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USING THE GRID een olympisch woonblo k in het i jmeer 



voor Wytse Klarenbe e k , vri end & arch i tect 



USING THE GRID - een olympisch woonblok in het ijmeer 26.06.2009 Utrecht 

Beste lezer, 

In dit boekje wordt mijn afstudeerontwerp voor een Olympisch woonblok in het IJmeer uitge
legd. De keuzes die ik vanuit ontwerpend onderzoek en literatuurstudie heb gemaakt, worden 
toegelicht en onderbouwd. Het fundament van het antwerp wordt gelegd. In de inleiding wo rdt 
het kader van de ontwerpopgave geschetst en de onderzoeksvraag geformuleerd. In het eerste 
hoo fdstuk wordt het programma voor het woonblok afgebakend. De daarop volgende hoofdstukken 
zoomen steeds verder in op het antwerp. Het tweede hoofdstuk licht ik de stedenbouwkundige 
opzet van het woonblok toe. De werking van de school en het community centre wordt verdui
delijkt in het derde hoofdstuk. In het laatste hoofdstuk leg ik het a ntwerp van de waning 
en de gevel uit. De keuzes die ik gemaakt heb op detail en materiaalnivo komen ook in dit 
hoofdstuk aan bod. Het boekje sluit af met beelden en tekeningen van het uiteindelijke a nt
werp. 

met vriendelijke groet, 

peter bakker-haakman 

student van rene van zuuk, sjef van hoof, jacob voorthuis en ralph brodruck 
nummer 0589186 tu eindhoven architectuur 
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Voor de Olympische Spelen van 20 28 in Amsterdam wo rdt in het IJmeer het e iland 'Nieuw Pam
pus' opgespoten. Op di t eiland bevinden zich drie Olympis c he Stadions en het Olympisch 
Do rp. De opgave richt zich op een onderdee l van het Olympisch Dorp, een woonblok met school. 
Vanuit de fas c inatie voor een persrooster, die tijdens een bezoek aan de plek ontstond, is 
o nderzocht hoe de structuur van het rooster gebruikt kan worden om een windluw en zonnig 
Olympisch woonblok te o ntwerpen. 

Het woonblok v an 135 bij 75 me ter ligt in het lage re deel van het Olympi sche Do rp. Het p r o 
gramma bestaat uit woningen voor yuppen en rijke ouderen en een basisschool die ti j dens de 
Olympische Spelen gebruikt zal worden al s Community Centre. Het acce nt van het an t werp ligt 
o p het gebruik na de Spelen. 

De structuur v an het r ooster blijkt bruikbaar voo r de stedenbouwkundige opzet v an het woon
blok. Over het woonblok wordt een r ooster gelegd. Het staal van r ooster wo rde n steegjes 
e n de ope ningen woni ngblo kken of ho fj es. Door z o compact mogeli j k te bouwen, de b l okken 
dezelfde hoogte te geven en korte straten te maken ontstaat een wi ndluwe openbare r uimte. 
Het blok vormt een aerodynamische eenheid. Vanaf de pier toont het woonblok zi ch a ls een 
monoliet blok. Binnen in het woonblok blijkt een hele wereld van ve rschillende hof jes en 
steegjes schuil te gaan. 

De school, die tijdens de Spelen als Community Centre wo rdt gebruikt, ligt in het hart van 
het woo nblo k aan een verdiept basketbalveld en speelplein. De schoolple inen word e n d oor 
de omringende blokken beschermd tegen de wind. De onderbouw ligt direct aan de verdiepte 
speelvelden onder een waning. De overige groepen gebru i ken een blok van 17,5 x 17 ,5 meter. 
De klaslokale n ondervinden geen hinder v an de zan d oor de orientat ie op het noordoosten 
en noordwesten. Op de b ovenste verdieping bevindt zich een dakplein met uitzi cht over het 
Olympisch Do rp. 

Het woonblok i s ontworpen als een eenvoudig sys teem met vierkante bouwste ne n. Elke wa ning 
is een v i erkante bouwsteen van 8,6 x 8 , 6 meter met drie verdiepingen . Elk blok bestaat uit 
vier bouwstenen en is samen 17,5 x 17,5 meter. Het vo lume van elke waning verschilt en wo rdt 
bepaald door d e o rientatie ten opzic hte van de z an . De woningen zijn zoveel moge lijk ge
orienteerd op het zuidwesten. De woningen zijn ontsloten aan hofj es en hebben elk een zon
nige windluwe b uitenruimte met voldoende privacy. Donkere ruimtes bevinden zich be neden. De 
woonkamer, die graag veel licht heeft , bevindt zich op de eerste verdieping. De structuur 
van het r ooster is gebruikt om een geve l met gelijke elementen te o ntwerpen . De gevel wordt 
gemaakt van wi t gepoed e r coat persroos t er . De gevel is afhanke li j k va n de achte r l iggend e 
fun c tie open, geslo ten of half-open. De woonkamer is zo veel mogeli jk open. Het dakterras is 
omsloten met wit gepoedercoat persrooster die de bewoner afhankelijk va n haar behoefte aan 
p rivacy en zonwering al s harmonicadeur kan openen of sluiten. De woningen z ijn uitgevoerd 
i n staalframebouw. In d e gevel i s ve rs chi l in diepte aangebracht tussen de koudgevormde 
profielen, d e persroosters e n het koz i jn om de schaduwwer king te verste rken . De witte pers
roosters dragen met de schuine stand van de draagstaaf en d e kleinste standaard maaswi jdte 
van 33 ,33 x 33 ,33 mm oa k op materiaalnivo b ij aan een ri j ke schaduwwerking in de geve l. Van 
een afstand lijkt de gevel doo r de fijne maaswijdte gesloten. Van dichtb ij zal de voetganger 
zal de gevel afhankelijk van de loopr i c hting als een gesloten of open gevel ervaren, als 
een verticale geve l of als een grid. 
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1 . d. ln_e_ lng 

In de inleiding wordt het kader geschetst waarin de afstudeeropgave zich be
vindt. Ik geef een samenvatting van het masterplan voor de Olympische Spelen 
van 2028. Daarnaast formuleer ik de onderzoeksvraag en worden de uitgangs
punten van het antwerp bepaald. 

aar a 

Krantenkoppen zoals 'Ministe r wil Spelen van 2028 ' maar ook het recent verschenen boek en 
de tentoonstelling 'NL 28 - Olympisch Vuur ' in het Nederlands Architectuur Instituut tonen 
aan dat Nederland 100 jaar na de Olympische Spelen van 1928 in Amsterdam opnieuw de ambitie 
heeft om de Spelen te organ iseren. De gemeente van Amsterdam is een haalbaarheidsonderzoek 
gestart. Met vijftien studenten van de TU Eindhoven, onder de naam Atelier IJ-as, is een 
masterplan ontwikkeld voor de mogelijke ruimtelijke consequenties van het organiseren van 
de Olympische Spelen in Nederland. Het gezamenlijke masterplan en de individuele ontwerpen 
voor het Olympisch Dorp en de stadions door Atelier IJ-as zullen bijdragen aan de discussie 
hoe de Olympische Spelen van 2028 in Nederland kunnen plaatsvinden . 
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Wat kunnen de Olympische Spelen voor Nederland betekenen? Hoe kunnen de Olympische Spelen 
in Nederland worden georganiseerd? 
Het organiseren van de Spelen geeft een land de mogelijkheid zich te profileren op het we
reldtoneel. Gedurende de voorbereiding en tijdens de Spe l en zelf krijgt hetland veel media
aandacht. Daarnaast kunnen de Olympische Spelen een katalysator vormen voor het oplossen van 
infrastructurele problemen en het doen van vooruitstrevende stedenbouwkundige uitbreidingen 
of vernieuwingen 1

• 

Atelier IJ-as grijpt de Ol ympische Spelen van 2028 in Amsterdam aan om hoogwaardige infra
structuur te leggen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere. De infrastructuur vormt de drager 
van het masterplan. Goede infrastructuur is met de grote aantallen bezoekers en sporters 
noodzakelijk voor een succesvol verloop van de Spelen. Een betere verbinding tussen Amster
dam en Almere biedt veel kansen voor beide steden . Almere biedt de hoofdstad woonruimte en 
recreatiegebieden. Amsterdam heeft de beschikking over een groot aantal voorzieningen waar 
de bewoners van Almere gebruik van kunnen maken. Atelier IJmeer 2030+ heeft onder leiding 
van Teun Koolhaas een overtuigend stedenbouwkundig plan gemaakt voor de verwachte groei van 
Almere en de noodzakelijke verbetering van de infrastructuur tussen Amsterdam en Almere 2

• 

Dit plan is als uitgangspunt gebruikt voor het masterpl an van de Olympische Spelen . De Ol ym
pische Spelen kunnen de weg voor deze nieuwe ontwikke l ing vrijmaken. 

Aan de infrastructurele lijn tussen Schiphol en Almere liggen alle Olympische locaties. 
Atelier IJ-as stelt drie concentratiepunten voor: Amsterdam Sport-As, Nieuw Pampus en Al
mere Buitengaats. Amsterdam Sport-As zal gebruik maken van bestaande accomodaties, zoals 
het oude Olympisch Stadion. Daarnaast zal een nieuw Olympisch hockeystadion worden gebouwd 
en een Olympische roeibaan worden aangelegd. 
Almere Buitengaats vormt een tweede concentratiepunt op de lijn. Hier worden het Regatta 
centrum en het Hippisch centrum gesitueerd. Daarnaast bevinden zich op deze plek een top
sporthal, een accommodatie voor beachvolleybal en de schietbaan. Nabij het station is het 
Holland Heineken House en een Olympisch hote l te vinden. 
De grootste accommodaties voor de Olympische Spelen kunnen niet worden ingepast i n een van 
deze twee gebieden, zodat het noodzakelijk is om een derde concentratiepunt op de lijn te 
creeren. In het IJmeer zal het eiland 'Nieuw Pampus' worden opgespoten. Op dit eiland be
vinden zich het Olympisc h Stadion, het zwemstadion, het tennisstadion en een deel van het 
Mediacent rum. Hier wordt ook het Olympisch Dorp gebouwd. Doordat het e iland z i ch midden in 
het IJmeer bevindt , vormt het een duidelijk afgesloten en autonoom gebied. Dit maakt de be
veiliging tijdens de Olympische Spelen eenvoudig. Na afloop van de Spelen ontstaat een nieuw 
woon- en rec reatiegebied midden in het IJmeer . 
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Hoe bouw je een nieuwe Olympische stad midden in het water? Hoe verbind je de grote schaal 
van de stadions met het kleinschalige wonen? 

Atelier IJmeer stelt een lineair autovrij eiland voor. De infrastructurele lijn met een 
magneetzweefbaan en metro vormt de centrale as van het eiland en is vormgegeven als een 
pier. Aan deze pier liggen de stadions en woonblokken als abstracte rechthoekige blokken 
aangemeerd. 

Het eiland bestaat uit twee delen: een recreatief en op sport gericht deel met grootschalige 
functies (stadions, bioscopen, etc.) en een residentieel deel. Deze delen worden tijdens 
de Olympische Spelen respectievelijk het Olympisch Park en het Olympisch Dorp genoemd. Het 
Olympisch Stadion vormt de kop van het eiland. Het stadion is hierdoor van verre herkenbaar 
als symbool voor de Olympische Spelen. Tussen het Olympisch Stadion en het residentiele deel 
liggen de voorzieningen voor tennis, zwemmen en het mediacentrum. Na de Spelen zullen deze 
functies een 'leisure'-status krijgen en zullen zij, aangevuld met andere faciliteiten, er
voor zorgen dat dit deel van het eiland niet alleen gaat functioneren op regionaal niveau, 
maar ook op nationaal en internationaal niveau. 

Het Olympische Dorp vormt de staart van het eiland. Vanuit Amsterdams perspectief begint 
het eiland laag en loopt, verdeeld over vier gebieden, naar het westen toe steeds meer op 
totdat het zijn maximale hoogte zal bereiken ter plaatse van het Olympisch Stadion. 
Het woondeel heeft hierdoor veel verschillende woontypologieen, varierend van grootstede
lijke woongebouwen tot kleinschalige woonvilla's dicht op het water. Het Olympisch Dorp be
gint vanaf het Olympisch Park met een hoogstedelijk deel en transformeert naar een laagste
delijk deel met een dorps uiterlijk. Het geeft de atleten en de media een blik op Nederland. 
Na de Spelen biedt dit deel de bewoners een scala aan comfortabele en unieke woonsferen en 
zal het dus een vernieuwende stadsuitbreiding van Amsterdam worden. Het karakter van het 
residentiele deel zal meer op buurt- en wijkniveau functioneren. 

9 



Een woonb1ok 
tussen A1 van 135 mere en A x 75 met msterd er op am, voor het f 01ympische e. 1 ortei1and l and Pampus. 

'Nieuw P ampus' in het IJmeer I 



onLwer;opaa e 

Mijn ontwerpopgave richt zich op een woonblok van 135 bij 75 mete r in het middelhoge ge
bied van het Olympisch dorp. Het make n van woningen f ascineert mij. Het huis is e en oer
type waarin alle facetten van de architectuur op een ve rfijnd schaalnivo naar voren komen. 
De Olympische Spelen staan voo r ambitie en maatschappelijke idea l en . Kun je een woo nblok 
ontwerpen als een Olympische community en daarnaast reageren op de p lek ? Hoe kun je een 
woonblok ontwerpen dat ook na de Spelen aantrekkelijk is ? Oat zijn de vragen waar ik mij 
gedurende mijn afstuderen mee bezig wil houden. 

Gedurende mlJn opleiding aan de TU Eindhoven heb ik mij geoefend i n het maken van een ant
werp dat reageert op d e p le k en aansluit bij de gebruikers. Vanuit de analyse van de p l ek 
en de analyse van het toekomstige gebruik kunnen u itgangspunten voo r het an t werp worden 
bepaald. Deze ontwerpstrategie gebruik ik oo k voor deze opgave . Met wel ke factoren moet bi j 
het antwerp worden rekening gehouden? Welke uitgangspunten kun nen worden geformuleerd van
uit het gebrui k en vanuit de plek? 

Functieverandering 
Hoe kan een woonblok worden ontworpen dat zowe l voor de gebruikers t ij dens als na de Ol ym
pisc he Spelen goed fun c tioneert? 

Wind 
Wanneer e r midden in het IJmeer een woonblok wo rdt gebouwd, vormt de wind een bepalende 
factor voor de woonkwaliteit. Hoe kan een windluw woonblok ontwo r pen worden? 

Zon 
De b ezonning van een woning bepaalt in grote mate de kwaliteit van de woning. Hoe ka n het 
woonblok optimaal profiteren va n de zon? 

Olympisch Corp 
He t woonblok zal tijdens de Olympische Spelen worden gebruikt door de sporters . Hoe kan het 
woonblok ontworpen wo rde n als Olympische community? 
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Rooster 
Nadat ik met een boot over het onstuimige water naar het forteiland Pampus was gevaren, 
bracht ik een bezoek aan het Oostelijk Havengebied in Amsterdam. Ik raakte daar gefascineerd 
door een deur van het gebouw 'Piraeus' ontworpen door Kallhoff met Rapp. Ik vond dat dit 
rooster paste bij het ruige karakter van de plek. Stel dat dit rooster mijn stedenbouwkun
dige plan is?! En wat betekent dit voor de woningen? Oat leek mij e e n boeiend onderzoek. 

Samenvattend kom ik tot de volgende onderzoeksvraag: 
Hoe kan de structuur van een rooster worden gebruikt om op Amsterdam Nieuw Pampus voor de 
gebruikers tijdens en na de Olympische Spelen van 2028 een windluw en zonnig Olympisch 
woonblok te ontwerpen? 

Het eerste hoofdstuk zal ingaan op de fu nctieverandering. Het programma van het woonblok 
wordt bepaald. Vervolgens zal de onde rzoeksvraag op verschillende schaalnivo 's worden on
derzocht. In het tweede hoofdstuk staat beschreven hoe in de stedenbouw de structuur van 
het rooster kan worden gebruikt om een windluw en zonnig Olympisch woonblok te ontwerpen. 
Het derde hoofdstuk beantwoordt dezelfde vraag op het nivo van de s c hool en het c ommunity 
centre. In het vierde hoofdstuk leg ik uit hoe de structuur van het rooster tot op materi
aalnivo kan worden gebruikt om windluwe zonnige woninge n te maken. De opgave richt zich op 
het wonen. De woningen zullen tot op materiaalnivo worden ontworpen. De schoo l en het Com
munity Centre zullen tot voorlopig ontwerp-nivo worden uitgewerkt. 
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HOOFDSTUK 1 programma 

Hoe kan een woonblok worden ontworpen dat zowel voor de gebruikers tijdens 
als na de Olympische Spelen goed functioneert? 

De Olympische Spelen van 1992 in Barcelona tonen aan dat de Spelen een grate positieve im
puls kunnen geven aan een land wanneer zorgvuldig wordt nagedacht over functieverandering 
en het gebruik van de voorzieningen na de Spelen. Athene 2004 liet het negatieve voorbeeld 
zien 3

• Doordat het accent alleen was gelegd op het gebruik tijdens de Spelen bleven de ge
bouwen na afloop als 'witte olifanten' ongebruikt achter en brachten het land economische 
schade toe. De geschiedenis leert ons dus dat het accent van het antwerp moet liggen op het 
gebruik na de Olympische Spelen. 

woningen 
Tijdens de Olympische Spelen functioneren de woningen als hotelkamers, waar weinig eisen 
aan worden gesteld. Met een bed, minimaal 15 m2 per atleet en sanitaire voorzieningen vol
doet de waning. Wie zijn de gebruikers na de Spelen? Leon Vergeer, projectontwikkelaar bij 
Strukton, adviseerde op grand van zijn ervaring met projecten in IJburg en het Oostelijk 
Havengebied woningen te maken voor yuppen en rijke ouderen van 140 tot 160 m2 met een dak
terras en ruime kamers. In 2028 zal er een grate groep rijke ouderen zijn die op zoek is 
naar een ruime woonruimte op een exclusieve plek met weinig onderhoud aan de buitenruimte. 
Ook bij yuppen is een ruime woonruimte op een exclusieve plek nabij Amsterdam geliefd. 

basisschool & community centre 
Tijdens de Spelen zijn de 'hotelkamers' afhankelijk van de collectieve voorzieningen. In het 
masterplan is geformuleerd dat in elk woonblok collectieve voorzieningen worden opgenomen. 
Welk type gebouw heeft een sterk overeenkomstig gebruik tijdens en na de Spelen? Het Olym
pisch Dorp van Munchen uit 1972 geeft een voorbeeld van een succesvolle functieverandering. 
In dit plan is een basisschool ontworpen die tijdens de Spelen is gebruikt als ontmoetings
en recreatiecentrum. De opzet was grootschalig en bood na de Spelen ruimte voor 16 school
klassen4. Barcelona introduceert in 1992 een kleinere variant: het resident's centre. Het 
resident's centre kan worden vergeleken met een hotellobby. Op 21 verschillende plaatsen 
in het Olympisch Dorp vormden de centra de schakel tussen de sporters en de organisatie. 
De grootte van het resident's centre verschilde afhankelijk van de hoeveelheid recreatieve 
voorzieningen. Er bevond zich naast de receptie minimaal een kleine winkel, een wasserij en 
lounges waar samen de wedstrijden konden worden gevolgd. Daarnaast baden de grotere centra 
meer recreatieve mogelijkheden, zoals poolen en tafeltennis. De combinatie van coffee bar, 
internet cafe en self-service wasserij was geliefd. In het dagelijks leven van het Olympisch 
Dorp bleek het concept van de resident's centra een succes 5 • Als collectieve voorziening wil 
ik daarom in mijn woonblok een community centre opnemen die na de Spelen gebruikt zal worden 
als een basisschool voor 8 groepen. Met de verandering van de naam 'resident's centre' in 
'community centre' accentueer ik het collectieve karakter. 
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HOOFDSTUK 2 stedenbouw 

Hoe kan de structuur van een rooster worden gebruikt om op Amsterdam Nieuw 
Pampus voor de gebruikers tijdens en na de Olympische Spelen van 2028 een 
windluw en zonnig Olympisch woonblok te ontwerpen? Ik zal eerst onderzoeken 
wat de elementen Olympisch Dorp, wind en zon los van elkaar betekenen voor 
de stedenbouw. Vervolgens toon ik hoe ik door ontwerpend onderzoek tot een 
synthese ben gekomen. 

~ ymplSC 

Het Olympisch Comite gebruikt de sporters om het organiserende land en de hele wereld een 
maatschappelijk ideaal te laten zien. Pierre de Coubertin, oprichter van de moderne Olym
pische Spelen, verwoordt 'the great Olympic Idea' als volgt: 

" The main issue in life is not the victory but the fight; the essential is not to have won 
but to have fought well. To spread these precepts is to pave the way for a more valiant 
humanity, stronger, and consequently more scrupulous and more generous. These words extend 
across whole domains and form the basis of a healthy and happy philosophy. 

The Olympic movement gives the world an ideal which reckons with the reality of life, and 
includes a possibility to guide this reality toward the great Olympic Idea : Joie des mus
cles, culte de la beaute, travail pour le service de la famille et de la societe ; ces trois 
elements unis en un faisceau indissoluble. 

May joy and good fellowship reign, and in this manner, may the Olympic Torch pursue its way 
through the ages, increasing friendly understanding among nations, for the good of a huma
nity always more enthusiastic, more courageous and more pure." 

Baron Pierre de Coubertin, oprichter van de moderne Olympische Spelen (1932) 6 

De Olympische gedachte blijft niet beperkt tot het sportevenement. Eerdere spelen tonen 
aan dat ook in het wonen wordt gezocht deze ideologie vorm te geven. Hoe kan het woonblok 
ontworpen worden als Olympische community? Een puur voorbeeld is het Olympisch Dorp van Los 
Angeles uit 1932. Het dorp is een echte community. Iedereen had een gelijke woning. Samen 
vormden de woningen een eenheid rondom een centrale ontmoetingsplek met een collectieve 
functie, in dit geval het restaurant. Ik wil dit voorbeeld volgen. Ook mijn woonblok moet 
een duidelijke eenheid vormen. Een community van gelijke woningen rondom een hart. 
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w nu 

Wanneer er midden in het IJmeer een woonblok wordt gebouwd, vormt de wind een bepalende 
factor voor de woonkwaliteit. Nieuw Pampus ligt in een van de gebieden in Nederland met de 
hoogste gemiddelde windsnelheden per jaar van 7, 0 tot 7, 4 m/ s (gemiddeld windkracht 4). 
Het is dus van belang om i n het antwerp met de factor wind rekening te houden. Hoe kan een 
windluw woonblok ontworpen worden? Wanneer vormen gebouwen met elkaar een aerodynamische 
eenheid? 

De literatuur geeft een aantal aanwijzingen: 

--- - --- --
Bouw zo compact mogelijk met gelijke hoogtes. 
De verhouding tussen de onder linge afstand en de hoogte (H) van de bebouwing bepaa l t of het 
woonblok kan worden gelezen als een aerodynamische eenheid (zie bovenstaande figuur) . Gebou
wen zijn aerodynami sch geen eenheid, wanneer deze op afstanden grater dan 15 tot 20 maal hun 
hoogte staan . Wanneer de onderlinge afstand kleiner is dan 5 maal de hoogte, dan is er een 
sterke interactie. Als de afstand 2 maal de hoogte is ontstaat aerodynami sch een duidelijke 
aaneengesloten bebouwing. De wind scheert dan als het ware over de daken en onder het dek 
ontstaat een eigen klimaat7

• 

"ciiciic" un_n_nu 
=II u E:J u E:J u II= 
"ciiciic" u - - u 
Maak korte straten8

. 

In een doolhofstructuur met veel T-splitsingen heeft de wind geen kans. De bovenstaande 
afbeelding geeft hier een voorbeeld van . 
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Het aantal bezonningsuren van een waning bepaalt in grate mate de uiteindelijke kwaliteit. 
Hoe kan een compact woonblok worden ontworpen dat optimaal profiteert van de zan? 

Locatie Nieuw Pampus NB 52°22' 01 5°3' 
datum Max. Tijd hoogste Zan op Zan onder 

zonshoogte stand 
21 dec 14° 12.30 9.00 16.00 
21 mrt 38° 13.00 7.00 18.00 
21 jun 60° 14.00 6.00 21.00 
21 sept 37° 13.30 8.00 19.00 .. ,9 Gem1ddelde duur van de zonneschl]n 1n uren per Jaar. 1524 uur . 

Met ontwerpend onderzoek en aan de hand van de literatuur heb ik de werking van de zan 
onderzocht. Nederland heeft grate delen van het jaar een laagstaande zan en lage gemid
delde temperaturen. In een eerste studie ging ik daarom uit van een identieke woningen met 
slechts 2 bouwlagen, een schuin dak en een patiotuin. De woningen waren gericht op het zui
den. De beperkte gebouwhoogte droeg eraan bij dat de straten veel bezonningsuren hadden. In 
het geval van compacte bebouwing verdient het echter de voorkeur het dak als dakterras te 
gebruiken en het schuine dak en de patiotuin te laten vervallen. Daarnaast blijkt uit de 
literatuur dat een orientatie van het woonblok op het zuidwesten het grootste aantal cumu
latieve bezonningsuren geeft op alle gevels 10 • Het verdient dus de voorkeur het woonblok op 
het zuidwesten te orienteren. De repeterende orthogonale structuur van het rooster bleek 
bruikbaar voor het maken van een zonnig woonblok. Iedere uitzondering zou meer schaduw heb
ben opgeleverd en de bezonning hebben verstoord. 
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e~r w_n l ~ er zen g oly~l~cr woo.Llok 

Hoe kunnen al deze elementen met elkaar worden verenigd? 

In de studie met de verdraaiende blokjes werden op een speelse manier korte straten ge
maakt, zodat de wind geen kans had. Door de willekeur is de bezonning van de woningen en 
de openbare ruimte echter verre van optimaal. Voor optimale bezonning is een regelmatige 
structuur van belang. 

In een tweede variant is de orientatie van de woningen op het zuidwesten en zuidoosten 
duidelijk afleesbaar. De compactheid is echter beperkt, waardoor de wind de kans krijgt de 
openbare ruimte rondom de woningen te verstoren. 

Op de volgende pagina wordt de uiteindelijke synthese tussen wind, zon en het olympische 
dorp uitgelegd. 
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monoliet blok 
Vertrekpunt vanuit het masterplan i s een 
monoliet blok van 135 bij 75 meter aan de 
pier . 

the grid 
I k leg een rooster ove r het blok . Het staal 
van het rooster worden steegjes en de ope
ningen won ingblokken . 

wind 
Door de blokken in een richting t e ver
schuiven ontstaan korte straten . De be
lendende bebouwi ng verhindert de wind uit 
de andere richting. Samen met de ge lijke 
gebouwhoogte ontstaat zo een aerodynamisch 
b l ok waarbij de wi nd buiten spe l wordt ge
zet . 

wind, zon & olympisch dorp 
Door wisselend blokken weg te nemen ont 
staan windluwe zonnige ho fjes. 
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De structuur van het rooster blijkt dus bruikbaar om een windluw zonnig Olympisch woonblok 
te ontwerpen. Ik geef nog enkele aanvullingen op de uitgangspunten in relatie tot de ste
denbouwkundige opzet. 

wind 
De onderlinge afstand tussen de gebouwen in relatie tot de gebouwhoogte heeft de factor 2. 
Bij deze fac tor is de interactie tussen de gebouwen zo sterk dat de wind het woonblok leest 
als een aerodynamische eenheid7 • Er ontstaat een eigen windluw klimaat in het woonblok. 

zon 
Door het wegnemen van de blokken ontstaan hofjes. Dit is een zeer compacte vorm waarop de 
zon het woonblok kan binnendringen. Het totale woonblok is georienteerd op het zuidwesten. 
Dit geeft volgens de literatuur het grootste aantal cumulatieve bezonningsuren op al le ge
velslO. Doordat gebruik wordt gemaakt van dakterrassen en een beperkte gebouwhoogte van 
maximaal 3 bouwlagen valt op ieder punt van het hofje gedurende de dag zonlicht (uitgaande 
van de gemiddelde periode 21 maart/21 september) . De illustraties tonen de bezonning op 21 
mei om 9, 12, 15 en 18 uur en zijn berekend voor de specifieke l ocatie. 

olympisch dorp 
De compactheid is niet alleen gunstig voor de wind. Het compacte volume maakt het woonblok 
ook tot een sociale eenheid, een community . Vanaf de pier toont het woonblok zich als een 
monoliet blok. Binnen in het woonblok blijkt een hele wereld van verschi llende hofjes en 
steegjes schuil te gaan. Het wonen aan de hofjes benadrukt de verbondenheid tussen de bewo
ners die kenmerkend is voor een Olympisch Dorp. De eenheid kan verder worden versterkt door 
gelijke woningen te ontwerpen random een hart, zoals het Olympisch Dorp in Los Angeles uit 
1932. In hoofdstuk 4 zal verder op he t wonen worden ingegaan. 
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HOOFDSTUK school & community centre 

Hoe kan binnen de stedenbouwkundige structuur van het woonblok een basis
school worden ontworpen die tijdens de Olympische Spelen als Community Cen
tre functioneert? In dit hoofdstuk wordt het voorlopige ontwerp voor de ba
sisschool en het community centre toegelicht. 

! -- \; ;;:;, ' ( 

Door de school dezelfde afmetingen te geven als de andere blokken wordt de eenheid van het 
totale woonblok versterkt. Een rooster van 4300 mm hart op hart (4000 x 4000 x 3000 mm met 
wand- en vloerdiktes van 300 mm) blijkt geschikt als kleinste eenheid voor zowel de woningen 
als de school. Dit is gunstig voor de trap in de waning en de dubbele maat (8600 x 8600 mm) 
is een mooie ruime afmeting voor een klaslokaal. 
De totale afmetingen van elk blok zijn 17500 x 17500 mm. Bij deze afmeting is er voor de 
school naast de lokalen voldoende ruimte voor trap, garderobe en studieplekken. Dezelfde 
afmetingen zijn geschikt om in elk blok 4 ruime woningen van ongeveer 160 m2 met 3 bouwlagen 
en een dakterras te maken. 

P· 
Wat is de meest geschikte positie voor de school I het Community Centre in het woonblok? 
Door de school in het hart van het woonblok nabij de pier te positioneren kan deze zowel 
door de gebruikers binnen als buiten het woonblok gemakkelijk worden bereikt. De school
pleinen worden door de omringende blokken beschermd tegen de wind, zodat er zonder hinder 
gespeeld kan worden. Daarnaast is de positie van het blok zo gekozen dat direct zonlicht in 
het klaslokaal wordt vermeden 10 • Direct zonlicht is niet wenselijk omdat dit in combinatie 
met een groat aantal leerlingen in het klaslokaal tot een benauwd binnenklimaat leidt11 • Door 
de positie van de school in het hart van het blok met lokalen georienteerd op het noordoos
ten en noordwesten wordt dit voorkomen. 

Een duidelijke scheiding tussen het wonen en de school is voor beide functies van belang. 
De school wil controle hebben over de kinderen en de bewoners willen voldoende privacy heb
ben. Dit wordt bereikt door de belangri j kste ontsluiting van de school aan het begin van 
het woonblok te leggen. Een verdere scheiding wordt bereikt door de ingang van de school aan 
een verdiept basketbalveld en verdiept schoolplein te leggen, een nivo onder de woningen. 
Er zijn in totaal drie mogeli j kheden om de school binnen te gaan. Aan de pier bevindt zich 
een hellingbaan voor de fietsers. De voetgangers kunnen de school bereiken via een luie trap 
die tussen twee woonblokken door uitkomt op het basketbalveld. Een tweede voetgangersroute 
loopt via een hofje naar een trap die direct op het basketbalveld uitkomt. 
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De school bestaat uit twee vierkante volumes. Een volume is slechts 1 laag en ligt onder 
de woningen. Hier bevindt zich de onderbouw en de fietsenstalling, direct gelegen aan het 
verdiepte speelplein en basketbalveld. De kleuters kunnen hierdoor gemakkelijk naar buiten 
om te spelen. De onderbouw staat in verbinding met het hoofdvolume. 
Het hoofdvolume wordt gevormd door een blok van 17,5 x 17,5 meter met 5 verdiepingen. De 
centrale voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke speelruimte, de personeelsruimte en de 
directiekamer, bevinden zich bij de ingang aan de speelvelden. De route naar de klasloka
len wordt aangekondigd door licht dat vanuit een vide naar beneden schijnt. Elke verdieping 
heeft twee ruime klaslokalen van 68m2. Naast de lokalen bevinden zich op elke verdieping 
studieplekken aan de vide. De toilet ten zij n in het zicht van de leerkrachten. De route 
wordt beeindigd met een dakplein waar de kinderen kunnen spelen met uitzicht op het olym
pisch dorp. 
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or a isatie - ~1j ens e oljmp1sch~ spelen 

Tijdens de Olympische Spelen vervult het Community Centre een belangrijke rol als schakel 
tussen de sporters en de organisatie. De woningen zijn slechts hotelkamers. Het Community 
Centre is te zien als een grote hotellobby die de sporters voorziet van informatie, eerste 
levensbehoeften en ontspanning. Dit is de plek waar de sporters elkaar ontmoeten. De spor
ters bereiken het Community Centre via het basketbalveld of het terras van de coffee bar. 
Het Community Centre bestaat uit twee delen. Een deel van het Community Centre ligt onder de 
woningen. Daar bevindt zich naast de coffee bar een kleine winkel. Het hoofdvolume bestaat 
uit een blok van 17,5 x 17,5 meter en heeft een ingang aan zowel het basketbalveld als aan 
het terras van de coffee bar. Hier is de receptie te vinden met het kantoor van de office 
manager en de secundaire voorzieningen, zoals een berging, technische ruimte en sanitair. 
Op de verdieping hierboven bevinden zich de self service wasserij en een media lounge. Hier 
kunnen de sporters met elkaar naar de wedstrijden kijken terwijl hun kleren worden gewas
sen. Op de volgende verdiepingen kunnen de sporters zich ontspannen met tafeltennis of pool
biljart. De volle breedte van het blok wordt hiervoor benut. Na afloop zal in deze ruimte 
een wand worden geplaatst als scheiding tussen de klaslokalen. Op de verdiepingen zijn ook 
kleinere loungeplekken te vinden. Het dakterras biedt uitzicht over het Olympisch Dorp. 

- - - • 1 shop 
2 coffee bar 
3 receptie 
4 office manager 

8 5 media lounge 

• • 6 technische ruimte 
7 bergruimte 
8 tafeltennis 
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HOOFDSTUK ~ wonlngen 

Hoe kan de structuur van een rooster worden gebruikt om windluwe en zonnige 
woningen te ontwerpen? 

u ~ ng h~ g L a : he 

Waning als bouwsteen 
Het woonblok is ontworpen als een eenvoudig systeem met vierkante bouwstenen. 
Elke woning is een vierkante bouwsteen van 8,6 x 8,6 meter met drie verdiepingen . Elk blok 
bestaat uit v ier bouwstenen. Elke woning is dus een hoekwoning. 

Het volume van elke woning verschilt en wordt bepaald door de orientatie ten opz ichte van 
de zon. Wanneer de waning op het zuidwesten of zuidoosten is georienteerd, dan heeft de 
woning een terras op de eerste en op de tweede verdieping. Woningen met een orientatie op 
het noordoosten of noordwesten hebben alleen een dakterras. Van zowel de ZW / ZO-woning als 
van de NO/NW-woning bestaat een gespiegelde variant. 

Samenstellen 
Met deze bouwstenen wordt elk blok van 17,5 x 17,5 meter samengesteld. De compositie van 
de vier bouwstenen is zo gemaakt dat elke woning optimaal profiteert van de zon. Doordat de 
plattegronden vierkant zijn kunnen de bouwstenen gemakkelijk worden gedraaid richting de 
zon. Optimale bezonning van de woning en de buitenruimtes betekent automatisch dat alle 
(dak)terrassen aan de hofjes liggen. De belemmeringshoek op het terras is dan zo klein mo
gelijk en ook de bezonning van de hofjes wordt hierdoor vergroot. De woningen zijn zoveel 
mogelijk op het zuidwesten georienteerd. Volgens deze regels zijn alle blokken van het woon
blok opgebouwd . Afhankelijk van de positie ten opzichte van de zon zijn er telkens kleine 
verschillen tussen de blokken. 
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1 entree 
2 hofje met bomen 
3 verdiept 

basketbalveld 
4 verdiept 

s peelplein 
5 hofje met kade 
6 haventje 
7 smal ho fje 
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verfiJn_ng ho jes 

De strategie van woningen als bouwstenen zorgt voor een grote standaardisatie. Dit maakt 
een snelle bouwtijd en kostenbesparing mogelijk. Het gevaar is echter dat het woonblok als 
eentonig kan worden ervaren. Hoe kan dit worden voorkomen? De verschillen in de orientatie 
en buitenruimte van de woningen zijn een eerste stap. De diversiteit van het woonblok kan 
verder worden vergroot door elk hofje een ander karakter te geven. Vanaf de pier is het ka
rakter van de hofjes als volgt te typeren: (1) entree vanaf de pier (2) klassiek hofje met 
bomen (3) verdiept basketbalveld (4) verdiept speelplein (5) hofje met kade (6) haventje 
en (7) smal hofje. Doordat elk hofje verschillend is, wordt het aantrekkelijk om door het 
woonblok te lopen. Na elk steegje wacht je een andere openbare ruimte. In het lopen naar de 
woning wisselen hofje en steegje elkaar af. Het contrast tussen het open zonnige vierkante 
hofje en het smalle hoge meestal donkere steegj e versterkt de ruimtelij ke ervaring. Het 
woonblok dat vanaf de pier een gesloten blok lijkt, blijkt zo een hele eigen binnenwereld 
te hebben. 

on slu ··- n 

Praktisch alle woningen ZlJ n ontsloten aan de hofj es. Hierdoor ervaren de bewoners een 
sterke verbondenheid. Je woont samen aan een hof in woningen die duidelijk familie van el
kaar zijn. Elke hofje vormt een kleine gemeenschap, een community. Het totale woonblok is 
een aaneenschakeling zulke community's. De positie van de voordeur aan het hofje zorgt voor 
kleine verschillen in de plattegronden. De berging op de begane grond heeft indien mogelijk 
een eigen ingang aan de steeg. 
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Z~ /ZO-won g 

De waning heeft een vierkante plattegrond van 8,6 x 8,6 meter. De entree ligt aan het hofje. 
Achteraan de gang schijnt licht van boven door de stalen trap. Naast de trap bevindt zich 
de garderobe. Op de begane grand bevinden zich op de donkerste plek de functies die weinig 
daglicht nodig hebben, zoals de badkamer en de berging. Keuken en study kijken uit op het 
hofje. De eerste verdieping heef t een ruime woonkamer met een terras. De trap komt uit op 
het dakterras en de masterbedroom met toilet en douche op de tweede verdieping. Om ook een 
buitenruimte met privacy te bieden is het bovenste dakterras omsloten door wit gepoedercoate 
persroosters die als harmonicadeuren zijn te openen of sluiten. De bewone r kan afhankelijk 
van haar behoefte aan privacy en zonwering de elementen openen of te sluiten. Het spel met 
deze elementen en het grate aantal terrassen aan het hofje maakt het wonen aan de hofjes 
tot een boeiend sociaal schouwspel. 

1 keuken 
2 study 
3 berging 
4 woonkamer 

0 
5 masterbedroom 
6 terras 

2 dak 
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NO/~W-won~ng 

De waning werkt vergelijkbaar als de ZW/ZO-woning. Deze waning biedt echter een grote re 
vierkante woonkamer van 56 m2 • Door de orientatie op het noordoosten en noordwesten levert 
een terras op de eerste verdieping te weinig op. In t otaal hebben beide type woningen een 
e v en grate buitenruimte. Bi j de ZW/ZO-woning wordt de buitenruimte ve rdeeld over twee ver
diepingen. De NO/NW-woning heeft een dakterras van 32m2 over de hele breedte van de waning. 
Het dakterras is omsloten door wit gepoedercoate persroosters die als harmon icadeure n zijn 
te openen of te sluiten. De bewoner kan afhankelijk van haar behoefte aan privacy en zon
wering de elementen openen o f sluiten. 

1 keuke n 
2 study 
3 bergi ng 
4 woonkamer 
5 masterbedroom 
6 terras 

2 dak 
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De structuur van het rooster is gebruikt om een eenvoudige rustige gevel met gelijke ele
menten te ontwerpen. De gevel wordt gemaakt van wit gepoedercoate pers•roosters. De grootte 
va n de gevelopeningen verschilt per functie . Er wordt gespeeld met de mate van openheid van 
de gevel. De gevelopeningen zijn afhankelijk van de achterliggende f unctie open, half-open 
of gesloten. 

open, gesloten, halfopen 
De keuken en study op de begane grond hebben vanwege de privacy een gesloten gevel met 
kleine openingen van 100 0 x 1000 mm. De berging en badkamer op de begane grond hebben een 
gesloten gevel met een verborgen kozi jn achter het persrooster. De maaswijdte van het pers
rooster wordt hier ter plaatse van het kozijn in verticale richting verdubbeld. 
De woonkamer op de eerste verdieping is zo open en licht mogelijk, met verdiepingshoge ko
zijnen van 2700 x 2700 mm. Het terras aan de woonkamer heeft een open gevel naar het hofje 
met een hardglazen borstwering. 
Het dakterras is half-open. Voor de privacy en als zonwering is het dakterras omsloten door 
wit gepoedercoate persroosters die door de bewoner zijn te openen. De persroosters zijn al s 
een harmo nicadeur naar buiten toe dubbe l te klappe n. De masterbedroom wordt met het dakter
ras verbonden door een verdiepingshoge glazen pui. 
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staalframebouw 
12,5mm gipsplaat 
dampremmende laag 
75mm E profi el 
12,5mm gipsvezelplaat 
EPDM-folie (zwart) 
25mm persrooster 
(thermisch verzinkt, 
wit gepoedercoat) 



De woningen zijn uitgevoerd in staalframebouw. Dit is een droog en snel bouwsysteem. Op 
het stijl- en regelwerk van koudgevormde staalprofielen (staalframe) worden gipsplaten be
vestigd. De wandelementen dragen de vloeren. Als vloer is gekozen voor een Quantum Deck 
vloer. Dit is een slanke en lichte vloer die prefab kan worden geleverd. Op advies van Corus 
Start-Frame Solutions is een vloer met een dikte van 275 mm toegepast. De vloer is opge
bouwd uit C220-profielen die 20 mm in de betonnen schil van 75 mm zijn gestort. In de vloer 
is vloerverwarming opgenomen. Op de C-profielen wordt 2 x 12,5 mm gipsplaat bevestigd. Voor 
het dakterras is bij een overspanning van 4300 mm ze l fs een vloer met een dikte van 170mm 
mogelijk. Dit is de minimale dikte, die mogelijk wordt gemaakt door Cl40-profielen met een 
grotere dikte en een kleinere ha rt op hart maat toe te passen. 

De persroosters zijn uitgevoerd als harmonicadeur. Hi erdoor wordt de kwetsbaarheid voo r 
vervuiling ondervangen. Tijdens de schoonmaak zijn de persroosters eenvoudig over de rails 
dubbel te klappen en schoo n te spuiten. Na afloop wordt het persrooster weer in z ijn vaste 
positie gezet.Het harmonicadeurbeslag is bevestigd op de koudgevormde profielen. De gevel 
wordt door deze koudgevo r mde profielen gedragen. In de detaillering van de gevel is verschil 
in diepte aangebracht tussen de koudgevormde profielen, de persroosters en het kozij n om de 
schaduwwerking te versterken. 

/ZZZZZZZZZZZ/ 
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rna er~aal 

straat 
Als bestrating is gekozen voor kinderkopjes. Deze versterken het stedelijke karakter van 
het Olympische woonblok. 

gevel 
Wit gepoedercoat persrooster wordt als gevelmateriaal t oegepas t. De witte kleur zorgt voor 
een maximale reflectie van he t zonlicht. Het persrooster heeft een sterke schaduwwerking. 
Door het persrooster als gevel toe te passen wordt ook op materiaalnivo een spel met de zon 
gespeeld. Ik ben mij er bewust van dat persrooster voor woningen geen alledaags gevelmate
riaal is. Ik heb andere gevelmaterialen overwogen. Wit stucwerk op harde isolatie is een 
alternatief, maar maakt de gevel gesloten en heeft geen rijke schaduwwerking. Een wit ge
moffelde aluminium cassette-gevel met verschillende perforat ies zou een tweede alternatief 
kunnen zijn. De textuur van het persrooster biedt echter de rijkste schaduwwerking. Ik ben 
ervan overtuigd dat wanneer dit materiaal op een verfijnde manier wordt gedetailleerd, het 
een verrassende schoonheid kan bezitten. Dit werd zichtbaar bij de deur van gebouw 'Pi
raeus' van Kollhoff met Rapp, waar ik de foto van de deurknop maakte. De kwaliteit van het 
materiaal is ook zichtbaar in de plint van 'Vertigo' , de Eindhovense bouwkundefaculteit, 
ontworpen door Diederen & Dirrix. Ik heb naar mijn beste kunnen deze verfijning in mi jn gevel 
p r obe ren aan te brengen. 

maatvoering van het persrooster 
De persroosters hebben de kleinste standaard maaswijdte van 33,33 x 33 ,33 mm. De vulstaven 
bevinden zich in de verticale richting e n de draagstaven in de horizontale richting. Ik heb 
gekozen voor een draagstaaf met een breedte van 30 mm en een vulstaaf van 10 mm. De draag
staven zijn onder een hoek van 45 graden geplaatst. 

Met deze maatvoering hoop ik bij de voetgangers de volgende ervaring te bereiken: 
Door het persrooster een fijne maaswijdte te geven, lijkt het persrooster van een afstand 
gesloten. Wanneer je echter dichterbij, komt blijkt de gevel doorzichtig te zijn. Door een 
verschil te maken in de breedte van de vul- en de draagstaaf komt het accent te l iggen op 
de verticale draagstaaf. De vulstaaf ligt verborgen. Als je voorbij loopt zal je de terug
liggende vulstaaf ontde kken en het vierkante grid dat hij met de draagstaaf maakt. Door de 
verticale draagstaaf te verdraaien, wordt de schaduwwerking rijker en wordt de zintuiglijke 
ervaring voor de voorbijganger versterkt. De kijkrichting bepaalt of de draagstaaf a ls heel 
breed of heel smal wordt waargenomen . De voetganger za l de gevel afhankelij k van de loop
richting als een gesloten of open gevel ervaren , als een verticale gevel of als een grid. 
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conclusie 
Hoe kan de structuur van een rooster wo rden gebruikt om op Amsterdam Nieuw Pampus voor de 
gebruikers tijdens en na de Olympische Spelen van 2028 een windluw en zonnig Ol ympisch 
woonblok te ontwerpen? 

Uit de Olympische Spelen van Barcelo na en Athene bleek dat het a ccent van het ontwerp moet 
liggen op het gebruik na de Olympische Spele n. Met de keuze voor het maken van woningen 
v oo r yuppen en rijke ouderen en een basisschool, die tijdens de Olympische Spe len gebruikt 
zal worden als Community Centre werd een programma voor het woonblok gekozen die oo k na de 
Spelen toekomst heeft. 

Op verschillende schaalnivo 's is onderzocht hoe de st ructuur van het rooster vanuit de 
wind, de zon en het Olympische Dorp gebruikt kan worden. Het r ooste r bleek bruikbaar voor 
de ste denbou wku ndige op zet van he t woonblok. Door over het woonb l ok een r ooster te l eggen, 
waarbij het staal van rooster de steegjes worden e n de openingen de won ingblo kken of hofjes, 
ontstaat een compact volume. In een richting worden de blokken verschoven, waardoo r korte 
straten ontstaan die de wind buitenspel zetten. Same n met de gelijke gebouwhoogte ontstaan 
zo windluwe hofj es. De hofjes dragen er aan bij het woonblok te ervaren als een Ol ympische 
community e n b ieden de omliggende woningen een goede be zonning. 

De school, die tijdens d e Spelen als Community Ce ntre wordt gebruikt, ligt in het hart van 
het woonblok aan een verdie pt basketbalveld en speelplein. De schoolpleinen wo rden d oo r 
de omringende blokken beschermd tegen de wind. De o nderbo uw ligt direct aan de verdiepte 
speelvelden onder een woning. De overige groepen gebruiken een hee l blok. De klaslokalen 
ondervinden geen hinder van de zon door de o rientatie op het noordoosten en noordwesten. 

Het woonblok i s ontworpen als een eenvoud ig s ysteem met vierkante bouwstenen . El ke woni ng 
is een vierkante bouwsteen van 8 , 6 x 8 , 6 meter met drie verdiepingen. Elk blok bestaat u i t 
vier bouwstenen en is samen 17,5 x 17, 5 meter. Het volume van elke woning verschilt en 
wordt bepaald door de orientatie ten opzichte van de zon. De woningen zijn zoveel mogelijk 
georienteerd op het zuidwesten. De woningen zijn ontsloten aan de hof jes en hebb e n elk een 
zonnige windluwe buitenruimte met voldoende privacy. Donkere r uimtes bevinden zich beneden . 
De woonkamer, die graag vee l licht heeft, bevindt zich op de eerste verdiep i ng . De struc
tuur van het rooster was bruikbaar om een rustige gevel met gelijke eleme nten te ontwerpen. 
De gevel wordt gemaakt van wit gepoedercoat persrooster . De g evel is afhankelijk van de 
achterliggende functie open, gesloten of ha lf-open. De woonkamer is zo veel mogeli j k open. 
Het dakterras is omsloten met wit gepoedercoat persrooster die de bewoner afhanke lijk van 
haar behoefte aan privacy en zonwering als harmonicadeu r kan openen of sluiten. De woningen 
zijn uitgevoerd in staalframebouw. In de gevel is verschil in diepte aange bracht tussen de 
koudgevormde profielen, de persroosters en het koz ijn om de schaduwwerking te vers te rken. De 
witte persrooste rs dragen met de schu ine stand van de draagstaaf en de kle inste standaard 
maaswijdte van 33,33 x 33,33 mm oo k op mater iaalnivo bij aan een rijke schaduwwerking in de 
gevel. Van een afstand lijkt de gevel doo r de fijne maaswijdte gesloten. Van dichtbi j zal de 
voetganger de gevel afhankelijk van de l ooprichting als een geslo ten o f open gevel e rvaren, 
als een vertica le geve1 o f als een grid. 
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