klassieke 
architectonische voorbeelden waarin kolommen zorgvuldig werden 
vormgegeven.
Enkele decennia later was het Louis Sullivan die schoonheid als resultante 
van een funcioneel ontwerp beschouwde. “Form ever follows function” werd 
zijn bekendste uitspraak. Schoonheid volgde volgens Sullivan vanzelf uit een 
functioneel ontwerp. Volgens critici lag hier de zwakte in zijn werk omdat 
Sullivan veelvuldig gebruik maakte van ornamenten. Het ornament vervult 
enkel een esthetische rol en schoonheid zag hij immers niet als functie maar 
als resultante van functionele architectuur.
Voor velen worden daarom modernisten zoals Le Corbusier gezien als de 
grondleggers van het functionalisme. Le Corbusier versimpelde architectuur 
radicaal en was wars van ornamenten. Hij beschreef het huis als een machine 
om in te leven. Toch zag Le Corbusier architectuur als een zaak van kunst en 
was daarmee geen uitgesproken rationalist.

De functionalisten gingen er vanuit dat de vorm en esthethiek van een 
gebouw voortkwamen uit de functie. Hier ontstaat echter een discussie. Welke 
definitie kent het begrip functie in dit geval? Gaat het om de functie van de 
ruimte, of om de functie van de componenten die nodig zijn om het gebouw 
te laten functioneren?
In het eerste geval ontstaat een onduidelijke definitie. De functie van een 
ruimte is in de meeste gevallen niet toegeschreven aan één activiteit. Een 
slaapkamer is niet enkel een ruimte om te slapen maar ook een plek om na te 
denken, geboren te worden, te sterven, kleding op te slaan of om de liefde te 
bedrijven. Hoe zouden deze functies tot architectonische vorm moeten leiden? 
Volgens auteur Edward Winters ligt hierin voor een belangrijk gedeelte de 

Een functionalistische benadering
Vorm volgt functie
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teloorgang van het functionalisme verborgen. 1

Anderzijds kan de architectuur tot stand komen door de functie van 
componenten toe te kennen en deze tot uitdrukking te brengen. De constructie 
heeft als functie het bieden van een draagstructuur van het gebouw, terwijl 
de gevel bescherming biedt tegen de elementen. Zonnepanelen voorzien 
ons van energie en een lichtplank heeft als functie het vergroten van de 
daglichttoetreding. De componenten zouden ontworpen moeten zijn om 
maximaal aan deze functie te voldoen. Uit de samenstelling van deze 
componenten volgt architectonische expressie.

De oorspronkelijke architect van het Hoofdgebouw wordt gezien als 
functionalist in hart en nieren. Het werk van Van Embden kan als rationeel 
worden beschouwd. Van Embden erkent dit en gaat in zijn intreerede 
uitgebreid in op het begrip vorm. 
Hij stelt dat architecten en stedebouwers doorgaans (te)veel over vorm praten. 
Maar dat doen zij in een kring van vormgevers die een zelfde taal spreken. Hij 
vraagt zich af of dit uit zorg is voor verlies van een dominante positie. Volgens 
Van Embden gaat het primair niet om persoonlijke eer of om groepsbelang, 
maar om ons werk.
De vorm die van ons gevraagd wordt, niet te verwarren met een toegevoegde 
verfraaiing, valt niet afzonderlijk te behandelen. Hij representeert de totaliteit 
van het te maken ding.
De vormgever transformeert een verzameling formuleringen en eisen van het 
ding zelf. Tegelijkertijd integreert hij de verzameling van het programma tot de 
compositie, de eenheid van het ding. Hiermee lijkt Van Embden te suggereren 
dat de architectonische compositie en daarmee de schoonheid volgt uit het 
programma. 2

Van Embden gebruikte de nieuwste technieken om zijn gebouwen 
comfortabeler te maken. Hij hield niet vast aan aloude principes maar is 
gelijktijdig een bewonderaar van Mies van der Rohe, die op zijn beurt alles in 
het werk stelde om een beeld na te streven.

Recentelijk is op de TU campus de voormalige W-hal verbouwd door Ector 
Hoogstad architecten. Ook zij houden er een functionalistische benadering 
op na. Zij stellen dat de installaties die desondanks nog onmisbaar zijn 
worden ontworpen op energie-efficiëntie en met de mogelijkheid toekomstige 
technologieën probleemloos te integreren.3 

Deze functionele toepassing van techniek leidt niet tot begrippen van 
klassieke schoonheid. Bovendien zet een overmaat aan optimaal toegepaste 
technologie de transparantie, slankheid en verfijning van het gebouw onder 
druk.  Architectuur is een kunstvorm en het is de vraag of de architectuur die 
ontstaat als gevolg van het optimaal toepassen van techniek ons maximaal 
bevredigt.
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Afbeelding boven:
Fragment van 
de gevel van het 
Hoofdgebouw van 
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Universiteit 
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Afbeelding onder: 
Gebouw op de 
northumbria 
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zonnepanelen 
onder de meest 
efficiënte hoek zijn 
toegepast4
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Het spreken over techniek in de architectuur vindt zijn oorsprong in 
de denkbeelden van Viollet-le-Duc. Hij schreef voor het eerst over de 
architectonische rol van de draagconstructie. Hij zag de constructie als 
onlosmakelijk verbonden met haar fysieke vorm. De discussie over het al dan 
niet bekleedden van de constructie en techniek brak echter vooral los onder 
aanvoering van Adolf Loos. Hij vroeg zich af hoe belangrijk techniek was, 
en of techniek moest prevaleren boven uitstraling en emotie.  In ‘Das Prinzip 
der Bekleidung’ publiceerde hij zijn betoog. Diverse theoretici en architecten 
sloten zich aan bij deze visie en benadrukte dat de constructie minder 
belangrijk was dan gedacht. Op een vergelijkbare manier kijkt Julius Posener 
aan tegen technologie in onze gebouwen. Hij stelt dat techniek onbegrijpelijk 
is en ons inlevingsvermogen al ver te boven is gegaan. De overmaat aan 
techniek maakt onze gebouwen niet prettiger.

In de negentiende eeuw stelde Gottfried Semper dat constructie minder 
belangrijk was dan aanvankelijk werd geschreven door zijn voorlopers. 
Semper achtte de constructie van ondergeschikt belang. Het primaire belang 
van een gebouw is het maken van een gesloten schil. Hij schrijft dat de 
constructie veiligheid moet bieden en de ruimtelijke relatie moet dragen. 
Maar dit heeft niets te maken met de verdeling van ruimte en staat daar dus 
ook los van. Later stelt Adolf Loos dat de belangrijkste taak van een architect 
het bieden van een warme en leefbare ruimte is. Zowel het tapijt als de 
muurbekleding draagt daar aan bij. Het is de tweede taak van de architect 
hier een constructie voor te bedenken die het geheel op zijn plaats houdt. “De 
mens is met huid, de boom met schors bekleed”. De bekleding als huid is een 
deel van het lichaam en daarmee aan willekeur van vormgeving onttrokken. 
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. Het doel is het herinneren aan de constructie, maar niet het visualiseren 
ervan.1

Mies van der Rohe impliceert in zijn Barcelona paviljoen een ambachtelijke 
hiërarchie van het ruwe naar het precieze. De constructie wordt 
weloverwogen bekleed en hij minimaliseert voegen. Bovendien voorziet hij 
zijn samengestelde kruisvormige kolommen van een chromen afwerking. De 
kostbare materialen en verfijnde detaillering maken de ruimte aantrekkelijk. 
De bekleding wordt ingezet om de constructie te verbeelden, niet om deze 
letterlijk te tonen. Stefan Polónyi stelt dat de constructie tegenwoordig 
per definitie verpakt is. De constructie is blootgesteld aan kou, vuur en 
corrosie en daarom wordt het ommanteld, verpakt, afgedekt, in een woord: 
bekleed. Deze stelling lijkt niet enkel voor de constructie te gelden. Ook 
andere middelen om een gebouw behaaglijker te maken worden verhuld 
achter een bekleding. Isolatiemateriaal is tenslotte zelden tot nooit zichtbaar 
in onze gebouwen. De architectuur van de bekleding wordt door Hans 
Kollhoff dan ook als een voldongen feit gezien.2 Ook bij de modernisten 

Ervaring & emotie zijn primair
Techniek bekleden en verhullen
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leeft de gedachte dat techniek niet het belangrijkste is in de architectuur. 
De modernisten dachten na over standaardisatie in de bouw en efficiënte 
constructie technieken, maar ook Le Corbusier stelt dat architectuur een zaak 
van kunst, een fenomeen van emoties is die buiten en voorbij de vraag van de 
constructie ligt. Het nut van de constructie is delen samen te houden.4

“Architectuur is een zaak van de kunst, een fenomeen van de emoties, buiten de 
vraagstukken van constructie om. Het doel van de constructie is om dingen bij elkaar 
te houden, van de architectuur om ons te bewegen. Architectonische emotie bestaat 
wanneer de werkringen in ons in harmonie zijn met een universum waarvan wij de wetten 
gehoorzamen, herkennen en respecteren. Wanneer bepaalde 
harmonieën bereikt zijn, vangt het werk ons. Architectuur is een kwestie van ‘harmonie’, 
het is een ‘pure creatie van de geest’” Le Corbusier

Architectuur wekt emotie op en emotie wordt opgewekt door zaken die 
te relateren zijn aan de mens. Heinrich Wöllflin schrijft dat de mens 
geïnteresseerd is in de positie van een gebouw: zijn proportie, of het staat of 
ligt, of het stevig op de ondergrond rust, of het eruit op lijkt te rijzen of dat het 
erboven zweeft, of het abrupt beëindigd wordt of in de Iucht lijkt op te lossen, 
of het massief is of poreus. Dit zijn eigenschappen, die we aan ons eigen 
lichaam kunnen relateren, en die gevoelens van onbehagen of genoegen 
kunnen opwekken.2 Julius Posener vraagt zich dan ook af of de architectuur 
door toedoen van nieuwe techniek straks niet enkel tot de wereld van de 
objecten behoort. Hij vreest dat architectuur straks enkel nog begrepen wordt 
door specialisten. Apparaten roepen vrees op, objecten 
boezemen vertrouwen in. De mens verlangt volgens Posener naar een 
omgeving die hij kan begrijpen. De technologische ontwikkeling speelt 
zich volgens Posener reeds lang voorbij de grenzen van het menselijk 
gewaarwordingsvermogen af. Hij doelt hiermee op de mysterieuze 
manier waarop apparaten ons ten dienst staan. Als voorbeeld geeft hij 
het onzichtbare en mysterieuze proces dat plaats vindt tussen een druk 
op de knop en het aangaan van een lamp.5 Op vergelijkbare wijze staat 
het de mens tegen zich gereduceerd te zien tot het technisch-functioneel 
noodzakelijke. Zoals zijn ingewanden en zijn skelet met vlees en huid zijn 
omgeven om als een lichaam te verschijnen en tot een persoon te worden, 
zo verlangt de mens naar een huis dat niet op hem overkomt als een 
opeenstapeling constructieve delen of als een bundel installatiebuizen, hoe 
zinvol deze op zich ook zijn. Het interesseert de gebruiker of passant niet 
hoe een gebouw bij elkaar wordt gehouden of verduurzaamd is.2 Wat toont 
een gebouw dat voorzien is van zonnepanelen ons? Hoe een zonnepaneel 
daadwerkelijk werkt is kennis van specialisten. De prominente aanwezigheid 
van zonnepanelen toont ons dat de eigenaar of investeerder de passant 
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het gevoel wil geven dat hij duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan. 
Of het gebouw daadwerkelijk duurzaam is, is met de zichtbaarheid van 
zonnepanelen niet bewezen.

Afbeelding boven:
Adolf Loos bekleed 
de constructie, 
hij verbergt de 
bouwkundige 
bevestiging, de 
naad (Villa Müller)5

Afbeelding onder:
Recent 
voorbeeld van 
het verhullen van 
techniek. NIOO 
Wageningen6
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Met de opkomst van moderne technieken om gebouwen te verduurzamen 
wordt het verhullen van deze techniek nagenoeg onmogelijk. Zonwering, 
lichtplanken of zonnepanelen kunnen niet uit het zicht geplaatst worden. 
Om machine-esthethiek te voorkomen en om bij te dragen aan een prettige 
esthetisch aantrekkelijke omgeving kiezen architecten ervoor de toegevoegde 
techniek vorm te geven en als decoratie of ornament op te nemen in hun 
architectuur.

Toch is deze benaderingswijze niet nieuw. Vanuit de klassieke architectuur 
is het vormgeven van alles wat zichtbaar is aan de orde van de dag. In de 
romeinse en Griekse architectuur werden ornamenten toegevoegd aan de 
zuilen om schoonheid na te streven of de bevestiging of naad te verbergen. 
De cilindervormige kolommen werden voorzien van cannelures (groeven) 
en de kolom kreeg een voet en bekroning in de vorm van een basement 
en een kapiteel. De mogelijkheden om gebouwen symmetrisch vorm te 
geven en materiaal van binnen naar buiten te laten schieten waren door het 
gebrek aan installatietechniek en isolatieeisen vanzelfsprekend vele malen 
groter. Het ornament is altijd een prominente exponent gebleken van nieuwe 
ontstane stijlperioden Volgens Alexander Spelz in styles of ornament gebeurt 
het ornamenteren van gebruiksvoorwerpen sinds de prehistorie. Zo’n 6000 
jaar geleden. De eerste regels omtrent de toepassing van ornamenten 
worden rond de geboorte van Christus opgetekend. De Romeinse architect 
Vitruvius schrijft over het ornament in zijn ‘De arquitectura libri decem” Hij 
draagt hierin drie waarden aan voor het beoordelen van architectuur. De drie 
waarden Firmitas, Utilitas en Venustas zijn alle drie noodzakelijk om tot goede 
architectuur te komen en dienen in evenwicht te zijn.
Met Venustas doelt Vitruvius op de schoonheid van het gebouw. Hij stelt dat 
architectuur visuele kwaliteiten moet hebben om aan de verlangens van de 
mens te voldoen. Vitruvius grondvest zijn filosofie op de natuur. Vitruvius 
relateert het menselijk lichaam en het gebouwlichaam aan elkaar. 

Met betrekking tot het ornament maakt Vitruvius onderscheid tussen decorum 
en ornamentum. Ornamenten die een gebouw identiteit verlenen die in 
de juiste sociale en historische context past, zorgen voor decorum. Deze 
ornamenten weerspiegelen de status van de bewoner en van de functie van 
het gebouw.

Ornamentum daarentegen is de som van alle decoratieve elementen van een 
gebouw,, welke dus per definitie niet behoren tot het decorum. Ornamentum 
kent dan ook geen connotaties met identiteit, maar met verfraaiing. Toch 
is het ornamentum nuttig, met behulp van deze ornamenten kan een 
architect ritme, symmetrie, regelmaat en afwisseling aan een gebouw geven, 

Techniek als modern ornament
Het vormgeven van techniek
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waardoor het zijn klassieke schoonheid krijgt. Ornamentum voorziet in de 
bevrediging van een esthetisch principe dat Vitruvius Decor noemde. Decor 
betekent passendheid en ontstaat door het juist toepassen van materialen, 
het ontwerpen van symmetrie en ordening, die op hun beurt voor harmonie 
zorgen.
De opvatting dat het ornament als een zelfstandig systeem gezien kan worden 
krijgt navolging in de renaissance en wordt opgepakt door Alberti. Hij stelt 
dat het decor bepaald wordt door de geschiktheid van de vorm bij inhoud, 
niet door het wel of niet toepassen van ornamenten. Volgens Alberti is 
ornamentiek over een gebouw heen gedrappeerd. Het ornament geeft extra 
genoegen en verhoogt de esthetische kwaliteit van het gebouw. Het ornament 
wordt dus toegevoegd, bevestigd aan een gebouw, maar is niet aangeboren 
of passend. 
Halverwege de negentiende eeuw schrijft Karl Bötticher over de klassieke 
ornamentiek. Hij stelt dat decoratieve elementen aan Griekse tempels hun 
oorsprong vinden of verwant zijn aan de constructie. het doel van ieder 
ornament is het symbolisch uitdragen van haar oorspronkelijke constructieve 
functie.
In ‘Der stil in den technischen und tektonischen Kunsten’ wordt deze 
opvatting verder toegelicht door Gottfried Semper. Semper benoemt de 
meest fundamentele structurele elementen van de architectuur, zoals 
de constructie maar ook de latere symbolische uitingen waaronder dus 
de zuilordes behoorden. Hij verklaart de schoonheid van de klassieke 
symbolische architectuur vanuit de historische omstandigheden en technische 
ontwikkeling waarin ze ontstaan zijn. Semper verklaart dat de kunstvorm 
waarin de daad van de constructie van architectuur tot een kunstvorm 
waarin schoonheid bereikt wordt. Semper veronderstelt in der Stil dat er een 
principiële samenhang is tussen de bouwkunst en het traditionele ambacht. 
Semper gelooft dan ook dat stijl een historische, bepaalde, aan plaats 
gebonden vormentaal is. Het decorum hoort dus de architectuur als een 
technisch georganiseerde artefact te bevestigen en het gebouw te verheffen 
tot de voorstelling van haar eigen constructieve logica. Dit is het begin van 
de tektonische perceptie van architectuur. In dit kader worden termen als 
eerlijkheid en waarheid vervlochten met de toepassing, het assembleren en 
monteren van materialen.7

Adolf Loos maakt in zijn betoog ‘Ornament und Verbrechen’ korte mette met 
het decoratieve. Op basis van twee argumenten stelt hij dat het ornament 
uit de architectuur zal verdwijnen. Allereerst ziet hij het ornament als de 
primitiefste vorm van kunst die door primitieve samenlevingen werd gebruikt. 
De meest geavanceerde samenlevingen bannen het uit omdat het geen nut of 
doel heeft. Het ornament is een teken van degeneratie. Daarnaast stelt hij dat 
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we ons geld anders zouden moeten inzetten. Het ornament is een verkwisting 
van geld en kapitaal. 
De vorm is niet het doel, maar het resultaat van het werk van de architect 
en hieruit volgt dan ook de opvatting “form ever follows function” van Louis 
Sullivan. Zelfs toen de eerste functionalistische opvattingen ontstonden hield 
het ornament nog lange tijd stand. Viollet-le-Duc stelde in 1856 dat de 
constructie onlosmakelijk verbonden was met haar fysieke vorm. Hij zag de 
constructie als een onderscheidend element met als functie ondersteuning. 
Desalniettemin gaf Viollet-le-Duc zijn constructie wel vorm, een kolom was 
geen cilindervormig element maar bevatte een gotische vormentaal. Zijn 
kolom werd op deze manier voorzien van een ornament wat gezien de 
materiaaleigenschappen van gietijzer  goed mogelijk was.
Later stelde Auguste Perret dat het skelet van de mens vergelijkbaar was met 
de construcitie van een gebouw. Perret stond bekend om zijn gewapend 
betonnen constructies en gaf deze evenals Viollet-le-Duc vorm. De vormentaal 
van de betonnen zuilen stond in relatie tot de materiaaleigenschappen.

Adolf Loos schreef een vlammend betoog tegen het ornament. In ‘ornament 
und verbrechen’ rekent hij af met de onnodige verfraaiing van gebouwen. 
Het is dan ook niet veel later dat het ornament uit de architectuur lijkt te 
verdwijnen.
 
Taalkundig wordt het ornament vertaald als ‘versiersel’ dat zich al dan niet 
repeteert. Het is een decoratief element wat ter verfraaiing dient. Door 
toedoen van duurzaamheidseisen ontkomen architecten er niet aan nieuwe 
technische componenten toe te voegen aan ‘standaard’ gebouwen. Diverse 
architecten grijpen hun kans om deze techniek vorm te geven om het 
onderdeel uit te laten maken van hun architectuur. Zij laten niet de naakte 
techniek in haar meest efficiente en functionele voorkomen zien, maar ze 
zoeken naar een aantrekkelijke verschijningsvorm waarin textuur, ritmiek en 
compositie een rol spelen.
Zonwering wordt als onderdeel van de gevel ontworpen en krijgt esthetische 
kwaliteiten die aansluiten bij de rest van het gevel ontwerp. Ditzelfde geldt 
voor ventilatieroosters die opgenomen worden in de muurbekleding en door 
hun ritmiek een ornamentale uitwerking krijgen. Zonnepanelen worden 
ingezet als decoratief element, zonwering of verzorgen de bekleding van een 
gevel. 
Op deze wijze verwordt de technische component een ornament. 
De toegevoegde techniek bezit haar eigen schoonheid en valt in het 
architectonische beeld van de rest van het gebouw. Het is een onmisbare 
schakel om het gebouw haar architectonische expressie te geven. Techniek 
wordt niet verhuld maar haar verschijningsvorm herrinert aan haar functionele 
doel. Technische toevoegingen en decoratieve toevoegingen vallen samen. 
De toevoeging van techniek leidt tot rijkere architectuur met meer detail.
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In hoeverre is het vormgegeven techniek te herleiden naar de historische 
betekenis en toepassing  van het ornament?

Het ornamant heeft zich in haar historische context voortdurend 
getransformeerd, en de vraag is of toegevoegde techniek de functie van 
het ornament niet deels heeft overgenomen. Geeft de ornamentiek van 
het verleden geen aanleiding tot een toekomstige toepassing als technisch 
toegevoegde schoonheid?



30

Vanaf begin 20e eeuw wordt er nagedacht over de rol van technische 
voorzieningen in de architectuur en de manier waarop deze de mens 
ten dienst zijn. In deze periode zien diverse architecten techniek als een 
broodnodig hulpmiddel om het comfort en het functioneren van gebouwen te 
verbeteren. Bovendien stellen zij dat het zou moeten leiden tot een radicale 
breuk in de architectuur. Architectuur zou volgens hen vooral uitgedrukt 
moeten worden door de compositie en samenstelling van techniek, al dan 
niet in een voorbestemd framewerk waarin standaardcomponenten bevestigd 
kunnen worden. Onder invloed van Archigram en Sant’Elia’s Manifest voor 
futuristische architectuur ontstond het zogenaamde Bowellism. Een binnenste 
buiten gekeerde architectuur waarin techniek geëtaleerd wordt.

Deze futuristische architecten stelden dat het probleem van toekomstige 
architectuur niet bij de constructie van het gebouw of van gebouwdelen ligt, 
noch bij de afwerking van de gevel. Het gaat om de vraag hoe gezonde 
huizen ontworpen kunnen worden waarbij alle techniek aangegrepen wordt 
om op genoegzame wijze alle eisen van ons natuurlijke gedrag vervuld 
worden. Een architectuur waarvan het bestaan gevonden kan worden in 
de unieke condities van ons moderne leven, dat correspondeerd met onze 
esthetische waarden en gevoelens. Deze architectuur zou nieuw zijn en niet 
verenigbaar zijn met enige historische stroming.

Het toekomstige huis zou als een machine moeten functioneren. Dynamisch, 
mobiel en snel zijn. De lift moet niet langer verborgen zijn maar in de 
gevel afleesbaar zijn. Het decoratieve moet bovendien afgeschaft worden. 
De mechanische eenvoud moet preveleren. Beide wilden breken met 
traditionele architectuur om tot een lichtgewicht, hightech en experimenteel 
constructieprincipe te komen.8

Een van de belangrijkste architecten in het uitdrukken van techniek 
door middel van composities van technische componenten is Richard 
Rogers.  Zijn architectuur wordt voornamelijk gekenmerkt door de 
‘futuristische’ architectuur die ontstaat door het binnenste buiten keren 
van installatietechniek en constructie in gebouwen. Een van de bekendste 
voorbeelden van zijn werk is het Centre Pompidou dat hij samen met Renzo 
Piano ontwierp. Het futuristische gebouw stuitte door haar machine-esthethiek 
op veel protest in de wijk Beaubourg maar werd wereldberoemd.
Deze radicale architectuur wordt door sommige ‘bowellism’ genoemd. 
Waar andere architecten ventilatiekanalen, waterleidingen, constructie en 
elektrische units verbergen omdat ze deze als ‘lelijk’ beschouwen, kiest 
Rogers er juist voor deze in te zetten om architectuur te bedrijven. Hiermee 
is Rogers geen functionalist. De techniek wordt niet op de meest efficiënte 
wijze ingezet en als compositie uitgedrukt. Bovendien komt Rogers fascinatie 
voor het naar buiten brengen van techniek voort uit het creëeren van flexibele 

Techniek als compositie
Het samenstellen van techniek
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binnenruimtes. Door constructie en technische voorzieningen naar buiten te 
brengen zijn de binnenruimten maximaal flexibel in te delen. Zijn composities 
van installatiebuizen en constructies worden in sommige gevallen voorzien 
van kleur om ze grafisch afleesbaar te maken Het toont de hierarchy en geeft 
het gebouw een unieke uitstraling.  De vraag is echter wat zijn ‘inside out’ 
filosofie betekent voor de flexibiliteit van het exterieur en wat dit betekent voor 
eventuele uitbreidingen. 

De opvatting om moderne en duurzame techniek als compositie uit te drukken 
leidt in de meeste gevallen tot High-tech architectuur en is daarmee vooral 
voorbestemd voor opdrachtgevers die hun technische vooruitstrevendheid 
willen tonen aan een breed publiek. De architectuur oogt complex en er 
ontstaat een machine esthetica die voor de meeste mensen moeilijk te 
doorgronden zal zijn. De vraag is dan ook of deze architectuur het karakter 
heeft waar vele mensen zich prettig bij voelen. 

1. Archigram - 
Plug-in University 
node, Londen 
1964 7

2. Renzo Piano & 
Richard Rogers - 
Centre Pompidou
Parijs 1977 8
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Violet-le-Duc kende een duidelijke 
rol toe aan de constructie. 
Desondanks voorzag hij zijn 
gotische gietijzeren kolommen van 
verfraaiingen.

De Griekse zuilen waren geen 
cilindrisch element maar kende 
een zorgvuldige vormgeving met 
een basement, cannelures en een 
kapiteel.

Vitruvius stelt dat de architect met 
behulp van ornamenten ritmiek, 
symetrie, regelmaat en afwisseling 
kan geven aan een gebouw.

Semper stelt dat het decorum 
het gebouw hoort te verheffen tot 
een verbeelding van haar eigen 
constructieve logica.

Vitruvius beschrijft het begrip 
‘functie’ en ziet dit als een van de 
belangrijkste doelstellingen van de 
architect.

Viollet-le-Duc schreef dat vorm en 
functie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn. (1856)

Oudheid 19e eeuw
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Renzo Piano en Richard Rogers 
ontwerpen het revolutionaire Centre 
Pomipdou waarin een compositie 
van gekleurde standaard installatie-
buizen de architectonische expres-
sie van het gebouw verzorgen.

Sant’Elia’s manifest voor futuris-
tische architectuur biedt inspiratie 
voor architecten om tot het zogen-
aamde Bowelism te komen.

ArchiGram wordt opgericht en 
ontwikkelt een binnenste buiten 
gekeerde plug-in architectuur die 
gekenmerkt wordt door de estheth-
iek van de machine.

Theo van Doesburgh beschrijft 
de schoonheid van techniek. De 
klassieke schoonheid was vaag en 
past niet in het moderne tijdsbeeld.

Adolf Loos: De primaire taak van 
een architect is het creëeren van 
een prettige warme ruimte. De 
(wand) bekleding vervult deze rol 
en daarom is de constructie van 
secundair belang. Het heeft als 
functie het dragen van de ruimtelijke 
structuur.

Le Corbusier: Architectuur is een 
zaak van de kunst, een fenomeen 
van de emoties, buiten de
vraagstukken van constructie om. 
Het doel van de constructie is om 
dingen bij elkaar
te houden, van de architectuur om 
ons te bewegen.

Stefan Polonyi: De architectuur 
van bekleding is een feit. Voor de 
bescherming tegen temperatuur, 
wind, water en corrosie pakken we 
onze gebouwen sowieso in.

Julius Posener publiceert Apparat 
und Gegenstand (1968 )

Architect S.J. van Embden spreekt 
in zijn intreerede uitgebreid over 
het begrip vorm in relatie tot het 
programma.

Louis ‘O Sullivan stelt dat vorm altijd 
volgt uit de functie.

Ector Hoogstadt: De installaties die 
desondanks nog onmisbaar zijn 
worden ontworpen op energie-
efficiëntie en met de mogelijkheid 
toekomstige technologieën 
probleemloos te integreren.

20e eeuw
2013
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B: Studie ontwerpen
Varianten naar aanleiding theorie
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De theorie zoals gepresenteerd in Deel I van dit boek is gecatogoriseerd en 
samen gevat. Het dient als basis voor een subjectieve interpretatie van deze 
theorie op een gebouwfragment van het Hoofdgebouw van de Technische 
Universiteit Eindhoven.
Het vertalen van theorie naar een ontwerp variant wordt beslist niet als harde 
wetenschap gepresenteerd maar heeft als doel de beperkingen en kansen 
voor het gebouw af te tasten. Bovendien draagt het bij aan een stellingname 
omtrent het gebruik van duurzame technologie en de bijbehorende 
architectonische expressie van het nieuwe Hoofdgebouw.
In deel ||| van het gebouw wordt naar aanleiding van de resultaten van de 
ontwerpvarianten een definitief ontwerpvoorstel gedaan.

Het 170 meter lange modernistische gebouw kent een rigide structuur met 
een stramienmaat van 6,20 meter en een modulmaat van 1,24meter. Dit is 
niet geheel toevallig de lengte van een TL-buis. Er is dus een relatie tussen de 
techniek in het gebouw en de maatvoering van onder andere de gevel.
Het gebouw telt vijf vaste betonnen vloeren waar tussen geheel naar 
wens tussenvloeren geplaatst kunnen worden. In het voorstel worden de 
tussenvloeren ten dele gevuld en ontstaan er dubbelhoge ruimten langst de 
gevel waar daglicht het gebouw diep binnenkomt.

Het fragment betreft een doorsnede over de gevel en twee vaste vloeren. 
Achter deze gevel bevinden zich werkplekken voor studenten. Net buiten het 
fragment bevindt zich in de middenbeuk van het gebouw een grote schacht 
waarin ventilatiekanalen opgenomen zijn.
Aan de verduurzaming van dit fragment worden geen harde cijfermatige 
doelstellingen gehangen, maar wordt ten doel gesteld een aantal 
aandachtspunten significant te verbeteren ten opzichte van het origineel.
Het gaat hierbij om een vermindering van het verbruik van kunstlicht, het 
verlagen van de koel- en warmtelast en het opwekken van energie. Bovendien 
dient de mogelijkheid van nachtventilatie meegewogen te worden.

De casestudy
Een ontwerp voor de renovatie van het TU Hoofdgebouw

Afbeeldingen 
rechts:
huidige staat van 
het Hoofdgebouw
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Afbeelding boven:
isometrie van een 
generieke hoogbouw 
plattegrond

Afbeelding rechts:
Isometrie van het 
fragment met de 
nieuwe schacht in de 
middenbeuk
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Schacht te gebruiken voor
ventilatiekanalen
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Anno 2012 zijn de gevels van het Hoofdgebouw ernstig verrommeld. Van het 
oorspronkelijke transparante ontwerp is weinig over. De binnenzonwering is op 
veel plaatsen gesloten en de borstwering maakt een verweerde indruk. Waar er 
oorspronkelijk een duidelijke hierarchie in de gevel te vinden was, toont de gevel 
nu onregelmatig en willekeurig. Het is een patroon van gesloten vlakken geworden 
waarin zowel borstwering, radiatoren en binnenzonwering een rol spelen.
Desalniettemin heeft de gevel van het Hoofdgebouw architectonische kwaliteiten. 
De gevel kent een streng ritme en de kliklijsten op de aluminium stijlen verzorgen 
reliëf.

Het oorspronkelijke ontwerp

Uit archiefstukken van het NAi in Rotterdam bleek dat de gevel zorgvuldig 
gekozen en ontworpen is. Alvorens tot een definitief ontwerp te komen zijn diverse 
referentieprojecten bezocht. Overal ter wereld werden glasgevels bestudeerd en 
studietrips naar Zwitserland en Engeland hielpen bij het maken van een keuze. De 
verschillen tussen gevels in Zwitserland en Engeland werden nauwkeurig in kaart 
gebracht om vervolgens tot vijf proefopstellingen te komen. De proefopstellingen 
bestonden uit standaard gevelsystemen en eigen samenstellingen. Uiteindelijk 
werd gekozen voor een gevel van eigen ontwerp omdat deze het beste aan de 
bouwfysische eisen voldeed. Van Embden was in deze jury de enige die een 
esthetisch oordeel kon geven. In hoeverre deze doorslaggevend was, blijkt niet uit 
de rapporten.
Opvallend detail zijn enkele referentieprojecten die genoemd worden in de 
rapporten. In het bijzonder het gebouw van IBM in Uithoorn vertoont sterke 
overeenkomsten. De toren van IBM is bovendien eveneens opgetild en heeft een 
vergelijkbaar dak. Hoewel de schaal van dit project beduidend kleiner is, lijkt het 
erop dat Van Embden inspiratie uit dit project heeft gehaald. Al met al kan gesteld 
worden dat het gebouw van Van Embden sterk beïnvloed is door het modernisme. 
De opgetilde constructie, de rigide structuur en het gevelsysteem staan symbool 
voor de architectuur van de jaren vijftig en zestig.

De constructie van het Hoofdgebouw laat zich omschrijven als rigide en 
consequent en is daarmee dominant. In het gevelbeeld speelt de constructie 
echter geen dominante rol. De kolommen zijn nauwelijks zichtbaar achter de 
vliesgevel. De positie van de vloeren wordt zichtbaar door de borstwering die voor 
de vloer langs loopt. De plaatsing van de vele borstweringen maken het gebouw 
minder transparant dan het in potentie kan zijn. Dit heeft echter gevolgen voor de 
flexibiliteit van de plattegronden. De directe relatie tussen gevel en plattegrond gaat 
verloren wanneer de gevel en de plattegrond niet gelijktijdig worden aangepast.
Het Hoofdgebouw heeft een zeer rigide en systematische structuur. De hart op 
hart (h.o.h) afstand tussen de kolommen bedraagt 6,2 meter.  Dit is exact vijf 
maal de lengte van een TL-buis uit de jaren vijftig. Deze 1,24 meter is tevens de 
h.o.h afstand tussen de regels in de gevel. Opvallend detail is dat de regels en IPE 
profielen van de gevel niet aansluiten op de kolommen van het Hoofdgebouw. De 
betonnen kolommen staan 42,5 centimeter los van de gevel. Bovendien valt de 

Het oorspronkelijke architectonisch beeld
Renovatie
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kolom precies tussen twee gevelstijlen. Daar waar een kolom voor het glas langs 
gaat ontbreekt een kiepraam in het gevelbeeld.

De geanodiseerde aluminium gevel wordt met een kikkerconstructie tegen de 
verticale INP160 profielen geklemd. De borstwering bestaat uit een geëmailleerde 
buitenplaat van staal, een spouw van 60 mm, een kurklaag van 25 mm en een 
verzinkt stalen binnenplaat. Aan de binnenzijde is een dampdichte aansluiting van 
het paneel verkregen.

Twee stijlen, twee regels en een regel boven de borstwering worden gelast tot een 
aluminium element van 1,24 m x 3,40 m. Deze elementen worden geklemd tegen 
INP profielen. Over deze klemconstructie, en als horizontaal verbindend element 
van de frames wordt een verticale aluminium lijst geklikt. De aluminium profielen 
van deze elementen worden direct gebruikt als aanslag voor de klepramen (geen 
kozijntjes).
Als onder- en bovenaanslag voor de klepramen worden afzonderlijke 
aluminiumregels vastgeschroefd tussen de stijlen. De klepramen zijn dus voor een 
gedeelte direct aan de profielen van het element bevestigd terwijl glas en panelen 
doormiddel geschroefde glaslatten zijn gemonteerd. 9,10

Al met al kan gesteld worden dat de vliesgevel van het Hoofdgebouw sterke 
kenmerken van de jaren zestig vertoont. Door het gebruik van asbest en isolatie-
eisen is het behoud van de gevel echter geen optie. Er dient bepaalt te worden hoe 
de nieuwe gevel eruit zou moeten zien.
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Randvoorwaarden

Bij het ontwerp van een aantal significant verschillende ontwerpvarianten zijn 
een aantal randvoorwaarden vastgelegd. Harde cijfers worden er echter niet 
opgelegd. Het is het doel het gebouw significant te verduurzamen binnen 
redelijke mogelijkheden.

Allereerst is er gekozen voor het toepassen van een enkele vliesgevel. In 
verband met ruimte verlies is een tweede gevel onaantrekkelijk en het naar 
buiten plaatsen van de gevel is geen serieuze optie omdat de betonnen tafel 
maatgevend voor het gebouw is.

Daarnaast dient de isolatiewaarde verhoogd te worden, de koellast 
verminderd te worden en is het verbeteren van de daglichttoetreding een 
streven. Het mogelijk maken van nachtventilatie heeft de voorkeur om de 
koellast in de ochtenduren terug te brengen.

Optie 1:
De dubbele huidgevel is uitermate geschikt om de isolatiewaarde van de 
gevel te verhogen. Ramen kunnen geopend worden en de zonwering kan in 
de spouw verdwijnen waardoor een volledig glazen uiterlijk mogelijk is. Echter 
leidt het tot ruimte verlies en een hogere investering. De transparantie wordt 
bovendien verminderd doordat er twee maal een constructie voor de gevel 
nodig is.

Optie 2: De klimaatgevel kent als grote nadeel dat de ramen niet geopend 
kunnen worden. daarnaast is er ook bij deze gevel sprake van  een hogere 
investering en ruimteverlies.

Optie 3:
buitenzonwering kent als grote nadeel dat het onderhoudsgevoelig is en er 
slechts enkele jaren garantie gegeven kan worden op het functioneren. Een 
buitenzonwering staat ver van het oorspronkelijke ontwerp en er is een grote 
kans dat de gevel na >20 jaar een vies of vervallen uiterlijk krijgt door gebrek 
aan onderhoud van de zonwering.

Uiteindelijk is gekozen voor de toepassing van een vlakdoek klimaatgevel 
systeem. Een doek dat achter de gevel naar beneden zakt vormt een spouw. 
De lucht in de spouw warmt op, stijgt en wordt afgezogen in het plafond.
Door de warme lucht af te voeren daalt de koellast van het gebouw 
aanzienlijk.

Afgevallen alternatieven gevel
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Met name in renovatieprojecten kan onzichtbare verduurzaming van 
belang zijn. Vanwege de monumentale waarde of klassieke schoonheid 
van een bestaand pand kan het bestaande architectonische beeld ‘heilig’ 
verklaard worden bij renovatie. In deze casestudy wordt onderzocht hoe het 
Hoofdgebouw van de Technische Universiteit Eindhoven verduurzaamd kan 
worden zonder het bestaande architectonische beeld aan te tasten. 
Om het beeld te behouden is het toevoegen van in het zicht geplaatste 
techniek geen optie bij het ontwerpen van deze variant. Verbetering van de 
isolatiewaarde wordt daarom gezocht in een renovatiegevel waarbij isolerend 
glas en betere profielen geplaatst worden. Bovendien wordt er achter het 
plafond een vlakdoek klimaatgevel aangebracht waarachter de warmte wordt 
afgezogen onder een verlaagd plafond. Een systeem van lamellen aan de 
binnenzijde van de gevel voorziet de helderheidswering op vergelijkbare wijze 
met het origineel.  Achter het borstweringselement blijven radiatoren aanwezig 
maar deze vangen de koudeval op en worden gebruikt om bij te verwarmen. 
In het nieuwe systeem wordt mechanisch geventileerd en geklimatiseerd.

Ook de kleine kiepramen worden vervangen en voorzien van automatische 
aansturing, zodat het gebouw ’s nachts geventileerd kan worden om de 
koellast de volgende ochtend terug te brengen. De verhoogde vloer wordt 
opnieuw opgebouwd en hierin worden elektrische voorzieningen opgenomen 
om werkplekken te voorzien van verlichting en stroom.  Zonnepanelen 
opnemen met behoud van het bestaande beeld is geen realistische opgave en 
vervallen in deze variant.

Variant 1: Het behoud van een 
architectonisch beeld
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Afbeelding 
rechts: Principe 
doorsnede

De kiepramen worden 
teruggebracht om 
nachtventilatie mogelijk 
te maken

Er wordt gekozen voor 
hoogisolerend glas met 
een lage ZTA en hoge RC

De borstwering krijgt 
een aanzienlijk hogere 
RC-waarde
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Variant 2: Vorm volgt functie
Case study

Het Hoofdgebouw van de Technische Universiteit is ontworpen ten tijde van 
de hoogtijdagen van het modernisme. De functionalistische architect S.J. van 
Embden werkte tijdens het ontwerp van het gebouw samen met de door Le 
Corbusier geïnspireerde J. Choisy. Deze ontwerp variant werd gemaakt om 
te onderzoeken hoe er omgegaan zou kunnen worden met verduurzamingen 
vanuit functionalistisch oogpunt.

De functionalisten gingen er vanuit dat schoonheid volgt als een gebouw haar 
functie goed vervult. De componenten die de verduurzaming van het gebouw 
verzorgen, dienen zodanig ontworpen te zijn dat deze optimaal presteren. 
In het voorstel worden zonnepanelen daarom onder een hoek van dertig 
graden als borstwering voor de gevel gehangen. Onder deze hoek 
presteren zonnepanelen optimaal en ontstaat er dieptewerking in de gevel. 
Er wordt geen moeite gedaan om techniek te verhullen of verbeelden en 
ventilatiekanalen zijn zichtbaar onder de betonnen constructie. De techniek 
wordt onderdeel van de ruimtelijke beleving.
Om de zon buiten te houden wordt een beweegbare buitenzonwering 
toegepast die tot windkracht 7 functioneert. Deze zonwering wordt 
opgenomen in de borstwering en wordt via de stijlen van de gevel geleid. 
Achter de zonnepanelen en binnen verzorgt een helderheidswering optimaal 
comfort voor de gebruikers. De gevel kent kliklijsten omdat hiermee een 
hogere RC voor de gevel kan worden behaald. Hierdoor ontstaat als 
vanzelfsprekend plastiek. 
Tot slot worden in de verhoogde vloer elektrische voorzieningen aangebracht. 
Dankzij de flexibele systeemvloer kunnen aansluitingen ten alle tijden 
aangepast worden. 
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Installatiebuizen worden 
in het zicht geplaatst en 
dragen zodoende bij 
aan de ervaring van de 
‘machine’

PV cellen worden onder 
de ideale hoek geplaatst 
zodat ze optimaal 
presteren. Het resulteert 
in schaduwwerking op 
de gevel

Afbeelding 
rechts: Principe 
doorsnede

Buitenzonwering beperkt 
de warmte ontwikkeling 
achter de glazen gevel
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Variant 3: Doel, ervaring & emotie
Case study

Volgens architecten en theoretici zoals Adolf Loos en Julius Posener staat 
techniek ons ten dienst en draagt deze niet per definitie bij aan een prettige 
ervaring van de ruimte. Techniek wordt enkel begrepen door specialisten en 
het primaat van de architectuur ligt daarom bij het ontwerp van een ruimte 
die een behaaglijk gevoel oproept. Materialiteit staat daarom centraal in deze 
opgave. 
Duurzame materialen die een prettige en tijdloze uitstraling hebben worden 
daarom gekozen voor wand, plafond en vloerbekleding. Een verwarmde 
natuurstenen vloer geeft het gebouw een rijke uitstraling en de lichte steen 
weerkaatst het licht dieper de ruimte in. Het plafond wordt opgebouwd uit 
duurzame houten latten waarachter de installaties zich schuil houden. Tussen 
de latten wordt lucht ingeblazen en bevinden zich LED armaturen.
De gevel bevat een borstwering die een gevoel van geborgenheid geeft.  
Hierin zijn zonnepanelen opgenomen die voor dieptewerking in de gevel 
zorgen en van afstand niet afleesbaar zijn. in de verbrede geïsoleerde 
borstwering worden elektrische voorzieningen aangebracht. De gevel wordt 
vervangen en kokerprofielen dragen de windbelasting af. Achter het plafond 
hangt een vlakdoek dat bij warm weer verblinding tegen gaat. Bovendien 
ontstaat achter het doek een spouw waarbij de warmte afgezogen wordt via 
de kanalen in het verlaagde plafond.
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Installatiebuizen zijn 
weggewerkt onder een 
plafond van hoogwaardig 
materiaal om gebruikers 
een warme en prettige 
ruimte te bieden

Het borstweringselement 
is schuin geplaatst zodat 
PV-cellen uit het zicht 
blijven. Bovendien draagt 
de plaatsing bij aan de 
plastiek van de gevel.

Achter het glas is een 
zonwering en een 
klimaatdoek opgenomen 
om zon en licht belasting 
te verwerken. Via de 
installatie in het plafond 
wordt de warme lucht 
afgezogen.

De borstwering 
verzorgt een gevoel 
van geborgenheid en 
voorziet in de elektrische 
aansluitingen

Afbeelding 
rechts: Principe 
doorsnede
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Variant 4: Techniek als ornament
Case study

Het ornament wordt oorspronkelijk gebruikt om ritmiek, symmetrie of orde na 
te streven. Het is een decoratief element dat de bouwkundige naad verhuld. 
Het verschil tussen decoratie, verfraaiing en ornamentiek is de laatste eeuwen 
onderwerp van discussie. 
Het oorspronkelijke ornament dat als ambachtelijke verfraaiing aangebracht 
werd is nagenoeg verdwenen uit de architectuur, maar in het hoofdstuk 
‘Techniek als ornament’ werd de suggestie gewekt dat de toename van 
technische componenten aanleiding zou kunnen zijn om deze componenten 
te ontwerpen en als modern ornament in te zetten.
In deze case study wordt deze filosofie getest en wordt techniek in het zicht 
geplaatst maar ontworpen. Er wordt gestreefd naar symmetrie, compositie en 
ritmiek.
In dit voorbeeld worden ventilatiekanalen op een strak stramien aangebracht 
onder de betonnen vloer. De punten waar uitgeblazen wordt worden 
zorgvuldig ontworpen en verzorgen ritmiek. De roosters zijn gestileerd en 
bevatten bovendien verlichting. In de gevel worden zonnecellen opgenomen 
in het glas en gebruikt om een beeld op de gevel te projecteren.  De 
zonnecellen worden als patroon ingezet en verzorgen tevens een deel van 
de helderheidswering. In de vloer worden op stramien roosters opgenomen 
om koudeval op te vangen. Onder de vloer wordt een zorgvuldig ontworpen 
vlakdoek klimaatgevelsysteem aangebracht. De warme lucht die in de spouw 
ontstaat wordt via roosters in de gevel naar buiten gevoerd. Deze roosters zijn 
symetrisch ontworpen als decoratief element en komen repeterend terug in het 
gevelbeeld.
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Installatiebuizen 
zijn zichtbaar maar 
worden gekleurd en de 
uitblaasroosters worden 
nauwkeurig vormgegeven 
om repititie en ritmiek na 
te streven.

Roosters in de gevel 
verzorgen de mogelijkheid 
tot ventilatie en dienen als 
borstwering. De roosters 
worden vormgegeven en 
krijgen een decorerende 
functie.

In het glas worden PV 
cellen opgenomen. De 
architect heeft de vrijheid 
het patroon van deze 
cellen de ontwerpen.

Onder de verhoogde 
vloer zijn voorzieningen 
voor elektra weggewerkt.

Afbeelding 
rechts: Principe 
doorsnede

Het vlakdoek 
klimaatgevel systeem 
wordt geventileerd via de 
roosters voor de vloer
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Variant 5: Techniek als compositie
Case study

Onder invloed van Sant’Elia’s manifest voor moderne architectuur en 
Archigram ontstond het idee van een binnenste buiten gekeerde architectuur 
waarbij techniek zichtbaar zou moeten zijn en waarbij gesteld werd dat 
machine esthetica bij onze moderne maatschappij zou passen. De klassieke 
schoonheid was achterhaald en paste bij de oude maatschappij. 
De machine esthetica wordt gezocht in een compositie van allerhande 
technische componenten. In deze variant wordt de installatietechniek van het 
gebouw naar buiten gehaald om maximale vrijheid in de binnenruimte te 
verkrijgen en om een compositie in de gevel te verkrijgen. De buitenzonwering 
is expressief aanwezig en steekt ver voor de gevel uit. In de lamellen van de 
zonwering zijn zonnepanelen opgenomen. Door de dieptewerking van de 
expressief geplaatste zonwering valt er schaduw op het bovenste deel van de 
gevel.
In de gevel zijn de installatiekanalen opgenomen ter plaatse van de vloer. 
Hierdoor ontstaat er binnen een maximale vrijheid en kan warme lucht direct 
naar buiten geblazen worden. Er ontstaat een machine esthetica die ver van 
het oorspronkelijke beeld afstond maar die kleurrijk kan zijn.
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Afbeelding 
rechts: Principe 
doorsnede

Om te hoge lichtintensiteit 
op het werkblad te 
voorkomen wordt er ook 
zonwering halverwege 
de gevel aangebracht. 
De verdiepingen van het 
gebouw worden hierdoor 
afleesbaar

De zonwering is aanwezig 
en bepaalt de expressieve 
uitstraling van het gebouw

De zonwering is 
opgebouwd uit 
zonnecellen

De kanalen zijn in de 
borstwering opgenomen 
om maximale vrijheid in 
het interieur te verkrijgen
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VERGELIJKING

Wanneer de technische component 
zorgvuldig vormgegeven wordt  kan 
deze schoonheid verzorgen door 
ritmiek, vorm, kleur, (on)regelmaat 
en symmetrie. Desalniettemin kan 
er een verrommeld of druk beeld 
onstaan en worden relatief dure 
of inefficiente systemen gekozen. 
Het vormgeven van technische 
componenten zal echter kunnen 
leiden tot interessante nieuwe 
verschijningsvormen. Het zou 
daarmee goed passen bij het een 
duurzaam, innovatief en creatief 
mago van de TU.

Het efficiënt toepassen van 
duurzame techniek zou wellicht 
passen bij de functionalistische 
inslag die het oorspronkelijke 
Hoofdgebouw had. Het nieuwe 
beeld staat echter ver af van het 
oorspronkelijke beeld. De gevel is 
niet meer vlak en de zonnepanelen 
domineren het beeld. Van Embden 
was een groot bewonderaar van 
Mies van der Rohe en een ontwerp 
met meer verfijning ligt daarom 
méér voor de hand.

Variant vorm volgt functie Variant techniek als modern ornament
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Het streven naar machine-
esthetica leidt beslist tot expressieve 
architectuur en grote flexibiliteit van 
het interieur. De compositie kan 
zorgvuldig vormgegeven worden en 
ritmiek, symetrie en (on)regelmaat 
kunnen tot esthetica leiden. 
Bovendien biedt deze benadering 
uitstekende mogelijkheden om 
warmte te weren en energie op 
te wekken. Desalniettemin is het 
de vraag of een sterk industrieel 
ogend gebouw bijdraagt aan een 
prettig gevoel voor de passant. 
Bovendien staat het beeld erg ver af 
van de oorspronkelijke architectuur 
die door Van Embden werd 
nagestreefd.

De architectuur van de bekleding 
leidt tot warme ruimten waarin 
techniek niet afleidt. Het primaat 
ligt bij de ervaring van de gebruiker 
en schoonheid wordt gevonden 
in de klassieke architectonische 
middelen. Plastiek en ritmiek volgt 
uit de vormgeving van gevel en 
borstwering en techniek wordt 
zoveel mogelijk verborgen. Deze 
benadering zal in veel gevallen 
tot kostbare ingrepen leiden om 
de techniek te kunnen verbergen 
en kwalitatief hoogwaardige 
materialen toe te passen. Het past 
bovendien niet bij de ambitie van 
de TU innovatie en duurzaamheid 
uit te dragen met het Hoofdgebouw.

Variant: bekleden en verhullen Variant: Techniek als compositie
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CONCLUSIE

De verschillende fragmenten naast elkaar plaatsen, heeft niet tot een voorkeur 
voor één van de strategiëen geleid.
Bovendien is het toepassen van theorie op het ontwerp van een 
gebouwfragment niet eenvoudig gebleken. Het verplaatsen in een werkwijze 
van andere is moeilijk. Om een goed functionalistisch fragment te ontwerpen 
moet het functionalisme diep in de ontwerper geworteld zitten.
Veelal is theorie multi-interpretabel en is toepassing in een ontwerpopgave 
daarom subjectief. Daarnaast is het waarderen van de verschillende 
ontwerpvarianten niet mogelijk zonder meetbare prestaties te analyseren. 

Het ontwerpen van varianten heeft echter wél bijgedragen aan het vormen 
van een stellingname omtrent de toepassing van technologie in het 
Hoofdgebouw. Het leverde nieuwe inzichten op en bepaalde de doelstelling 
voor het ontwerp van het definitieve fragment.

Het ontwerpen aan de hand van theorie is een interessante opgave voor 
ontwerpers die zich graag willen verdiepen in theorie en zich graag willen 
verplaatsen in andere denkwijze. Het kan tot nieuwe ideëen en opvattingen 
leiden maar zal geen concreet ontwerp resultaat opleveren.
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Het streven naar een duurzaam Hoofdgebouw met behoud van de 
essentie van de bestaande expressie is een complexe opgave. Technische 
voorzieningen om het energieverbruik terug te dringen zijn noodzakelijk 
en kunnen de transparantie, compositie en ritmiek van zowel het in- als 
exterieur onder druk zetten. De functionalistische benadering die van Embden 
uitdroeg kan in het gedrang komen met zijn persoonlijke fascinatie voor de 
transparantie die Mies van der Rohe nastreefde. Het beeld ‘verrommelt’ en 
de strikt functionele en efficiënte toepassing van techniek leidt tot beperkte 
esthetische kwaliteiten. Klassieke schoonheid wordt gevonden in symmetrie, 
(on)regelmaat, vorm en ritmiek. Bovendien wordt techniek volgens Julius 
Posener enkel door specialisten begrepen en het tonen van deze naakte 
waarheid draagt niet bij aan het ontwerpen van een ruimte die op grote 
waardering van de gebruikers kan rekenen. De techniek van bekleding is 
zoals Stefan Polonyi al stelde een feit. Architecten bekleden om bescherming 
te bieden tegen het weer, brand of corrosie. Desalniettemin is het niet strikt 
noodzakelijk techniek te verbergen. Wanneer een zorgvuldig vormgegeven 
element bijdraagt aan de architectonische expressie kan dit het moderne 
ornament worden. Het kan symmetrie, ritmiek en (on)regelmaat verzorgen 
en daarmee schoonheid uitdragen. Architectuur evolueert aan de hand van 
technische ontwikkelingen. De architect zou deze techniek moeten ontwerpen 
en integreren om juist nu klassieke schoonheid te waarborgen. Techniek 
zou niet onaangepast als catalogus object toegevoegd moeten worden aan 
bestaande bouwdelen. De architect zou een actieve positie in moeten nemen 
waarbij het toe te voegen element ontworpen wordt om bij te dragen aan een 
prettige warme ruimte die geïntegreerd wordt in de oude expressie. Bovenal 
zou hij oplossingen moeten zoeken die samengaan, integreren of bestaande 
bouwdelen kunnen reduceren om de transparantie en heldere ruimte waarin 
compositie en materialiteit vooropstaan te waarborgen.

STELLINGNAME
De relatie tussen techniek en architectonische expressie

Adolf Loos stelde dat het bieden van een warme prettige ruimte het primaire 
doel van de architect was. In de 21e eeuw heeft de architect tevens het 
voorrecht bij te dragen aan een beter klimaat. Zoals de muurbekleding 
bijdraagt aan een prettige ervaring van ruimte, dragen klimaatinstallaties 
bij aan het comfort van de gebruiker. Geen van de oplossingen zou primair 
moeten zijn. Het is de synergie tussen installaties en ruimte die een gebouw 
succesvol maken. 
Het binnenklimaat moet tot tevredenheid leiden en individuele regelbaarheid 
of aanpasbaarheid van specifieke elementen dragen daaraan bij. Dit zou 
echter niet ten kosten moeten gaan van de ruimtelijke beleving en het gevoel 
dat de architectuur opwekt.
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Tijdloosheid & Flexibiliteit

Techniek ontwikkelt zich razendsnel. Volgens diverse amerikaanse modellen 
verdubbelt de capaciteit van computers elk jaar. Ook techniek die gebouwen 
verduurzaamt ontwikkelt zich razendsnel. Zonnepanelen worden elk jaar 
financieel interessanter en de verwachting is dat zonnepanelen voor 2020 
in rendement verdubbelen. Op basis hiervan kan verondersteld worden 
dat het voor de TU onverstandig zou zijn om op dit moment fors in de aller 
laatste techniek te investeren omdat deze binnen afzienbare tijd achterhaald 
zal zijn. Gekozen dient daarom te worden voor een oplossing die na de 
terugverdien tijd vervangen kan worden voor de laatste tand der techniek. 
Bovendien betekent dit dat het gebouw in stappen verduurzaamd zal kunnen 
worden doordat de energieopbrengst van het gebouw bij vervanging van de 
zonnepanelen vergroot zal worden. Het architectonische beeld staat echter 
voor de komende jaren vast en het streven naar een flexibele maar heldere 
structuur preveleert. Door met relatief eenvoudige middellen reeds breed 
gebruikte techniek in te zetten kan een forse duurzaamheids sprong gemaakt 
worden zonder dat dit het architectonisch beeld onder druk zet.
Het zichtbaar toepassen van de laatste stand der techniek leidt tot 
zogenaamde High-tech architectuur. De architectuur staat symbool voor de 
technische innovatie van haar tijd. Juist hier ligt een probleem. Volgens Bob 
van Reeth zou de draagstructuur van een gebouw 500 jaar mee moeten 
kunnen, de gevel 50 jaar en het interieur 20 jaar. De technische ontwikkeling 
gaat echter zo snel dat een gebouw voorzien van de laatste techniek na 10 
jaar gedateerd is en wellicht zelfs voorzien zou moeten worden van nieuwe 
technische oplossingen die beter presteren. 

In het ontwerp voor het Hoofdgebouw zal gestreefd worden naar een zekere 
mate van tijdloosheid. Een hightech gebouw is snel gedateerd en zichtbare 
innovatie zou zo toegepast moeten worden dat het na verloop van tijd 
vervangen kan worden zonder dat het gebouw architectonische kwaliteit 
verliest. 
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C: Definitief ontwerp
Gevel vloer fragment TU Hoofdgebouw
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Definitief Ontwerp

In het definitieve fragment is er gezocht naar een balans tussen optimale 
daglichttoetreding, warmte- en koellast reductie, energieopbrengsten, 
helderheidswering en architecturale transparantie, slankheid en klassieke 
schoonheid. Er is gekozen voor een oplossing waar diverse technische 
oplossingen geïntegreerd worden tot één object of element. Bovendien is er 
grootendeels voor beproefde techniek gekozen zodat de gebouwprestaties 
goed onderzocht zouden kunnen worden.

Allereerst is het gebouw in zijn geheel voorzien van een enkele vliesgevel 
met conventionele zonnepanelen ter plaatse van de constructieve vloeren. 
Deze conventionele panelen hebben zich bewezen en zijn om die reden een 
verantwoorde investering. Met het relatief kleine oppervlak wordt per stramien 
per verdieping maximaal 250kw/h jaar opgewekt. Aangezien de techniek zich 
razendsnel ontwikkeld zijn de panelen dusdanig bevestigd dat een investering 
voor de volgende generatie zonnepanelen in een later stadium eventueel 
mogelijk is.

Halverwege de constructieve vloeren wordt een diepe regel toegepast die 
enerzijds de windbelasting afdraagt en anderzijds het licht difuus in de ruimte 
brengt. Aan de hand van een berekening is aangetoond dat de kolommen 
deze extra belasting aan kunnen.

Om de koellast van het gebouw te verminderen wordt een coating/print 
aangebracht op het glas die de ZTA-waarde tot 15% laat dalen. Daarnaast 
wordt een zogenaamd valdoek toegepast. Een semi transparant screen dat 
tussen de kolommen naar beneden zakt vormt een spouw met de gevel. De 
warme lucht in deze spouw stijgt als gevolg van thermische trek op en wordt 
via te openen borstweringspanelen naar buiten gevoerd.
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Ventilatie principe

De ventilatie in het gebouw vindt deels mechanisch, en deels 
natuurlijk plaatst. Het comfort van de gebruiker staat voorop 
en de ventilatievoud en temperatuur kan ten alle tijden 
gecontroleerd worden. 
Er is gekozen voor een grotendeels mechanisch systeem. De 
grote hoeveelheden overlegruimtes en regelbaarheid vraagt 
om een mechanisch systeem. 
In de basis wordt de hoogbouw voorzien van 2 nieuwe 
schachten in het midden van het gebouw. Deze zijn 
opgenomen in een zeer dikke wand ter plaatse van de 
overlegruimtes. De sparingen voor deze schachten waren 
reeds in het oorspronkelijke ontwerp uit 1958 opgenomen en 
zijn ook daadwerkelijk aanwezig. 
De installaties zijn op het dak geplaatst en de ventilatiekanalen 
zijn daarom vooral verticaal geplaatst. Dit verzorgt een grote 
mate van flexibiliteit in het gebouw doordat er relatief weinig 
horizontaal transport via kanalen plaatsvindt. Via de schacht 
wordt verse lucht in een plenum in de flexibele vloer gebracht. 
Roosters zijn later te verplaatsen om de flexibiliteit op lange 
termijn te waarborgen.
Via de tussenvloeren wordt lucht in de overlegruimten 
gebracht. De lucht wordt centraal afgezogen via de schacht 
zelf.

Daarnaast wordt een vlakdoek klimaatsysteem toegepast.
Achter de gevel zakt een doek naar beneden waardoor 
er een spouw ontstaat. Door thermische trek stijgt de 
warme lucht in deze spouw. Omdat de borstweringen open 
kunnen kan de warme lucht natuurlijk geventileerd worden. 
Achter het borstweringspaneel bevindt zich een suskast die 
geluidsoverlast voorkomt bij winddruk. De gevolgen van 
zware windbelasting op het gebouw zou onderzocht moeten 
worden omdat daar zonder gericht onderzoek moeilijk 
uitspraken over gedaan kunnen worden. Met name met harde 
westenwind en hoge zonbelasting zou problematisch kunnen 
worden. Bijkomend voordeel is dat het rendement van de 
zonnepanelen bij het openen van de borstweringselementen 
vergroot wordt.
‘s Nachts wordt dit systeem gebruikt om nachtventilatie toe 
te passen. De borstweringselement aan beide kanten van het 
gebouw gaan open staan en door middel van natuurlijke trek 
trekt koudere lucht door het gebouw. Dit reduceert de koellast 
de volgende dag.
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Principes

De diepe regel verdeelt 
daglicht beter difuus in 
de ruimte

De diepe regel draagt de 
windbelasting af op de 
gevel. Hierdoor kunnen 
de stijlen tot 3x minder 
diep uitgevoerd worden.

De diepe regel vangt een 
deel van de koudeval op

De convector vangt de 
overgebleven koudeval 
op
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De warme lucht uit de 
spouw wordt via een 
suskast achter het te 
openen raam naar buiten 
geleidt

Vlakdoek

Tijdens warme dagen 
worden de ramen ‘ s 
nachts geopend om 
nachtventilatie toe te 
passen.

Ramen met zwart 
zonnepaneel open onder 
een hoek van 30 graden
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In het nieuwe Hoofdgebouw wordt de typerende moduulmaat van 1,24meter 
aangehouden maar minder streng afleesbaar door het ontbreken van 
aluminium afdeklijsten. De glasmaat is veranderd waardoor de hoogte van 
de glas panelen nu respectievelijk 3,3meter en 2,5 meter zijn. Deze hoogte 
betekent een vrij doorzicht vanaf de tussenvloer en een bijzonder transparant 
zicht vanuit de tussenvloer. Bovendien draagt dit bij aan een diffuse 
daglichtverdeling. Ter plaatse van de vloer bevindt zich een zonnepaneel met 
een hoogte van 0.5meter. Dit paneel past binnen de moduulmaat en ligt als 
onderdeel van de bekleding in het vlak van de gevel.

Ritmiek
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De bestaande moduulmaat wordt behouden

Afgevallen variant waarin de moduulmaat 
aangepast werd
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Transparantie

De uitvinding van het staalskelet verlostte de gevel van haar dragende rol 
en met de uitvinding van het floatglas werd het mogelijk glazen transparante 
gevels te maken. De vliesgevel werd hangend toegepast en was het toonbeeld 
van transparantie en slankheid.  De aluminium gevel van het oorspronkelijke 
Hoofdgebouw was een van de eerste zogenaamde gordijngevels in 
Nederland. Het tonen van deze gedachte is een belangrijk streven bij het 
ontwerp van de gevel.
Bovendien wordt in het ontwerp gestreefd naar transparantie, slankheid, 
fragiliteit, ritmiek en proportie.
Onder een grote kijkhoek hebben glazen vliesgevels de neiging dicht te 
slippen als gevolg van de diepte van de profielen. 
Na berekening bleek dat de gevelstijlen circa drie maal kleiner kunnen indien 
de windbelasting niet enkel op de betonvloeren wordt afgedragen.
Voorgesteld werd daarom een regel die de windbelasting naar de kolom 
draagt zodat de kniklengte van de gevelstijlen aanmerkelijk kleiner werd. 
Hierdoor ontstaat een fragiel ogende gevel die zelfs onder grote kijkhoeken 
bijzonder transparant is.
De constructieve regel die de windbelasting overdraagt werd voorzien van een 
lichtgekromde bovenkant om daglicht diffuser in de ruimte te brengen. 
Bovendien werd er gezocht naar de juiste hoogte om deze regel aan te 
brengen. De menselijke maat en kijkhoek vanuit beide verdiepingen speelde 
hierbij een rol. Enkele voorbeelden uit dit onderzoek zijn op de rechterpagina 
geplaatst.
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Aluminium gevel 
op IPE160

Aluminium stijlen 
133mm diep

Aluminium gevel 
op IPE160

Aluminium stijlen 
133mm
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Als gevolg van duurzame techniek vertroebelt het transparante gevelbeeld dat 
een glazen vliesgevel oorspronkelijk had. De transparantie die Mies van der 
Rohe behaalde in onder andere zijn Nationaal Gallerij is niet meer mogelijk 
met huidige isolatie en duurzaamheidseisen. De toevoeging van onder andere 
lightshelves,  zonnepanelen, ventilatiekanalen en lichtwering hebben grote 
invloed op de gevel. Daarom wordt er gezocht naar oplossingen die enerzijds 
bijdragen aan de huidige eisen, en anderzijds het fragiele en transparante 
uitzicht nastreven waar de vliesgevel om geroemd werd.

In dit voorstel wordt de overspanning van de gevel in verticale zin beperkt om 
de gevelstijlen aanzienlijk kleiner te kunnen uitvoeren. Een aluminium profiel 
op 3300mm boven de vloer draagt de windbelasting van de gevel over op 
de hoofddraagconstructie. Het vermoeden dat de overgedimensioneerde 
constructie deze extra belasting kan hebben werd getoetst door collega 
student Joep Rutgers.

De aangebrachte voorziening brengt nog enkele voordelen met zicht mee. Ten 
eerste valt koudeval op het aluminium profiel. Hierdoor is de koudeval aan 
het vloeroppervlak minder. Bovendien kan onderzocht worden of het profiel 
bij de juiste kromming daglicht beter diffuus kan verdelen in de ruimte. Het 
dieper in de ruimte brengen van daglicht is met een Nederlandse klimaat en 
de plaatsing van het profiel helaas geen mogelijkheid.

Windbelasting & slankheid
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regel op 2400mm

regel op 3300mm

regel op 4300mm
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Profilering & plastiek

In de jaren 60 was de aluminium vliesgevel een noviteit. De kikkerprofielen 
met aluminium afdeklijst was een bekende manier om een fragiele vliesgevel 
te construeren die haar krachten afdroeg op stalen IPE profielen achter de 
gevel. Hart op hart stonden deze op 1,24meter en de glaspanelen waren xxm 
hoog.

Inmiddels zijn de mogelijkheden met aluminium vliesgevels eindeloos en 
heeft een aluminium afdeklijst enkel nog een verfraaiende functie om het 
lijnenspel van de gevel diepte te geven. In het nieuwe Hoofdgebouw dat 
ontworpen is als twee glazen dozen onder en boven de tafel lijkt dit reliëf 
minder vanzelfsprekend dan in het oorspronkelijke ontwerp. De glasmaat is 
aanzienlijk groter geworden en een glazen gladde gevel zou in lijn kunnen 
staan met de renovatie van Vertigo. Desalniettemin moet voorkomen worden 
dat het Hoofdgebouw een anonieme glazen doos zonder architectonische 
kenmerken wordt. De zonnepanelen, het glas en de zonwerend gecoate 
glasplaat verzorgen een gemêleerd kleurenspel dat onderbroken wordt door 
de terugliggende trappenhuizen. Deze herinneren in al haar abstractheid aan 
het oorspronkelijke ontwerp.

In het ontwerp is aangenomen dat de horizontale constructieve voorziening 
om de windbelasting over te dragen op de draagconstructie op 3300mm 
tot aanzienlijk kleinere profielen zou moeten leiden. Deze redenering werd 
bevestigd na een bezoek aan een gevelfabrikant. Standaard aluminium 
profielen van de firma Hueck zouden voldoen bij een dieptemaat van 
133mm. Ter vergelijking werden profielen getoond die een overspanning van 
meer dan 6meter moesten overspannen. Deze waren meer dan 300mm diep 
en daarmee bijna drie maal zo diep als de gebruikte profielen in dit voorstel. 
Hierdoor loopt de gevel onder een kijkhoek veel minder dicht en ontstaat een 
transparant beeld.

Met dank aan Rens Demarteaux van Oskomera bv.

Afbeeldingen:
voorbeelden 
Mogelijkheden vlak 
beglazen9
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Een vlakke gevel

Na verschillende kliklijsten vergeleken te hebben is er gekozen om een 
(nagenoeg) vlakke gevel na te streven.
Enerzijds benadrukt dit het concept van de twee abstracte glazen onder elkaar 
geschoven dozen. Anderzijds is de logica van de plastiek die ontstaat als het 
gevolg van kliklijsten niet meer vanzelfsprekend. Glas kan door middel van 
lijm of in rubberprofielen bevestigd worden. 
Bij het fabriceren van een vlakke gevel dienen een aantal keuzes en 
problemen behandeld te worden. Allereerst dient de mechanische borging 
behandeld te worden. In Nederland wordt geeist dat het binnenblad van 
het glas mechanisch geborgt is. De meeste gemeente eisen echter ook een 
mechanische borging van het buitenblad. dunne lijst of borging op specifieke 
punten is in dat geval onoverkomelijk.  Daarnaast dient de dichting tussen 
de glasplaten besproken te worden. Grofweg zijn er drie mogelijkheden. Een 
zwarte naad waarin een rubber geperst wordt om de gevel dicht te maken. Dit 
rubber verzorgt de zogenaamde regenjas en niet de waterdichting. Daarnaast 
is er de mogelijkheid van een zwarte kitnaad die om esthetische redenen 
in dit ontwerp afgevallen is. Tot slot is er nog het vlakke kunststof of rubber 
profiel dat de mechanische borging kan voorzien en enkele milimeters buiten 
het glas steekt. Deze dichting kan eventueel ook met een U-vormig alumium 
profiel bewerksteligd worden dat de suggestie van een zwarte naad wekt. 
Een oplossing die op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven 
toegepast werd bij het Vertigo gebouw.
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Afbeelding rechts:
opengewerkt fragment 
hoek

De hoek van het gebouw wordt vergelijkbaar met het oorspronkelijke ontwerp 
uitgevoerd. Er wordt gekozen voor een glad alumium sandwich paneel dat 
een open hoek maakt. De naden van de sandwhichpaneen komen overeen 
met de regels in de vliesgevel. Door het toepassen van deze hoek kan de 
moduulmaat behouden blijven en eindigt de gevel op een hele moduulmaat.
De hoek van het oorspronkelijke ontwerp lijkt overigens een vrije vertaling van 
een ontwerp van Mies van der Rohe te zijn. In het Seagram Building pastte hij 
een open hoek toe om de moduulmaat niet te onderbreken.
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Thermisch geïsoleerde 
suskast

Te openen zonnepaneel

Beglazing met 
zonwerende coating

Aluminium 
sandwichpaneel

300mm isolatie onder
afschot
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Uitgangspunten details

Op deze en volgende pagina’s wordt de detaillering van de glazen vliesgevel 
behandeld. Het uitgangspunt was het behoud van de oorspronkelijke 
ritmiek en het uitbuiten van architectonische begrippen als transparantie en 
slankheid.
De open hoek die het gebouw oorspronkelijk kende blijft behouden en wordt 
doorgezet in de dakrand, waardoor het effect van een hangende gevel voor 
de zware betonnen constructie behouden blijft. Deze rand wordt uitgevoerd in 
aluminium en heeft een glad oppervlak. Daarnaast wordt gestreefd naar een 
(vrijwel) vlakke gevel die mechanisch geborgd is. Deze vlakke gevel is relatief 
eenvoudig te reinigen en blijft daarom ook op lange termijn mooi. De zwarte 
dichtingen geven de gevel een scherpe belijning en een eigen karakter ten 
opzichte van de reeds bestaande (bijna) vlakke gevel van Vertigo.
De maatvoering is gebaseerd op de moduulmaat die reeds in het 
oorspronkelijke ontwerp uit 1958 werd toegepast. Op een maat van 1,24m 
zijn convector roosters, en plafond roosters opgenomen. De naad van 
deze panelen ligt in het midden van de gevelstijlen. Om de gevel enige 
bewegingsvrijheid te geven  wordt er zowel in het plafond als de vloer een 
smalle donkere  strip toegepast die de roosters en regels van elkaar scheiden. 
Bovendien geven de panelen in het plafond toegang tot de suskast en het 
teleskopisch uitzet mechanisme zodat onderhoud en schoonmaken mogelijk 
is.
Tot slot wordt onder het plafond en tussen de kolommen het vlakdoek systeem 
opgenomen waarbij de motor in de kast opgenomen is. De aluminium kast 
dient in overleg met fabrikant passend gekleurd en gevormd te worden.

Afbeelding rechts:
uitgangspunt voor 
de detaillering van 
de hoek
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Afbeelding boven:
aanzicht plafond
Afbeelding onder:
aanzicht vloer
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T1

Convectorput
Geanodiseerd aluminium 
rooster Lindner Computervloer

met opgenomen 
plenum & elektrische 
voorzieningen

Automatisch vlakdoek 
systeem 

Zwarte dichtingsstrip

Weervast zwart 
plaatmateriaal met 
steenwol verlijmd

Zwart zonnepaneel 
(1140x450mm)
(te openen bij gebruik 
vlakdoek klimaatgevel en 
bij nachtventilatie)

Aluminium paneel

Automatische 
teleskoop 
spindel

Afbeelding:
Detail vloeraansluiting 
(standaard)
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T1

Convectorput
Geanodiseerd aluminium 
rooster Lindner Computervloer

met opgenomen 
plenum & elektrische 
voorzieningen

Automatisch vlakdoek 
klimaatsysteem 

Zwarte dichtingsstrip

Weervast zwart 
plaatmateriaal met 
steenwol verlijmd

Zwart zonnepaneel 
(1140x450mm)
(te openen bij gebruik 
vlakdoek klimaatgevel en 
bij nachtventilatie)

Thermisch geïsoleerde 
suskast in overleg met 
installatieadviseur en 
fabrikant te bepalen

Afbeelding:
Detail vloeraansluiting 
tpv suskast
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Lindner Computervloer
met opgenomen 
plenum & elektrische 
voorzieningen

Convectorput mm x mm
Geanodiseerd aluminium 
rooster

Afbeelding:
Detail aansluiting op 
tafel

Gezette aluminium plaat

Doorsnede over 
tafelconstructie
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Prefab (gas)beton element
chemisch verankeren met 
deubels

Aluminium paneel
(onderdeel van suskast)

Dakopbouw:
Tegels
Tegeldragers
EPDM
Harde persing isolatie 
300mm
Dampremmende laag

Zwart zonnepaneel 
(1140x450mm)
(te openen bij gebruik 
vlakdoek klimaatgevel en 
bij nachtventilatie)

Automatisch vlakdoek 
systeem

klangsysteem met RVS-
klikveer
Roval type B 
muurafdeksysteem

Afbeelding:
Detail dakrand
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Aanzicht rubber 
afdichtingstrip (zwart)

Aanzicht vloerroosters
convector

Aluminium sandwich 
paneel (inmeten op bouw 
en prefabriceren)

Afbeelding:
Horizontaal hoekdetail
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Conclusie

In het definitieve ontwerp is getracht een balans te vinden tussen enerzijds 
architectonische expressie en anderzijds het efficiënt toepassen van techniek. 
Desalniettemin is er sterk voor gekozen een beeld na te streven. Het streven 
naar begrippen die schoonheid veronderstellen is een streven geweest. 
Slankheid, transparantie, ritmiek en symetrie speelde een belangrijke rol in het 
gevel ontwerp.
Daarnaast is er voor gekozen machine-esthetica te voorkomen, maar wél een 
ontwerp te maken dat past binnen het gewenste imago van de Technische 
Universiteit. Het gebouw komt niet over als een bundel installatiebuizen of 
zonnepanelen. De ervaring van de ruimte en de relatie tussen binnen en 
buiten stond centraal.
De Technische Universiteit Eindhoven heeft als doelstelling te laten zien dat het 
gebouw duurzaam is. De te openen zonnepanelen verraden deze doelstelling 
en dragen bovendien bij aan het opwekken van energie en natuurlijke 
ventilatie van de klimaatgevel.

Het oorspronkelijk gedachtegoed en de essentie van de oorspronkelijke 
expressie is meegewogen en deels behouden. De moduulmaat bleef 
aanwezig en er is gekozen voor een dichte borstwering. De kiepramen zijn 
welliswaar uit het beeld van het interieur verdwenen maar zijn teruggebracht 
in de vorm van een zonnepaneel ter plaatse van de vloeren Daarnaast is de 
vliesgevel gladder geworden om het concept van een glazen volume op de 
tafelconstructie te versterken.

Gesteld moet echter worden dat dit ontwerp meer onderzoek behoeft. Met 
name de vlakdoek klimaatgevel dient onderzocht te worden. Uit een gesprek 
met een expert op het gebied van ventilatie blijkt dat het gedrag van de wind 
op het fragment moeilijk te voorspellen is. Naar verwachting functioneert 
het systeem in het grootste deel van het jaar, maar bij extreme wind en 
zonbelasting is het functioneren van het systeem onvoorspelbaar. CFD 
analyses zouden hierbij een oplossing kunnen bieden.
Ook de vormgeving van de ‘lichtplank’ zou nader onderzocht moeten 
worden. Met behulp van gericht onderzoek zou bepaalt moeten worden hoe 
de plank gekromd zou moeten worden om daglicht het mooiste in de ruimte 
te verdelen.
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Tot slot
Essay: De legitimatie van een gebrek aan architectonisch besef

Het debat over de rol van technologie in de architectuur heeft een lange 
geschiedenis. Met de opkomst van nieuwe constructietechnieken brak de 
discussie over de rol van de techniek en haar architectonische verschijning 
los onder aanvoering van Viollet-Le-Duc. Sindsdien wordt er geschreven 
over de rol van techniek en constructie in de architectuur. De theorie van 
de bekleding die Adolf Loos formuleerde, staat tegenover de machine-
esthetiek waarin techniek de architectonische expressie lijkt te domineren. 
Met name in Engeland is onder aanvoering van architecten als Norman 
Foster en Richard Rogers een architectuur ontstaan waarbij technische 
innovatie breed geëtaleerd wordt. De laatste jaren voegt zich echter een 
nieuw hoofdstuk toe aan het denken over techniek en architectonische 
expressie. De verduurzaming van gebouwen begint gemeengoed te worden. 
Dat we als mensheid beter om moeten gaan met natuurlijke bronnen wordt 
algemeen geaccepteerd en er wordt fors geïnvesteerd in technologie om 
deze verduurzaming mogelijk te maken. Een prima streven en er zijn tal 
van gebouwen die bewijzen dat nieuwe technologie de energieprestaties 
verbeteren. Toch blijft de vraag wat de rol van nieuwe duurzame technologie 
in de architectuur is. Zonwering, dubbele gevels, zonnepanelen, gekromde 
reflecterende plafonds en lichtplanken zetten de tektoniek, transparantie en 
compositie van de gevel onder druk, maar bovenal lijkt er in hedendaagse 
ontwerpen een ‘verrommeling’ op te treden door de toevoeging van 
duurzame gadgets. 
In een van de laatste kantoorgebouwen van Ector Hoogstad in Breda 
(afbeelding pagina 9.) worden eerder genoemde technieken schaamteloos 
tegen en voor de gevel gehangen. Het belang van deze techniek lijkt het 
gebrek aan esthetische kwaliteiten te legitimeren. Ik wil de esthetische 
architectuur niet heilig verklaren, maar de delicate en stilistische architectuur 
van weleer lijkt te worden genegeerd. Wat is de stilistische rol van de architect 
bij de toepassing van duurzame technieken en moet deze techniek wel 
prominent zichtbaar zijn? In hoeverre speelt het architectonische bewustzijn 
over begrippen als ritmiek, symmetrie, compositie, ornamentiek of tektoniek 
nog een rol bij het streven naar duurzame gebouwen? Zijn gebouwen die 
voorzien zijn van de laatste technische snufjes niet juist vaak een optelling van 
haar duurzame componenten en verkondigen ze geen enkel architectonisch 
en esthetisch standpunt meer?

Om hier concreet op in te gaan is het belangrijk het historisch denken over 
techniek in de architectuur te behandelen. De theorieën over het al dan 
niet bekleedden van de constructie vertonen sterke overeenkomsten met 
het denken over de architectonische expressie van duurzame technologie. 
Het verleden heeft ons geleerd dat nieuwe techniek leidt tot nieuwe 
verschijningsvormen. Zo maakten de uitvindingen van staal en floatglas 
onze bebouwde omgeving transparanter of reflecterend. De uitvinding van 
het staalskelet veranderde de baksteengevel in een niet-constructief element 



91

dat de suggestie van het vertrouwde bakstenen gebouw gaf. Violet-le-Duc 
stelde in 1856 dat de constructie onlosmakelijk verbonden was met haar 
fysieke vorm. Hij zag de constructie als een onderscheidend element met als 
functie ondersteuning. Desalniettemin gaf Violet-le-Duc zijn constructie wel 
vorm, een kolom was geen cilindervormig element maar bevatte een gotische 
vormentaal. De ideeën van Viollet-le-Duc inspireerde vele anderen na te 
denken over het begrip constructie en haar verschijningsvorm. Auguste Perret 
vergeleek later de constructie van een gebouw met het skelet van de mens. 
“Het framewerk van staal of gewapend beton is datgene voor
het gebouw wat het skelet voor het menselijk lichaam is.” In de negentiende 
eeuw stelde Gottfried Semper dat constructie minder belangrijk was dan 
aanvankelijk werd geschreven door zijn voorlopers. Semper achtte de 
constructie van ondergeschikt belang. Het primaire belang van een gebouw 
is het maken van een gesloten schil. Hij schrijft dat de constructie veiligheid 
moet bieden en de ruimtelijke relatie moet dragen. Maar dit heeft niets te 
maken met de verdeling van ruimte en staat daar dus ook los van. Later stelt 
Adolf Loos dat de belangrijkste taak van een architect het bieden van een 
warme en leefbare ruimte is. Zowel het tapijt als de muurbekleding draagt 
daar aan bij. Het is de tweede taak van de architect hier een constructie voor 
te bedenken die het geheel op zijn plaats houdt. “De mens is met huid, de 
boom met schors bekleed”. De bekleding als huid is een deel van het lichaam 
en daarmee aan willekeur van vormgeving onttrokken. 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. Het doel is het 
herinneren aan de constructie, maar niet het visualiseren ervan.1 Mies van der 
Rohe impliceert in zijn Barcelona paviljoen een ambachtelijke hiërarchie
van het ruwe naar het precieze. De constructie wordt weloverwogen bekleed 
en hij minimaliseert voegen. Bovendien voorziet hij zijn samengestelde 
kruisvormige kolommen van een chromen afwerking. De kostbare materialen 
en verfijnde detaillering maken de ruimte aantrekkelijk. De bekleding wordt 
ingezet om de constructie te verbeelden, niet om deze letterlijk te tonen. 
Stefan Stefan Polónyi stelt dat de constructie tegenwoordig per definitie 
verpakt is. De constructie is blootgesteld aan kou, vuur en corrosie en daarom 
wordt het ommanteld, verpakt, afgedekt, in een woord: bekleed. Deze stelling 
lijkt niet enkel voor de constructie te gelden. Ook andere middelen om 
een gebouw behaaglijker te maken worden verhuld achter een bekleding. 
Isolatiemateriaal is tenslotte zelden tot nooit zichtbaar in onze gebouwen. 
De architectuur van de bekleding wordt door Hans Kollhoff dan ook als een 
voldongen feit gezien.2 

Ook bij de modernisten leeft de gedachte dat techniek niet het belangrijkste 
is in de architectuur. De modernisten dachten na over standaardisatie in de 
bouw en efficiënte constructie technieken, maar ook Le Corbusier stelt dat 
architectuur een zaak van kunst, een fenomeen van emoties is die buiten en 
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voorbij de vraag van de constructie ligt. Het nut van de constructie is delen 
samen te houden.1

Architectuur wekt emotie op en emotie wordt opgewekt door zaken die 
te relateren zijn aan de mens. Heinrich Wöllflin schrijft dat de mens 
geïnteresseerd is in de positie van een gebouw: zijn proportie, of het staat 
of ligt, of het stevig op de ondergrond rust, of het eruit op lijkt te rijzen of 
dat het erboven zweeft, of het abrupt beëindigd wordt of in de Iucht lijkt op 
te lossen, of het massief is of poreus. Dit zijn eigenschappen, die we aan 
ons eigen lichaam kunnen relateren, en die gevoelens van onbehagen of 
genoegen kunnen opwekken.2 Julius Posener vraagt zich dan ook af of de 
architectuur door toedoen van nieuwe techniek straks niet enkel tot de wereld 
van de objecten behoort. Hij vreest dat architectuur straks enkel nog begrepen 
wordt door specialisten. Apparaten roepen vrees op, objecten boezemen 
vertrouwen in. 3 De mens verlangt volgens Posener naar een omgeving die 
hij kan begrijpen. De technologische ontwikkeling speelt zich volgens Posener 
reeds lang voorbij de grenzen van het menselijk gewaarwordingsvermogen 
af. Hij doelt hiermee op de mysterieuze manier waarop apparaten ons ten 
dienst staan. Als voorbeeld geeft hij het onzichtbare en mysterieuze proces 
dat plaats vindt tussen een druk op de knop en het aangaan van een lamp. 
Op vergelijkbare wijze staat het de mens tegen zich gereduceerd te zien 
tot het technisch-functioneel noodzakelijke. Zoals zijn ingewanden en zijn 
skelet met vlees en huid zijn omgeven om als een lichaam te verschijnen 
en tot een persoon te worden, zo verlangt de mens naar een huis dat niet 
op hem overkomt als een opeenstapeling constructieve delen en of als een 
bundel installatiebuizen, hoe zinvol deze op zich ook zijn. Het interesseert 
de gebruiker of passant niet hoe een gebouw bij elkaar wordt gehouden of 
verduurzaamd is.2 Wat toont een gebouw dat voorzien is van zonnepanelen 
ons? Hoe een zonnepaneel daadwerkelijk werkt is kennis van specialisten. 
De prominente aanwezigheid van zonnepanelen toont ons dat de eigenaar 
of investeerder de passant het gevoel wil geven dat hij duurzaamheid hoog in 
het vaandel heeft staan. Of het gebouw daadwerkelijk duurzaam is, is met de 
zichtbaarheid van zonnepanelen niet bewezen. 

Bob van Reeth schrijft over de intelligente ruïne. Een duurzaam gebouw is een 
gebouw dat is ontworpen voor onvoorspelbare gebeurtenissen. Een gebouw 
moet worden gemaakt om te veranderen. Hij vindt dat het casco en de huid 
van een gebouw vierhonderd jaar moeten meegaan. Voor de installaties in 
een gebouw staat dertig jaar, de indeling van een gebouw vijftien jaar.
Voor de afwerking van een gebouw geldt vijf jaar - dit is allemaal 
interieurarchitectuur. 4 Juist het verduurzamen met de allerlaatste technieken 
is twijfelachtig. Architecten hebben tenslotte veel meer middelen tot hun 
beschikking dan technische snufjes. Er kan gestreefd worden naar gebouwen 
met een langere levensduur en duurzaammateriaalgebruik. Ook dit maakt 
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gebouwen duurzamer, zonder dat het per definitie leidt tot een radicale breuk 
in de architectuur.

De laatste jaren wordt steeds meer zichtbare technologie toegevoegd om het 
energieverbruik van gebouwen te reduceren. Deze technologie wordt echter 
zelden tot nooit ontworpen door de architect, zoals Violet-le-Duc of Mies van 
der Rohe dat wel deden met hun kolommen. Door de marktwerking komt 
de zonwering of een lichtplank vaak uit een standaard catalogus. Verhuld 
wordt deze techniek in veel gevallen evenmin, zo toont het eerder genoemde 
voorbeeld van Ector Hoogstad ons. De vraag is of architecten zich bewust 
zijn van deze verarming. Het architectonisch bewustzijn over materialiteit, 
bekleding, of symmetrie lijkt te ontbreken. 

Waarom worden deze technieken niet aangegrepen om tot nieuwe esthetische
pareltjes te komen? Kan een lichtplank de windbelasting niet overdragen op 
de draagconstructie waardoor de stijlen in de gevel slanker kunnen? Moet 
een vloer geen gekromde onderkant hebben om licht dieper toe te laten 
treden, in plaats van een lelijk gekromd en goedkoop systeem plafond? Kan 
een serie fraai vormgegeven ventilatieroosters niet tot ritmiek in de gevel 
leiden? 

Vanwege het gebrek aan architectonisch besef wordt de verschijningsvorm 
een gevolg van de benodigde technieken. Met de categorisering van het 
duurzame als het architectonische wordt de architectuur een fenomeen van de 
laatste technische en duurzame ontwikkelingen. In sommige nieuwe klimaat 
neutrale gebouwen lijkt de kerstboom van nieuwe technieken boven de 
architectonische verschijningsvorm te gaan. Het architectonische is nauwelijks 
nog van belang. Sterker nog, veel architecten lijken niet meer in staat 
deze stilistische rol op zich te kunnen nemen. De toevoeging van gadgets 
legitimeert het gebrek aan architectonisch bewustzijn.

Schoonheid wordt vanuit de klassieke oudheid gevonden in proportie, 
compositie, symmetrie, ritmiek en orde. Door technologische ontwikkelingen 
zoals de uitvinding van gietijzer, het staalskelet of de uitvinding van het 
floatglas zijn daar begrippen als transparantie en slankheid bijgekomen. Het 
streven naar schoonheid is een van de grootste voorrechten van ons beroep 
als architect. De voortschrijdende techniek en de noodzaak om beter met 
onze aarde om te gaan vraagt om ingenieuze oplossingen waarbij slankheid, 
fragiliteit of transparantie opnieuw worden uitgevonden. Voor wie dacht 
dat de klassieke rol van de architect uitgespeeld is: de klassieke rol van de 
architect is belangrijker dan ooit. 
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Nawoord

Het benaderen van een ontwerpopgave aan de hand van theoretische 
opvattingen was nieuw voor mij en is even interessant als complex gebleken.
Het verdiepen in architectuur theorie alvorens aan de slag te gaan met 
specifieke ontwerptaken is wat mij betreft aanbevelingswaardig. Het draagt bij 
aan het vormen van een standpunt en het zet aan het denken.
Het ontwerpen van verschillende varianten aan de hand van theorie is 
daarentegen was minder bruikbaar. Architectuur theorie is vaak multi-
interpretabel en daarmee lastig toepasbaar op concrete ontwerpopgave. 
Bovendien is het afwegen van verschillende varianten afhankelijk van 
persoonlijke smaak.

Met de stellingname die ik aan de hand van de theoretische verkenning 
gedaan heb, heb ik getracht een fragment te ontwerpen dat enerzijds aansluit 
bij de essentie van het oorspronkelijk ontwerp, en anderzijds past bij de 
doelstellingen en eisen van de Universiteit. Daarnaast heb ik mijn persoonlijke 
fascinatie voor transparantie, schoonheid en klassieke schoonheid aan bod 
kunnen laten komen in dit verslag.
Hoewel het ontwerpvoorstel nader bouwfysisch onderzoek behoeft, hoop 
ik dat het voorstel inspireert tot het streven naar klassieke schoonheid bij 
duurzame gebouwen.

Tim de Graag
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