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In juni 2008 ben ik tezamen met vier medestudenten 

begonnen aan het afstuderen in het atelier Are

Qui-tecture. Het atelier is een experiment geworden 

waarbij wij als atelier intensief samengewerkt 

hebben om onze doelen te bereiken. 

Dit heeft geresulteerd in een masterplan waarbinnen 

elk individu zijn afstudeerproject ontworpen heeft. 

Tijdens dit vervolgtraject zijn wij nog veel met elkaar 

bezig geweest. Dit was fascinerend en inspirerend 

en heeft mede geleid tot dit resultaat. 

Naast de samenwerking met mijn medestudenten 

hebben ook de gesprekken met mijn begeleiders 

geleid tot inspiratie en veel leermomenten. Jan, Jan 

en Jan, bedankt daarvoor. 

Hiernaast wil ik nog iedereen bedanken voor het 

luisteren en bekritiseren van mijn verhaal. Dit heeft 

op verschillende momenten in het proces mijn ogen 

geopend en het project naar een hoger niveau 

getild. Hierbij wil ik in het bijzonder mijn vriendin en 

ouders bedanken voor hun steun en geloof in mij en 

vooral hun luisterend oor. 

Uiteindelijk heb ik een boeiend en leerzaam proces 

doorlopen, waaruit een ontwerp is voortgekomen 

waar ik trot op ben! 

Jordy Kramer 

16 juli 2009 
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De droogdokken in hun huidige 

context. Een inspirerende 
omgeving die geleid heeft 

tot de ontwikkeling van 
het D.DOK. '? µIan en de 
Sportdokken . 



s a m e n v 
Een gezamenlijke fascinatie voor de ruwheid en 

functionele architectuur van industrieel erfgoed heeft 

geleid tot een opgave voor het Droogdokkeneiland 

te Antwerpen. In de omgeving zijn de ontwikkelingen 

gaande onder de noemer 'het Eilandje.' In de 

plannen bleef het Droogdokkeneiland echter achter, 

waardoor wij als atelier de kans zagen om hier op 

in te springen. 

Voor het gebied is een masterplan gemaakt 

onder de naam D.DOK.9. Dit masterplan bestaat 

uit verschillende onderdelen, waaronder een 

woonwijk, de scheldboulevard, een kantoorgebied 

en de droogdokkenstrip. Die laatste bestaat uit 

negen droogdokken die alien monumentaal zijn en 

binnenkort buiten gebruik zullen geraken. 

Deze strip is uitgewerkt in individuele 

afstudeerprojecten waarvan het project zich in deze 

rapportage richt op qe meest noordelijk gelegen 

droogdokken, de nummers 9 en 10. 
De doelstelling van het project is het herbestemmen 

van de droogdokken tot een betekenisvolle plek 

voor 'het Eilandje' waarbij het bijzondere historisch 

karakter behouden wordt. 

Deze doelstelling is verwezenlijkt door een analyse 

te maken van de droogdokken en de omgeving 

waarin ze zich bevinden. Hieruit bleek da1 een 

aanta1I kenmerken zoals de sfeer, schaal, structuur 

en materiaal belangrijk zijn binnen het gebied. 

Het kunstmatig landschap waar de droogdokken, 

als toegankelijke getrapte verzonken gaten in het 

maaivel1d,onderdeel van uitmaken,ishierbij bijzonder. 

Dit maakt het mogelijk om over de droogdokkenstrip 

te dwalen en dingen te ontdekken. 

a t 
. 
I g t n 

Als subthema binnen het ontwerpproces is 'beweging 

en architectuur' ge'i"ntroduceerd. Uit het essay blijkt 

dat deze beweging zit in de perceptie van het 

gebouw en de verplaatsing van de gebruiker er 

doorheen. 

Het subthema is ook omgezet in het programma. 

Liggend aan de culturele recreatieve as gaan de 

droogdokken een sportschool+ vormen, welke zich 

voornamelijik richt op de bewoners uit de omgeving. 

De + houdt in dat er naast fltnessfaciliteiten ook 

gezwommen, geklommen, gedanst en gesquashed 

kan worden, waardoor het mogelijk wordt binnen 

het gebouw te 'sportshoppen'. 

Het ontwerp richt zich voornamelijk op het behoud 

van de sfeer, waarbij de droogdokken toegankelijk 

worden voor een breed publiek. Een deel van 

de droogdokvloeren blijft hierbij een onderdeel 

vormen van het kunstmatig landschap. Het complex 

is openbaar toegankelijk en vervult daardoor ook 

een sociale functie, namelijk als ontmoetingsplek. 

De bodem van de droogdokken vormt in dit ontwerp 

het bijzondere element als uitbreiding op het 

kunstmatig landschap. Het ontwerp richt zich dan 

ook voornamelijk op dit niveau. 

Het conceptontwerp deelt beide dokvloeren op in 

drie delen waarvan er een altijd toegankelijk is. 

De overige ruimte is opgedeeld in een binnen- en 

buitenruimte ten behoeve van de sportactiviteiten 

die in het complex ploats zullen gaan vinden. 

Deze ruimten zijn met elkaar verbonden door het 

sportplaza dat op het dokvloerniveou ondergronds 

in de ruimte tussen de droogdokwonden ligt. 



Dit plaza is op zijn beurt verbonden aan de levendige plek, waarbinnen de sfeer van de 

openbare ruimte van de droogdokken, waardoor droogdokken behouden blijft. Door zowel gebruiker 

deze gaan functioneren als entreepleinen. als bezoeker zijn deze op een bijzondere manier te 

Over het sportplaza liggen drie verbindingen, beleven. 

die tussen de driedeling van de droogdokvloeren 

gelegen zijn. Tussen deze verbindingen worden 

de functionele ruimten van de sportschool 

georganiseerd. 

Het complex is hierna vormgegeven volgens 

twee vormconcepten. Het eerste richt zich op de 

binnenruimte van de droogdokken. Deze wordt 

gedeflnieerd door een ritme van geextrudeerde 

kokers welke spelen met het licht, de lengterichting 

en de bewegingen door het gebouw. 

Het tweede vormconcept richt zich op de functionele 

8 ruimtes van de sportschool+, deze worden als 

volumes op het sportplaza gepositioneerd binnen 

een raster dot voortkomt uit de structuur van het 

dok. In de droogdokken worden de functionele 

ruimtes opgehangen aan het dak dot gevormd 

wordt door de geextrudeerde kokers, dit als een 

verwijzing naar de ruimte die schepen samen met 

het droogdok vormden op het moment dot ze er 

onderdeel van uitmaakten. 

Het sportplaza, de openbare ruimte, het dokdak, 

en de volumes vormen tezamen de Sportdokken. 

Tussen deze elementen ontstaat binnen het 

gebouw een wisselwerking van visuele en fysieke 

relaties. Deze komen onder andere tot uiting in de 

snedes die gemaakt zijn in de droogdokwanden, 

als verbindingen tussen het sportplaza en de 

droogdokken. 

De sportdokken worden hierdoor een dynamische, 



De sluisdeuren vormen 
bijzondere decorstukken binnen 
de ruwe maritieme steer van 
het Droogdokkeneiland. 
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Huidige ontwikkelingen op 'het 

Eilandje'; de herbestemming 

van het Willemdok tot 

jachthaven en de bouw van 

het Museum aan de Stroom. 



I n e d n g 
Aanleiding schepen, die tegenwoordig de standaard zijn. De 

Gedurende het voorbereidende traject van functie als havengebeid is hierdoor van deze plek 

het afstuderen, zijn wij zowel als atelier en als 

individu gefascineerd geraakt door verlaten 

industriele panden. Gebouwen met een verleden 

die veelal als gebruiksvoorwerp dienden en 

vanuit hun functie zijn vormgegeven. Deze 

gebouwen bezitten een soort mystiek en ruwheid 

die boeit en een verhaal verteld. Deze ruimten 

waren ooit zo vol dynamiek en zi jn nu verlaten. 

Deze fascinatie is aangewakkerd door het 

herbestemmingsproject van het CERES-gebouw 

op de TU/e-campus. Dit object dat vroeger de 

centrale energievoorziening voor de hele campus 

vormde, is in zijn huidige functie overbodig 

verdwenen, met als gevolg een bijzondere erfenis 

van pakhuizen en havenelementen die in de nieuwe 

stedelijk context deel uitmaken van de stad. 

Voor alle deelgebieden van 'het Eilandje' liggen 

al plannen op tafel, of zijn deze deels in de 

uitvoeringsfase. Een gebied blijft echter opvallend 

achter in de planvorming; Het Droogdokkeneiland. 

Het lijkt 'tussen de wal en het schip te vallen' als 

het om de planvorming gaat. Het vertegenwoordigd 

enerzijds een grote havenhistorie, maar anderzijds 

is onduidelijk wot er kan en mag gebeuren op het 

gebied van stedenbouw en architectuur. 

In de eerste fase van het afstuderen hebben wij als 

geworden en wordt herbestemd tot studiecentrum atelier voor d it gebied een masterplan ontwikkeld, 19 

voor promovendi. Het project liet mij inzien op wot D.DOK.9. Dit masterplan richt zich voornamelijk op 

voor een manier bestaande bebouwing waardevol 

kan zijn, bruikbaar is voor de toekomst en hoe de 

kleinste details van deze functionele architectuur 

een bijzondere esthetische waarde kunnen bezitten. 

Deze fascinatie heeft geleid tot een zoektocht naar 

een locatie die een dergelijke mystiek en ruwheid 

bezit. Deze zoektocht is geeindigd in Antwerpen. 

Hier vindt momenteel een grootschalige stedelijke 

herontwikkeling plaats die een verlaten havengebied 

transformeert tot een bijzonder stedelijk gebied. 

In dit gebied, bestempeld tot 'het Eilandje', liggen 

de historische wortels van de moderne Antwerpse 

haven. Deze heeft zich in de laatste 20 jaar explosief 

ontwikkeld. Ook de scheepsbouw zelf heeft in deze 

periode een schaalvergroting ondergaan, waardoor 

'het Eilandje' onbereikbaar werd voor de grote 

de omgeving van de negen droogdokken die op het 

Droogdokkeneiland liggen. In de tweede fase zijn 

de droogdokken verder uitgewerkt in verschillende 

individuele herbestemmingprojecten. 

Probleemstelllng 

Leidend voorwerp binnen mijn project zijn de 

droogdokken nummers 9 en l 0. Het vinden van 

een nieuwe bestemming die de dynamiek van deze 

elementen en de omgeving ervan behoud of weer 

doet opleven, staat hierbij centraal. 

De droogdokken zijn bijzondere elementen en liggen 

in een bijzondere context; op het Droogdokkeneiland 

liggen er negen op een rij die tezamen een grote 

scheepswerf vormen. Deze droogdokken zijn de 

bouwwerken/ gereedschappen die dienst hebben 



20 

gedaan bij het scheepsherstel en onderhoud. Het 

zijn betonnen kolossen die verzonken liggen in het 

maaiveld, woardoor ze onderdeel uitmaken van 

het landschap dot de scheepswerf vormt. Als er 

niets met dit landschap gebeurt lijkt het echter in 

de vergetelheid te raken en wordt deze 'dockyard' 

een 'graveyard'. Terwijl dit gebied veel meer kan 

betekenen in de link tussen de historie en de toekomst 

van 'het Eilandje' en misschien zelfs die tussen de 

stad en haven. 

Doelstelling 

De uitwerking van de droogdokkenstrip vormt een 

aanvulling op het stedenbouwkundig plan D.DOK.9. 

Binnen dit plan wil ik laten zien welke historische 

waarde deze dokken vertegenwoordigen en op 

welke manier ze voor de toekomst bewaard kunnen 

blijven. Een nieuwe functie die een aanvulling vormt op 

'het Eilandje' houdt de aandacht op de droogdokken 

en draagt er zorg voor dot deze voor de toekomst 

behouden kan blijven. Het hoofddoel van dit project 

is het herbestemmen van de droogdokken 9 en 1 0 

tot een plek die betekenis heeft voor 'het Eilandje' en 

een dynamisch functie vormt die aantrekkingskracht 

uitoefent op de omgeving. De 'gaten in het maaiveld' 

worden hierbij omgetoverd tot een plek met een 

nieuwe functie. 

Verslagstructuur 

Na deze inleiding wordt dit verslag vervolgd 

met deel II; analyse. In dit deel wordt gezocht 

naar aanleidingen die de herbestemming in 

de droogdokken functioneel en orchitectonisch 

ondersteunen. Dit gebeurt in vier onderdelen; een 

essay over de historie van de Antwerpse Haven 

en droogdokken; een korte uiteenzetting van het 

masterplan D.DOK.9; de context van de droogdokken 

en de opbouw van de droogdokken op zelf. 

De analyse van de plek leidt tot een functie die in 

deel Ill omschreven wordt. Hierna geef ik mijn visie , 

deel IV op wot er in de toekomst met de droogdokken 

moet goon gebeuren. Deze visie leidt tot een aantal 

ontwerpuitgangspunten die een rol goon spelen in 

het ontwerp. 

Deel 11, Ill en IV vormen de grondslag voor het 

ontwerp, onderdeel V. Hier zal ik het ontwerp zo 

helder mogelijk uitleggen aan de hand van drie 

onderdelen. In het eerste onderdeel wordt uitgelegd 

hoe het concept de bevindingen uit het voorafgaande 

samenbrengt. De grote lijnen van het ontwerp licht 

ik hier toe. 

Vervolgens zal ik de verschillende deelconcepten 

toelichten die de vormgeving van het gebouw 

bepalen. Deze concepten zal ik tot de detaillering 

toelichten. Waarna ik het ontwerp tot leven zal 

brengen, door te laten zien wot men ervoart als men 

de droogdokken bezoekt. 

Tot slot volgt nog een slotwoord, deel VI, waarin ik 

een reflectie zal geven op het totale project. Hoe 

ik het ervaren heb en wot mijn evaluatie is van het 

uiteindelijke resultaat. 



Zicht op het Kattendijkdok van 
het Droogdokkeneiland met 
op de achtergrond d grote 
schaal van de nieuwe haven. 
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Het Willemdo" tijdens hE 
interbellum. 



rechts: De burcht van 

Antwerp en 

De historie van de 
De Scheide is door de eeuwen heen de voedingsoder 

van Antwerpen geweest. De ligging oon deze rivier 

heeft een grote rol gespeeld in de historie van de 

stod. Tijdens de prehistorie loopt de Scheide voor het 

eerst door de omgeving van Antwerpen. De stroom 

loopt echter nog niet zools wij hem kennen. De rivier 

liep verder door noor het Oosten, via Merksem 

longs de huidige Grote Ring R l noor Burcht. Hier 

heeft het destijds regelmotig vol gestoon met water, 

met doortussen heuvels en terpen. Von bewoning 

was geen sproke, wont het gebied liep regelmotig 

over no grote springvloeden. De Scheide verplootste 

zich gedurende de 7e- Se eeuw noor de huidige 

bedding. 

De eerste tekenen van een nederzetting oon de 

Scheide doteren uit de Gollo-Romeinse tijd (2e-3e 

eeuw n. Christus). Er was een klein dorp ontstoon met 

een oonlegploots en werf. De omgeving bestond 

hier uit stuifzondheuvels. Op deze heuvels zijn de 

verschillende dorpen ontstoon die nu onderdeel zijn 

van de stod Antwerpen, zools Deurne en Merksem. 

De eerste kopet in de streek wordt in 660 gesticht 

door Amondus, bisschop van Tongeren en Moostricht. 

Hij is gesticht op de Linkeroever op de heuvel woor 

later de Antwerpse burcht gebouwd zou worden. 

Door de verondering van de Scheldebedding is deze 

kopel later op de rechteroever komen te liggen. 

Anderholve eeuw no de stichting van deze Kopel 

kwomen de Benedictijnen van Deurne in het gebied. 

Zij stichtten een nederzetting die ze de noom 'Ando 

Verpus', 'vooruitgeschoven stuk land', goven, wot 

Antwe r pse haven 
door diolectvorming evolueerde in 'Antverpio' tot 

het huidige 'Antwerpen'. 

De Deense Vikingen lieten zich in 836 zien. Zij 

verwoestten olle nederzettingen in de omgeving. 

Rondom het verwoestte Antverpio groeven de 

Noormonnen de eerste grocht; de Burchtgrocht. Er 

ontstond een cirkelvormige nederzetting met een 

oorden omwolling. Hierin logen twee assen die nu 

nog steeds in het strotenpotroon van Antwerpen 

herkenboor zijn, De Mottestroot en De Zokstroot. 

Binnen deze nederzetting wordt in 9 50 de Antwerpse 

Burcht gebouwd door Keizer Otto t van Oost

Froncie. De houten omwolling van de Noormonnen 

werd vervongen door een stenen. Rond deze burcht 

groeide de bevolking snel. Hier vormde zich de 25 

eerste stodskern. Deze werd ook wel 'de Ruienstod' 

genoemd. 

Antwerpen verkrijgt kort hierop zijn eigen stodszegel. 

No de burcht werd in de l 2e eeuw ook het dorp 

voorzien van een omwolling. De burcht zelf werd 

verder versterkt. Dit gebeurde ollemool ender 



het bewind van keizer Hendrik V van Duitsland. 

Dit is de periode waarvan de eerste tekenen van 

de Antwerpse haven zijn gevonden. Deze haven 

deed dienst voor personen- en goederenvervoer, 

voornamelijk wijn. 

De haven beleefde de eerste bloeiperiode van 1 200 

tot 1 350, voornamelijk dankzij de ontwikkeling van 

de lakenindustrie. Duitse en ltaliaanse handelaren 

kwamen naar Antwerpen om Engels wol te kopen en 

deze verder te distribueren over Europa. Longs de 

Scheide bestond de haven uit drie aanlegplaatsen 

en beschikte het over drie binnenhavens. Antwerpen 

werd het belangrijkste handelscentrum en het 

financiele hart van Europa. Deze welvaart werd 

26 bekrachtigd met de bouwstart van de Onze-Lieve

Vrouwekathedraal. 

Doordat grote stormvloeden aan het begin van 

de 15e eeuw de Scheide hadden uitgediept, 

werd de haven rechtstreeks toegankelijk voor 

grote zeeschepen. Om deze reden werd de haven 

uitgebreid in noordelijke richting. 

De 16e eeuw stoat bekend als de Gouden Eeuw 

van Antwerpen. Antwerpen werd op elk vlak een 

wereldstad. In economisch opzicht kende de haven 

een grotegroei.-ln 1550 warenertien aanlegsteigers 

en acht binnenhavens.- Stadsontwikkelaar Gilbert 

van Schoonbeke was verantwoordelijk voor een 

deel van deze uitbreidingen. In ruil voor zijn aandeel 

hierin mocht hij een gebied in het noorden van de 

stad ontwikkelen. Het gebied van 25 ha kreeg de 

toepasselijke naam 'Nieuwstad'. Hier zou later 'het 

Eilandje' ontstaan. 

In de Gouden Eeuw werd ook de allereerste 

Handelsbeurs ( 1531) gebouwd. Deze heeft 

onder meer model gestaan voor de beurzen van 

Amsterdam, Londen en Lille. Antwerpen werd 

hiermee de geboorteplaats van de vrije markt. 

Dit kwam mede doordat Antwerpen een aantal 

regels invoerde die nu nog deel uitmaken van 

ons economisch systeem. Voorbeelden hiervan 

zijn aandeelhouderschap en de effectenbeurs. In 

cultureel opzicht was er ook een grote ontwikkeling. 

Veel kunstenaars en wetenschappers waren destijds 

inwoner van Antwerpen. 

In de tweede helft van de 16e eeuw vergaat het 

Antwerpen echter minder voorspoedig. Het lag in het 

brandpunt van de politiekgodsdienstige strijd tussen 

het katholieke Spanje en het protestantse Noorden. 

De Beeldenstorm (20 augustus 1566) zorgde ervoor 

dot duizenden Roomsen de stad ontvluchtten. Dit 

links: stadsontwikkelaar Gilbert 

van Schoonbeke 



onder: Franc. Hogenburg, De 
Grote Markt met het Stadhllis 

tijdens de Spaanse Fune. 
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duurde totdat Willem van Oranje de rust herstelde. 

Tien jaar later lag de stad echter weer onder vuur. De 

stad werd geplunderd door Spaanse huursoldaten 

die 8000 burgers vermoordden, ook wel bekend als 

'De Spaanse Furie'. Hierop sloot Antwerpen zich aan 

bij de Pacificatie van Gent en werd het centrum van 

de anti-Spaanse opstand. 

In 1585 viel Antwerpen in handen van de Spaanse 

stadhouder Alexander Farnese (de Val van 

Antwerpen). De helft van de bevolking vluchtte naar 

Holland. Ondertussen sloten Zeeuwse en Hotlandse 

schepen de Antwerpse Haven of van overzeese 

handel. Antwerpen werd gedegradeerd tot een 

binnenhaven, waardoor de bloei stagneerde. 

Ondanks de bezettingen bleef Antwerpen in 

de periode hierna een belangri jk economisch 

en cultureel centrum van de Spaanse en later de 

Oostenrijkse Nederlanden. 

Na het einde van de 80-jarige oorlog (Verdrag van 

Munster ( 1648)), de periode onder Spoons bewind, 

bleef Holland de Scheide gesloten houden. Dit werd 

mede gedaan om de positie van de Amsterdamse 

en Rotterdamse haven te versterken. Ook begon 

men met het heffen van tol voor doorgang over de 

Scheide. Hierdoor werd Antwerpen een Provinciestad 

en waren er niet veel mogelijkheden om de groei 

weer in een stroomversnelling te brengen. 

In de periode no de 80-jarige oorlog zijn 

verschillende pogingen gedaan om de Scheide 27 

weer open te krijgen, deze zijn echter alien mislukt. 

Tot Antwerpen in 1792 veroverd werd door de 

Franse revolutionaire legers. Deze zorgden ervoor 

dot de Scheide weer geopend werd. Dit was echter 

wel voor korte duur. Gedurende de oorlogen van 

Napoleon werd de Nieuwstad een oor logshaven. 

Om het gevaar van deze ontwikkeling te beperken 

zorgde Engeland ervoor dot de Scheide weer 

gesloten werd. 

De eerste aanzet tot de moderne haven 

In l 803 komt er verandering in de economische 

positie van Antwerpen. Napoleon besloot om de 

'Nieuwstad' van Gilbert van Schoonbeke om te 

bouwen tot een dokkencomplex. Dit resulteerde in 

1811 in de aanleg van 'Le Petit Basin', het huidige 



Bonapartedok en in 1 81 3 in 'Le Grand Basin, 

het huidige Willemdok. Bovendien zorgde de 

Bonapartesluis voor een verbinding met de Scheide. 

Ook ontstonden er in deze periode plannen om 

een zeekanaal te graven van Antwerpen, via 

Zelzate, Brugge naar Zeebrugge. Zodoende hoopte 

Napoleon Antwerpen onafhankelijk te maken van 

de toegang naar de zee via de Scheide. 

In 1 815 komt er een einde aan de Franse periode met 

de slag om Waterloo. Antwerpen wordt herenigd met 

de Noordelijke Nederlanden en de Scheide wordt 

de groei van de haven moest opnemen. 

Toen in 1863 Nederland voor een bedrag van 

36 miljoen gulden voor eeuwig of zag van het 

Scheldetolrecht was er weer een directe verb inding 

met de zee. Dit zorgde voor een versnelling van 

de groei van de haven. Er werden nog een aantal 

dokken gebouwd (1863- 1870) en het Kattendijkdok 

werd verder doorgetrokken in noordelijke richting. 

Aon de uitbreiding van het Kattendi jkdok werden 

zes droogdokken gegraven. Een groot deel van de 

structuur van het huidige 'Eilandje' kreeg vorm in 

weer open verklaard. Er ontstaat een kortstondige deze periode. 

bloeiperiode. Een belangrijk gegeven uit deze 

periode is de overdracht van de eigendommen 

28 van zowel de Scheldekaaien als de Dokken door 

Koning Willem I aan het stadbestuur. Het beheer 

van kaaien en dokken en alle havengerelateerde 

elementen kwamen onder de verantwoordelijkheid 

van de stad. 

De Belgische Revolutie maakte in 1 830 een einde 

aan de bloeiperiode. De opstand tegen Koning 

Willem I leidde tot de onafhankelijkheid van Belgie. 

Als reactie hierop sluit Nederland wederom de 

Scheide of. 

Na veel perikelen erkent Nederland in 1839 de 

onafhankelijkheid van Belgie. De Scheide wordt 

hierop weer opengesteld. Nederland begint echter 

wel met heffen van tol per ingevoerde scheepston. 

Hierdoor deden alsnog niet veel schepen de haven 

aan. De haven groeide langzaam. In 1 859 leidde 

dit tot de ingebruikname van het Kattendi jkdok die 

lin~.s : Clays. P-J , optocht van 

schepen langs de rede van 
Antwerpen ter gelegenheid van 

de afkoop van de scheldetol. 
1863. 



Groei van de moderne haven gegroeid. Verschillende nieuwe havendokken 

In de periode 1 880-1 890 wordt de haven werden in gebruik genomen en er werd sterk 

gemoderniseerd. De Scheldekaaien werden ge'1'nvesteerd in de infrastructuur tussen de 

rechtgetrokken en verbreed. De vlieten, de oude verschillende onderdelen van de haven. Naast deze 

binnenhavens, werden gedempt en er werd gestart reorganisatie van de haven richtte de stad zijn pijlen 

met de bouw van nieuwe dokken, waaronder op havengerelateerde industrie, zoals scheepsbouw, 

het Amerikadok, die gekoppeld werden aan het maar ook op minder havengebonden industrieen, 

Kattendijkdok. zoals de autoassemblage. Men verwachtte dat de 

Het Amerikadok was bedoeld voor olie- en industrialisatie van de haven de goederenstroom op 

petroleumvrachten. De veiligheidsvoorschriften gang zou houden en dat de haven minder gevoelig 

waren hierbij erg gebrekkig. Een explosie in een 

munitiefabriek nabij het Amerikadok zorgde voor 

84 doden en er brak een hevige brand uit. Ondanks 

dit voorval duurde het nog tot 1903 totdat er aan 

werd voor perioden van laagconjunctuur. 

IDit leek te werken totdat de f1nanciele crisis in de 

jaren'30 voor het faillissement van een aantal grote 

bedrijven zorgde. Hierdoor stagneerde de groei 

de zuidzijde van de Scheldekaaien een uitbreiding van de haven enigszins. De enige impuls die de 29 

gerealiseerd werd met speciale voorzieningen 

voor deze activiteiten. Problemen met de Scheide 

bedding maakte het nodig de verdere uitbreiding 

van de haven ten noorden te voorzien. Tot de eerste 

wereldoorlog werden hier nog diverse uitbreidingen 

gerealiseerd. 

Toen de Duitsers Belgie binnen vielen, stopte 

onmiddellijk de ontwikkeling van de haven. 

Nederland sloot de Scheide weer en er werd vier 

jaar lang ( 1914- 1918) weinig handel bedreven. 

Nadat Nederland in 1918 de Scheide weer open 

verklaarde kwam de handel maar moeilijk op 

gang. De haven- en de infrastructuur waren zwaar 

getroffen door de oorlog. loch was de populariteit 

van de haven niet gedaald. 

Tijdens het interbellum is de haven weer verder 

haven in die periode kreeg was de realisatie van 

het Albertkanaal, wat de verbinding met Limburg en 

Luik aanzienlijk verbeterde. Vlak voor de Tweede 

Wereldoorlog werd bovendien het Lobroekdok 

gelegen aan het Albertkanaal in gebruik genomen. 

Om de aansluiting van het Lobroekdok te verzorgen 

werd het Kattendijkdok nogmaals verlengd. Deze 

ingreep ging gepaard met de aanleg van drie 

droogdokken. Door deze ingreep kon de haven 

ook grotere schepen aan met betrekking tot het 

scheepsherstel. 

De haven kwam de Tweede Wereldoorlog in 

tegenstelling tot de eerste wereldoorlog vrij 

ongeschonden door. Hierdoor kon de haven zichzelf 

weer direct doorontwikkelen. 



Tienjarenplan 

In de jaren '50 kwam er grote concurrentie van 

Rotterdam, Hamburg en Bremen. Deze havens 

waren in de oorlog grotendeels verwoest, maar 

beschikten nu over de meest moderne infrastructuur. 

Verdere uitbouw en modernisering van de haven 

kreeg hierdoor prioriteit. Dit resulteerde in 'Het 

Tienjarenplan( 1956- 1966)', de gemeente kocht 

de grond van de dorpen Oosterweel, Oorderen, 

Wilmarsdonk, Lillo, Berendrecht en Zandvliet en 

liet deze plaats maken voor de aanleg van de 

kanaaldokken. De dorpen verdwenen maar er 

ontstond hierdoor een grote toename van industrie 

en werkgelegenheid, wat heel voordelig was voor 

30 deze regio. Gedurende de uitvoering van het 

Tienjarenplan werd de capaciteit van de haven 

verdubbeld en werd Antwerpen een wereldhaven. 

De haven groeide echter nog steeds en nog 

voordat het Tienjarenplan afgerond is, ontstaan er 

al plannen voor uitbreiding op de Linkeroever. Dit 

resulteerde in een Zesjarenplan (1970-1976) wat 

voor ontwikkelingen op de Linkeroever en verdere 

uitbreidingen naar het noorden zorgde. Dit plan 

wordt echter vertraagd uitgevoerd, omdat men 

zich bewust wordt van de soms ruimteverslindende 

havenindustrialisatie en milieuverontreiniging. 

Om deze reden werd, voordat het Zesjarenplan 

uitgevoerd werd, eerst een intensiever grondgebruik 

en een betere milieuwetgeving uitgewerkt.Het 

zesjarenplan is uitgewerkt in de periode van 1980 

tot 1996. 
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Uitbreiding van de 
haven 

De nieuwe haven 
ten noorden van 
de stad. 

Een belangrijke stap voor de verdere ontwikkeling 

van de haven is de oprichting van het Autonoom 

Gemeentelijk Havenbedrijf in 1997. Door de 

verzelfstandiging kan het Havenbedrijf zi jn 

doelstellingen verwezenlijken ten opzichte van zowel 

de overheid als de wereldmarkt. De huidige markt 

vraagt namelijk om een grote efficiency en diensten 

die het havenbedrijf kan leveren. 

Deg roeiende vraag naar containercapaciteit zorgde 

voor optimalisatie van het ruimtegebruik langs de 

bestaande dokken. In 1998 groeide echter het 

besef dat optimalisatie van de bestaande ruimte niet 

meer voldoende was. De Ylaamse regering besloot 

om deze reden in 1 998 tot de ontwikkeling van het 

Deurganckdok op de Linkeroever. Dit dok zou de31 

containercapaciteit van de haven verdubbelen Het 

Deurganckdok is een getijdendok dot rechtstreeks 

(zonder sluis) van de Scheide toegankelijk is voor de 

containerschepen en is opgeleverd in 2005. 

1Het Ellandie'. 

Door de schaalvergroting van de havenindustrie 

en de genoemde uitbreidingen van de haven is het 

huidige Eilandje halverwege de tw intigste eeuw niet 

meer functioneel. Het hectische havenleven verdwijnt 

van deze plek en de bewoners trekken er weg. De 

haven en stad worden meer en meer van e lkaar 

gescheiden. 'Het Eilandje' blijft hiertussen liggen als 

een buurt zonder doel. 

Pas in de jaren '70 steekt voor het eerst het besef op 

van de potentie van de verlaten kades en pakhuizen. 



Het gebied wacht op een functiewijziging. Toch duurt het Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) voor 'het 

het nog tot 1990 voordat de eerste concrete plannen Eilandje' goed. Het is een juridische verankering 

voor 'het Eilandje' op tafel liggen. Het ontbreekt de van het Masterplan. Er stoat in waar er hoe 

eerste plannen, van Manuel de Sola Morales, echter hoog gebouwd mag worden, waar er openbare 

aan draagvlak. ruimte is voorzien etc ... Alie stedenbouwkundige 

In 1996 wordt een nieuwe poging gedaan. Mieke vergunningsaanvragen worden aan dit plan 

Vogels, toenmalig voorzitter van ruimtelijke ordening, getoetst. 

liet een richtnota voor 'het Eilandje' opstellen. De stad De plannen voor 'het Eilandje' zijn opgenomen in 

Antwerpen en het Gemeentelijk Havenbedrijf geven een groot overkoepelend plan voor Antwerpen, 

een jaar later de opdracht om een structuurschets het strategisch Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen. 

uit te werken voor drie deelgebieden; de Oude Het bevat een ruimtelijk toekomstbeeld voor de 

Dokken, de Montevideo-wijk en de Cadix-wijk. De 

toenmalige stadbouwmeester Rene Daniels leidde 

dit project. Hij slaagde erin om de ideeen te vertalen 

32 naar een realistisch en uitvoerbaar plan. 

In januari 2000 benoemt de stad Rene Daniels tot 

projectmanager voor een periode van vijf jaar. Hij 

richt met een aantal medewerkers van zijn Buro 

5 uit Maastricht het 'projectbureau Eilandje' op. 

Datzelfde jaar krijgt zijn Buro 5 de opdracht om een 

masterplan voor een vergroot Eilandje te maken. Dit 

is in nauw overleg gedaan met het Havenbedrijf en 

de stad. Het plan werd in 2002 goedgekeurd. 

Het masterplan bevatte de stedenbouwkundige 

lijnen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. 

En is verder uitgewerkt in vier gedetailleerde 

documenten; het beeldkwaliteitplan voor de 

buitenruimte, het beeldkwaliteitplan voor de 

architectuur, het groenplan en het waterplan. 

Na deze lange periode van plannen keurde de 

Vlaams minister Van Mechelen in december 2005 

Het droogdokkeneiland na de 
tweede uilbreiding van het 
Kattendijkdok. 



rechts: De verschillende 

uitbreidingen van het 

Kattendijkdok. 

hele stad en is in 2006 goedgekeurd. 'Het Eilandje' 

stoat hierin aangeduid als hefboomactie. Dot wil 

zeggen dot de zuidelijke wijken de Oude Dokken, 

Montevideo en Cadix prioriteit krijgen en moeten 

helpen de rest van de omgeving op te waarderen. 

Deze ontwikkelingen zijn momenteel don ook volop 

aan de gang. 

De Monumentale Stadsdroogdokken 

De verschillende uitbreidingen van de haven zijn 

gepaard gegaan met de aanleg van droogdokken 

op het Droogdokkeneiland. Ze zijn aangelegd in de 

periode van 1 861 tot 1931 . Ze mondden allen uit in 

het Kattendijkdok en zijn genummerd van zuid naar 

noord: 

Droogdok 1 ( 1861-63) 125m en in 1896 

verlengd tot 155m 

Droogdok 2 en 3 ( 1 865) 

Droogdok 4 t/m6 ( 1881) gepaard met 

de noordelijke verlenging van het 

Kattendijkdok 

Droogdok 8 t / m 10 (1930-1931) 140m 

gepaard rmet tweede noordelijke 

verlenging van het Kattendijkdok 

De droogdokken 1 tot 6 lagen hooks op het 

Kattendijkdok, en 8 tot 10 werden schuin aangelegd 

om het in- en uitmanoeuvreren van grote schepen te 

vereenvoudigen. Het droogdok 7 ontbreekt in de lijst. 

Dit droogdok is te noorden van het Mexico-eiland 

aangelegd op de plaats waar nu het Albertkanaal 

gelegen is. Dit dok is door de verschillende 

uitbreidingen van de haven verdwenen. 

De kielblokken van de droogdokken zijn van hout 

voor de nummers 1 tot 3 en voor de overige dokken 

van instelbare gietijzeren wig gen. De sluisdeuren zi jn 

alien van hout en worden bij alle dokken bewogen 

met behulp van heugelstangen en met vier man 

bewogen kaapstanders. Dok 1 vormt hierop een 

33 



uitzondering. Hier werden de sluisdeuren bewogen 

met behulp van ijzeren kettingen en sinds het begin 

van de 20e eeuw met elektrische kaapstanders. 

Het leegpompen van de dokken duurt ongeveer 3 

uur en geschied door een van de twee pomphuizen 

op het droogdokkeneiland. Een ten noorden van 

droogdok l ten behoeve van droogdok l tot 3, 

en een tussen droogdok 6 en 8 welke de overige 

dokken bedient. 

Ten gevolge van bominslagen tussen oktober 1944 

en maart 1945 zijn rioolverzakkingen ontstaan en 

heeft men besloten het tweede pomphuis op alle 

droogdokken aan te sluiten. Het weggepompte 

water werd oorspronkelijk door eerstgenoemde in 

34 de geul voor de Kattendijksluis geloost; dit werd bij 

eb gedaan, waardoor op energie, nodig voor het 

pompen, kon worden bespaard. Sinds er ook hier 

verzakkingen ontstaan zijn ten gevolge van de V

bominslagen wordt het water van het Kattendijkdok 

gestuwd en gebeurt het vullen van de dokken met 

behulp van de omloopriolen die door de kaaimuren 

lop en. 



Historische foto van een schip 
in droogdok 1. 



links: Vogelvlucht over de 
droogdol(kenstrip met het meest 
noordelijk de droogdokken 9 
en 10. 



rechts: De ligging van het 
Droogdokkeneiland sis schakel 
tussen de stad ( zuld en de 
haven ( noord ) . 

He t dr o o g dokkeneiland van Antwerpen 
Uit het voortraject van het afstudeeratelier Are-Qui

tecture is het Droogdokkeneiland van Antwerpen als 

locatie gekomen. Deze locatie blonk ten opzichte van 

de overige potentiele locaties uit in zijn originaliteit. 

Er heerst een bijzondere sfeer en er ligt een context 

die uniek is. 

Tijdens het ontwerp van het masterplan zijn 

de droogdokken steeds meer aandacht gaan 

trekken. Ze liggen op het oostelijk deel van het 

Droogdokkeneiland op een rij als negen bijzondere, 

waardevolle industriele objecten. In deze objecten 

zien wij potentie voor de toekomst. Ze liggen haast 

Het Droogdokkeneiland is gelegen aan de te wachten op een nieuwe bestemming. Met het 

Scheldebocht en vormt de spil tussen de stad en de 

haven. Bovendien ligt het in een gebied dat momenteel 

volop in ontwikkeling is; 'het Eilandje.' Voor alle 

gebieden binnen 'het Eilandje" zijn reeds plannen 

in ontwikkeling, hierbij blijft het Droogdokkeneiland 

echter achterwege, waardoor het oppakken van dit 

project meer realiteit met zich meebrengt. 

Voor dit gebied is een masterplan gemaakt 

dat bestempeld is tot het D.DOK.9-plan. In dit 

plan is een nieuwe invulling van de bestaande 

stedenbouwkundig context voorzien. Deze zal in dit 

hoofdstuk toegelicht worden. 

atelier hebben we meerdere droogdokken een 

nieuwe bestemming gegeven en deze zi jn uitgewerkt 

in individuele afstudeerprojecten. Het project uit 

deze rapportage richt zich daarbij op de twee 

meest noordelijk gelegen droogdokken; droogdok 

9 en l O. 
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De huidige inspirerende context 

van het Droogdokkeneiland. 
Hier de groene zone aan de 
Scheldbocht. 



D. DOK. 9; een nieuwe toekomst voor het Droogdokkeneiland 
Antwerpen, de stad aan de Scheide. De grootste 

havenstad van Belgie is volop in ontwikkeling. Een 

van de grootste projecten is de herstructurering 

van 'het Eilandje'. Grootse plannen voor de Oude 

Dokken, het Monte-Yideo-eiland en het Cadix-eiland 

zijn ontwikkeld en deels gerealiseerd. Een deel van 

'het Eilandje' blijft achter wot betreft plannen voor 

ontwikkeling: het Droogdokkeneiland. Dit prachtige 

ruige gebied ligt tussen de historische binnenstad 

van Antwerpen en de nieuwe moderne havens. De 

groene strook longs de Scheide is heerlijk rustig en 

biedt een prachtig uitzicht over de stad. 

De droogdokken zijn een attractie op zich. De 

enorme getrapte gaten in de grond zijn fascinerend 

Een varieteit en originaliteit in sferen, dot is wot 

het Droogdokkeneiland kenmerkt. Aon de kant van 

de Scheide heerst een oase van rust en nog geen 

honderd meter verderop liggen de historische 

droogdokken met een maritiem karakter. Ten noorden 

van het eiland bevindt zich het grootschalige nieuwe 

havengebied van Antwerpen waar in de toekomst de 

'Lange Wapper', de dubbeldeksbrug die onderdeel 

is van de Oosterweelverbinding, gebouwd goat 

worden. 

De verschillende karakters kenmerken de unieke 

stedelijk context van het Droogdokkeneiland. 

Daarnaast zijn tekens van oude structuren over het 

gehele gebied terug te vinden; structuren van wegen, 

om te zien en vragen om een bijzondere invulling. De groen en natuurlijk de nog aanwezige bijzondere 39 

maritieme sfeer van vroeger is nog duidelijk voelbaar 

door de aanwezigheid van havenelementen als 

kranen, loodsen en meerpalen. 

Het Droogdokkeneiliand heeft enorm veel potentie 

om uit te groeien tot een architectonisch hoogstandje 

op stedelijk, landelijk en misschien wel Europees 

niveau. 

bebouwing waaronder diverse monumenten. 

Deze bestaande structuren en elementen vormen 

samen met de unieke stedenbouwkundige context 

de basis van de visie voor het plan van D.Dok.9. 

De bestaande structuren worden gebruikt om de 

verschillende karakters van het Droogdokkeneiland 

samen te brengen. 

De groene strook aan de Scheide heeft de kwaliteit 

van een rustpunt dicht bij de stad. Het gebied is echter 

moeilijk bereikbaar en slecht onderhouden. Steigers 

raken in verval en de doorgaande routes worden 

verhinderd. Het gebied moet weer aansluiting 

krijgen bij het noorden en verbonden worden met het 

gebied van de droogdokken. De droogdokken zijn 

historisch erfgoed en de vroegere havenactiviteiten 

zijn hier nog voelbaar. De droogdokken krijgen 



in het plan een bijzondere plek en moeten een 

architectonisch en sfeerbepalend element worden 

op het Droogdokkeneiland. Een bijzondere invulling 

van de negen droogdokken maakt het gebied 

aantrekkelijk voor een breed publiek. 

Tussen het gebied van de droogdokken en de 

groene strook aan de Scheide bevindt zich een kaal 

onbestemd gebied en loopt een drukke verkeersader 

met een aantal problematische bochten. Het 

gebied vormt een barriere tussen het groen en 

de dokken. Het verbinden van de verschillende 

karakters, groenstructuur en de droogdokken is 

een belangrijk punt in het plan. Aan de zijde van 

de Scheide blijft de nadruk op het groen en aan 

40 de oostzijde op het maritieme karakter liggen. Een 

heldere verkeersstructuur is vereist om de gebieden 

te verbinden. 

Veel panden zijn van het eiland verdwenen en 

de leegte die daardoor is ontstaan, kan worden 

vervangen door nieuwe stedenbouwkundige massa. 

Het Droogdokkeneiland kan daarmee een gezicht 

krijgen aan de Scheide. Wanneer we kijken naar 

het Cadix-eiland en Mexico-Eiland valt op dat de 

bebouwingsdichtheid hier hoog is. De dichtheid 

wordt doorgezet op het Droogdokkeneiland met in 

het noorden grotere en hogere bouwmassa voor de 

aansluiting zowel op het Mexico-eiland, de nieuwe 

haven alsook 'de Lange Wapper'. De organische 

structuur van het Droogdokkeneiland kan aan de 

randen zijn aansluiting vinden b ij de orthogonale 

st ructuur van 'het Eilandje'. Verbindingen van D 

links: De verschi llende sferen 
in de omgeving van het 

droogdokkeneiland. 

rechter pagina: De 

verschillende sferen van het 
droogdokkeneiland in beeld; 

van boven naar beneden; de 
orthogonale structuur van het 

Ei landje '; de droogdokken; 
de groene streak langs de 
Scheide; de haven met de 
toekomstige ' Lange Wapper'; 

het tussengebied op het 

Droogdokkenei land 



langzaam verkeer moeten op deze plekken 

worden hersteld. De culturele as die begint in de 

binnenstad en via het Museum Aan de Stroom naar 

de Montevideomagazijnen loopt, wordt doorgezet 

naar het Droogdokkeneiland. 

Het Droogdokkeneiland proflteert in het nieuwe 

plan van haar diverse omgeving. De biizondere 

stedenbouwkundige context en een mix van 

functies trekt verschillende mensen naar het eiland. 

Levendigheid en een stedelijke dynamiek maken 

deze plek zowel op stads- als landelijk niveau de 

moeite waard om te bezoeken. 

Groenstructuur, bestaande gebouwen, 

havenelementen en niet te vergeten de droogdokken 

vormen de elementen die de sfeer op het 41 

Droogdokkeneiland op een bijzondere manier 

bepalen. 



Stedenbouwkundig concept 

De structuur van de bestoonde situotie vormt de 

basis van het nieuwe mosterplon. De verschillende 

sferen, de groene zone oon de Scheide, het oude 

hovenkorokter van de droogdokken en de grotere 

school van het noorden zijn in het pion verwerkt. 

Bestoonde bebouwing en bijzondere elementen bli

jven behouden en bepolen mede de beleving van 

het nieuwe pion. In het pion worden bestoonde ver

keersroutes gebruikt en opgewoordeerd. Er ontstoot 

een primoire centrale verkeersos op het Droogdok

keneilond. De twee scherpe bochten uit de oude 

verkeersroute hebben in het pion ploots gemookt 

voor de oonleg van secundoire routes voor bestem-

42 mingsverkeer. 

Het gebied oon de Scheide wordt verbonden met 

het droogdokkengebied door nieuwe mosso toe te 

voegen die ontstoot uit de bestoonde structuren. In 

deze mosso zijn sneden gemaakt voor een fysieke 

en visuele verbinding tussen de notuurlijke Scheide 

en de industriele monumentole droogdokken. Een 

brede uitlopende snede op het breedste punt van 

het eiland trekt het groen, door de oonleg van een 

porkochtige omgeving, letterlijk noor de droogdok

ken. Aon de Scheide worden de verbindingen voor 

longzoom verkeer hersteld. Men kon wondelen of fl

etsen over de toekomstige Scheldeboulevord welke 

oonsluit op de oude kooien oon de Scheide en het 

groene gebied ten noorden van de Royersluis. Op 

deze boulevard kon men genieten van het prochtige 

uitzicht over de Scheide. 
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links: De onderdelen waarui t 
het stedenbouwkundig concept 
bes ta at 

rechter pagina: De resultante 
van het stedenbouwkundig 
concept. 
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Aon de zijde van het Kattendijkdok wordt de cul

turele- recreatieve as doorgezet. De droogdokken 

krijgen hier een bijzondere invulling met culturele 

en recreatieve functies. Ten noorden van de droog

dokken sluit grotere en hogere bouwmassa aan bij 

de school van het Mexico-eiland en het noordelijke 

havengebied. De bouwmassa reageert met hoar 

hoogte op de toekomstige 'Lange Wapper'. De or

ganische structuur van het Droogdokkeneiland goat 

hier over in de orthogonale structuur van het Mexi

co-eiland. 

Vier hoogteaccenten, geplaatst op de belangrijkste 

hoeken van het plan, spannen het Droogdokkenei

land op. Zij vormen tevens de entree van het eiland 

en dragen bij aan het gezicht aan de Scheide. Er 43 

is een plan ontstaan dot de historie van het Eiland 

op zijn waarde weet te schatten en aansluit bij de 

school van Antwerpen. De karakteristieke sferen en 

bestaande bebouwing worden optimaal benut en 

geven het Droogdokkeneiland bijzondere d iverse 

kwaliteiten. 
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Functionaliteit 

De bepaling van de functies komt voort uit een anal

yse van de omgeving. De functies op het Droogdok

keneiland zijn een aanvulling op de ontbrekende 

functies en een antwoord op de bestaande functies 

in de omgeving. Tevens krijgen een aantal publiek

strekker een plek in het gebied. 

De functies op het Droogdokkeneiland bestaan uit 

wonen, werken, horeca, kleinschalige detailhandel, 

culturele- en recreatieve voorzieningen. Een mix van 

deze functies zorgt voor een levendig straatbeeld 

gedurende de hele dog. De verdeling van de func-

• Kantoren + wonen 

• Recreatlef +-c::ul 1uur 

• Recredtle + ( Ultuw· 

•wan~n + d<l toilh•ndel 
Ho r~ca + wc nen 

ties over het eiland bestaat uit een woon-/werkom

geving in het centrale deel van het plan met plaats 

voor kleinschalige detailhandel en priveondernemi

ngen. 

Longs de Scheldeboulevard zorgen verschillende 

horecaondernemingen voor levendigheid. Tevens 

zijn er enkele kleine woongebouwen aan deze bou

levard gesitueerd. Hier krijgt wonen een nieuwe di

mensie door het spectaculaire uitzicht over de Schei

de en de stad. 

Een ruim opgezet kantoorgebied bestrijkt het noor

den van het Droogdokkeneiland. De werkfunctie 

overheerst hier en is ondersteund door wonen. Sport 

en ontspanning zijn belangrijk binnen het plan. Het 

centrale park voorziet in deze functies door de aan

wezigheid van wandel- en fletspaden en sportvoorz

ieningen. Het park is samen met de droogdokken de 

uitgelezen plek voor het houden van evenementen 

als festivals en openluchtconcerten. Het gebied longs 

de dokken zal vooral een culturele, recreatieve func

tie krijgen in de vorm van bijzondere architectuur in 

en om de droogdokken. Het Droogdokkeneiland is 

een bijzondere plek waar de beleving van gewone 

functies als wonen en werken unieke ervaringen war

den en de droogdokken een nieuwe impuls geven 

aan de cultuur- en recreatiemogetijkheden in Ant

werpen . 



links: Uitzicht vanaf de 
Scheide op de nieuwe 
scheldeboulevard. 

De Scheldeboulevard noorden en zuiden van het Droogdokkeneiland. 

Longs de Scheide is een rustiek, groen gebied Bijzondere, opvallende elementen binnen het gebied 

gelegen van zeer hoge kwaliteit. Het biedt een zijn de oude steigers die de Scheide in steken. Deze 

fantastisch uitzicht over de Scheldebocht; de stad, worden weer beloopbaar gemaakt en vormen zo 

de Linkeroever en de noordelijke haven zijn hier een unieke mogelijkheid om vanaf de Scheide te 

in een blikveld aanwezig. In het masterplan wordt kunnen genieten van een wijds uitzicht. 

deze kwaliteit onderkend en optimaal benut. Het 

leent zich uitstekend als wandelgebied en rustpunt Wonen op het Droogdokkeneiland 

binnen het plan. Om dit te bereiken wordt er een Wanneer men het Droogdokkeneiland vanuit het 

boulevard aangelegd over de huidige dijk. Deze centrum van Antwerpen betreedt, volt het oog 

boulevard herstelt de verbinding van langzaam als eerste op de bebouwing die vri j in de ruimte 

verkeer tussen de Montevideo-wijk en de noordelijke geplaatst is. Het monumentale sluiswachterhuis vorrnt 

haven, waardoor er weer een doorgaande route hiertussen een blikvanger. De bebouwing vormt een 

ontstaat. stedenbouwkundige wand longs het Sasdok, dot in 
Aon de boulevard zijn kleine horecavoorzieningen 

gepland. Dit is de perfecte plek van waaruit men 

kan genieten van het uitzicht en rustig een hapje 

en drankje kan nuttigen. De boulevard wordt 

de toekomst weer in gebruik wordt genomen als sluis 

tussen de Scheide en het Kattendijkdok. Deze wand 

wordt begrensd door twee hoogteaccenten aan de 

randen van het Droogdokkeneiland. 

rechts: Artist Impression geaccentueerd door twee hoge bouwvolumes ten Alvorens men de straten tussen de bouwblokken 
bmnentuin woonblok. 



in rijdt kan men nog een glimp opvangen van het 

eerste droogdok. In dit gebied centraal in het plan 

bevinden zich velerlei functies met de woonfunctie als 

zwaartepunt. Op straatniveau is veel differentiatie 

aangebracht. Kleine zelfstandigen hebben hier hun 

galerie, kantoor of winkel. Deze verscheidenheid 

brengt levendigheid in het straatbeeld. Dit gebeurt 

ook aan de zijden waar de bebouwing grenst aan 

de scheldeboulevard, het park en de droogdokken. 

De bouwblokken zijn verkaveld in kleinere 

onderdelen. Deze kunnen op verschillende manieren 

uitgewerkt worden, waardoor er een diverse 

straatwand ontstaat. Binnenruimtes van de gesloten 

bouwblokken zijn openbaar toegankelijk gemaakt. 

plekken openbaren. Een terras dot beschut, maar 

toch in de zon ligt, biedt bewoners en bezoekers de 

mogelijkheid even tot rust te komen. In het grootste 

bouwblok bevindt zich een kleinschalige winkelstraat 

met enkele winkels, galeries en ateliers. Niet alleen 

vormt dit een bijzondere plek voor bezoekers, 

maar zeker ook voor de bewoners rondom deze 

binnenruimte. Gedurende de hele dog zullen mensen 

gebruik maken van de winkelstraat en zodoende 

bijdragen aan de levendigheid en de leefbaarheid 

van het woonblok. De overige binnenruimtes van de 

bouwblokken zijn vormgegeven als semi-openbare 

tuinen, al don niet voorzien van een markant 

geperforeerd dek, waaronder auto's geparkeerd 

46 De binnenruimtes van de bouwblokken zijn te kunnen worden. 

bereiken door de poorten die gemaakt zijn op het 

maaiveld. Noordelijk kantoorgebied 
De centraal geplaatste bouwblokken kenmerken In het noorden van het masterplan ligt de nadruk 

zich door een varierende kavelgrootte en op werken. Om hierin te voorzien, zijn een aantal 

bebouwingshoogte, waardoor een enorm scala 

aan woningtypen ontstaat. Wonen op het 

Droogdokkeneiland betekent wonen met de Scheide, 

wonen met de droogdokken, maar ook wonen met 

verschillende cultuur - en recreatiefuncties voor de 

deur. Dit bijzondere woonklimaat wordt nog verder 

geoptimaliseerd door de binnenruimtes van de 

bouwblokken een speciale betekenis, vormgeving of 

functie te geven. 

Een aantal blokken wordt voorzien van grote 

opvallende snedes, zodat de binnenruimtes ineens 

toegankelijk worden en er zich intieme, verborgen 

kantoren in combinatie met woon-werkgebouwen 

geplaatst. De volumes van deze gebouwen zijn z6 

geplaatst dot ze overgaan van de structuur van het 

woongebied naar het strakkere grid van het Mexico

eiland. De bebouwing vormt zich naar het centraal 

gelegen hoogteaccent binnen het gebied. 

Hiernaast loopt de bebouwing trapsgewijs van hoog 

naar laag vanaf de droogdokken richting de nog 

te realiseren Lange Wapper. Dit geeft 'de Lange 

Wapper' en de gebouwen meer lucht, waardoor 

ze beide meer bestaansrecht krijgen. 'De Lange 

Wapper' vormt op deze manier een prachtige 



links: De bebouwing op 
het noordelijk deel van het 
Drookdokkenelland slult aan blj 
de schaal van de haven en 
het MeXJco- elland 

re<:hls: Artist impression van 
de groene zone In het plan. 

achtergrond in de skyline die in D.DOK.9 ontworpen 

is. 

Het huidige hoogteverschil in het maaiveld wordt 

uitgebuit door er een half verdiepte parkeergarage 

onder te realiseren. Op het verhoogde maaiveld zijn 

de bouwvolumes geplaatst. Een trap die de contouren 

van het huidige hoogteverschil volgt, zorgt voor de 

fysieke verbinding tussen de kantoren en het lager 

gelegen plein rondom de droogdokken. Deze trap 

is te zien als een groot stedelijk meubelstuk, waar 

mensen op kunnen zitten, een boek kunnen lezen, of 

kunnen genieten van een welverdiende lunch. 

De ruimten tussen de bouwvolumes zijn groen 

ingericht, waardoor het goed past in de semi-groene 

De groene wig 

Een van de drie verbindingen tussen groenzone en 

droogdokken is vormgegeven a ls een park. Deze 

groene wig is centraal gelegen binnen het D.DOK.9-

plan en zorgt voor een fysieke relatie tussen de 

droogdokken en de Scheldeboulevard. Om dit te 

accentueren zijn er twee accenten ge'1'ntroduceerd; 

een aan het einde van de Scheldeboulevard en een 

tussen de droogdokken. 

In het park is plaats voor verschillende activiteiten. 

Aon de westzijde ligt de nadruk op de 

sportactiviteiten in het park. Hier liggen don ook 

een aantal verharde voetpaden en grastvelden die 

openbaar toegankelijk zijn. 

structuur die rondom de noord- en westzijde van de Aon de oostzijde van het park is een culturele 47 

plannen van 'het Eilandje' ligt. Bovendien zorgt deze voorziening gepland. Aansluitend hierop en op de 

inrichting van de openbare ruimte ervoor dot het 

gebied niet te hard overkomt, terwijl er wel een 

hoge bebouwingsdichtheid wordt gerealiseerd. 

functie van de droogdokken wordt het park aan de 

oostzijde zo ingericht dot het als een festivalterrein 

gebruikt kan worden. 
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De bestaande bebouwing die in het park komt 

te staan wordt behouden en krijgt een nieuw 

leven als horecavoorziening of bijvoorbeeld een 

kunstgalerie. 

culturele en recreatieve functies krijgen. Op deze 

wijze wordt de unieke context van de droogdokken 

optimaal benut en zal het de trekpleister van het 

Droogdokkeneiland vormen. 

Het park vormt de centrale ontmoetingsplek voor In de droogdokken is een bijzondere sfeer 

bewoners, bezoekers en mensen die werken op het 

Droogdokkeneiland. Door de verscheidenheid aan 

functies wordt eenieder gestimuleerd om het park 

te gebruiken. Het gevolg is dot er een levendigheid 

aanwezig die ontstaat vanuit de beslotenheid van 

de ruimte, het materiaal en het geluid van water dot 

door de sluisdeuren sijpelt. De functie die ze in het 

verleden gehad hebben, is af te lezen uit de vorm 

ontstaat die een dergelijke openbare ruimte en maakt in samenspel met de sfeer en historie het 

verdient. 

Droogdokken 

Direct aan het Kattendijkdok zijn de negen 

droogdokken gelegen waar het Droogdokkeneiland 

zijn naam aan dankt. Deze getuigen van de historie 

van de havenindustrie die mede vanuit deze locatie 

Antwerpen groot heeft gemaakt. De maritieme sfeer 

is sterk aanwezig in en rond de droogdokken, en 

wordt versterkt door de industriele monumenten en 

havenelementen. Deze elementen worden behouden 

in het nieuwe masterplan. 

De droogdokken in de vorm van negen getrapte 

gaten vormen in de huidige context al bijzondere 

elementen. Deze worden opgenomen in het D.DOK. 9-

plan. De droogdokken worden ge'integreerd in 

de plannen door ze op te nemen in de culturele 

as, die vanuit de binnenstad via het Museum Aon 

de Stroom en het Montevideo-eiland naar het 

Droogdokkeneiland doorgetrokken wordt. De 

droogdokken zullen in navolging hiervan don ook 

zeer belangrijk deze ruimten te bewaren voor de 

toekomst. 



De sluisdeur van een van 
de uni eke rnonumentale 
droogdokken . 
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boven: Het ontwerp voor het 
nieuwe Havenhuis van Zaha 
Hadid met op de achtergrond 
' de Lange Wapper' 

onder: Een impressie van 
he! Museum aan de Stroom 
van Neutehngs & Riedijk 

Architecten. 

De contex t ron dom de droogdokken 9&10 
Bij de analyse van de droogdokken en het gebied Ontwikkelingen in de omgeving 

eromheen, neem ik als bestaande situatie het 'Het Eilandje' is volop in ontwikkeling, hierbij spelen 

masterplan D.DOK.9. Voor het gebied direct rond een aantal projecten een sleutelrol. De dragende 

de droogdokken geldt dat de bestaande situatie projecten binnen d it gebied zijn het Museum Aan 

hetzelfde blijft zoals die op dit moment is, mits de Stroom tussen het Bonaparte- en Willemdok en 

daar veranderingen of herontwikkelingen in worden de verschillende pakhuizen op het Montevideo-

gedaan. eiland die omgetoverd worden tot musea en andere 

culturele voorzieningen. Deze maken onderdeel uit 

van de culturele recreatieve as, die ik verderop in 

dit hoofdstuk zal toelichten. 

In de directe omgeving van de droogdokken 9 en 

l 0 zijn naast de ideeen van het D.DOK.9-plan ook 

nog een tweetal meer concretere ontwikkelingen 

gaande. De belangrijkste concentreert zich op 

de verkeersstructuur van Antwerpen. Net over 51 

het noordelijk deel van het Droogdokkeneiland 

scheert 'de Lange Wapper.' Deze dubbelbeks brug 

moet aan de noordzijde van de stad de nieuwe 

verbinding vormen tussen de oost- en westzijde van 

de ringstructuur. De 'Lange Wapper' zorgt ervoor 

dat de ring van Antwerpen ook daadwerkelijk een 

ring wordt rond het stadshart. 

In de toekomst zal dit bouwwerk de skyline van 

Antwerpen en 'het Eilandje' gaan sieren. Het wordt 

de belichaming van de nieuwe grens die ontstaat 

tussen de stad en haven nadat de ontwikkeling van 

'het Eiland je' voltooid is. 

Een andere ontwikkeling die op het programme stoat, 

is die van het nieuwe havenhuis. Het havenbedrijf, 

dat zich met zijn loodsen en werven terugtrekt van 

het Droogdokkeneiland, kri jgt een prominente plek 
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op 'het Eilondje '. Dit kontoor zol een plek krijgen in Binnen de plek woor de droogdokken nu liggen, 

en boven de monumentole brondweerkozerne oon leggen de droogdokken, ols got in het mooiveld, 

de kop van het Kottendijkdok. Welke de centrale as hun richting op oon de omliggende bebouwing. Als 

van het plongebied vormt. gevolg hiervon en van de aansluiting die gemookt 

wordt met het orhtogonole bebouwingsroster van 

In de directe omgeving van de droogdokken 

Het mosterplon voor het noorden van het 

Droogdokkeneilond formuleert een gebied dot 

zich voornomelijk op het werken concentreert, met 

doorbij een lichte mix van woon-werkunits. Voor 

het gebied random de droogdokken betekent 

dit dot de gebouwen die eromheen komen te 

stoon een grotere school krijgen in vergelijking 

tot de woonvoorzieningen die centrool in het pion 

geconcentreerd zijn. 

De bebouwing vormt een omarming random de 

droogdokken woordoor deze los komen te liggen ols 

onderdeel van de droogdokkenstrip. Deze strip wordt 

echter nog onderbroken door een groenstructuur; de 

groene wig, die de dokken 8, 9 en l 0 ook nog eens 

los legt op een plek. Deze plek wordt in het westen 

en noorden begrensd door bebouwing, in het oosten 

door het Kottendijkdok en in het zuiden door de 

groene wig en het monumentole pomphuis dot door 

nog tussen de dokken stoat. 

Het Droogdokkeneiland is opgesponnen tussen een 

aantal hoogteaccenten. Een van die hoogteaccenten 

is geprojecteerd tussen de bebouwing van de 

werkwijk. Dit accentueert het einde van de 

droogdokkenstrip en van de culturele recreotieve as 

die over de doksluizen oon het Kottendijkdok loopt. 

het Mexico-eilond, ligt er tussen de bebouwing 

een hoekverdrooiing. Dit is don ook de plek woor 

de holfverdiepte porkeergoroge ontsloten goat 

warden, die geprojecteerd is onder het niveou van 

het huidige mooiveld. 

De bebouwing zoekt contact met de droogdokken 

doordot deze enerzijds in de lengterichting van de 

Functionaliteit van de 

verschillende onderdelen in de 
omgeving van de droogdokken 
9 en 10 . 

IJ 

I 
I 
IJ 



rechts: De culture/e recrea ie'le 
as loopt vanuit het centrum 
van Antwerpen tot het 
droogdokkeneiland. 

onder: De ligging van de 
culturele as en bebouwing ten 
opzichte van de droogdokken 
9 en 10. 

droogdokken geprojecteerd is en anderzijds met 

de gebouwhoofden richting de droogdokken kijkt. 

Door deze ingreep behoudt het gebied het open 

karakter dat kenmerkend is voor een havengebied 

maar vormt het tegelijkertijd ook een beeindiging 

van de droogdokkenstrip en de culturele recreatieve 

as. 

De culturele recreotieve as 

Het masterplan van de gemeente geeft een aanzet 

tot een culturele recreatieve as; een denkbeeldige 

lijn die van zuid naar noord door de stad loopt en tal 

van culturele instellingen en bezienswaardigheden 
met elkaar verbindt. Op 'het Eilandje' krijgt deze 

as een centrale rol. Het Ballet van Vlaanderen, de 

Red Star Line en de Montevideomagazijnen maken 

er dee I van uit. In het D.DOK. 9 plan word en de 

droogdokken hieraan toegevoegd. De belangrijkste 

trekker is echter het Museum Aan de Stroom. Dit wordt 

gezien als de publiekstrekker en ontmoetingsplaats 

tussen noord en zuid, oost en west, tussen haven en 

stad, tussen bewoners, bezoekers, het bedrijfsleven 

en toeristen. 

Om de culturele as door te trekken naar het 

Droogdokkeneiland wordt er een duidelijke 

verbinding gemaakt tussen de Montevideowijk en 

het Droogdokkeneiland. Deze verbinding draagt 

er zorg voor dat de culturele as zowel door snel 

als langzaam verkeer betreden kan worden. De 

verbinding sluit aan op de droogdokkenstrip, 

waardoor mensen uitgebreid door dit gebied kunnen 

dwalen; een gebied vol historie en verschillende 

culturele en recreatieve mogelijkheden. 

53 
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Droogdokken als onderdeel van het kun5fmatig 

landschap 

De droogdokkenstrip vormt een bijzonder 

gecultiveerd landschap. Een industrieel landschap 

waarin werktuigen een grote rol spelen. De 

droogdokken kunnen hierin ook als grote werktuigen 

gezien worden. Ze zijn immers een hulpmiddel bij de 

scheepsbouw. 

De negen dokken vormen met het maaiveld waarin 

ze verzonken liggen een bijzonder landschap. Een 

kunstmatig landschap dot zich kenmerkt door een 

open karakter en ruwe sfeer. 

De verdiepte gaten zijn hierbinnen te ervaren als 

maaiveld, dot op verschillende plaatsen ingedeukt 

is. Het hele landschap is don ook te vatten, ofwel te 

ontdekken. Via de verschillende doktrappen is het 

hele landschap te doorkruizen. Men kan niet alleen 

om de dokken bewegen, moor men kan er ook in en 

bijvoorbeeld de sluisdeuren bereiken. 

Dit maaiveld maakt de droogdokken bijzonder door 

zijn speciale ondergrondse ligging en de ligging 

tussen de massieve wanden. In het ontwerp zal dit 

don ook gestalte moeten krijgen. 

Het open karakter komt ook tot uiting in de wijze 

waarop voertuigen zich door het gebied bewegen. 

Deze kunnen in principe overal komen en gestald 

worden. 

-----

droogdokk n 

boven: De aansluitingen van 
de trappen van de droogdokken 
op het kunstmatlg landschap. 

onder: Scheepswerf vormt een 
kunstrnatig landschap. 



rechts: Sfeerbeelden van de 

droogdookenstrip 

onder: Panorama gemaakt ten 

noorden van de droogdokken 

9 en 10. 

Sfeer op de scheepsw erf 

Alles op het Droogdokkeneiland ademt een maritieme 

sfeer uit. Aan de westzijde ligt de Scheide waar de 

scheepvaart nog steeds op voile gang is, en aan 

de oostzijde het Kattendijkdok met aan de kop het 

monumentale havenhuis. 

Het kabbelende water van het Kattendijkdok, de 

robuuste kasseien, het staal van de schepen, het 

baksteen van de omliggende bebouwing en het 

beton van de droogdokken geven het gebied een 

unieke en pure rauwe uitstraling die deze plek eigen 

is. 

Aan de noord- en zuidzijde zijn verschillende 

sluizen gelegen die toegang verlenen tot de 

moderne haven en het Kattendijkdok. Aan deze 

sluizen staan verschillende bouwwerken, zoals 

sluiswachterswoningen en pomphuizen. Allen zijn dit 

rijk gedecoreerde bouwwerken die getuigen van 

de economische welvaart die de haven Antwerpen 

heeft gebracht. 

Centraal op het eiland staan nog enkele loodsen. 

Deze zijn tot op heden nog in gebruik en hebben, 

hoewel1 minder versierd, eenzelfde robuuste 
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maritieme uitstraling die het gebied zo kenmerkt. 

Het gebied is mysterieus en laat zich steeds op een 

andere manier ontdekken, waardoor het interessant 

wordt om door het gebied te bewegen en van alle 

aspecten te gaan proeven. In het bijzonder geldt 

dit voor de droogdokken. Dit zijn de hoogtepunten 

van de sfeer die het Droogdokkeneiland kenmerkt. 

Bovendien zijn ze getuige van de functie van het 

scheepsherstel wat jarenlang een plaats heeft 

gehad op deze plek. 

Op het moment dat men zich in de dokken bevindt, 

ontstaat er een spanning. De wetenschap dat je je 

onder de waterspiegel bevindt is hier debet aan. 

Maar vooral ook het feit dat je van het water 

56 gescheiden wordt door een houten sluisdeur die het 

water nog door laat sijpelen. Het schip dat op het 

droge ligt en plots op een andere manier zichtbaar 

is. Dit geeft een spanning die de ruimte een extra 

dimensie meegeeft en daardoor wellicht ook onze 

aandacht heeft gekregen. 

boven: De maritieme uitstraling 
en ruwe materialen van het 
Droogdakkeneiland. 

onder: Een schip op het 
droge, dat balanceert op de 
kielblokken. 



D e d r 0 0 g d 0 k k e n 9 & 1 0 
De droogdokken ademen een rauwe maritieme De drie fasen van het droogdok 

sfeer uit die ik eerder heb omschreven. Ze zijn echter Het droogdok kan in drie fasen verkeren. Een fase 

ook op een meer rationele manier te beschouwen, waarin het dok niet in gebruik is, en het eigenlijk 

waarbij te zien is dot a lie onderdelen van het dok een zijn ruimte verbergt voor degene die deze dokken 

functie hebben en door hun functionaliteit bijdragen niet kent. Een andere fase waarin het dok in volle 

in de esthetische kwaliteit van het droogdok. glorie is te bewonderen; er ligt een schip in het 

De droogdokken zijn de elementen die het dok en havenarbeiders zijn er aan het werk. Bij de 

Droogdokkeneiland bijzonder maken ten opzichte laatste fase is het dok niet in gebruik, maar wel 

van de rest van 'het Eilandje.' Ze getuigen van de drooggelegd. Op dit moment is het hele dok een 

industriele historie van het gebied; een plek waar grote ruimte die een bijzondere school heeft. 

veel dynamiek is geweest. Een plek waar men volop Het dok is het meest interessant op het moment 

bezig was met het onderhoud van schepen en alles dot deze in gebruik is en er gewerkt wordt. Er 

wot ermee te maken had. ontstaat een soort grote mierenhoop die bestaat 

uit havenarbeiders, kranen en het schip welke in 

het droogdok ligt. In deze fase worden er veel 57 

bewegingen gemaakt door het kunstmatig landschap 

om het schip te realiseren of herstellen. 

Het 'zwevende schip' draagt bij aan de dynamiek. 

Het schip maakt in het dok een nieuwe ruimte die 

meer afgesloten is, maar toch contact heeft met het 

maaiveld door het licht dat tussen de rand van het 

droogdok en het schip doorvalt. 

Dit maakt het ook mogelijk om het dok in te 'gluren' 

en te zien wot er op de dokvloeren gebeurt. Dit 

gluren zorgt ervoor dot er contact ontstaat tussen het 

maaiveld en de dokvloer. Deze eigenschap ontstaat 

indirect uit de vorm van het droogdok en het schip 

dat erin ligt, moor vormt hierdoor niet een minder 

uitzonderlijke eigenschap van het droogdok. 



Maat en schaal 

De school van het dok heeft twee dimensies. De 

droogdokken zijn erg long en bezitten in verhouding 

een kleine breedte en diepte. Voor dok 9 is de lengte 

l 40m, de breedte 21,2m en de diepte 8,5m, voor 

droogdok 1 0 is dit respectievelijk 90m bij 1 6,5m en 

7,5m diepte. Hierdoor bezitten de droogdokken in 

de breedterichting een meer vatbaardere school. 

Het grote verschil tussen de breedte en de lengte 

maakt dot het dok zo'n duidelijke richting heeft, wot 

nog eens benadrukt wordt door de ritmiek van de 

getraptheid van de wanden en de ritmiek van de 

kielblokken op de bodem. 

Als mens voel je je in deze grote ruimte klein. Dot 

56 verandert echter op het moment dot er een schip in 

het dok 'zweeft'. Dit transformeert de ruimte naar 

een ruimte met een meer vatbaardere school en 

verschillende doorzichten. 

boven: De getraptheid van de 

droogdokwanden en ritmiek 
van de kielblokken. 

onder: De schaal van de 

ruimte die de droogdokwanden 
omsluit. 



Om de schaal van het dok te verduidelijken is deze 59 

weergegeven als het schema waarin Leonardo 

Da Vinci zijn gulden sneden weergaf. Dit is een 

afbeelding van een persoon die zijn armen en benen 

strekt en ze daarbij verschillende hoeken laat ma ken. 

Het lichaam blijkt dan te passen in een vierkant en 

een cirkel met beiden als zwaartepunt de navel. 

Deze kubus en cirkel representeren de persoonlijke 

reikwijdte van een persoon. Het vierkant is hierbij 

ongeveer 1,8m bij 1,8m. 

Door dit figuur te herhalen in het dok ontstaat er een 

schema zoals hierboven weergegeven. Uit dit schema 

is de lengte en breedteverhouding van het dok af te 

leiden. Het bovenste schema geldt voor droogdok 9 

en is in de rechter figuur doorgeprojecteerd over het 

hele dokkencomplex. 



Structuur 

De droogdokken zijn gebouwd als industrieel object 

of hulpmiddel bij het scheepsherstel. Alles van het 

dok staat ten dienste van het droogleggen van de 

schepen en het scheppen van de mogelijkheden om 

de bodem van deze schepen te kunnen bereiken 

en bewerken. De elementen die zich rond de 

droogdokken bevinden dragen alien bij in deze 

functiona liteit. 

De droogdokken hebben een eenvoudige structuur 

die afgeleid is van de vorm van de schepen die 

erin bewerkt werden. Zo zijn de getrapte wanden 

gemaakt om schepen met een niet platte bodem te 

kunnen stutten. De rigide structuur is onder te verdelen 

60 in een structuur die de beweging van de arbeiders 

ondersteund en een structuur die de beweging van 

de schepen ondersteund. 

De structuur voor de schepen bestaat uit de 

sluisdeuren, -die samen met de riolering welke zich 

in de dokwanden bevindt, de spil zijn in het regelen 

van het droogzetten of vol laten stromen van het 

droogdok-, en de kielblokken die in een regelmatig 

patroon op de dokvloer staan. Dit zijn de elementen 

waarop de schepen gecentreerd worden en rusten 

op het moment dat ze in het dok staan. 

Het persoonsverkeer, het droogdok in en uit, 

geschiedt via trappen en ladders. Deze zijn met een 

regelmaat geplaatst in de dokwanden. Hierdoor 

zijn de afstanden die door het dok gelopen moeten 

worden verkleind en kon men efficient te werk 

gaon. 

boven : De structuur van de 
droogdokken uit zich in ritmes 
van trappen, ladders en 
kielblokken. 



boven: De betonnen trappen 
van de droogdokken. 

ender: De betonlagen waaruit 
het droogok opgebouwd ls. 

De trappen zijn hierbij bijzondere elementen 

geworden. Ze breken in op de lineaire structuur van 

het dok. Hierdoor zijn ze aanwezig a ls duidelijke 

gaten in de wand, waarin ze verstopt zitten. Ze 

bestaan uit twee delen, twee stukken trap met 

daartussen een soort glijbaan. Dit werd gebruikt 

om verschillende zware spullen het dok in en uit te 

kunnen slepen zonder dat hier altijd een kraan of 

ander hulpmiddel voor nodig was. 

Moteriaal 

De droogdokken vormen een grote monoliet 

die in de grond verzonken ligt. Hierin vormen de 

droogdokken 8, 9 en 1 0 een uitzondering op de 

overige droogdokken. Deze zijn gemaakt van een 

gestapelde constructie van natuursteen. 

De droogdokken op het noorden van het 

Droogdokkeneiland zijn vervaardigd uit een 

moderner materiaal, beton. Dit beton is zeer ruw 

en laat het toeslagmateriaal, grind, dat gebruikt is 

duidelijk zien. De kleur van het beton is overwegend 

grijs bruin en her en der heeft mosgroei er vat op 

gekregen. Dit versterkt de ruwe maritieme uitstraling 

van het gebied. 

De droogdokken zijn opgebouwd uit lagen beton, 

welke ongeveer 1 5 tot 20 centimeter zi jn. Hierdoor 

ontstaan naast het getrapte lijnenpatroon, het 

'grondmonster' waaraan te zien is uit hoeveel lagen 

beton het droogdok opgebouwd is. 

De ladders, rioleringsroosters en overige materialen 

in het droogdok zijn vervaardigd uit staal. 
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De dokeinden 

De bijzondere plekken binnen het droogdok zijn de 

uiteinden. Aan de sluiszijde zit een houten sluisdeur 

die het gat scheidt van het water. 

De andere kop van het dok valt op door de trap 

die hier gesitueerd is. De langgerekte getrapte 

betonnen wanden draaien hier richting elkaar en 

maken de ruimte af met als verbindend element een 

trap. 

De koppen van het dok zijn voor mij de meest 

bijzondere plekken binnen de droogdokken. Dit 

zijn de plekken waar ze afgemaakt worden. Hier 

bevonden zich de hoofdentrees van het dok. Zowel 

voor de schepen en het water -de sluisdeur- als voor 

62 de havenarbeiders -de trap-. 

Aan de westzijde van het dok, krullen de getrapte 

wanden noor elkoor toe. Het enige wot de twee 

wonden van elkoor scheidt is een trap die centrool 

op de lengteos van het dok ligt. Deze vormt de 

ofronding van het dok, en lijkt hoost een hoofdentree 

geweest te zijn, die orbeiders gebruikten om het dok 

te betreden. 

Niet olleen in deze zin verschilt deze trap wezenlijk 

van de overige troppen in de dokken, het gebeurt 

ook op een esthetische monier. De overige troppen 

zijn deels overdekt, woordoor deze meer gesloten 

zijn. De trap oon het dokeind is compleet open en 

krijgt hierdoor en door zijn situering de functie van 

een hoofdentree. 

Door de getroptheid van de dokwonden krijgt deze 

plek een uitstroling van een Romeins amphitheater. 

Een theater waarin schepen bewonderd kunnen 

worden. 

Bij benadering is dit decor nog niet zichtbaar, enkel 

het feit dot er een uitholling in het mooiveld zit. Bij 

verdere benodering van het dok openboort de 

kwoliteit van deze ruimte zich steeds meer. 

onder: Het dokuiteinde 

aan de landzijde van het 
Oroogdokkeneiland. Waar 

de wanden droogdokwanden 

samenkomen worden deze 

verbonden door de hoofdtrap 
van het droogdok. 



ender: De sluisdeur van het 
droogdok vormt de barriere 
tussen de droogdokvloer en 
he1 water. 

De sluisdeur is bijzonder doordat het een functie 

heeft als 'bewegende barriere'. Dit onderdeel van 

het dok zorgt er in combinatie met de riolering op 

de bodem voor of het dok vol 6f leeg kan staan. Op 

het moment dot deze gesloten is, zorgt deze sluisdeur 

er echter wel voor dot het water dot zich erachter 

bevindt letterlijk hoorbaar is. Het water sijpelt door 

de deuren, en spuit er op sommige plaatsen zelfs 

uit. Hierdoor wordt men zich bewust van het feit dot 

men zich onder de waterspiegel bevindt en dot de 

grens tussen droog en not hier heel klein is. 

De sluisdeuren symboliseren de spanning die in het 

dok aanwezig is. Het mos groeit hier op het beton 

en de varens groeien her en der in het hout. Dit 

maakt de plek tot een plaats die sli jtage vertoont, 63 

waar gewerkt is, waar geleefd is, kortom waar 

geschiedenis ligt. 



Potenties van de nieuwe situatie 

De twee droogdokken zullen in de ontwerpfase 

een gebouw gaan worden. Om deze reden zijn er 

in de dwarsdoorsneden een aantal verbindingen 

onderzocht die mogelijkheden zouden bieden 

om het gebouw visueel en misschien in de interne 

infrastructuur op elkaar aan te laten sluiten. 

De mogelijkheden concentreren zich op de manier hoe 

de dokvloeren al dan niet via een ander volume met 

elkaar verbonden kunnen worden. Dit kan gebeuren 

via het maaiveld, of via de ondergrondse ruimte die 

zich onder het maaiveld en tussen de dokwanden 

bevinden. Deze ruimte kan gezien worden als een 

tussendok welke ontstaat doordat de wanden van 

64 de droogdokken ook aan de buitenzijde van de 

droogdokken getrapt zijn. 

Dit tussendok kan een aanvulling vormen op de 

droogdokvloeren en kan bovendien een relatie 

aangaan met het maaiveld. Een combinatie van 

de eerste drie dwarsdoorsnedes lijkt het meest 

uitdagend. In deze situatie krijgen niet alleen de 

droogdokvloeren een relatie met elkaar, maar ook 

de tussenruimte krijgt er een relatie mee. Bovendien 

ontstaat hierbij ook de mogelijkheid om een verticale 

relatie te leggen met het maaiveld. 

Relatie tussen volume op het 

maaiveld en het droogdok. 

Relatie tussen ondergrondse 

ruimte en de het droogdak. 

Relatie tussen gelijkvloerse 

ondergrondse ruimte en de 

het droogdok. 



Verschillende real schema's 
;?ijn te combineren tot 
onderstaande schema's 
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Architectuur beweging , 
dynamiek· de Universiteits-
bibliohteek van Utrecht. 

ontwerp van Wiel Arets. Zi 
einde van dit hoofdstuk voor 

een verdere toelichting. 



A r c h t ectuur 

Betekenis van bew gen 
Beweging is op vele wijzen te interpreteren. 

Het Engels en Nederlands geven verschillende 

omschrijvingen die horen bij dit woord. Dit goat 

van de letterlijke verplaatsing van het lichaam tot 

-'moving'- verhuizen. De belangrijkste betekenissen 

waar het in dit onderzoek om draait zijn de volgende 

drie: 

zich verroeren, verandering van 

plaats, in beweging komen 

aansporen, ofwel iemand in 

beweging brengen 

iemand ontroeren, emotioneel 

raken (Engels Emotion) 

Deze betekenissen zijn het uitgangspunt van 

waaruit 'beweging' onderzocht wordt. Hierbij go ik 

voornamelijk uit van de activiteit van het menselijk 

lichaam en zijn positie in zijn omgeving. Onderzoek 

naar de manier waarop deze zich door een ruimte 

verplaatst, heeft daarbij een zeer bepalende rol. 

e n b e w e g n g 
Beweging V$. lichaam 
Of het nu in de emotionele of functionele betekenis 

is, bewegen doen wij met ons lichaam. Bewegen is 

bovendien een manier van non-verbale communicatie. 

Het is een tool die betrekking heeft op onze totale 

leefomgeving. De omgeving is hieraan onderhevig 

en kan er invloed op uitoefenen. Deze tool kan een 

instrument zijn tot de ontwikkeling van architectuur. 

De relatie die hierbij bestudeerd dient te worden, 

speelt zich grotendeels of in het onderzoeksveld dot 

ligt tussen het menselijk lichaam en ruimte. 

Het lichaam wordt hier beschouwd als een 

bewegingsinstrument. Het biedt ons mogelijkheden 

om gedachten om te zetten in acties. Dit speelt zich 

of in allerlei sferen met grote en kleine schalen, moor 

belangrijk hierbij is dot het lichaam ervoor zorgt 

dot we dingen kunnen doen, zoals ons verplaatsen. 

Samen met ons lichaam bevinden wij ons altijd in een 

ruimte. Deze kan wel of niet begrensd zijn. Het is het 

hulpmiddel waarmee wij door de ruimte bewegen, 

onszelf eraan blootstellen en hem ook functioneel 

gebruiken. 

Door de directe relatie tussen het lichaam en de 

ruimte stoat onze omgeving in relatie tot een 

bepaalde school; de menselijke moat. De meest 

eenvoudige dingen om ons heen zijn ontworpen op 

onze ergonomie. Dit goat van klein naar groot. Een 

trapleuning en een deurklink zijn zo gedimensioneerd 

dot deze grijpbaar zijn met ons handen. Auto's 

hebben een vorm die het ons mogelijk maakt snel 

en comfortabel te reizen, bovendien heeft het 

afmetingen en vormen die het ons mogelijk maken 

dit op een veilig manier te doen. 

De directe verhouding tussen het lichaam en de 

omgeving blijkt onder meer uit vele onderzoeken 
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die bekende kunstenaars en architecten naar de 

gemiddelde afmetingen en verhoudingen ervan 

gedaan hebben en de maatsystemen die ze ervan 

afgeleid zijn. De Egyptenaren -meten met de 

spanwijdte tussen de armen-, Leonardo Da Vinci in 

de Renaissance met de 'gulden snede', de uitwerking 

ervan door de wiskundige Fibonacci en Le Corbusier 

met 'Le Modulor'. 

Wetenschap van de proporties van het menselijk 

lichaam is wetenschap van de mogelijkheden 

van het lichaam. Het helpt bij de bestudering van 

verschillende routes en hoe men wil dat deze in de 

ruimte gebruikt worden. De manier waarop de mens 

de ruimte interpreteert is hier ook onderdeel van. 

Danskunst vs. lichaam 
Bewegingskunst kan een inzicht bieden in de 

verhouding tussen het menselijk lichaam en de 

ruimte. Danskunst en kinematografle zijn bij 

uitstek vakgebieden die zich bezighouden met het 

vastleggen van bewegingen van het lichaam. Hierin 

wordt vaak gespeeld met de indruk die men heeft 

van de omgeving. 

Een van de eerste choreografen en architecten 

die zich bezig hield met het vastleggen van 

lichaamsbeweging in een geschreven taal is Rudolf 

von Laban*l. Voor alle denkbare bewegingsvormen 

van het lichaam heeft hij een systeem van tekens 

ontworpen waarin deze vastgelegd kunnen worden. 

Veel dansacademies en choreografen maken 

tegenwoordig nog gebruik van dit systeem of een 

afgeleidde ervan. Het systeem staat ook wel bekend 

onder de 'Labannotatie'. Het interessante aspect zit 

niet zozeer in het systeem zelf, maar in de gedachten 

die het tot ontwikkeling hebben gebracht. 

boven: De gulden snede van 
Leonardo da Vinci 

onder: 'Le Modular' van Le 

Corbusier. 

,,, 1 Rudolf van Laban, 

Hongaarse Architect en 
Choreograaf, 1879- '1 S~8 



rechts: Verschillende oefeningen 
van Rudolf van Laban t r 
verkenning van de kinesfeer. 

•2 Rudolf van Laban in 
Choreutiks 

'Wal we niel kunnen waarnemen mel onze zinluigen 
van de las/ b!tifl onwerke!t/k, en hel beslaan ervan 
word! onlkend loldal inluilie of onderzoek de unieke 

en universe/e ro/ van beweging a/s zichlbaar aspect 
van de ruimle onldekl. Beweging is -zo bezien, levende 
archtlecluur- levend zowel in de zin van veranderende 
p/aalsing a/s veranderende cohesie. "'2 

Om bewegingen te kunnen beschrijven en het 

menselijk lichaam te begrijpen deelt Laban de ruimte 

waarin wij ons bevinden op in twee onderdelen. Hij 

benoemt de persoonlijke en de dynamische ruimte. 

De persoonlijke ruimte bestaat uit de ruimte die het 

lichaam zelf inneemt samen met de ruimte die een 

persoon theoretisch met zijn ledematen kan bereiken. 

Het goat om hier om de ruimte die te bereiken is 

zonder dot het zwaartepunt van het lichaam zich 

verplaatst. Dit is samen te vatten als de kinesfeer. De 

persoonlijke ruimte beweegt altijd met de persoon 

mee. Het lichaam en zijn kinesfeer zijn per definitie 

met elkaar verbonden. 

Binnen de kinesfeer maakt het lichaam bewegingen 

die omschreven kunnen worden als bogen. Dit komt 

voort uit de bouw van het lichaam. De mechaniek 

van het lichaam is opgebouwd uit assen, botten, en 

scharnieren -de gewrichten- die deze bewegingen 

mogelijk maken. 

leder lichaamsdeel heeft binnen de kinesfeer zijn 

eigen bereik en mogelijkheden. Bepaalde ruimten 

kunnen we bijvoorbeeld met de armen beter bereiken 

don met de voeten. Om een plek boven ons hoofd 

te bereiken zullen we don ook eerder onze a rmen 

gebruiken don onze voeten. Op het moment dot we 

het wel met onze voeten doen don zullen we ons 

beduidend minder gemakkelijk voelen. 
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'Anders' bewegen ofwel het maken van bewegingen 

die niet regulier zijn, kan ervoor zorgen dat men zich 

op een andere manier dan gewoonlijk in de ruimte 

bevindt. Binnen de persoonlijke ruimte omschrijft 

Laban een aantal oefeningen die in deze ervaring 

kunnen resulteren. Deze laten het lichaam flguren 

omschrijven die binnen de persoonlijke ruimte te 

ontdekken zijn. Ze zijn afgeleid van de flguren die 

Plato*3 omschrijft; de kubus, de tetrahedron, de 

octahedron en de icosahedron. 

Vereenvoudiging van het aanzicht van het lichaam 

brengt ons tot een tweetal assen. Een verticale die 

te plaatsen is van het hoofd tot de voeten en een 

horizontale die links en rechts van de verticale as 

omschrijft. 

Rond deze assen is het lichaam in te delen in drie 

verschillende bewegingszones. De hoge zone 

(hoofd}, de middenzone (armen) en de lage zone 

(benen). Dit lichaam is te plaatsen in een pentagon 

of cirkel zoals Da Vinci al eerder heeft gedaan. De 

verbindingen tussen de eindpunten van de assen 

die zich in de zone bevinden, verhouden zich op dit 

moment tot de gulden snede. 

Op het moment dat we een van de twee assen van 

het aanzicht van het lichaam doorbreken verplaatst 

ons gewicht zich. Het lichaam gaat op dat moment 

een diagonaal omschrijven. De symmetrie van het 

lichaam wordt hierbij doorbroken. Een deel is op 

dat moment passief en een ander deel actief. 

De persoonlijke ruimte beperkt zich tot de 

bewegingen binnen het bereik van het lichaam. 

Op het moment dat de symmetrie van het lichaam 

doorbroken wordt en het gewicht van het lichaam zich 

verplaatst, kunnen we stellen dat de kinesfeer een 

nieuwe ruimte binnendringt. De ruimte waarbinnen 

deze verplaatsing plaatsvindt of theoretisch in 

plaats zou kunnen gaan vinden, wordt benoemd als 

de dynamische ruimte of de dynamosfeer. Dit is de 

ruimte waarin wij onze verplaatsende bewegingen 

ma ken. 

De kinesfeer en dynamosfeer bestaan niet zonder 

elkaar. De lichamelijke functies en de activiteit die 

deze ontplooien zijn resultanten van elkaar. De twee 

hebben elkaar nodig om beweging functioneel te 

maken. Deze bewegingen zijn terug te brengen tot 

zes richtingen; hoog en laag, links en recht, voor en 

achter. Dit zijn de richtingen van de dynamosfeer. 

De kubus is de meest eenvoudige vorm die de 

richtingen van de dynamosfeer omschrijft. De drie 

dimensies komen hier in de zuiverste vorm samen. De 

binnenruimtes waarin wij ons grotendeels van de tijd 

bevinden, bezitten deze 'kubistische' eigenschappen 

links : De zoneverdeling en 
assen van het lichaarn volgens 
de theorie van Laban. 

• 3 Laban ver.vijst hier naar 
de dialogen van Plato, 
voornamelijk de Timaeus' . In 

dit stuk reduceert Plato de 
vier elementen der natuur tot 

driehoeken . Hiervan maakte 
hij vier perfecte geometrische 
vormen . Laban gebru ikt deze 

bij zijn oefeningen in de 
kinesfeer. 



. 4 Rudolf van Laban in 

Choreutiks 

ook. De dynamiek binnen deze ruimte ontstaat 

door de transformaties en andere vormen die 

erin te ontdekken zijn. Laban omschrijft hiervoor 

dansoefeningen die dit kunnen verduidelijken. 

Het lichaam is dus in stoat ruimten die de natuur of 

architectuur hem geeft te ontdekken. Om dit mogelijk 

te maken moet de kinesfeer door de dynamosfeer 

bewegen. Dit maakt architectuur dynamisch en 

levendig. Levendig door wisselende posities en 

verschillen in samenhang. 

De samenhang ontstaat hier uit de verhoudingen 

en proporties van de verschillende onderdelen 

van de ruimte. In een gebouw ontstaat dit wanneer 

er een juiste -of misschien beter een interessante

verhouding is tussen de ritmes van de ruimte, de 

materialen en de beweging van de mens die zich 

erin bevindt. De vormen worden in het ontwerp 

bepaald door de functies en de bewegingen die 

erin en omheen plaats moeten goon vinden. Ruimte 

is hierbij niet een begrip als 'leegte', moor meer als 

een 'bewegingsvrijheid'. 

'Lege rvimle bestaal met, in legendee/, rvimle is 
een overvo/le geft/ktijdige beweging. De 1llvs1e van 
/ege rvimle koml voorl vii de 1dee dot waarnemen 
p/aalsvindl door m1ddel van een opeenvolging van 
momenlopnames. Wal de geest waarneeml is echler 

meer don een geisoleerd dela1%· hel is een llide!t/ke 
sltlstand van hel vniversvm. Zo een momenlopname is 

alti;d een concenlral1e van de oneindige lase van de 
groolsle vniversele slroom. "'4 

De 'lege' ruimte bestaat uit bewegingen die erdoor 

te maken zijn. We interpreteren hem door 'shots' te 

maken tijdens onze verplaatsing er door- en omheen. 

Door het maken van deze 'shots' begrijpen we ruimte 

vanuit een stilstaande situatie en wordt deze in onze 

gedachten ook ingedeeld in begrippen als voor en 

achter. In werkelijkheid ervaren we het echter als een 

plek waardoor we een ononderbroken beweging 

maken. We vormen er een continue stroom in, 

waardoor de plaatsbegrippen- bijvoorbeeld voor 

en achter- steeds van positie veranderen. 

Een ruimte waarin we ons bevinden biedt ons hierbij 

nooit een totaaloverzicht. We verkrijgen dit alleen 

door de continue stroom te analyseren en om te 

vormen tot een herinnering. Deze herinnering helpt 

ons een beeld te krijgen van hoe g root de ruimte 

is en op welke positie we ons ten opzichte van de 

begrenzingen ervan bevinden. 

Beweging vs. emotie 
Het lichaam is naast een instrument waarmee 

bewogen kan worden ook een instrument van de 

geest. Lichaam en geest zijn in een levende fase 

onafscheidelijk. De combinatie biedt de mogelijkheid 

onze gedachten werkelijk te maken. Vaak goat 

dit onbewust, moor elke beweging -inclusief de 

ademhaling- wordt aangestuurd door ons brein. 

Hier krijgen gevoelens en emoties gestalte. Hieruit 

komt wellicht voort dot onze manier van bewegen 

en onze gemoedstoestand ook met elkaar te maken 

hebben. lemand die agressief is beweegt immers 

anders don iemand die verliefd is. Emotie van het 

moment is don ook bepalend voor de vorm van de 

lichamelijke beweging op dot moment. 

Dit verschil is goed zichtbaar bij een sprintwedstri jd. 

Van te voren heeft iedereen hetzelfde gespannen 

gevoel, moor bij de finish komt er iets los. De winnaar 

gooit zijn armen in de lucht en maakt zich groot. De 

7 1 



72 

verliezers kruipen in hun schulp en hebben moeite 

met bijkomen van de prestatie. De emoties hebben 

hier duidelijk een omslag gemaakt en dot is te zien 

in de manier van bewegen van de sporters. 

Emotie is afhankelijk van een groot aantal factoren 

waarop architectuur niet altijd invloed uit kan 

oefenen. Toch zijn er gebouwen die bij bepaalde 

mensen een emotie losweken. Deze gaan vaak 

gepaard met de associatie die de betreffende 

personen erbij hebben wot vervolgens weer tot 

bepaalde gevoelens leidt. Voor ieder individu is dit 

echter anders, net als smaak. Er volt dus niet direct 

mee te ontwerpen. De architect kan echter wel zijn 

eigen gevoelens gebruiken en zich met een brede 

mensenkennis proberen in anderen te verplaatsen. 

Hiermee kan getest worden in hoeverre een gebouw 

invloed uitoefend op de emotionele toestand van de 

gebruikers. 

Beweging vs. tijd 
Om de parameters die betrekking hebben op 

beweging te complementeren, dient er nog een 

aan toegevoegd te worden; tijd. Aon het begin van 

de 20ste eeuw is dit begrip aan de architectuur 

toegevoegd. Daar is het besef ontstaan dot tijd 

en tijdsbeleving ook een wezenlijk onderdeel van 

de ruimte zijn. Het besef van de factoren die van 

invloed zijn op het tijdsbesef kunnen de werkelijke 

tijd laten zien of juist ontkennen. 

Een casino is hier een goed voorbeeld van. In deze 

gebouwen is al het contact met de buitenwereld 

afgesloten en zijn alle overige manieren waarop 

we tijd kunnen waarnemen geelimineerd. Dit zorgt 

samen met onze focus, die hier ligt op de spanning 

van het gokken, dot het tijdsbesef verdwijnt. 

Hierdoor verblijft men longer in het casino en levert 

de wetenschap van het tijdsbesef voor het casino 

een economische meerwaarde op. 

Tijd of zoals in het vorige voorbeeld 'tijdloosheid' is 

een aspect dot meespeelt in de ruimtelijke ervaring. 

Zoals we al eerder geconcludeerd hebben is ruimte 

enkel te beleven door beweging er doorheen. Deze 

beweging legt beslag op een bepaalde tijd. Op 

deze wijze staan de parameters -lichaam, ruimte 

en tijd- met elkaar in contact. 

Jan Hoogstad *5 heeft een onderzoek gedaan naar 

de persoonlijke perceptie van de ruimte en de rol 

die hierbij weggelegd is voor het begrip tijd. In zijn links: Uitbundigheid en 

een onderzoek tracht hij ruimtelijke werking te deflnieren. verslagenheid na 

Hierbij maakt hij mensen bewust van de aspecten sprintwedstrijd. 

die hierop van invloed zijn. Hiermee geeft hij een 

visie op de ruimte die wellicht interessant kan zijn. 

Hij signaleert een ontwerpmethode die tegenstrijdig 

is met de ruimtestroom van Laban. Het goat hier om 

•5 Architect Jan Hoogstad doet 

verslag van dit onderzoek in zijn 

boek 'RuimteTijdBeweging'. 



rechts: Weergave van de 

Kubus van Sarte 

architectuur die slechts op enkele gezichtspunten 

ontworpen is, een soort ansichtkaartarchitectuur. 

Dit is vreemd, want architectuur of ruimte worden 

ervaren door een continue stroom er om- en 

doorheen. Een gebouw zou dus niet ontworpen 

moeten kunnen worden op enkele standpunten, maar 

op de beweging die in de buurt ervan plaatsvinden, 

dit is namelijk gelijk aan de wijze waarop we een 

vorm of ruimte verkennen. 

Het is de uitdaging een bouwwerk vanuit zoveel 

mogelijk standpunten een interessant aanzien te 

geven, zodat de stromen die erbij gemaakt worden 

interessant zijn of om deze te componeren tot een 

stroom met een aantal hoogtepunten. Bij deze 

stromen spelen ook nog andere factoren een rol; 

weersomstandigheden en de orientatie van een 
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kavel kunnen hierop van invloed zijn. In een ideaal 

scenario worden deze gebruikt om de stroom vorm 

te geven. 

Herinnering en verhoudingen helpen ons de ruimte te 

interpreteren. Ze maken onderdeel van de ruimte uit 

en hebben invloed op de manier waarop we deze 

gebruiken of -in functionele zin- kunnen gebruiken. 

Ruimte vormen we in ons hoofd door verhoudingen 

te omschrijven met behulp van herinneringen of 

referenties die we hebben van andere ruimten. Dit 

impliceert dot een ervaren persoon ruimtes beter en 

sneller kan analyseren. 

De afmetingen van een ruimte kunnen we enkel 

dimensioneren ten opzichte van elkaar en door 

deze te koppelen aan onze overige ruimtelijke 

ervaringen. Er bestaat dus een verschil tussen de 

ruimte die we meten en ervaren. De verhoudingen 

van de drie d imensies zijn hierop van invloed. Het 

verschil betekent dot we met bepaalde middelen de 

perceptie van de ruimte kunnen be'i"nvloedden. Denk 

hierbij aan de verschillen die in de waarneming 

ontstaan wanneer een ruimte vanuit een grote of 

juist een kleinere ruimte benaderd wordt. 

Waarnemen zorgt ervoor dot we ergens een 

beeld van kunnen gaan vormen. Beeldvorming is 

een resultante van waarneming. De fllosoof Jean

Paul Sartre verduidelijkt dit aan de hand van 

een dobbelsteen zonder ogen. Hij stelt dot men 

theoretisch gezien pas zeker kan weten dot iets 

een kubus is, als men alle zes de zijden daarvan 

heeft waargenomen. De zes zijden zijn echter nooit 

op hetzelfde moment te zien. Men kan er maximaal 

twee of drie tegeli jk zien, die zich op dot moment 

niet eens als kubus voordoen maar als verdtraaide 

rechthoeken. Volgens Sartre vormt iemand zich een 
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beeld van iets als synthese van de verschillende 

verschijningsvormen die een aantal waarnemingen 

hebben opgeleverd. 

De verkenning van de ruimte is hieruit resulterend 

afhankelijk van het waarnemen en vergelijken. De 

ruimtebeleving wordt opgebouwd uit een verzameling 

van ruimtebepalende beelden die opgedaan zijn bij 

verplaatsing om of door het object heen. Dit leidt 

tot de conclusie dot ruimte slechts te beleven is door 

beweging, of zoals Hoogstad stelt; 

Ruimte = tijd (+geheugen) x beweging 

Deze stelling vertelt dot ruimtebeleving een zaak 

van ervaring en ontdekking is, deze kan enkel 

gepaard gaan met verplaatsing door de ruimte. 

Op het moment dot men zich er niet van bewust is 

dot dit hierbij essentieel is, don is de zogenaamde 

ansichtkaartarchitectuur het hoogst haalbare. Beg rip 

hiervan is de basis waarmee bewegingen in een 

gebouw begrepen en gecreeerd kunnen worden. 

Hoogstad werkt de stelling uit door aan te nemen 

dot er twee wezenlijk verschillende ruimtelijk vormen 

zijn: 

de concentrische ruimte; een 

ruimte zonder richting die meer 

uitnodigt tot verblijven 

en de lineaire ruimte; deze 

roept vooral beweging op en 

benadrukt richtingen. 

Ruimten zijn de bouwstenen van architectuur 

en ruimte is pas te beleven door verschillen in 

waarneming, die optreden door de beweging 

erin. De ruimte onderwerpt ons aan een continu 

meetproces. Hierbij worden in gedachte, het kleine 

en het grote voortdurend in verhouding tot elkaar 

gesteld. De architectuur levert hierbij de parameters 

waar de vergelijking aan plaatsvindt. Niet alleen 

de ruimtelijke maatverhoudingen spelen hierbij rol, 

maar ook het tijdsverloop waarin de waarnemingen 

gedaan worden of kunnen worden. 

Bewustwording hiervan laat men nadenken over 

hoe er door een ruimte bewogen dient te worden 

en of bewegingen ergens doorheen of bijvoorbeeld 

overheen plaatsvinden. Dit is een andere 

ontwerpmethode don wanneer er uitgegaan wordt 

van de ruimtes die enkel bereikbaar dienen te zijn. 

links: On twerp van 
transforrnatorhuis voor de 

Zwi tserse spoorwegen, Herzog 
en de Meuron. 
Dit ontwerp speelt met de 
perceptie van een vorm. 

Vanaf meerdere hoeken lijkt 
het ontwerp een eenvoudige 
kubus, pas blj beweging 
eromheen laat het volume met 
aan een zijde een schuin vlak 

zich compleet interpreteren . 



Beweglng vs. snelheid 

Ruimte, tijd en het lichoom zijn de parameters die 

bewegingen omschrijven. We missen nu echter nog 

een belongrijke eigenschop van beweging; de 

snelheid. 

Snelheid is een resultonte van ofstond en tijd. Al 

onze bewegingen hebben een bepoolde snelheid. 

Grote geboren en snelle bewegingen merken we 

eerder op don kleine longzome bewegingen. Bij de 

kleine longzome beweging loten de parameters van 

de beweging weinig verschillen zien en daardoor 

merken we deze niet op. Bewegingen met een 

bepoolde snelheid vergroten de octiviteit in een 

gebouw, deze moeten don echter niet enkel van het 

longzome koliber zijn, moor ook niet enkel snel. De 

verschillen tussen bewegingen onderling loten ons 

een scolo oon verschillen ontdekken. De verschillen 

vergroten hierbij de levendigheid. Zien is een vorm 

van vergelijken en dit doen we door verschillen op 

te merken. 

De entourage is van invloed op de snelheid woormee 

we bewegen. Dit wil zeggen dot bewegingen oltijd 

ten opzichte van gegevens in de ruimte gebeuren. 

Dit zijn de elementen waoroon wij onze snelheid 

'oflezen'. 

Stijgen in een snelle glozen lift geeft bijvoorbeeld 

een sterkere sensotie don op grote hoogte vliegen 

met 800km per uur. 

Reizen met de trein geeft soms bijzondere effecten 

weer die betrekking hebben op onze perceptie van 

beweging en snelheid. Stel dot je in de trein zit en 

noost je op het perron stoat een ondere trein. Kijk 

je door het roam naor deze trein op het moment 

dot deze vertrekt. Dan ontstoot in het gevoel dot je 

zelf snelheid maakt. Kijk je don aan de andere kant 

het roam uit, don blijk je nog stil te staan. Dit is een 

bijzonder effect van onze gewoonte om onze positie 

en snelheid of te lezen aon dingen die gebeuren of 

stoon in onze omgeving. We meten ons gevoel voor 

de snelheid of oon het element woar we op dot 

moment de focus leggen. 

Uit de voorbeelden blijkt dot onze gevoelssnelheid 

ofhankelijk is van de objecten die in de ruimte 

aanwezig zijn en de verhoudingen van die ruimte. 

Bij eenzelfde snelheid is onze gevoelssnelheid hoger 

in een smalle kleine gong don door een grote open 

ruimte. 

Ritmes kunnen de ruimte een parameter geven 

woaraan wij onze snelheid kunnen oflezen. Ook dit 

is van invloed op ons gevoel. Een grote herholing 

zorgt ervoor dot we veel taferelen longs goon in 

een korte tijd. Hierdoor lijkt onze beweging door de 

ruimte ook snetler te zijn don wonneer de toferelen 

zich op een grotere ofstand bevinden. 

Herhalingen kunnen een beweging begeleiden. In de 

voorgrond geven ze ons de ruimte om er doorheen 

olle kanten op te kunnen kijken. Verderop vormen 

deze taferelen een wand die een richting begeleid. 

Hierdoor ontstaat een variant op de lineoire 

ruimte. 

Beweging vs. verrauingseffect 
Het verrossingseffect is een van de lootste 

onderdelen die een rol speelt bij onze bewegingen. 

We hebben vaok een focus, dit is de plek woor we 

noortoe bewegen. Deze verplootsing goat over een 

bepoolde route in de richting van de focus. Op het 

moment dot we gedurende deze route de ruimte 

hebben ge'interpreteerd als een lineoire ruimte en 

deze wordt plots doorbroken, don ontstaat er een 
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verrassing. Goede voorbeelden zijn de steegjes 

in bergdorpjes. Deze bieden ons voak plotsklaps 

een bijzonder uitzicht over de bergvallei. Deze 

verrossingen maken verploatsing interessant en de 

moeite waard. Om mensen te boeien en interesseren 

om een bepaalde route of te leggen zijn er een 

focus en een verrossingseffecten nodig. 

Beweging vs. dynamiek 
De beweging d ie in dit afstudee ronde rzoek een rol 

speelt is de beweg ing die een ruimte transformeert 

tot een ruimte waarin veel activiteit is. Architectuur en 

beweging is niet enkel de stilstaande status van het 

gebouw, moor ook de activiteiten die de gebruikers 

ervon ondernemen. 

Een ruimte woarin verschillende mogelijkheden 

tot verplaatsing gecreeerd worden en die een 

beweging ondersteunende functie heeft, vormt een 

dynamische ruimte. 

Dit vormt de basis die te gebruiken is in het verdere 

afstudeerproject. De aspecten die beweging 

bevorderen en het creeren van een dynamiek in 

een ruimte zorgen voor mij voor een bewegende of 

dynamische ruimte. Hierbij moet duidelijk zijn dot 

een verkeersruimte niet per deflnitie een dynamische 

ruimte vormt. Dit ontstaat door de ritmiek d ie er is 

tussen bewegingsruimte en ruimte woar rust is, of in 

de termen het verschil tussen ruimtes om te verblijven 

en ruimtes waardoor men zich verplaatst- de 

concentrische of de lineaire ruimte- . 

Om alles in het voorgoande wot meer grijpbaar te 

maken heb ik een aantal gebouwen uitgewerkt, die 

ik zelf ervaren heb. Deze gebouwen pakken in hun 

concept het feit dot er beweging door het gebouw 

of van het gebouw plaats kan vinden. In korte case 

study 's zal ik toelichten hoe mijn idee van dit concept 
boven: Het verschil tussen 

in deze gebouwen werkt. Het zijn de volgende een statische benadering en 

gebouwen: dynamische benadering van de 

Universiteitsbibliotheek Utrecht, 

Wiel Arets 

LF One Landschapshow, Weil 

am Rhein, Zaha Hadid 

brandweerkazerne Vitro, Weil 

am Rhein, 

Zaha Hadid 

ruimte . 

onder: Praktijkvoorbeeld van 

belevingsdynamiek we Ike 
voortkomt uit een ritme . 

Ol ijfboomvelden in Tunesie. 
Door beweging langs deze 

ve lden kla ppen de perspectieven 
door het ritme open en dicht 

en ontstaat er een interessante 
bewegingsbeleving. 



rechts: De dynamiek van 
de Universiteitsbiblioth el( 
uit zich in de open ruimte 
waarin verschillende zicht - en 
verkeersrelaties liggen. 

Unlversiteit bibliotheek Utrecht, Utrecht 

'zweven door de boeken' 
De universiteitsbibliotheek van Utrecht loot zien hoe 

beweging door een gebouw interessonte momenten 

op kon leveren en een ruimte kon dienen ols sociole 

motor voor elke gebruiker. 

'I wanted everyone in the building to be able to move 

freely and communication between people to have top 

priority.- The depots are the clouds that are hanging 
'loose' in the building. Around them and between them 
there are all sorts of things going on.' Wiel Arets 

In dit gebouw zijn er meerdere ingrepen te ontdekken 

die de communicotie, die de architect zo belangrijk 

acht, stimuleren. Dit zijn de routing, lichtinval, 

materiaal en de configuratie van de massa. 

De routing binnen het gebouw is zowel verticaal als 

horizontaal vormgegeven rondom een groot atrium 

welke het hele gebouw openbreekt. Door alle 

routing hierlangs te leggen, komt elke gebruiker in 

deze ruimte en heeft een overzicht over de ondere 

gebruikers die in het gebouw oanwezig zijn. De 

luie trap die de verticale verbinding in deze ruimte 

verzorgt, vormt een route die de gebruiker alle 

bijzondere elementen van het gebouw loot zien. 

De massa is zo geconfigureerd en 'uitgevoerd 

dot deze heel zwaar oogt en toch lijkt te zweven 

in de ruimte. Het zworte beton heeft door deze 

configuratie een zeer groot ruimtelijk effect. De 

lichtval heeft hier een groot oondeel in. Deze volt 

longs, over en onder de mossa's door. Dit zorgt 

voor een 'licht' effect binnen een constructie die wel 

degelijk een grote dimensie heeft. 

De massa's zijn zo geconfigureerd dot ze niet direct 

het gehele gebouw prijsgeven, moor toch wel 

nieuwsgierigheid opwekken. De nieuwsgierigheid 

over wot er zich achter, onder, boven of in deze 

mossa's plaatsvindt. In combinatie met de routing 

longs het atrium wordt dit getoond op een manier 

die niet voorspelboar en daarom zeer boeiend. 

De route door het gebouw is ontstoon uit de 

spanningsvelden die bestaan tussen obsorptie 

en confrontatie, geconcentreerd studeren en 

communicatie. De ruimten voor de versschillende 

'studiemomenten' hebben op verschillende monieren 

een ploats gekregen rondom het grote atrium of juist 

verder er vandoan. Hierdoor ontstoot een logische 

overgang in het gebouw die de bibliotheek zowel 
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een ontmoetingsplek (communicatie) als stilteplek Tentoon$telling5pavlljoenLFoneLandschapsshow, 

(concentratie) laat zijn, zonder dat hier duidelijke Weil am Rhein 
huisregels voor bestaan. 

De routing en conflguratie van het gebouw is met 

name aantrekkelijk in verhouding tot het subthema 

van dit afstudeerontwerp. De routing laat zien hoe 

het mogelijk is de mogelijkheden van een gebouw 

te laten zien, zonder hiermee direct overlast te 

veroorzaken. de conflguratie van de volumes zorgt 

ervoor dot er een bijzondere open ruimte ontstaat, 

waar elk gebouw onderdeel of elke afzonderlijke 

ruimte duidelijk een eigen plaats heeft. 

'een continue beweging opgaand in het 

landschap' 
In dit ontwerp beweging een bijzondere lading 

gekregen. Het is het tentoonstellingsgebouw voor 

de landschapsshow van 1999. Dit gebouw goat op 

een bijzondere wijze om met het landschap en de 

bestaande situatie waarin het ontwerp gerealiseerd 

diende te warden. 

'Whereas architecture generally channels, segments 

and closes, landscape opens, offers and suggest.' 

Zaha Hadid 

In het ontwerpproces is gezocht naar de 

eigenschappen van het landschap en de verschillen 

die er zijn in verhouding tot architectuur. Zoals het 

citaat al doet blijken, zijn grenzen in een landschap 

'zachter' en vaak makkelijker te overschrijden. De 

uitdaging in het ontwerp was om deze eigenschappen 

in het gebouw onder te brengen en hem hiermee te 

verbinden aan de rest van de landschapsshow. Dit 

moest gebeuren op een kavel dot de entree vormde 

tot een groat landschap met een meanderende 

topografle. 

Om deze reden is het gebouw ge"integreerd in het 

landschap als een beweging die uit meerdere routes 

bestaat. Het gebouw heeft zijn wortels bij de entree 

van het gebied en begeleid de route erin. 

Er kan een keuze gemaakt warden uit een drietal 

routes waarvan er twee longs het gebouw lopen 

en een er overheen. Op verschillende plaatsen 

zijn de routes aan elkaar verbonden waardoor 

links: Het licht dat de bibl iotheek 
binnerivalt transforrneert de 

sfeer in de ruirnte . 



rechts: De hal van het 

tentoonstellingspavi ljoen , waar 
een verkeersroute doorheen 
' beweegt' . 

Onder: Pe pl wearvandaan 
de beweging 11an het paviljoen 
word! aangezel . Links een 
route langs het gebouw en 
rechts een route over hel 

gebouw. 

er een continue beweging over, longs en door het 

landschapsgebouw ontstaat. De routes zijn hierbij de 

elementen die het gebouw in het landschap plaatsen 

en de ruimtes vormen. 

De grenzen van de verschillende ruimtes zijn subtiel 

gehouden en zorgen ervoor dot ook de binnenruimte 

als een grote ruimte ervaren kan worden. Beweging 

is ook hi er volop aanwezig, het goat hi er voornamelijk 

om de routing en de verplaatsing door het gebouw. 

Deze wordt op een aantal plaatsen begeleid door 

richtingen van kolommen en wanden die de weg 

'wijzen'. 

Het ontwerp is een voorbeeld van een architectuur 

die gebaseerd is op routing. Door de routes 

als dynamische objecten op te vatten zijn er 

verschillende taferelen ontstaan die het bezoeken en 

onderzoeken van het gebouw niet alleen beperken 

tot de binnenruimte van het gebouw. De topografie 

en het landschap worden er expliciet bij betrokken. 
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Brandweerkazerne Vitra, Weil am Rhein 

'een bewogen explosie' 
De brandweerkazerne van meubelbedrijf Vitro is het 

eerste ontwerp van Zaha Hadid dot gerealiseerd is. 

Zij kreeg in 1989 de opdracht voor het ontwerp wot 

vervolgens in 1994 opgeleverd is. 

'The whole building is movement, frozen. It expresses 

the tension of being on the alert, and the potential to 
explode into action at any moment.' Zaha Hadid 

Het gebouw is ontworpen als een voortzetting van het 

landschap waarbinnen het een plaats krijgt. Door dit 

te doen volt het gebouw niet weg ten opzichte van 

de grote loodsen die in de omgeving staan. Dit bood 

ook de mogelijkheid om de hoofdstraat van het hele 

terrein goed te organiseren, met het designmuseum 

van Gehry als begin- en de brandweerkazerne als 

eindpunt. 

Het citaat omschrijft heel goed het gevoel dot het 

gebouw ten opzichte van bewegen heeft. Het is 

zo ontworpen dot het aan de voorzijde gesloten is 

en slechts vanaf enkele plaatsen zicht biedt op de 

brandweerwagens die binnen stonden. 

Het gebouw is ontworpen met als uitgangspunt 

een aantal wanden en daken die de hoofdstraat 

afschermen van de overige gebouwen buiten de 

Vitro-campus. De wanden en daken lijken longs 

elkaar te schuiven en vanuit de entree te z ijn ontstaan. 

Dit punt is het hart van de bevroren beweging. Om 

het bewegingsgevoel te versterken zitten er nergens 

in het gebouw rechte hoeken. Dit zou een chaotisch 

beeld op kunnen leveren, moor dit is voorkomen 

door elke ruimte een hoofdrichting te geven en deze 

onder: De achterzijde van 
de brandweerkazeme, 
waar zichtbaar is hoe de 
verschlllende bouwdelen In 
elkaar bewegen . 



ender: Voorzijde van de 
bran(jweerl<azerne, een 
betonnen luifel lijdt in hel 
gebouw. Hieronder ontstaat de 
garagedeur van de kazeme. 

hierin te benadrukken met glaspartijen, armaturen 

en meubilair. 

Doordat alle toebehoren als kozijnen, dakranden 

en goten buiten het zicht weggewerkt zijn en de 

scherpe hoeken bijzonder strak zijn uitgevoerd geeft 

het gebouw een gevoel van snelheid. Niet alleen 

het exterieur, moor ook het interieur. Er is goed 

nagedacht over hoe de routes door het gebouw 

moeten lopen. Deze worden vaak begeleid door 

lichtinval of de scherpe wanden die vrij in de ruimte 

zijn geplaatst. 

De rituelen van de brandweerlieden zijn vertaald 

in bewegingen die op het gebouw geprojecteerd 

worden als een choreografre. De dagelijkse 

bezigheden van de gebruikers en de snelheid 

waarmee deze soms uitgevoerd d ienen te worden, 

hebben de ruimtesamenstelling en richtingen 

bepaald. Het gebouw faciliteert hiermee in een 

continue dons, met als gevolg een sculptuur welke in 

beweging lijkt te zijn. 

Bl 
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De relatie tussen het droogdok 
en water biedt inspiratie voor 
de nieuwe functie. 



Een verzamellng van sparten 
gaat deel uitmaken van het 
nieuwe droogdokkencomplex. 

H e t pro g ra mma 
In dit onderdeel zal ik de keuze voor de functie in 

de droogdokken behandelen en weerleggen. lk loot 

zien uit welke onderdelen het programma bestaat 

en hoe ik voor me zie dot het daarbij in verhouding 

tot de droogdokken gebruikt goat worden. 

Op het Droogdokkeneiland komt een groot deel van 

de cultuur en geschiedenis van Antwerpen samen. 

n d e droogdokken 
Aon het einde van de culturele recreatieve as, vormt 

de strip met droogdokken een bi jzonder gebied. 

In totaal liggen er op deze strip 9 droogdokken 

met eromheen een aantal monumentale pomp- en 

pakhuizen. 

In de toekomst verschijnen in deze droogdokken 

verschillende functies, die relaties zullen hebben met 

de culturele recreatieve as en de omgeving waarin 

ze ingebed zijn. Dit geldt ook voor de droogdokken 

9 en l 0. Dit zi jn de jongste droogdokken binnen 

het plan en deze hebben een bi jzondere ligging 

ten opzichte van het Kattendijkdok, de overige 

droogdokken en het masterplan D.DOK.9. 

Met deze droogdokken zoek ik naar aansluiting 

met de recreatieve functies die in het parkachtige 65 

gebied van het masterplan voorkomen. Deze 

functies richten zich voornamelijk op sport, wot ik 

heb doorgetrokken naar de droogdokken. 

Een ander aspect dot meespeelt uit het masterplan 

zijn de kantoren en de woon-werk-woningen op het 

noorden van het Droogdokkeneiland. Deze richten 

zich vooral op de creatieve sector. De mensen die 

in deze gebouwen werken zullen dichtbij hun werk 

en tijdens het werk of erna behoefte hebben aan 

ontspanning. De droogdokken en hun invulling 

kunnen hierin voorzien. 

In, op en rond een droogdok is, gedurende het 

proces van het scheepsherstel, veel activiteit waar 

te nemen. De sluisdeuren die openen voor het schip, 

het schip dot binnenvaart en gecentreerd wordt op 

de kielblokken, het zakken van de waterspiegel 
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tijdens het leegpompen, lassers die de schroeven 

repareren, spuiters die de bodem van het schip 

reinigen en van een nieuwe beschermlaag voorzien, 

een kraan die onderdelen het schip in hijst, etc .. en 

uiteindelijk de rust die terugkeert op het moment 

dat het schip het droogdok heeft verlaten en het 

water de ondergrondse ruimte weer verbergt. Deze 

activiteiten vormen een soort mierennest rondom het 

droogdok. Deze bewegingen maken een dynamische 

plek en kunnen indien mogelijk onderdeel uitmaken 

van het droogdok. Water, arbeiders en schepen zijn 

de kernwoorden die deze activiteit in het droogdok 

in zijn oude functie mogelijk maakte. 

Sportschool + 
De functie moet aansluiten bij het masterplan en de 

eerder genoemde aspecten van de droogdokken, 

een plek met veel activiteit, ontspanning en recreatie. 

Een sport- en relaxcenter gaat in deze wensen 

voorzien. De sportschool+ zal een plek zijn waar 

men terecht kan voor zijn body-workout, maar ook 

voor de ontspanning. 

Zoals eerder de schepen in het droogdok centraal 

stonden voor het onderhoud, zo zal in de nieuwe 

situatie het lichaamcentraal staan voorzijn onderhoud 

en ontspanning. De activiteit en bewegingen in de 

droogdokken zullen aanwezig blijven en zorgen 

voor een dynamische omgeving, waarbinnen de 

gebruiker op zijn eigen manier bezig kan zijn met 

zijn lichaam en de mensen om hem heen. Hieruit 

vloeit voort dat de gebruiker geconcentreerd als 

hoofdfuncties van de sportschool, open vs. gesloten ru1mte 

De sportschool heeft twee functies die binnen het geheel overheersend zijn, dit zijn zwemmen 
en fitness. Oeze functies bevinden zich in tegenstelling tot de overige programma - onderdelen 
in grate open ruimten, zodat binnen ruimten alles overzichtelijk is. Onder het bovenstaande 

figuur staat daarom ook open vs. gesloten ruimte. 
De open ruimte houdt hierbij ook in dat er mogelijkheden zijn om via deze ruimte andere 

gesloten ruimtes binnen het programma le kunnen bereiken. 



• • 
sportfuncties 

De sponschool+ bestaat uit ruimten die een spon- , een ondersteunende- of ontspanningsfunctie 
hebben. In bovenstaande figuur zljn alle sportfuncties in het rood te z1en . Deze funct1es 
vormen het overweg nd actieve deel van het gebouw, hier zal de beweging plaatsvinden 
en hi er zal door de pas sieve mensen/functies naar gekeken warden. Oil kijken en bekeken 
warden vormt een be!angnjk aspect binnen de sportschool. Hoe meer dit uitgebuit wordt 

lloe actiever he! gebouw zich voor zal doen. 

individu bezig moet kunnen zijn, maar juist ook op 

deze plek mensen moet kunnen ontmoeten. Op deze 

wijze kan de sportschool+ een toevoeging vormen 

op de omliggende wijken binnen de plannen van 

'het Eilandje'. 

Doelgroep 

Het gebouw zal dienst doen voor twee, in eerste 

instantie totaal verschillende, gebruikers. Deze 

gebruikers komen uit de omliggende wijken, de haven, 

en de kantoren op en rond het Droogdokkeneiland. 

De eerste gebruiker is degene d ie komt om snel te 

sporten, te ontspannen of een fysiobehandeling, de 

gebruiker is gebaat bij een duidelijke lay-out van het 

gebouw, die hem eenvoudig zijn doel loot bereiken. 

Deze gebruiker wil binnenkomen, omkleden, sporten/ 

ontsponnen, douchen, en dot olles in een tijdsbestek 

van nog geen half uur. Een snelle workout en routing 

moet dit voor deze mensen mogelijk moken. 

De tweede gebruiker neemt meer tijd voor het 

sporten. Hij mookt er als het wore een uitje van, met 

zijn vrienden of vrouw en kinderen. Deze is geboot 

bij een omgeving die noost het sporten meer biedt. 

Dit kon een inspirerende omgeving zijn, met ondere 

woorden de orchitectuur van het gebouw. De 

fociliteiten die het gebouw biedt, dragen hierin bij. 
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Voorzieningen 

De mogelijkheid tot een totaalpakket wat met het 

onderhoud van je lichaam van doen heeft; sport, spel, 

ontspanning, massage, stoombad, fysiotherapie, zijn 

alle aspecten die deze gebruiker van dienst kunnen 

zijn. Bovendien hoort hier aan het einde van de 

workout/sessie nog een gezonde hap bij. 

Een plek waar ruimte is voor sport, ontspanning, 

ontmoeting, uitdaging, lichaam en geest. Dat is wat 

de sportschool+ zal worden. Meerdere sporten en 

ontspanningsmogelijkheden gaan dit mogelijk ma ken. 

Dit beperkt zich niet enkel tot sportapparatuur zoals 

men dat gewend is in de doorsnee-sportschool. Er zal 

ook ruimte zijn voor sporten met een groepsaspect, 

88 wat de ontmoeting in een dergelijk gebouw kan 

vergroten. Bij deze sporten kan gedacht worden aan 

basketbal, volleybal, tafeltennis, maar bijvoorbeeld 

ook dans, squash en een klimwand. 

De spelsporten zorgen voor afleiding van de 

workout die al snel routine wordt in de sportschool. 

Door toevoeging van deze elementen kan de 

routine doorbroken worden en kan het sporten 

leuker worden. Het is mogelijk om in dit gebouw 

kort te proeven van verschillende sporten, oftewel 

sport(s)hoppen. Hiermee wordt de activiteit in het 

gebouw vergroot. Sporten wordt dus meer dan 

enkel de beweging op het apparaat. Kortom de 

toegevoegde waarde zit hem in de mix tussen sport, 

ontspanning en ontmoeting binnen het sportcentrum 

en in de droogdokken. 

De afmetingen van de ruimtes ten behoeve van 

ontspanning 

De ontspanningsfunctie zijn op verschillend manieren te koppelen aan de overige onderdelen 

van het programma. de onderverdeling die hier gekozen is, is die van nat en droog. De 
natte ontspanningsfuncties als het stoombad en de sauna zijn gekoppeld aan het zwembad, 

terwijl de rnassage/fysio en zonnestudio zich bevi 11den tussen de overige droge functies. 



unique selling points van de sportschool 

Naast het feit dat de sportschool+ in de droogdokken gelegen is, zullen de functies die in 
bovenstaand figuur zijn aangegeven de + van de sportschool+ vormen . De-ze funct1es zijn 
de unique selllngpoints van het programma. Zo is er een gameroom waar virtual reality 
games of spelcomputer als de Wll staan . Squash om even snel je agressiviteit kwijt te 
kunnen, klimmen om een uitdaging aan ta gaan en naar grate hoogte ta stijgen . Zwemmen 
om te ont- en inspannen. En een k nderopvang, zodat het oak voor stellen met kinderen 
mogelijk is om samen te sponen. 

de spelsporten of de lesruimten zijn bewust klein 

gehouden om ervoor te zorgen dot de ruimtes zo 

veel mogelijk vol zijn, waardoor de activiteit in het 

gebouw groter lijkt. Sportlessen zullen don ook niet 

gebeuren met meer don l 5 personen tegelijk. Met 

deze groepsgrootte is een instructeur voldoende, 

waardoor het aantal personeelsleden dot de 

sportschool draaiende houdt minimaal kan zijn. 

Het sport en relaxcenter goat hiernaast voorzien 

in aanvullende behoeften van de sporter en de 

wijk. Een fysiotherapeut kan in dit centrum zorgen 

voor een bijzondere aanvulling op het bestaande 

sportaanbod. Deze personen kunnen de gebruikers 

helpen goed voor zichzelf en nog beter voor hun 

lichaam te zorgen. Een restaurant waar men no 89 

het sporten een goede gezonde maaltijd kan 

nuttigen en nog gezellig no kan praten over 

hetgeen er die dog gebeurt is, behoort ook tot dit 

programma. Dit restaurant is openbaar waardoor 

het ook toegankelijk voor niet bezoekers van de 

sportschool. 

Het sport- en relaxcenter zal dienen als een 

katalysator van het socio le leven van de toekomstige 

wijken op 'het Eilandje'. Dit zal een van de plekken 

zijn waar de l 0.000 bewoners en werkenden van 

de Mexico-, Caddix-, Montevideowijk en de Oude 

Dokken elkaar ontmoeten en hun sociale contacten 

kunnen opdoen. Dit zal' ook zo werken met inwoners 

van het noordelijk deel van de stad. Door het kleine 

aantal sportvoorzieningen in het centrum wordt dit 

sportcentrum een goed alternatief. 
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v s e 0 p d e 
Deze visie op de droogdokken 9 en l 0 is gevormd 

aan de hand van de analyse die hier in deel II en deel 

Ill aan vooraf zijn gegaan. Het is een hulpmiddel en 

houvast bij het ontwerpen van de droogdokken. Het 

geeft hier verschillende aanleidingen en richtlijnen 

toe. De visie richt zich op een aantal punten, te 

weten sfeer, toegankelijkheid, monumentaliteit, 

herbestemming en hergebruik, sociale functie, het 

karakter van het toekomstige dokkencomplex en 

beweging. 

Sfeer 

Het droogdokkengebied en de droogdokken 

hebben een bijzondere pure en rauwe maritieme 

sfeer. Deze sfeer uit zich in het materiaal en de 

elementen die zich binnen het gebied bevinden. De 

havenelementen zeals de monumentale loodsen, de 

aanlegelementen, de kasseien en de kaapstanders 

moeten om deze sfeer voor de toekomst te 

bewaren, behouden worden. Hiermee gepaard 

gaat ook het open karakter van het maaiveld met 

een gering aantal volumes dat hierop staat. Het 

kunstmatig landschap goat op het niveau van de 

droogdokvloeren deels openbaar worden. Hierdoor 

blijven de droogdokvloeren deel uitmaken van het 

kunstmatig landschap. 

Hoewel het gebied in de huidige situatie priveterrein 

is, bleek dat het betreden van het gebied erg 

laagdrempelig was. Zo ook het betreden van 

de droogdokken. Deze laagdrempeligheid uit 

zich in het karakter van het gebied door de vele 

mogelijkheden die er zijn om er doorheen te dwalen. 

Die laagdrempeligheid is ook terug te brengen in 

het sportcomplex dot zich in de dokken zal gaan 

bevinden. 

d r o o g d o k k e n 
Toegankelijkheid 
De droogdokken vormen een kunstmatig landschap 

dot voor een groot deel een openbaar karakter 

zal behouden. Dit zal zich ook goon uiten in 

verschillende openbare functies die zich op de 

dokvloeren bevinden. Zeals verschi llende buurten 

een trapveldje of basketbalveld in een klein park 

hebben, zo zal dit in de toekomst ook de dokvloer 

kunnen bekleden. 

Het gebouw zal publiek toegankelijk worden, 

waardoor het naast de functie van een sportschool+ 

een subfunctie krijgt als een soort museum. Het 

gebouw laat mensen op een andere manier 

kijken naar de droogdokken. Anders, omdat de 

droogdokken nu met een andere functie in gebruik 

zijn en vanuit een ander perspectief bekeken kunnen 

worden. 93 

Dit heeft een aantal gevolgen voor de 

toegankelijkheid van het gebouw. Het is niet de 

bedoeling dat het publiek zich in de sportruimten 

gaat begeven en zo kosteloos gebruik goat maken 

van de sportfaciliteiten. Hier moet een oplossing 

voor gevonden worden die zich uit in de lay-out van 

het complex. 

Monumentaliteit van de droogdokken 
De droogdokken dragen de historie mee van een 

intensief gebruikte scheepswerf ten behoeve van 

scheepsherstel. Het intensieve gebruik maakt de 

scheepswerf tot een dynamische plek. Dit gebruik en 

de dynamiek wil ik garanderen voor de toekomst. 

Hierbij is niet elk onderdeel van het droogdok heilig. 

Het monument bestaat voor mij uit de herkenbaarheid 

van het droogdok als geheel, als gat in het maaiveld 

en de sfeer die het uitstraalt. 
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Het aantasten van het dok is geoorloofd, hierbij 

moet echter rekening gehouden worden dot het dok 

als geheel herkenbaar blijft. Gaten en doorsteken 

zullen mee moeten gaan werken in het lijnenspel van 

de dokwanden, waardoor deze wel aanwezig zijn 

en de mogelijkheid bieden om het droogdok door de 

wand te verbinden met de achtergelegen ruimten, 

maar tegelijkertijd ook de droogdokwanden in hun 

waarde laten door hun richting te benadrukken. De 

potenties die de ruimte achter deze wanden biedt, 

goat benut worden in het sportcomplex. 

Het droogdok heeft een structuur van verkeersroutes. 

Deze is heel rigide en herkenbaar, deze structuur 

van trappen en ladders zal grotendeels zichtbaar 

blijven. Waar mogelijk biedt zich de uitdaging om 

deze structuur her te gebruiken in het gebouw. 

Hiernaast beschikt het droogdok nog over 

verschillende eigenschappen die uit de analyse 

naar voren zijn gekomen. Te denken volt aan de 

verschillende situaties die ontstaan als er een schip 

in het dok ligt of de bijzondere verhoudingen van 

het dok. Dit zijn karaktereigenschappen van het 

monumentale dok en er dient don ook onderzocht 

te worden hoe dit versterkt kan worden, hoe dit 

gebeurt is, stoat beschreven in deel V. 

Herbestemming en hergebruik 
Met dit droogdokkenproject heb ik te maken met een 

herbestemming van een monument. Het belangrijkste 

hierbij is dot het monument een functie krijgt voor 

de toekomst. Veel monumenten zijn benoemd tot 

monument maar worden niet gebruikt. Hierdoor 

loopt men twee kansen mis. 

De eerste is het feit dot het monument op het moment 

dot het niet in gebruik is of geen functie heeft, niet 

bezocht zal worden. De historische waarde van het 

monument goat hierdoor verloren, het wordt immers 

niet overgedragen aan de volgende generatie. 

Het tweede is het onderhoud van een monument. 

Wanneer het niet in gebruik is, kost het onderhoud 

enkel geld en heeft niemand er interesse in om dit 

te doen. Bij gebruik zal dit echter wel het geval zijn, 

geen enkele gebruiker laat zijn historische pond of 

object verloederen. 

Gebruik is het behoud voor de toekomst. Belangrijk 

is dus dot het gebouw een functie krijgt, in dit geval 

als sportschool+, die het gebouw laat zien en in 

gebruik neemt. Om dit extra te benadrukken is het 

interessant om gegevens van het bestaande dok 

te gebruiken als gegevens voor het toekomstige 

gebouw. 

Delen van de verkeersstructuur lenen zich hier 

uttdekendvoo~Zohebbendedokkenaandehoofden 

trappen, die zich manifesteren als hoofdentree en 

longs de zijkanten trappen, die zich manifesteren 

als ondergeschikte entree tot de dokvloeren. Op de 

plekken waar dit mogelijk is zal dit gegeven gebruikt 

gaan worden en om de infrastructuur op te lossen en 

om verschillende delen van het dok hun betekenis te 

laten behouden. 

Sociale functie van hat gebouw 
In de directe omgeving van 'het Eilandje' is geen 

sportschool te vinden. Het gebouw zal hierdoor een 

functie gaan vervullen op wijkniveau. Doordat het 

gebouw op dit schaalniveau functioneert zal het 

eveneens gaan dienen als ontmoetingsplek. Mensen 

uit de wijk komen elkaar hier tegen en met elkaar 

in contact. In een sportschool gebeurt dit sneller 

don op straat, omdat mensen hier een gezamenlijke 



activiteit hebben en hierdoor sneller geneigd zijn 

met elkaar te communiceren. Op het gebouwniveau 

zal er een plek gecreeerd moeten worden, die deze 

ontmoeting en communicatie mogelijk maakt. Een 

soort klein dorpsplein binnen het gebouw. 

Belangrijk hierbij is wel dat het voor bezoekers 

van het gebied ook mogelijk moet zijn om van de 

sfeer in het gebouw te proeven. De droogdokken 

zijn monumenten en moeten daardoor op zijn minst 

toegankelijk zijn voor een ieder. Dit zorgt ervoor 

dat ook bezoekers van het gebied in contact zullen 

komen met de bewoners van 'het Eilandje'. 

Karakter van het gebouw 
Het droogdok zal samen met de ingrepen die erin, 

erop of eraan gedaan worden het gebouw gaan 

vormen. Doordat het gebouw een samenspel met de 

droogdokken vormt zal het al een bijzonder karakter 

krijgen. De herbestemming brengt dit indirect met 

zich mee. 

Het begrip sportschool zal echter ook zijn plaats 

hierbinnen moeten krijgen en zich manifesteren. 

Hoewel de sportschool niet direct een archetype 

oproept, zal het wel herkenbaar worden door 

de functionele ruimten die zich erin bevinden en 

zich naar buiten toe manifesteren. Het karakter 

van de sportschool zal zijn plek krijgen door de 

manier waarop de mensen die zich in het gebouw 

bevinden gekleed zijn en de aanwezigheid van 

bijvoorbeeld een zwembad, fitnessapparatuur en 

een squashhallen. 

Beweging in het gebouw 
Beweging wordt een subthema in het gebouw. Het 

speelt een rol niet alleen letterlijk, in de functie, 

maar ook in de manier waarop het gebouw gebruikt 

kan worden. lk wil de mensen binnen mijn gebouw in 

beweging brengen. Men moet het gebouw gebruiken 

en dit mag vanuit meerdere plekken binnenin 

zichtbaar zijn. Zien en gezien worden speelt hierbij 

een belangrijke rol. Dit vergroot de sociale functie 

van het gebouw maar ook het gevoel van activiteit 

binnen het gebouw. 

Beweging wordt hier ge'introduceerd a ls subthema, 

waarbij verschillende aspecten uit de analyse dienen 

als inspiratie voor vormoplossingen in het gebouw. In 

deel V wordt dit bij de desbetreffende onderdelen 

toegelicht. 
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links : Een groat contras t tussen 

het droogdok en het nieuwe 
toegevoegde volume levert 

veel duidelijkheid op. Hier is 

Het droogdok gecombineert 
met een ontwerp van Jean 

Nouvell, "Les Bains de Docks' 
te Le Havre. 



c 0 n c e p t 

De verschillende analyses en visies zijn verwerkt tot Uitgangspunten 

een ontwerp dot ik zal toelichten van concept tot De analyses die eerder in dit rapport uiteengezet 

detailniveau. Allereerst zal ik het gebouwconcept zijn, dienen tezamen met de visie op de droogdokken 

uitleggen van waaruit met het ontwerp gestart als uitgangspunt voor het ontwerpconcept. Voordat 

is. Het ontwerp is een proces geweest dot hier het concept dot hieruit naar voren gekomen is 

gereduceerd is tot het uiteindelijke ontwerp, echter uiteengezet wordt, zijn er nog twee aandachtspunten 

zijn er uit verschillende ontwerpoplossingen ideeen die meegenomen zijn in de ontwikkeling van het 

gehaald, die in het huidige ontwerp nog steeds concept. Dit zijn: 

terug te vinden zijn, deze zullen worden toegelicht. 

Het ontwerp wordt uitgelegd van een groot naar een - De nieuwe bebouwing moet functioneel en 

klein schaalniveau, waarbij de volgende elementen morfologisch passen binnen de context van het 

aan bod komen; concept, vormconcept, lay-out en D.DOK.9-masterplon. 

routing, moteriaoll en detail. 

Op de linkerpagina heb ik een beeld gemoakt dot - De droogdokken liggen in een bijzonder kunstmatig 

het gevoel en de sfeer moet weergeven, welke ik in landschap met een open karakter en sfeer. De 99 

het dok wil reoliseren. lk heb hier de droogdokken dokvloeren liggen hierbij onder het maaiveld en 

gecombineerd met het zwembad 'Les Bains Des 

Dock'van Jean Nouvell in Le Havre, Frankrijk. Het 

belangrijkste uit dit beeld is het contrast dot er is 

tussen de nieuwe elementen en het droogdok. Hier 

is duidelijk wot de toevoeging is op de bestoonde 

situatie. Op de rauwe droogdokken met hun rigide 

structuur worden orthogonale vormen toegevoegd 

die zeer clean zijn vormgeven. De contrasten roepen 

een bijzondere sfeer op, die ontstaat door de 

combinatie tussen oud en nieuw. 

vormen een bijzondere toevoeging op het kunstmatig 

landschap. Deze vloeren zijn zo speciaal dot dit 

niveau belangrijk wordt binnen het gebouw. Als 

onderdeel van het kunstmatige landschap worden ze 

functioneel gemaakt. Hierdoor blijven het bijzondere 

karakter en de sfeer van het gebied behouden. 
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buiten 

• • 

openbaar 
Entreepleinen 

De aanloop naar de droogdokken geschied via het 

westen - vanuit de wijk - en via het oosten - vanaf 

de culturele recreatieve as -. Aon de oostzijde wordt 

de aanloop opgepakt om het kunstmatig landschap 

via de oorspronkelijke hoofdingang van het d ok tot 

op de dokvloer door te trekken. 

Hierdoor ontstaan aan deze zijde van het dok 

openbare entreepleinen die geheel in de context 

van de functionaliteit van het gebouw een openbare 

sportfunctie krijgen. Mocht de sportschool+ gesloten 

zijn, don zijn deze pleinen nog altijd toegankelijk. 

Hoofdfuncties verdelen over de droogdokken 

De sportschool+ bestaat uit twee hoofdfuncties en 

uit twee droogdokken. Deze hoofdfuncties z ijn open 

ruimtes -fitness en zwemmen- die gepositioneerd 

worden op de bodem van de twee dokken. De 

beweging en functies waarnaar in het gebouw 

gestreefd wordt, krijgen zo een plek in de twee 

belangrijkste elementen van de monumenten. 

De fitnessfunctie heeft een kleinere school don de 

zwemfunctie. Omdat de dokken ook verschillende 

afmetingen hebben zal de kleine functie -fitness- in 

droogdok 10 geplaatst worden en de grote functie 

-zwemmen- in droogdok 9. De verhoudingen tussen 

bebouwd en onbebouwd blijven hierdoor op de 

droogdokvloeren gelijk. 

boven: Opde!ing van de 
droogdokvloeren naar 
de hoofdfuncties van de 
Sportschool + I eve rt een 

driedeling op in de lengleri cllting 

van het droogdok . 



boven: Het sportplaza vormt 
de verbinding tussen de 
dokvloeren. Ook de aansluiting 
op het huidige maaiveld zijn 
hier te zlen. 

Oriedeling 

Doordat de hoofdfuncties een binnenruimte vormen, 

ontstaat er een driedeling in de droogdokken. De 

driedeling van openbaar-binnen-buiten. Hiertussen 

zit bovendien ook nog een verdeling van openbaar 

voor het plein, en semi-openbaar voor de binnen en 

buitenfunctie. De driedeling schept de mogelijkheid 

om aan het decor van de houten sluisdeur een 

buitensportfunctie toe te voegen, die aansluit of een 

toevoeging vormt op de binnenruimtes, welke zich in 

de droogdokken bevinden. 

De ruimte tuuen de droogdokken 

Zoals in de analyses al opgemerkt werd, is er een 

ondergrondse ruimte tussen de droogdokken te 

realiseren. Deze ruimte vormt de verbinding tussen 

) 

de dokvloeren, maar zal bovenal ook gaan dienen 

als het ontmoetingsplein, waar ik in mijn visie eerder 

over geschreven heb. Dit plein zal ik vanaf nu het 

sportplaza noemen. 

Het sportplaza is de ruimte die openbaar is op 

hetzelfde niveau als de entreepleinen. Leden van 

de sportschool, maar ook bezoekers mogen zich 

hier begeven. Om te kijken naar het droogdok en 

de sportieve activiteit in het gebouw of om er zelf 

onderdeel van te worden. De functies die aan dit 

plein liggen zijn tweeledig. Enerzijds ten dienste van 

de sport en anderzijds ten dienste van het kijken 

naar de sport. Het zien en gezien worden goat in 

dit deel van het gebouw een prominente rol spelen. 

Deze opdeling is terug te vinden in de layout van het 

gebouw, wot ik later zal toelichten. 
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Verbindingen 

Het complex bevat nu een driedeling van de twee 

droogdokken en een sportplaza als verbindend 

element ertussen. De driedeling wordt met elkaar 

verbonden over het sportplaza. De dikke betonnen 

wanden van de droogdokken vormen hierbij 

een obstakel. Dit obstakel wordt doorsneden 

ter plaatse van de verbindingen. Hier ontstaat 

er een visuele relatie tussen de het sportplaza 

en de droogdokvloeren, en op enkele plaatsen 

zelfs een fysieke relatie; de verbindingen zijn hier 

doordringbaar. 

Er liggen drie verbindingen over het sportplaza die 

deze functie vervullen. De eerste is de verbinding 

l 02 tussen de twee entreepleinen die in beide dokken 

gelegen zijn. Deze verbinding vormt een entreestraat, 

die de mensen binnenhaalt en ontvangt. Om de entree 

interessant te maken en meteen duidelijk te hebben 

wat er gebeurt in het complex wordt er een functie 

gepositioneerd die de '+' van de 'sportschool+' 

vormt. Dit zijn de binnen- en de buitenklimwand 

De tweede verbinding is gelegen tussen de 

hoofdfuncties van de droogdokken, deze verbinding 

is voornamelijk visueel. Aan de zijde van droogdok 

9 zal er aan deze verbinding een tribune gecreeerd 

worden, die zicht biedt op het zwembad. Aan de 

zijde van droogdok l 0 ligt een visuele doorbreking 

die op verschillende plaatsen doordringbaor is als 

entree tot de fitnessruimte. 

De derde verbinding ligt ter plaatse van de 

buitenruimtes van het dok. Richting dok 9 is 

hier een visuele verbinding naar het buitenbad 

aanwezig. Richting dok 1 0 ligt hier een verbinding 

naar de buitensportruimte, met onder andere 

een beachvolleybalveld. Ook de trap die de 

ondergrondse ruimte aan de culturele recreatieve 

as en het restaurant verbindt, komt uit op deze 

verbinding. Aan deze verbinding liggen ook enkele 

functies die de aanvulling vormen op de sportschool+. 

Dit zijn twee squashbanen en een dansruimte. 

Aansluitingen op de stedenbouwkundige context 

Aan de westzijde van het dok wordt de entreeroute 

verzorgd door de trappen die destijds de 

hoofdingang van de droogdokken vormde. Ze 

komen uit op een entreeplein, die verbonden is met 

de entreestraat die over het sportplaza loopt. De 

straat vormt de hoofdentree van het complex. Dit is 

gedaan omdat de hoofdgebruiker voornamelijk uit 

deze richting zal komen, anders dan de bezoeker 

die voornamelijk vanaf de culturele recreatieve as 

zal komen. 

Aan de oostzijde, aan het Kattendijkdok, geschiedt 

de entree tot het sportplaza op een andere manier. 

Hier zal een functie gepositioneerd worden die zich 

richt op de culturele recreatieve as. Deze functie 

zal de bezoekers naar binnen trekken en ze de 

mogelijkheid bieden om via deze functie af te dalen 

naar het sportplaza. Horeca met een terras aan het 

Kattendijkdok zal hierin voorzien. 

Langs de randen van droogdok 9 bevinden zich 

nog twee doktrappen die in de huidige situatie, 



boven: Het droogdok krijgt 
een dak dat speeit met de 
lengterlchting het licht en 
bewegingsaspecten die het 
subthema vonnen binnen het 

on twerp. 

~ -

----------
--- -
-- -- -
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ten opzichte van de doktrap aan het hoofd van het in het dok stoat zoals de schepen dot destijds oak 

droogdok, een ondergeschikte entree vormen tot gedaan hebben. Bij de schepen was het 'tussen de 

de dokvloer. Deze trappen zullen oak in de nieuwe wal en het schip kijken' een bijzonder aspect bij 

situatie goon dienen als alternatieve toegang tot de het contact tussen de dokbodem en het maaiveld. 

dokvloer van droogdok 9. Dit verschijnsel manifesteert zich oak in de nieuwe 

situatie. 

De binnenruimte 

Op de plekken waar de hoofdfuncties zich in het Dakvorm 

dok bevinden, vormt zich een binnenruimte tussen de De dakvorm benadrukt de bijzondere school van de 

dokwanden. Deze wordt overdekt op een luchtige lengterichting van het droogdok. Het krijgt een ritme 

manier die de lengterichting van de droogdokken 

benadrukt en bovendien enkele aspecten van 

beweging in zicht heeft. 

In het droogdok bevindt men zich in een 

ondergrondse ruimte waardoor contact met daglicht 

en lucht erg belangrijk is. Het vormt een volume dot 

dot aansluit op de perspectivische li jnen van de 

droogdokwanden, waardoor de ruimte goat spelen 

met het gegeven dot het droogdok en de wanden 

vormen. Hoe dit precies ontstaat, zal ik later in dit 

hoofdstuk toelichten. 
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De plaatsing van het programma 

In het gebouw moet duidelijk zijn wot het verschil is een aanvulling op de hoofdfuncties die in het 

tussen de ruimtes die openbaar en semi-openbaar desbetreffende dok gelegen zijn. 

zijn. Tussen de ruimtes die toegankelijk zijn voor het 

publiek en die toegankelijk zijn voor de leden van 

de sportschool+. 

Om dit te doen zijn alle ruimtes van het programma 

ondergebracht in volumes die op het sportplaza staan. 

Deze zullen elk op dezelfde manier gematerialiseerd 

worden, waardoor duidelijk wordt dot dit de semi

openbare functies van de sportschool+ zijn. Deze 

volumes zullen ook terugkomen in de droogdokken 

l:>e plaatsing van de volumes 

De onderdelen van het programma worden in 

volumes geplaatst en georganiseerd rondom de 

verbind ingen van het sportplaza. Hierdoor ontstaat 

er een duidelijke structuur in de organisatie van 

het gebouw en wordt duideliik welk programma

onderdeel waar te vinden is. 

De volumes zullen op verschillende plaatsen boven het 

zelf en hier elementen vormen d ie verwijzen naar maaiveld uitsteken. Aon de westzijde is dit het volume 

de schepen die in de droogdokken 'zweefden'. dot het bijzondere element aan de entreestraat 

De functies die hierin een plek krijgen vormen vormt, in dit volume is de klimwand gelegen. Via dit 

I 
J' 

/' 

boven: De verdeling van de 

vo lumes die het maaiveld in 
' zakken'. 



boven: Op het maaiveld 

biijven enkele volumes over 

die de verrommeling van 
het bes taande maalveld 
kenmerken. 

volume is ook een van de alternatieve entrees tot 

de droogdokvloer te bereiken. Pakt men deze route 

dan is er een blik te werpen op hetgeen er gebeurt 

in de klimwand. 

Aan de oostzijde is dit het volume dat aansluit op de 

culturele recreatieve as. A'ls toevoeging op deze as is 

er in dit volume een lounge met restaurant gelegen. 

Aon de as en het Kottendijkdok zol er een terros 

geplootst worden dot dienst zol doen ols een soort 

stodsstrand, alwoar men uit kon kijken over olles 

wat de sportdokken en de overige voorzieningen 

rondom de droogdokkenstrip en het Kottendijkdok 

te b ieden hebben. 
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links: Vormstudie naar de 

dikte en de regelmaat van de 

dakkokers . 



Ritrniek van de 
droogdokwanden 

Ritmie van de droogdokwanden 
ornzetten naar het dak 

De karaktereigenschappen van 
het bestaande dok, gluren en 
verlichting, die terugkornen in 

het dakconcept. 

v 0 r m c 0 

Het concept voor de droogdokken 9 en 1 0 is 

uitgewerkt in een ontwerp waarvan de verschillende 

onderdelen in dit hoofdstuk toegelicht zullen worden. 

Aan de vormgeving van het gebouw liggen twee 

vormconcepten en een hulpmiddel ten grondslag. 

Dit zijn de concepten voor het dokdak en die voor 

de volumes d ie door het gehele dokkencomplex 

terugkomen. 

n c e p t e n 
Het dokdak 

Als gevolg van de realisatie van de binnenruimtes 

in de dokken ontstaan er daken in de droogdokken. 

Deze moeten volgens mij meerdere eigenschappen 

bezitten die het karakter van het droogdok 

versterken. 

Het eerste is de 1lengterichting van de getraptheid 

van de wanden. Als tweede ontstaat er de behoefte 

om de ruimte te voorzien van veel daglicht zodat het 

open karakter van de droogdokvloer behouden kan 

blijven en ten derde wil ik het bewegen terugbrengen 

in het dok in de vorm van een volume dot speelt met 

het zonlicht en verschillende eigenscha p pen van de 

perpectivische lijnen van de d roogdokwanden. 

Eigenschappen die hieruit voortkomen en 107 

karaktereigenschappen van het huidige dok zijn, 

worden ook gebruikt in de nieuwe situatie. Het 

meest duidelijk hierbij zijn 'het gluren het dok in' en 

'het zwevende volume' dot het dak kan vormen in de 

nieuwe situatie. 

Het dak is vormgegeven aan de hand van het ritme 

van de dokwanden. Dit ritme is opgepakt en van 

een verticaal ritme omgezet in een horizontaal ritme. 

Dit ritme is vertaalt naar volumes die geextrudeerd 

worden in de lengterichting van het droogdok. 

Er ontstaat hierdoor een samenspel van licht, relief 

en open en gesloten wot deze richting en het 

perspectief in de ruimte benadrukt. 
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De geextrudeerde kokers worden over de 

binnenruimte heen getrokken en lopen aan de 

uiteinden verticaal naar de dokvloer. De binnenruimte 

in de droogdokken wordt door een omgekeerde U

vorm gedeflneerd. 

Het dok speelt met de bewegingsaspecten welke 

veroorzaakt kunnen worden door verschillende 

lnstallaties 

De vorm van de geextrudeerde kokers biedt naast 

de esthetische waarde mogelijkheden voor technisch 

gebruik. De installaties zoals ventilatiekanalen 

en verlichting kunnen hierin weggewerkt worden. 

De installaties worden via de ruimte die onder 

de zwevende vloer van de binnenruimtes ligt 

ritmes. Denk hierbij aan de olijfboomvelden die ik doorgetrokken naar de tussenruimte van de 

eerder benoemd heb bij de bewegingsanalyse. droogdokken. 

Loopt men door het dok dan openen en sluiten de 

ruimtes tussen de geextrudeerde kokers zich. De 

geextrudeerde kokers hebben een dikte gekregen 

die hiervoor zorgt. 

midden: De geextrudeerde 
kokers, klappen om van 

horizontaal naar verticaal en 
definieren de binnenruimte in 

het droogdok. 

onder:lnstallaties warden vanuit 

de tussenruimte het drookdok 
en de liggers in geleid. 



De positie in het 
in hoeverre e dok bepaalt 

r een · 
met de lucht z1chtrelatie 
beweging onrstaat. Door 

over d verand e dok vloer 
. ert deze contmu. perceptie 



Materialisatie 

De geextrudeerde kokers worden vervaardigd uit 

gevelcassetes van aluminium beplating. Hierdoor 

blijft het gewicht van het dak laag. Bovendien is de 

installatieruimte die zich in de kokers bevindt, door 

de demontabelheid van de cassetes eenvoudig te 

bereiken in de gebruiksfase van het gebouw. 

De onder en bovenzijde van de kokers zijn 

gematerialiseerd met geperforeerde cassetes en 

plafondplaten. Aan de onderzijde van de kokers blijft 

de installatieruimte in de kokers op deze wijze goed 

geventileerd en aan de bovenzijde is het hierdoor 

mogelijk het dak horizontaal te d imensioneren, 

zonder dat er ergens een afschot zichtbaar is. 

11 o De mogelijkheid om verlichting in de liggers te 

plaatsen maakt de verschijningsvorm van het dak 

nog interessanter. Het verschil tussen dag en nacht 

is hierbij niet alleen het verschil tussen het dag- en 

nachtlicht, maar ook tussen de plaats waar het licht 

vandoan komt. Het licht komt overdag tussen de 

kokers door en 's nachts uit de kokers. Dit geeft een 

extra dimensie aan de ruimte en zorgt ervoor dat 

ook in de donkere uren de bijzondere lengterichting 

van de droogdokken benadrukt wordt. 

rechter pagina : 

legenda dakdetai l 
aanzicht staalproflel HEM650 

staalprofiel IPE2 30 

linf:s : De verl ichting van llet 

zwembad bij dag en nacllt. 

1. 

2. 
Sandwichpaneel met afschot 3. 

structureel beglazingssysteem met doppen h.o .h . 600mm 4. 

structurele beglazing op profielen. mechanische bevestiging 5. 
aluminium gevelcasselle geperforeerd 3mm met 6 . 

versterkingsprofielen 

aluminium gevelcassette 3mm met versterkingspro f1elen. blind 7 . 
bevestigd 

ru imte t. b.v. installaties 8. 
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De volumes 

Zoals het idee voor het dokdak over de beide 

droogdokken geldt, zo doet het idee voor de 

volumes dot voor het gehele dokkencomplex. 

Er is bewust gekozen om de ruimten van de 

sportschool die geen openbare eigenschappen 

hebben, onder te brengen in aparte ruimtes. In het 

ontwerp is dit opgelost door de grote open ruimte 

van het zwembad en de fitness als losse ruimten in 

de droogdokken te leggen. Voor de overige ruimten 

gebeurt dit door ze onder te brengen in volumes, 

die elk op hun beurt in een eigen functie voorzien. 

Deze volumes hangen in het droogdok, steken door 

het maaiveld en staan op het sportplaza. 

lndeling van de volumes 

De volumes zijn ingedeeld naar een stramien dot 

afgeleid is van de structuur van het dok. Dit heeft 

geresulteerd in een raster van l 675mm * l 675mm. 

De openingen worden zoveel mogelijk gebruikt in 

een ritme van twee maal klein, een maal groot, 

twee maal klein etc ... Hierdoor krijgt de breedte 

van twee kleine openingen een verhouding tot een 

grote opening die voldoet aan de gulden sneden: 

2xl000mm * (+/- )1,6= 3200. 

Om het verschil tussen beide ramen duidelijk te laten 

zijn is er gekozen om twee verschillende negge's 

toe te passen. De grote openingen staan zo diep 

mogelijk in gevel. Hierdoor krijgen de volumes het 

uiterlijk van een elementen met een gering aantal 

grote gaten. 

Het ritme van de ramen is vast, echter kan er wel 

gespeeld worden met de positionering in de gevel. In 

de gevel van het restaurant komt dit het beste naar 

voren. Hier is het kozijn de ene keer aan de linker 

rand van het raster geplaatst en de andere keer 

aan de rechter rand van het raster. De gevel krijgt 

hierdoor een variatie en de binnenruimtes hebben 
onder: Verdeling van de 

gevelopen1ngen binnen het 

De openingen in de volumes zijn geplaatst naar dit door het grote aantal openingen veel contact met raster. 

raster. 

Er is gekozen om twee breedtematen in de openingen 

toe te passen. De hoogte is hetzelfde en is maximaal 

gehouden om er zorg voor te dragen dot er veel 

zichtrelaties tussen de volumes en de open ruimtes 

ontstaan. 

Het kleinste roam goat uit van een deurmaat en 

krijgt daardoor een breedtemaat van l OOOmm,

deur 900mm+kozijn l OOmm-. 

De grote opening krijgt een moat van twee maal 

de rastermaat van l 675mm, en wordt dus 3350mm. 

de o,rngev,ing. , 



legenda kozijndelails 
1. wandopbouw 

- prefab beton 150mm 

- isolatie 140mm 
- regelwerlo: 28mm 

- waxed wood 19mm, 

hoogte 90mm, h.o.h. 

lOOmm 

2. kanaalplaatvloer 
3. constructieve druklaag 

4. gietvloer hoogglans wn 

5. aluminium kozljn 

6. stelkozijn 

7. aluminium waters lag 

--- -1 ---- 1 :i-, 
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Materialisotie van het hout gebracht. Hierdoor wordt het hout 

Om een accent op de volumes te leggen en te laten waterwerend en zet het minder uit. Bovendien wordt 

zien dot ze verwant zijn, worden de volumes in de kleur van het hout hierbij longer beschermd. Het 

eenzelfde materiaal uitgevoerd. materiaal blijft hierdoor zowel binnen als buiten in 

Er is gekozen voor hout, samen met het strakke eenzelfde conditie. 

aluminium van het dak en het ruwe beton, geeft 

dit de ruimtes in het complex een worm accent. Het 

maakt het complex herkenbaar als een geheel dot 

zich in het kunstmatig landschap bevindt. 

Het hout en aluminium zijn ook een verwijzing naar 

de scheepsbouw van weleer en nu. In deze branche 

werden dit soort materialen toegepast op een grote 

school. 

Het hout is een materiaal dot de gevel een duidelijke 

114 textuur geeft. lk wil dit versterken door een houtsoort 

te kiezen die van zichzelf veel kleurverschillen 

bezit. Hierdoor wordt de textuur van de volumes 

nog uitbundiger en vallen de sportruimtes op ten 

opzichte van de overige strokke materialen die 

toegepast worden. 

Er worden echter wel enkele eisen gesteld aan 

dit hout, het moet immers zowel binnen als buiten 

toepasboar zijn en in vochtige ruimtes. 

Hiernaast wil ik hout eenzelfde uitstraling geven 

zowel binnen als buiten. Hierbij stel ik dus meer eisen 

omtrent de verwering van het hout. 

Om deze reden heb ik gekozen voor hout dot 

gewaxed is. Dit is een behandeling waarbij het hout 

onder vacuum en druk wordt verduurzaamd. Tijdens 

deze impregnering wordt een emulsie met een 

mengsel van diverse wassoorten diep in de porien 

onder: Referentle rnaterfaal en 
textuur, kantoor van Willems en 
U Architecten te Eindhoven 



rechts: Het raster als 
hulpmiddel biJ her onrwerpen . 

Onderlegger 

Als hulpmiddel bij het ontwerpen gebruik ik een 

raster. Dit raster komt voort uit de opbouw van het 

dok en heeft een maat van l 675mm * l 675mm. 

Dit raster helpt bij het plaatsen van de volumes op 

het sportplaza en binnen de droogdokken. Dit raster 

ligt ook ten grondslag aan de constructie van het 

complex. 

Het raster geeft houvast bij het ontwikkelen van het 

ontwerp en draagt er door zijn positionering zorg 

voor dat kwetsbare elementen van het droogdok 

niet belast worden door constructiedelen. 

De maat is afgeleid van de ritmiek van de trappen 

van droogdok 9. Deze trappen liggen hart op 

hart op 46,9 meter. Om hiertussen een goede 

stramienmaat te creeren, wordt deze maat in zeven 

delen opgesplits en ontstaat een acceptabel stramien 

van 6700mm. 

Binnen het raster creeer ik meer ontwerpvrijheid 

door het raster te verfljnen. Een minimale gangmaat 

ligt hieraan ten grondslag. Deze is in een dergelijk 

sportcomplex ongeveer 1,5 meter, waardoor 

uiteindelijk een vierdeling van de stramienmaat 

ontstaat en een raster van l 675mm*l 675mm. 
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Vogelvlucht van het 

sportcomp!ex , met de volumes 

die door het maaiveld van 

het tussendeel sleken en het 

complex opspannen. 



boven : De plaatsing van de 

vo lumes tussen de verschillende 

vertlindlngen die tussen de 
dokvloeren liggen. 

onder: De openbare ruimte 
wordt in het complex gevormd 
door d entreepleinen en het 

sportplaza. 

L a y 
Als resultante van het concept en de vormconcepten 

is een complex ontstaan dat zich richt op het 

bodemniveau van de droogdokken. lk zal 

hier uitleggen hoe het ontwerp werkt en welk 

gebouwonderdeel zich waar in het complex 

bevindt. 

De bodem van de dokken is de belangrijkste vloer uit 

het ontwerp. Hier bevinden zich de hoofdfuncties en 

de openbare ruimtes en bevindt zich de koppeling 

aan het sportplaza. 

Over het sportplaza bevinden zich drie verbindingen, 

waarbij aan elke verbinding een uitzonderlijke 

functie van de sportschool gelegen is. Hierbij is de 

hoogste functie, de klimwand in het uiterste westen 

geplaatst en het restaurant dat de aansluiting aan 

de culturele as verzorgt, aan het uiterste oosten. 

Deze volumes steken door of staan op het maaiveld, 

waardoor het gebouw ook hier een gezicht krijgt. 

Deze twee volumes dienen voor de grote afstand als 

signaalfunctie en vertellen dater zich iets afspeelt in 

de droogdokken. 

Het plaza is een open ruimte welke zich manifesteert 

als ontmoetingsplek binnen het complex en tussen 

de droogdokken. Deze ruimte is dan ook net als de 

entreepleinen openbaar toegankelijk. 

Een groot deel van de volumes van het programma 

worden gepositioneerd op het sportplaza. Hierbij 

worden ze geplaatst tussen de drie conceptuele 

verbindingen. Het sportplaza blijft hierdoor een 

grote ruimte, maar wordt op een subtiele manier 

0 u t 

opgedeeld in delen met verschillende functies. 

De eerste maatregel in het ontwerpproces die 

ervoor zorgt dat deze ruimte het open karakter 

kan behouden is de positionering van de technische 

ruimten. Deze zijn zo ver mogelijk naar de buitenzijde 

toe geschoven, waardoor de indeling van de open 

ruimte vrijer wordt. Dit zijn ruimtes die samen met 

opslag en sanitaire ruimtes indirect deel uitmaken 

van de sportschool+. Om dit duidelijk te maken 

worden deze volumes anders afgewerkt. De ruimtes 

die zich in zijn geheel binnen bevinden zijn met 

stucwerk afgewerkt. Voor de overige volumes wordt 

vezelcementplaat gebruikt. 

~ • <-t-- .. r ·- II!! I 
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Openbare toegankelijkheid 

Het gebruik van de sportschool en de openbare 

toegankelijkheid van het complex lijkt nogal met 

elkaar te botsen. lk heb dit op een subtiele manier 

op willen lossen. lk wilde geen gebruik maken van 

poortjes, omdat dan het kunstmatig landschap al 

snel niet meer als een doorlopend en openbaar 

maaiveld waste ervaren. 

lk heb besloten om dit op te lossen in de lay-out 

van het gebouw. Ten eerste door de binnenruimtes 

van de dokvloeren een van beide hoofdfuncties van 

het gebouw te geven. Ten tweede door een routing 

te creeren waardoor de indeling van het gebouw 

overzichtelijk wordt. Hierdoor is het eenvoudig te 

118 zien wie zich waar in het gebouw bevindt. 

De kleedruimtes zijn om deze reden een niveau 

hoger gelegen dan het sportplaza. Hierdoor moet 

een ieder die gebruik maakt van de sportfaciliteiten, 

naar dit niveau. Dit kan via twee trappen, die beide 

goed zichtbaar zijn vanaf zowel de balie als de 

koff1ebar. Een beveiliger of medewerker van de 

sportschool houdt vanaf hier in de gaten welke 

personen gaan sporten en welke er 'slechts' op 

bezoek zijn. Op deze wijze kan een pasjessysteem, 

waarop een controle plaatsvindt bij binnenkomst 

op het sportplaza, voldoende zijn om overzicht te 

hebben over de leden van de sportschool. 

Natte en droge route. 

Als gevolg van de keuze voor een sportschool+ met 

een zwembad, ontstaat er een natte en een droge 

route in het gebouw. Deze route wordt verbonden ter 

plaatse van de kleedkamers. Vanuit de kleedruimtes 

kan er de keuze gemaakt worden tussen twee 

deuren, een richting het zwembad en een richting de 

overige functies van de sportschool. Het zwembad 

moet dus altijd via de kleedruimtes benadert 

worden. ledereen die het zwembad bezoekt, moet 

zich namelijk eerst hier omkleden. 

Deze routing is op de pagina hiernaast toegelicht en 

uiteengezet. Het rood staat voor de droge routes en 

het blauw voor de natte routes door het gebouw.

Op de pagina's erna zijn de plattegronden te 

vinden waarin te zien is welk onderdeel zich waar 

in het gebouw bevindt en hoe deze ten opzicht van 

elkaar zijn gepositioneerd. 



De verkeersstructuur op het 
niveau van de droogdokvloer, 
- 2. 
Rood staat voor de droge en 
blauw voor de natte routing 
binnen het complex. 
Het dokkencornplex wordt 
betreden via de hoofdtrappen 
( links ) en heeft een extra 
koppeling aan de culturele as 
( rechts) . 

De verkeersstructuur op tiet 
niveau boven het sportplaza 
-1. 
Rood staat voor de droge en 
blauw voor de natte routing 
binnen hat complex. 
Op dit niveau komen enkel de 
leden van de sportschool +. 
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legend a plattegrQnden: 

I . entreetrappen 2C 
2. klimwand 21 
3. palio met buitenkhmwand 22 
4 . vluchttrappenhuis en lift 23 
5 . restaurant 24 
6. entree en trap rlcht ing sportp laza 25 
7 . openbaar entreeplein 26 
8. basketbal 'l7 
9 . ontvangstponaal 2.8 
10. sportplaza 29 
11. balie 3C 
!2. bar/ lounge 31 
13 sanitair droog 32 
14 . kantoren 33 
15 . personeel 34 
16 . dansruimte 35 
17. opslag 36 
18. squash 37 

19. filnessruimte 38 

Plattegrond maaiveldniveau 



legenda plattegr_onden: 

I. entreetrappen 

2. klimwand 

3. patio met buitenklimwand 

4 . vluchttrappenhuis en lift 

5 . restaurant 

6. enlree en trap rich ting sportplaza 

7 . openbaar entreeplein 
8 . basketbal 

9 . ontvangstportaal 

1 o. sportplaza 

11. belie 

12. bar I lounge 

20 . beachvolleybal 

21. sanitair nat 

22. 25m sportbad 

2 3 . 1 ns!ructiebad 
24 . j8Cl.IZZi 

5. bu rt en bad 
26 . fysiolherapje en 
27. krnderopvang 
28. zonnebank 
29. yoga 
30 . fitnessgameruimte 

31. kleedkamer heren 
13 . sanitair droog 32 . kleedkamer dames 
14. kantoren 33. sauna 
15. personeel 34. turks stoombad 
16 . dansruimte 35. lesruimte spinning 
17 . opslag 36 . lesruimte pilates 
18 . squash 37 . techniek 
19. fitnessruimte 38. keuken 
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Plattegrond niveau bestaande vloer droogdokken -2 
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Plattegrond niveau bestaande vloer droogdokken -2 
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Plattegrond tussenniveau -1 
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Plattegrond tussenniveau -1 



128 

Lengtedoorsnede droogdok 9 (B-B) 
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Lengtedoorsnede droogdok 9 (B-B) 



130 

lengtedoorsnede droogdok 10 (D-D} 
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lengtedoorsnede droogdok 10 (D-D} 



lengtedoorsnede sportplaia {F-F) 

De construClie van he1 dokdak. 
met de hoofdliggers in de 

breedterichting en de cons1ruct1e 
van de geextrudee<de kokers 
in de lenglerichting. 





lengtedoorsnede sportplaia {F-F) 

De construClie van he1 dokdak. 
met de hoofdliggers in de 

breedterichting en de cons1ruct1e 
van de geextrudee<de kokers 
in de lenglerichting. 



c 0 n s t r u c t i e 
De constructie van het sportcomplex bestaat uit twee De constructie van het dokdak 

verschillende delen; de constructie van de ruimtes In het dok bepalen de geextrudeerde kokers de 

in het droogdok en de constructie van de overige ruimte. Als hoofddraagconstructie in de lengte-

delen. richting zouden deze echter niet geschikt zijn. Om 

die reden wordt de constructie van het dokdak 

in de meest logische richting afgedragen; in 

de breedterichting van het droogdok. In deze 

richting is de overspanning het kleinst en is met een 

aanvaardbare moat van een ligger de overspanning 

van het droogdok te halen. 

Echter dient het voor het ontwerp ook mogelijk te 

zijn om aan deze liggers de zwevende volumes te 

hangen. Om deze reden zijn de hoofdliggers in 

de breedterichting iets overgedimensioneerd. De 

berekening van deze constructie is te vinden in de l 33 

bijlagen. 

Om het mogelijk te maken deze volumes op te hangen 

dienen de overige constructiedelen zo licht mogelijk 

gehouden te worden. Dit is bij de geextrudeerde 

kokers al gedaan door ze te vervaardigen van 

aluminium cassetes. 

Met de volumes gebeurt dit op een andere manier. lk 

maak een stolen frame waarin achteraf lichtgewicht 

staalframebouwelementen komen. Deze elementen 

bestaan uit dunne U-proflelen en zi jn van zichtzelf 

stabiel, waardoor ze meewerken in de stabiliteit van 

de constructie. 



~-~-a 

7 
Legenda doorsnede 
' zwevend 'voiume 

1. wandopbouw 
- dampdoorlatende 

laag 
- gipsplaat 2x 12mm 

I .,,_ 
staalframe C220 -I 

-

I pro flelen 

I- met minerale wol 
- minerale wol 70mm 
- gipsplaat 12mm 
- waterkerende laag 
- reg els 28mm 

9 - wa xed wood 

( 19mm ) 

2. vloeropbouw 

6 - andryhietvloer 

134 - multiplex 18mm 
- CZZO-profielen met 

minerale wol 
- gipsplaat 12mm 
- plafond waxed wood 

op regelwerk 

3. aluminium kozijn 

4. aluminium waterslag 

5. stelkozijn 

6. staalprofiel HEM650 
5 7. staalprofiel UNP220 

8, dakopbouw 
- gipsplaat 12mm op 

--------
veermgels 

1 - CZ 20 -profielen 
9 2 underlayment 18mm -

dampdoorlatende 

laag 
4 - minerale '-IVOI 

7· - EPDM dakbedekking 

9. isolerende beglazing 

10. verholen goat 



De zwevende volumes 

De volumes die in het dokdak zweven of hangen 

zijn zo ligt mogelijk uitgevoerd om er zorg voor te 

dragen dot er ruimtes van respectabele afmetingen 

aan de dakconstructie kunnen hangen. 

In de doorsnede op de linkerpagina is te zien 

hoe de opbouw van het volume is. De hoofdligger 

is hier duidelijk herkenbaar en weggewerkt in 

de wand van het volume. Aon deze hoofdligger 

zijn de verschillende UNP-proflelen verbonden, 

die het frame van het volume vormen. De ruimte 

tussen dit frame wordt opgevuld met behulp 

van staalframebouwelementen. Deze elementen 

bestaan uit C-proflelen, waartussen minerale wol 

geplaatst wordt om te voldoen aan de thermische 

en geluidseisen. 
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Aansluitingen op het droogdok 

Net ols bij de nieuwe volumes die ik toevoeg oon het 

droogdok, wil ik bij de constructie duidelijk moken 

dot dit een nieuw element is binnen het droogdok. lk 

wil een strokke oonsluiting moken die niet opvollend 

is, moor juist heel fljn. Ook wil ik de oonsluitingen oon 

beide zijden van het droogdok nogenoeg hetzelfde 

uiterlijk loten hebben. 

--------

...i.-------8 
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4.----~- - --- 4 

In het detail ligt een goot die longs de gehele 

dokrond loopt. Deze goot moet ook ter plootse van 

de constructie door kunnen lopen. 

Hiernoost wil ik de constructiedelen ols stutten tegen 

de geextrudeerde kokers zetten. Dit refereert 

noor de oude functie van de droogdokken woorbij 

de schepen met behulp von houten bolken op de 

getropte dokwonden werden gestut. Om deze reden 

Legenda detail aansluiting 
beglazing op droogdokwand 
I . deksteen bestaand 

2. droogdokwand bestaand 
3. aluminium beglazingsprof1el 
4. s;,,,,lregel t.b.v. aluminium 

beglazingsprofiel 
5. isolerende beglazing 
6. goat aluminium zetwerk 

7. aanzicht thermisch 
ingepakte ligger HEM650 

8. aanzicht roloplegging 



Legends detail aanslui ting 
hoofddraagconstructie op 
droogdokwand 
1. deksteen bestaand 
2. droogdokwand bestaand 
3. ondersabeling oplegging 

hoofddraagconstructie 
4. goot aluminium zetwerk 
s. aanzicht schamieroplegging 
6. aanzicht llgger HEM650 
7. aanzicht therm isch 

ingepakte ligger 

2 

zal de constructiebalk naar de dokwand toe een 

afschot krijgen. Het glas wil ik daarentegen zo diep 

mogelijk in het dok hebben liggen. Hierdoor komt de 

constructie 'buiten' te liggen. Om deze reden zal ik 

de constructie dan ook thermisch inpakken. 

De oplegging van de constructie geschied door 

middel van twee lippen die in elkaar steken en 

gefixeerd worden met behulp van een bout bij 

de scharnieroplegging en twee bouten bij de 

roloplegging. 



Constructie tussen de droogdokken 

De constructie tussen de droogdokken wordt ook 

uitgevoerd als een staalskelet waartussen de 

staalframebouwelementen geplaatst worden. 

De uiteinden van de tussenruimte vormen hierop 

echter een uitzondering. Omdat de grond waarin het 

ontwerp gelegen is een zeer hoog grondwaterpeil 

heeft, denk hierbij aan de aanwezigheid van de 

Scheide en het Kattendijkdok, zal ik een goede 

barriere moeten maken om dit grondwater 

buiten te houden. Dit doe ik met behulp van een 

dikke betonwand, waarbij de aangrenzende 

en bovenliggende constructies meewerken in de 

stabiliteit om de waterdruk te kunnen weerstaan. 

138 De constructie bestaat dus in feite uit drie elementen. 

Een betonconstructie die een grondvlak vormt en de 

stabilitiet verzorgt in de verschillende constructies. 

Hiernaast een stolen hoofddraagconstructie die 

het frame vormt voor het derde element; de 

staalframebouw elementen. 

De drie elementen van 

de constructie. Boven; 

de betonconstructie als 
basis . Onder; de stalen 

haafddraagconstructie en rechts 

de complete constructie met 
daarin het laatste onderdeel 

van de constructie. de 

staalframebouwelementen . 





Dit onderdeel laat zien 

hoe het concept en 

ontwerp zich in de nieuwe 

situatie manifesteren. Met 

artist impressions geef 

ik een rondleiding door 

het ontwerp zoals een 

willekeurige gebruiker 

van het gebouw het zal 

meemaken. Hierdoor 

wordt duidelijk welke sfeer 

er in het complex heerst 

en hoe de verschillende 

onderdelen van het 

concept werken. 

Overview van de sportdokken 
bij nacht. Het lichteffect van 
het dak van de sportschool 
keert zich om . Waar eerst het 
licht binnendrong straalt het nu 

ruim naar de buitenwereld. 



... 
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Deze vogelvlucht is genomen 

vanaf de centrumzijde van het 
droogdokkeneiland. Hier is te 

zien hoe de vol umes van het 

restaurant, de klimwand en de 

hangende volumes aan elkaar 
verwant zijn. 

De trappen die leiden tot 
de bodem van het droogdok 

liggen aan het dokhoofd en 

laten de gebru iker afdalen 

tot het entreeplein, waar zicl1 
de verschillende openbare 
sportplekken bevinden . 



De openbare sportplekken, 
hier het basketbalveld, zijn 
een functionele ver1enging 
van het kunstmat1g landschap 
waarin de droogdokken zich 
bevinden. 
De entreepleinen functioneren 
als een ontmoetingsplek. 
Oak op momenten dat het 
gebouw gesloten is, is dit 
een b1jzondere plek om te 
verblijven en het monumentale 
droogdok te ervaren. 



Vanaf het entreeplein loop 

je een kleine t1Jp op die je 
leid naar een buitenportaal 
welke je een uit.:~ch! biedt 

op een van de hoofdfuncties 

van het gebouw. In dit geval 

de fitnessw irnte van droogdok 
iO. 
De buitenportaal heeft de 
vorm van een driehoek 
waarvan de zijde naar de 

entree in de droogdokwand 
door de schuine opstelling 

van de geextrudeerde kakers 

grater is dan de overzijde. 
De entree vormt een van 
de drie verbindingen tussen 
de droagdakv loeren en het 
sportplaza. 



Komt men de binnenruimte 
van het sportcomplex in via 
de openbare entreepleinen, 
dan treft men meteen M n 
van de bijzondere functies van 
de sportschool+. De klimwand 
die zowel in tern, als extern 
gebrulkt kan warden. De patio 
zorgt ervoor dat er naast 
zicht op de buitenklimwand 
oak een grate hoeveelheid 
licht binnenvalt en da t er 
contactmogelijkheden Zljn met 
het maaiveld . 



Vanaf de entree loopt men 

richting de grate verbinding 

tussen de droogdokken. Hier 
ligt het grootste dee! van 

het sportplaza, met links een 

koffiebarretje en lounge en 

rechts de ontvangstbalie . 
Op het sportplani komen door 

het maaiveld heen enkele 

volumes z.al<ken die het 
daglicht en hat contact met 
het maaiveld in deze ruimte 

verzorgen . 

Het tussenniveau, de loopburg. 
verbindt het sportplaza met 

de kleedruimtes en andere 
semi - openbare functies van 
de sportschool. Door de 
positionering van de trappen 

ten opzichte van de belie en 

bar is er een goed overzicht 

te behouden over wie zich in 
het sportcomplex bevindt/ 



Hei sportplaza biedt overzicht 
over het grootste gedeelte van 
het complex door mlddel van 
sparingen die gemaakt zijn in 
de droogdokwanden . 
Hier het zichl vanaf de 

balie op de firnessruimte in 
droogdok 10. 



Ook het zwembad in droogdok 

9 is zichtbaar vanaf het 
sportplaza. Aan de bar en 

lounge is een 

gecreeerd die het 
zitruimte 
mogelijk 

maakt om goed te kunnen 
volgen wat er in het zwembad 

gebeurt. Deze ruimte vervult 

de functie van een tribune. 



De ruimte waar het in de 
sportschool om draait is de 
fitnessruimte. D ze heeft hler 
een b11zondere plek gekregen 
op de bodem van het droogdok 
10. 
De volumes hangen aan het 
dak en definieren de ruimte 
eronder en eromheen. Dit 
wordt neg eens benadrukt 
door de verhoogde vloer 
op de bodem van het dok, 
ender de hangende volumes 
te verwijderen. Hierdoor wordt 
het beton van het droogdok 
zichtbaar en is de ruimte 
eronder duidelljk gedeflnieerd. 



Oe hangende volumes in de 

dokken zijn le bereiken via 
e8n volume dal staal op de 

droogdokvloer. Dit volume 

verzorgt hel verticale verkeer 

in het droogdok en herbergt 
de opslagruimte voor het 
droogdok. 

Vanuit dit volume leiden 
loopbruggen naar de volumes 

die in de ruimte zweven. 

Deze lesruimtes zijn bedoeld 
voor spinning en pilates . 
Vanaf de loopbruggen ontst.aat 

er een bijzonder overzicht 
over de ruimte die ontstaat 
door het samenspel van het 

dokdak, de volumes en het 
monumentale droogdok. 



Direct aan de fitnessruimte ligt 
een buitenruimte die als een 
grote patio van het complex 
te beschouwen Is. Oeze ruimte 

is enkel te berelken vanuit de 
fitnessruimte of het sportplaza. 
Deze ruimte is ingericht als 
beachvolleybalveld en laat oak 
de rulmte om verschillende 
sportlessen te geven. 
De slui deur is hier een 
decorstuk dat en kroonswk 
is op de monumentaliteil van 
het droogdok. 



Na het fitnessen is het mogelijk 

om een verfrissende duik te 

nemen in het recreatiebad, of 
te genieten van een sauna 

in een van de volumes die 
in deze ruimte zweeft. Het 
is na uurlijk oak mogelijk om 
hier verder te sporten en 

een baanqe te trekken in het 

sportbad. Vanuit deze ruimte 
is er een duidelijk contact met 
het sportplaza dat zict1 achter 

de glazen wand bevind. 



De volumes in droogdok 9 
zi1n op eenzelfde manier le 
bereiken als in droogdok 10. 
Via een staand volume. Ook 
hier biedt de loopbrug weer 
een bi1zonder u1tzicht. 
De ruirnte onder het volume is 
hier lngericht als een jacuzzi. 
Dit is een plek waar men stilzit 
en geniet van de omgeving. 
Enige knu heid vind ik hier op 
zijn pleats . Hierdoor heb je 
het gevoel dal je van hieruit 
rneer aan het kijken bent dan 
dat je bekeken wordt. 



De buitenruimte / patio van 

droogdok 9 is ingericht als 

een buitenzwembad met een 

ligweide. Op de warrne dagen 
kan men hier genleten van 

het zonnetjes en de b11zondere 
omgeving. 

Rechts in de droogdokwand 
is een opening te zien die 

een visuele verbinding vormt 
met de binneruimte van het 
sportplaza . 



De derde verbinding over 
het sportplaza ligt t.ussen 
de buitenruimtes van het 
sportcomplex . Naast de 
bijzondere funct1es van de 
danszaal en de squashhallen 
is er ook rufm te gemaakt voor 
enkele spelfuncties. Zo is er 
op het sportplaza plaats om 
een potje tafeltennis te spelen, 
of air-hockey en tafelvoetbal. 



Dit is de derde verbinding over 
het sportplaza . Hier bevinden 

zich twee squashhallen, een 

dansrulmte en de trap die 

leidt naar het restaurant welke 
aan de culturele recreatieve 
as gelegen is . 



Vanuit he! de lounge en het 

restaurant is er een schillerend 

uitzicht over de Sportdokken, 

de droogdokkenstrip en het 
Kattendijkdok. 

Na he! sporten is dit de 

ultieme plek om nag even 
te ontspannen. De openbare 

functies van de lounge en het 
restaurant vormen de schakel 
tussen he! sponcomplex en de 

culturele recreatieve as. 



de klimwand ( vooraan ) en 

het restaurant ( achteraan ) 

manifesteren zich op het 
maaiveld. 

De openingen in deze volumes 

zijn zo gepiaatst dat van 

buiten goed zichtbaar is wat 
de functie ervan is. 



Het restaurant is 
aan de sluiszijde 
droogdokken . 

gelegen 
van de 
Hierdoor 

gelegenheid ontstaat er 
een terms te 
Kattendijkdok. 

de 

creeren aan het 
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R e f 
Met dit verslag en ontwerp komt er een einde aan 

mijn opleiding 'Architecture, Building and Planning' 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. In twee en 

een half jaar heb ik hier geweldig genoten van de 

vrijheid en de mogelijkheden die er zijn om je te 

ontwikkelen als ontwerper. Deze ontwikkeling stoat 

nooit stil, maar gedurende de master heb ik bagage 

meegekregen om mijzelf verder te ontwikkelen in de 

beroepspraktijk. 

Dit verslag en het ontwerp zijn het resultaat van een 

zeer intensieve periode onderwijs. Gedurende het 

ontwerpproces is er veel gesproken over architectuur 

en vooral de monumental industriele droogdokken. 

lk had niet verwacht dot deze droogdokken en hun 

omgeving mij zo long. konden boeien. Door steeds 

verder in het ontderwerp te duiken werd mijn relatie 

ermee meer en meer bijzonder. 

Uit de analyse ontstond steeds meer begrip voor 

de uitzonderlijkheid van de context waarmee wij 

te maken hadden. De uitgebreidde analyse bleek 

zowel een inspiratiebron als een valkuil ineen te 

zijn. lk had de neiging om vaak ver de details in te 

duiken en leek daarbij nogal eens het overzicht te 

verliezen. lk heb wel het gevoel dot ik hier gedurende 

het proces bewuster mee omgegaan ben, waardoor 

dit naar het einde toe wel steeds beter lukte. 

e c t i e 
Concluderend durf ik te stellen dot ik met dit 

ontwerp de doelstellingen van het project bereikt 

heb. De droogdokken hebben een bijzondere 

herbestemming gekregen als Sportschool+, en 

vormen nu een betekenisvolle en dynamische plek 

op 'het Eilandje', die tegelijkertijd het karakter van 

de scheepswerf intact laat. 

De sportdokken en de projecten van de overige 

leden van het afstudeeratelier kunnen eye-openers 

zijn voor de gemeente Antwerpen. Op deze manier 

kunnen wij ze laten realiseren wot voor een bijzonder 

juweel zij hebben in het Droogdokkeneiland en dot 

dit gebied in de toekomst met het D.DOK.9- plan en 

de ontwerpen in de droogdokken een dynamische, 163 

recreatieve en culturele plek kan worden. 
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B e r e k e n n g c 0 

I 
Berekening dakgarding 
Con1lructie1chema 
Maximole overspanning = 6700m 

I Opbouw detqj! (onqunsfiqa situgtjel 

Keuze ligqer 

n s t r u c 

Op basis van de vuistregel voor stolen doksponten is de volgende vuistregel gebruikt 
1 /lo I = 1 /lox 6700= 223mm ---> profiel IPE240 

EiqtnscbqpP'n yqn de ljgger 
Profiel HEA 800 
hoogte h 
breedte b 
flensditke r1 
lijfdikte t. 
oppervlakte A 
doorsnede 

240 
120 
9,8 
6,2 
3910 

mm 
mm 
mm 
mm 
mm' 

eigen gewldit 0,307 
traagheidsmoment I, 3892 x10• 
weerstandsmoment W 1 ,p1 367 X10' 
staalsoort S235 F, 235 
Elasticiteitsmodulus E 2, lx10' 

t e 
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kN/ m' 
mm• 
mm' 
N/ mm2 

N/ mm2 
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Belgstingen 
Dakbeglazing 

eigen gewicht glasdikte 30mm 
belasting op dakligger 

Eigen gewicht dakllgger 

lsolotie 
Foamglos 

belasting op dakligger 

0,84 kN/m' 
0,84 x 0,8 = 

0,307 kN/m' 

1,2 kN/m' 
1,2 xl,4 x 0,014 = 

5,49 kN/ m' 
1,2 x 5,49 = 

0,672 kN/m 1 

0,2352 kN/m I 

6,588 kN/m' 

I 

Overlgen (regelwerk/lnstallaties) 
belasting op dakligger 

totoal qp = 7,8022 kN/m 1 

Sneeuwbelosting 
Soorteliik gewicht sneeuw 2,0 kN/ ml 

Ptep = C1 " P~,, ~op 

C1 sneeuwvormfoctor; voor platte daken 0,8 
Pu"•P 0,7 kN/ m2 sneeuwlaag met een dik1e van 35cm 

Sneeuwbelostlng op plat dak 
P ••• = C1. P~ "• = 0,7 x 0,8 = 0,56 kN/ m' 
Sneeuwbelosting op de ligger 

0~~~=0,56 kN/ m' x 2,8m = 1,12 kN/ m1 

Belastjoqcombinaties 
Belostingcombinatie l: 1,2 qp + 1,5 G\neeuw 

1,2 x l 0,4408 kN/ m1 + 1,5 x 1,568 kN/ m1= 11,04 kN/m' 

Belastingcombinalie 2: 1,35 q p 
1,35 x l 0,4408 kN/m' = 10,53 kN/ m1 

lncidentele belastingcombinatie: qg + q~ • .,... 
10,4408 kN/m 1 + 1,568 kN/m' = 8,92 kN/ m' 

Belastingcomblnotie l is het hoogst en dus mootgevend 

Toetsjnq op bet buiqend moment 

M.o / M,,o < l 
Het maximale moment op de ligger is: Ms:d = 1/a x qg x 12 

M.o= 1/a x 11,04 kN/m 1 x 6,7 2 = 61,96 kNm 

Het moximool toelootbare moment op de ligger is: Mu1d = fy x Wy;pl 

M,,, = 235 N/mm' x 367x 103 mm3 = 86,245 kNm 

Toetsing M., / M.,, <l 61,96 kNm/86,245 kNm = 0,72 
voldoet 

Toetsing op dwarskrachten 

v.,.;v.,, <l 
De maximaal optredende dwarskracht in de llgger is: Y1;d =1/2 x qd x I 

v,,, = 1/2 x 11,04 kN/ m1 x 6,7m = 36,99 kN 

De maximaal toelaatbare dwarskradit is: Yu.,d = 0,58 x fy x A..., 
A. = (h-2 ti) t. 
A.= (h-2 11) t. = (240mm- 2 x 9,8mm) x 6,2mm = l 367mm' 

v.,, = 0,58 x f, x A.= 0,58 x 235N/mm' x l 367mm' = 186,322 kN 

Toetsing Yi...c/Yu;d <1 36,99 kN/ 186,322 kN = 0,20 
Voldoet 

Controle van de doorbuiqinq 

De doorbuiging wordt berekend met de lncidentele belastlngcombinatie: qg: = 8,92 kN/m 1 

De maxlmale doorbuiging mag zijn' 0,004xl = 0,004x 6700 = 26,8mm 

De maximole doorbuiglng bedraagt, u= ' / ,., x ((q9 x l') / (E x I,)) 
u= ' / 30• x ((8,92 kN/m1 x 67004)/ (2, l x l 0' N/ mm ' x 3892 Xl 0'mm2))= 28,64mm 

De balk heeh dus een zeeg nodig van • / 30mm 



Berekening hoofdligger 
Conslrudj11chtma 
Maxlmale oversponning = 23600m 

I Opbouw detail (onqunstjge situg!jtl 

35kN 46kN 59kN 59kN 59kN 59kN 59kN 59kN 46kN 35kN 

! 11 [ j l 1 11 1 

Keyze !jggtr 
Op basis van de vuistregel voor stolen doksponten is de volgende vuistregel gebruik1 
1/ Jo I= 1/3o x 23600= 786mm ---> proliel HE550M 

Eist!li~bg12~n l£aa dt 1igg1r 
Profiel HEM 500 
hoogte h 572 mm eigen gewicht 2,78 
breedle b 306 mm traagheldsmoment I, 197984 Xl O' 
flensdikle ,, 40 mm weerstondsmoment W 1;pl 6920 X1 03 

lijldikte '· 21 mm sloolsoorl S2 35 F, 355 
oppervlakte A 35400 mm' Elosticiteitsmodulus E 2,) x 105 

doorsnede 
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Belgstingen 
Dakbeglazing 

eigen gewicht glasdikte 30mm 
belasting op dakligger 

Eigen gewicht dakligger 

lsolatle 
Foamglas 
belasting op dakllgger 

Overlgen (regelwerk/installaties) 
belasting op dakligger 

Elgen gewlcht dakllgger IPE240 

Resulterende puntlasten op hoofdligger 

0,84 kN/m2 

0,84 x 0,8 = 

0,307 kN/m' 

l ,2 kN/m' 
l,2 xl,4 x 0,014 = 

5,49 kN/m2 

l,2 x 5,49 = 

totaal qp::;: 

0,672 kN/m 1 

0,2352 kN/m' 

6,588 kN/m 1 

0,307 kN/m 1 

8, l 092 kN/m I 

Nr. l Ill ,395+0,925-0,6)x0,672x6,7)) + (6,8232x0,6x6,7) =35kN 
Nr. 2 110,925+1035-0,9)x0,672x6,7)) + (6,8232x0,9x6,7) =46kN 
Nr. 3 ((1,035+ l ,090- l ,2)x0,672x6,7)) + (6,8232x l ,2x6,7) =59kN 

Sneeuwbelasting 
Soortelijk gewicht sneeuw 2,0 kN/m' 

Prl!p::;: C11< P..,rap 

G sneeuwvormfactor; voor platte daken 0,8 
P"" rl!p 0,7 kN/m2 sneeuwlaag met een dlkte van 35cm 

Sneeuwbelasting op plat dak 

Pcop = C1, P~ "' = 0,7 x 0,8 = 0,56 kN/m2 

Sneeuwbelasting op de hoofdligger 
Q,-.. =0,56 kN/m' x 6,7 = 3,752 kN/m 1 

Resulterende Q-lasl 
De resulterende puntlasten zijn voor de ontwerpfase om te rekenen tot een lntegrale q
last. Deze wordt berekend met behulp van: 

Q,= Lfpo"'louoo/I= (35+46+59+59+59+59+59+59+46+35)/23,6= 
516/23,6 = 21,87 kN/m' 

Belastingcombinaties 
Belastingcomblnatie l: 1,2 qp + 1,5 Q,,11,,,u,,,. 

l,2 x 2l,87kN/m 1 + l,5 x 3,752kN/m 1= 

Belastingcombinatie 2: l ,35 qp 
l,35 x 21,87 kN/m' = 

lncldentele belastingcombinalie: q'il + qM'lalJ'N 

21,87 kN/m' + 3,752 kN/m 1 = 

Belastingcombinatie l is het hoogst en dus maatgevend 

31,87 kN/m' 

29,52 kN/m 1 

25,62 kN/m 1 

Toetsinq op het buiqend moment 

M,,,/M,,, <l 
Het maximale moment op de ligger is: M,,d::;: 1/a x q9 x 12 

M,,, = 1 /ax 31,87 kN/m' x 23,6' = 2218,8 kNm 

Het maximaal toelaatbare moment op de ligger is: Mu;d::;: fy x Wy;pl 

M,., = 355 N/mm 2 x 6920x l 0' mm' = 2456,6 kNm 

Toetsing M,., / M.,,, <1 2218,8 kNm/2456,6 kNm =0,9 
Voldoel 

lioetsing op dwarskrachten 

V,1d/V u;d < l 
De maxima al optredende dwarskracht in de ligger is: V,,d ::;:l /2 x qd x I 

v.,, = 1/2 x 31,87 kN/m' x 23,6m = 376 kN 

De maximaal toelaatbare dwarskracht is: Vu;d::;: 0,58 x fy x A.., 
A.= (h-2 It) t. 
A. = (h-2 11) t. = (572mm- 2 x 40mm) x 21 mm = 1 0332mm2 

V,., = 0,58 x f, x A. = 0,58 x 355N/mm' x l 0332mm' = 21 27 kN 

Toetsing V,;d/Vu;d <l 376 kN/2127 kN = 0, 17 
Voldoel 

Conlrole van de doorbuiginq 

De doorbuiging wordt berekend met de lncidentele belastingcomblnatie: q 9 ::;: 8,92 kN/m 1 

De maximale doorbulging mag zijn: 0,004x1 ::;: 0,004x 23600 ::;: 94,4mm 

De maximale doorbuiging bedraagf, u= 5/JB• x llq0 x i'l/IE x I,)) 
u= '/"' x 1125,62kN/m 1 x 23600')/(2, l x l 0' N/mm2 x 197984X1 O'mm'))= 249mm 

De balk heeft dus een zeeg nodig van 250mm 



Berekening hoofdligger 
Constructieschema 
Moximole oversponning = 23600m 

Opbouw detail (ongunsljge situatiel 

35kN 46kN 59kN 59kN 59kN 

81,8kN 

59kN 59kN 59kN 46kN 35kN 

l 
.... . 

81,8kN 

I Keu:ze Jigger 

I 
Op basis van de vuistregel voor stolen doksponten is de volgende vuistregel gebruikt 
'ho I = 1 /Jo x 23600= 786mm ---> profiel HE650M 

1 §is1oubaRR!D vao sl1 liaa1c 
Proflel HEM 650 

l hoogte 
h 668 mm eigen gewicht 2,93 

breedte b 305 mm troogheidsmoment I, 281667 X104 

flensdikte ,, 40 mm weerstondsmoment W 'f•P' 8430 X10' 
lijfdikte fw 2 1 mm stoolsoort 5235 F, 355 
oppervlokte A 37400 mm2 Elosticiteitsmodulus E 2,1 xlO' 
doorsnede 

:. 
po< 
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Belastjngen 
Dakbeglazing 

eigen gewlcht glasdikte 30mm 
belasting op dakllgger 

Eigen gewlcht dakligger 

lsolatie 
Foamglas 
belasting op dakligger 

Overlgen (regelwerk/installaties) 
belasting op dakllgger 

Elgen gewicht dakligger IPE240 

Resulterende puntlasten op hoofdligger 

0,84 kN/m2 

0,84 x 0,8 = 

2,93 kN/m1 

1,2 kN/m3 

1,2 xl,4 x 0,014 = 

5,49 kN/m' 
1,2 x 5,49 = 

0,307 kN/m' 

totaal qp = 

0,672 kN/m' 

0,2352 kN/m 1 

6,588 kN/m' 

8, l 092 kN/m I 

Nr. l ((l ,395+0,925-0,6)x0,672x6,7)) + (6,8232x0,6x6,7) = 
35kN 

Nr. 2 110,925+ l 035-0,9)x0,672x6,7)) + (6,8232x0,9x6,7] = 
46kN 

Nr. 3 111,035+ l ,090- l ,2)x0,672x6,7)) + (6,8232x l ,2x6,7) = 

172 Bllkomende belasting Hangende Volumes PERMANENT 
Staalframebouw vloer en dak 
Gewicht vloer per m2 
Oppervlakte vloer en dak 
last vloer en dak 
Totale last vloer en dak 
Wanden 
Gewicht wanden per m2 
Oppervlakte wanden 

Totale last wanden 

180kg 
6,5x6= 39m2 

59kN 

39x l 80= 7020 kg =70,2 kN 
70,2x2= 140,4 kN 

60kg 
6,5 x5 x2= 65 m' 
6 x5 x2 =60m' 
l 25x60= 7500 kg = 75kN 

Totale permanente belastlng 70,2+75 = l 45,2kN 
Bil vier steunpunten geldt dus een extra puntlast van 

Bijkomende belasting Hangende Volumes VERANDERLIJK 
Veranderlijke vloerbelasting 
Veranderlijke vloerbelasting totaal 
Per steunpunt 

Bijkomende belasting Hangende Volumes TIJDELIJK 
Sneeuw 
sneeuwbelasting totaal 
Per steunpunt 

145,2/ 4= 36,3 kN 

2,5 kN/m2 

39 x2,5= 97,5 kN 
97,5 I 4= 24,3 kN 

0,56 kN/m2 

39 x0,56= 21,84 kN 
21,84 /4= 5,46 kN 

Belastjoqcombjnatjes Hanaende Volumes per steunpunl 
Belastingcombinatie 1: 1,2 qp + 1,5 Gvi11¢uw 

1,2 x (36,3kN+24,3kN) + 1,5 x 5,46kN= 80,91 kN 

Belastingcomblnatie 2, 1,35 q, 
1,35 x(36,3kN+24,3kN) = 81,81 kN 

lncidentele belastlngcombinatie: q9 + qvieuw 
(36,3kN+24,3kN) kN/m' + 5,46 kN/m 1 = 66,06 kN 

Belastingcomblnatie 2 is het hoogst en dus moatgevend 

Totlsfog op htl buiqend moment 

M.,,/M.,,<l 
Het maximale moment op de llgger bestaat nu uit het moment dot uit het dak komt met 

daarbij het moment gesommeerd het moment dot de overig puntlasten opleveren 
Het maximale moment op de llgger ten gevolge van de Q-last is: Mi:d:::: 1/a x qg x 12 

M.,, = 1/a x 31,87 kN/m1 x 23,62 = 2218,8 kNm 
Het moment dot hierbij komt Is: 
De oplegreactie van moment l bedraagt l 0710/23600 *81,81 =37, l 2 
Het moment dot samenvalt met het moment van de q-last Is don: 37,12 *11,8= 438kN 
De oplegreactie van moment 2 bedraagt (6710)/23600 *81,81 =23,26 
Het moment dot samenvalt met het moment van de q-last is don: 23,26 * l 1,8= 
274,468kN 
Het totale moment dot op de ligger rust is 2931 kNm 

Het maximaal toelaatbare moment op de ligger is: Mu;d:::: f1 x Wy,pl 
M,;d = 355 N/mm 2 x 8430x l 03 mm3 = 2992,6 kNm 

Toetslng M.,, / M.,, <l 2931 kNm/2992,6 kNm =0,97 
Voldoel 

Toetsinq op dwarskrachten 

V,"/V," <l 
De maximaal optredende dwarskracht in de ligger is: V.,d = 1/2 x qd x I 

V.,, = 1/2 x 81,81 kN/m' x 23,6m = 965 kN 

De maximaal toelaatbare dwarskracht is: Yu;d = 0,58 x fr x Aw 
Aw= (h-2 ti) t. 
Aw= (h-2 t1) t. = (668mm- 2 x 40mm) x 21 mm= l 2348mm2 

V,,, = 0,58 x f, x Aw= 0,58 x 355N/mm2 x l 2348mm2 = 2542 kN 

Toetslng V.,,/V," <l 965 kN/2542 kN = 0,38 
Voldoel 
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