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In vergelijking met andere europese landen was Nederland vroeg met de aanleg van autosnelwe

gen. Al in 1936 werd voor dit soort wegen een plan gemaakt. Rijkswaterstaat richtte zich in de be

ginjaren vooral op de verbetering van de bestaande wegen, maar door de groei van de welvaart 

kwam het autobezit in de jaren vijftig voor steeds meer Nederlanders binnen handbereik. Tussen 

1950 en 1960 verviervoudigde het aantal personenauto's. Vooral ook op zon- en feestdagen werd 

de auto gebruikt om er op uit te trekken. 

Rijkswaterstaat werd naarmate het autobezit toenam gedwongen om op grotere schaal plannen 

te maken voor de steeds drukker bezette infrastructuur. Vanaf de jaren vijftig is dan ook een ex

plosieve toename van het aantal autosnelwegen te zien. Hoe de groei van het aantal snelwegen 

in de jaren precies is verlopen is hieronder te zien. 

Op de volgende pagina's wordt aan de hand van kaarten een beeld gegeven van de ruimtelijke 

ontwikkelingen op en rond de snelwegen en andere relevante informatie met betrekking tot het 

afstuderen. 

Groei van het autosnelwegennet in Nederland in kilometers: 
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Kaart 1. Overzicht huidige snelwegennetwerk Bron: Ruimtelijk Planbureau 

~~-
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-.,...._~ 

Het bekende verkeersbord is een abstracte 

weergave van een van de belangrijkste eigen

schappen van de 'Snelwegen' : de ongelijk

vloerse kruisingen. 



Kaart 2. Enkele ketens op snelweglocaties Bron: USA, bewerking Ruimtelijk Planbureau 

e Mercure 

e Van de r Valk 

McDonald's 

• I KEA 

• Med ia Ma rkt 

• Shurgard 

Praxis 

• In tratuin 

6 



Kaart 3. Vinex-wijken aan de snelweg (met indicatie van het aantal woningen) Bron: Ruimtelijk Planbureau 

• Meer dan s.ooo woningen 

• 1.000 tot yooo woningen 

• Minder dan 1.ooo w oningen 

/ 

0 
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Kaart 4. Nieuwe kantoorparken aan de snelweg Bron: Ruimtelijk Planbureau 

In ontw ikkel, ng 

Planfase 

Op pap ier 
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Kaart 5. Nieuwe bedrijventerreinen aan de snelweg (met oppervlakte indicatie) Bron: Ruimtelijk Planbureau 

• ln ont ·ikkeling 

• Planfase 

Op papier 

D Oppervlak meerdan 100 ha 

0 Oppervlakso tot 100 ha 

a Oppervlak minder dan 50 ha 
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Kaart 6. Uitzichten langs het snelwegennet Bron: Ruimtelijk Planbureau 
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Kaart 7. Overzicht van uitzichten onder druk van 'vaste plannen' of 'plannen in ontwikkeling' Bron: Ruimtelijk Planbureau 

Aantal Lengte(km) 

uitzichten ~ c:;:::::;= 
Geen 873 938 

/ plannen -Vaste 514 826 0 plannen -Plannen in 339 476 

ontwikkeling 
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Kaart 8. Overzicht 'winnende' panorama's burgerconsultatie Bron: Ministerie van VROM 

Uitzichten 

Voorkeursgebieden 
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Bron: Snelwegpanorama's; Een burgerconsultatie-Bureau KLB 
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aart 9. Zichtbaarheid van de Belle van Zuylen 

i. 

Perce,-, ragezicht van de tr)d ru~sen r981 en .2000 (De Bift): 

7J,6-100% 

s6.?-n.6"'· 

Jo,S-s6.7% 

9·4-JO,H% 

o-y,q% 

- Sebou" •d qebted (>003) 

Rijkswege-n 

GroeneHan (Nota Ruimteherz.) 

Z•<.hth~reik van d Oelle van 

Zuylcn-tur~n (6l,J m) 

Oe cu kels in de kaan Slaan op 

s. 10, 20 en 30 km van de 

Bellevan Zuylen -toren 

~ 

~ 

~a 

- •• 
• ~ "' i 

~ 

"' i ... .. 
' 

~· 
' 

, . 

-' ,. 
,~ 

' ' 

.. . 
> I .. , .. ,/,. 

/ 
I 

I 
• I ... // 

\ 
\ 

•. 

I 
I 
I 
I 
I 
I • 

' •• I . 



In het verslag wordt uitgebreid gesproken over een 11nieuwe generatie snelwegarchitectuur". Er 

zijn in het verleden wel eerder gebouwen speciaal voor de snelwegcontext ontworpen, denk bij

voorbeeld aan de gebouwenreeks boven de Utrechtsebaan (laatste stuk van de A12) in Den Haag, 

maar de laatste jaren is er werkelijk sprake van een andere benadering. 

De projecten wordt gekenmerkt doordat ze de gebruikelijke gebouwschaal overstijgen en vaak 

een hybride vormen van een gebouw en een geluidsscherm/geluidswal. Er wordt gebroken met 

de gebruikelijke kleinschaligheid. Grote volumes en mooie, vloeiende lijnen, waardoor de archi

tectuur aansluiting vindt bij de infrastructurele schaal en esthetiek van de snelweg en de per

ceptie van de voorbijrijdende automobilist.Het begrip snelwegarchitectuur heeft hiermee een 

nieuwe, geheel eigen betekenis gekregen. 

De traditionele benadering van bouwen langs de snelweg en vier van deze nieuwe snelwegar

chitectuurprojecten worden op de volgende pagina's in woord en beeld toegelicht. De schema's 

geven aan hoe het gebouw (of de gebouwen) georganiseerd zijn. Bij de nieuwe snelwegarchitec

tuur wordt met de schema's aangeduid hoe de grote infrastructurele schaal is bereikt. 

Perceptie van de automobilist 

120 km/h = 33,3 m/s 

100 meter elke drie seconden 
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De bebouwing op de bedrijfsterreinen langs de snelweg kenmerkt zich 

door de kleinschaligheid, een hoog detailniveau in de 

gevelarchitectuur (luifels, bont materiaalgebruik en commerciële 

uitingen) en vaak een gebrek aan samenhang op stedebouwkundig 

niveau. Dit levert vanuit het perspectief van de voorbijrijdende 

automobilist een onrustig bijna stroboscopisch beeld op. 



................................................................................................................................. 

....................... ., ..................................................................................................... .. 

Soms verdwijnt de bebouwing achter lange geluidsschermen of 

aarden wallen, waarna andere middelen worden ingezet om opnieuw 

de aandacht van de automobilist te krijgen. Hoewel het soms jammer 

is dat het zicht op het achterliggende landschap wordt weggenomen 

zijn de geluidsschermen incidenteel prachtig vormgegeven. Helaas 

zijn er ook minder geslaagde varianten. 

De diversiteit aan geluidsschermen is enorm. Als je van Amsterdam 

naar Maastricht rijdt, dan kom je tientallen verschillende 

geluidsschermen tegen. Dit versterkt de rommelige indruk die de 

snelwegomgeving toch al heeft. 
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In het verleden is vaker geprobeerd om eenheid in de bebouwing af te 

dwingen door in strikte beeldkwaliteitsplannen bijvoorbeeld harde 

afspraken te maken over rooilijnen, materiaalgebruik en de terrein

inrichting. Het beoogde resultaat van 'eenheid in verscheidenheid' is 

onvoldoende. 

Om aansluiting te vinden met de 'infrastructurele schaal' van de weg 

en de perceptie van de automobilist zijn afspraken als deze 

onvoldoende en moet men op een ander manier omgaan met de 

ontwikkeling van de ruimte langs de snelwegen. 
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1. Haagse Poort, Utrechtsebaan in Den Haag (A12): 

De architectuur wordt bij de Utrechtsebaan in Den Haag in

gezet om de barrière die de snelweg in het stedelijke weefsel 

vormt te overbruggen. Als je de stad over de A12 in rijdt, dan 

is De Haagse Poort van Rob Ligtvoet (Kraaijvanger Urbis) het 

eerste gebouw dat de weg oversteekt 

2. Malietoren, Utrechtsebaan in Den Haag (A12): 

De Utrechtsebaan is vooral ook bekend van de Malietoren van 

Benthem Crouwel. Dit enorme kantoorgebouw torent hoog 

boven de weg uit. In de onderste lagen is een parkeergarage 

ondergebracht. 

2. The Wall, A2: 

Het gebouw vormt een huisvesting voor grootschalige detail

handel, een bouwmarkt, leisure, horeca en bedrijfsmatige 

activiteiten. 

3. Het Cockpitgebouw, A2 

De Cockpit vormt de autoshowroom van Hessing. Achter de 

geluidsschermen gaat traditionele bedrijfsbebouwing schuil. 

4. Cinemec, A12 

Dit gebouw is een congrescentrum en bioscopencomplex en 

wordt wel als 'lnfotainmentcentre' bestempeld 

5. Crystalic, A31 

Crystalic staat op het punt waar de A31 Leeuwarden in komt. 

Het vormt een bedrijfsverzamelgebouw en is ontworpen door 

de Friese architect Gunnar Daan . 
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CineMEC 
A2 Leidsche Rijn, Utrecht 
DP6 architectuurstudio (Fons Verheijen) 1996-2003 
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Eén van de eerste snelwegarchitectuurprojecten is het CineMEC 

langs de A 12 bij Ede. Dit congrescentrum en bioscopencomplex 

('lnfotainmentcentre') uit 2003, ontworpen door DP6 

architectuurstudio, vormt in feite de beëindiging van een 

kilometerslange geluidswal. De bioscoopzalen steken als eigenzinnige 

doosjes uit het groene lichaam van de aarden wal. 

Op de kopse kant van de zalen aan de snelwegzijde is ruimte om de 

nieuwste films groots met posters aan de voorbijrijdende automobilist 

aan te kondigen. De strategische ligging maakt het complex vanuit de 

wijde omgeving prima bereikbaar. 



Kilometro Rosso (R&D centre Brembo) 
A4 (E64) Bergamo, Italië 
Jean Nouvel (2001-2007) 
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Het Research en Development complex van Brembo langs de A4 bij 

Bergamo (Italië) ligt verborgen achter een knalrood 'één kilometer 

lang scherm ('Kilometro Rosso'). De architectuur is duidelijk 

geïnspireerd op de opzichtige remklauwen van sportwagens die 

Brembo produceert. Het scherm is voorzien van openingen die 

toegang bieden tot de achtergelegen industriehallen, laboratoria en 

kantoorgebouwen . 

Vóór het scherm ligt een enorm parkeerterrein waar de werknemers 

direct vanaf de snelweg kunnen parkeren. 



The Wal I 
A2 Leidsche Rijn, Utrecht 
VVKH architecten (Fons Verheijen) 2003-2007 



.......... .. ............................................................................................................................. 
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Het concept van The Wall gaat de samensmelting van gebouw en 

geluidswal veel verder dan bij de andere projecten. Een collectief van 

bedrijfsgebouwen is met één architectonische huid omkleed. De 

futuristisch ogende vorm die zo is ontstaan vindt aansluiting bij de 

schaal van de weg. 

Ook naar de stadszijde presenteert het complex zich als één 

architectonisch geheel. Er zijn collectieve voorzieningen op 

bijvoorbeeld het gebied van parkeren en logistieke ontsluiting. In het 

multifunctionele gebouw is ruimte voor grootschalige retail, horeca en 

leisure functies. 



Het {Cockpitgebouw' 
A2 Leidsche Rijn, Utrecht 
ONL (Kas Oosterhuis) 2005 



................................................................................................................................ 

27 

Het Cockpitgebouw is te schematiseren als een enkel bedrijfsgebouw 

(autoshowroom) met een facade aan de snelweg die in twee 

richtingen verlengd is tot een geluidsscherm. Achter het 

geluidsscherm vinden we gewone traditionele bedrijfsgebouwen zoals 

we die op zo veel bedrijventerreinen kennen. De translucente 

geluidsschermen onttrekken deze gebouwen grotendeels uit het zicht. 





De mate van bruikbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit van het complex hangt vooral af van de 

vormgeving en bouwfysische eigenschappen van de binnentuinen. Voldoende daglichttoetreding 

en uitzicht zullen belangrijke factoren zijn als het gaat om de kwaliteit van de aan de atria gren

zende (kantoor)ruimten. Door verschillende gerealiseerde projecten met binnentuinen te bestu

deren is een kwalitatief beeld ontstaan van atria die in de praktijk hun werking hebben bewezen. 

Vervolgens is aan de hand van publicaties over atria en grote glasoverkapte ruimten een verder 

kwalitatief- en kwantitatief inzicht verkregen, wat tot een eerste schetsontwerp heeft geleid. 

Daarna is met schaalmodellen in de daglichtkamer uitgebreid onderzoek gedaan naar de dimensi

onering van de atria en de invloed van bepaalde ontwerpbeslissingen op de uiteindelijke bouwfy

sische prestaties. In deze bijlage een toelichting van het hele onderzoek. 

Atrium als bufferruimte 

Ventileren aan de gevel is voor gebouwen aan een snelweg 

zonder verdere maatregelen geen optie. Gewoonlijk betekent dat 

voor in ieder geval de vertrekken aan de snelwegzijde automa

tisch de keuze voor mechanische ventilatie. Laat dit nu juist een 

behaaglijk binnenklimaat en de individuele invloed daarop in de 

weg staan. Een grote glasoverkapte ruimte (of atrium) kan hierbij 

de oplossing bieden. De kantoorruimten grenzend aan de atria 

zullen afhankelijk van de individuele behoefte, middels eenvoudig 

te openen geveldelen, aan het atrium kunnen ventileren. Dit is 

mogelijk omdat er in een glasoverkapte ruimte een microklimaat 

heerst. Ook in dit project spelen de atria een belangrijke rol in het 

ventilatieconcept van het gebouw. Zie voor de concepttekeningen 

het einde van dit hoofdstuk. 

Een grote glasoverkapte ruimte zal naast het bufferen van het 

binnenklimaat en het buiten houden van luchtverontreiniging 

(zoals fijnstof) ook beschermen tegen het verkeersgeluid van de 

drukke verkeersweg. Voor wat betreft interne geluidshinder zal 

men wel rekening moeten houden met de intensiteit van het 

gebruik van het atrium. Indien grote groepen mensen gedurende 
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de dag gebruik maken van het atrium zal dit onherroepelijk door 

de kantoormedewerkers als hinderlijk worden ervaren en tot 

klachten leiden. Het atrium zal dus niet als hoofdverblijfsruimte 

of primaire verkeersruimte moeten functioneren, maar slechts 

incidenteel voor ontsluiting of verblijf ingezet moeten worden. 

Een dergelijk atrium is bijvoorbeeld wel inzetbaar als vluchtroute 

bij calamiteiten. 

Een ander middel om het atrium 'stil' te houden kan zijn door 

juist concentratiefuncties, zoals een lees hoek, kleine concentra

tieplekken of stiltewerkplekken, in het atrium onder te brengen. 

Deze zullen het intieme en formele karakter van het atrium ver

sterken. Wanneer men in zo'n situatie het atrium betreedt, dan 

zal men automatisch geneigd zijn om te fluisteren in plaats van 

hardop te praten. 

Een ander veelgebruikt middel om kleine storingen te onder

drukken is door het inzetten van achtergrondruis. Een bekend 

voorbeeld hiervan is de inzet van stromend water. Het geluid van 

het licht kabbelende water wordt als zeer rustgevend beschouwd 

en zal tegelijkertijd andere geluiden op een natuurlijke manier 

maskeren. 



Gewoonlijk zorgen de aanwezige harde bouwmaterialen in atria 

(veel glas, staal, beton) voor een lange nagalmtijd. Het aanbren

gen van voldoende geluidsabsorberend materiaal in de binnenge

vel en de aankleding van het atrium met bomen en planten zal de 

akoestische werking zeer ten goede komen. 

Mochten gebruikers van het atrium toch voor kortstondig overlast 

zorgen, dan kunnen werknemers natuurlijk tijdelijk de ramen in 

de binnengevel sluiten. 

Definitie atrium 

In principe is een atrium een volledig door bebouwing omsloten 

glasoverkapte ruimte. Indien een atrium van één of meerdere 

glasgevels is voorzien, dan spreekt men formeel gezien van een 

serre. ln de bouwkunde worden deze begrippen niet zo zorgvuldig 

gebruikt. Waar men serre bedoelt, wordt in de praktijk meestal 

atrium gezegd. In dit rapport wordt ook gesproken van atria, ter

wijl deze formeel gezien serres genoemd zouden moeten worden. 

Hiernaast staan de juiste benamingen voor verschillende typen 

glasoverkapte ruimten weergegeven en een aantal mogelijke 

ventilatieconcepten voor zomer en wintersituatie. 

Referentie projecten 

Door verschillende gerealiseerde projecten met binnentuinen 

te bestuderen is vooral een kwalitatief beeld ontstaan van atria 

die in de praktijk hun werking hebben bewezen. De ruimtelijke 

eigenschappen van goed functionerende bestaande atria kunnen 

namelijk eenvoudig als inspiratie en startpunt fungeren bij de 

beeldvorming en vormgeving van de atria in het eigen ontwerp. 

Daartoe zijn de volgende gebouwen als inspiratie gebruikt: 

Ministerie van VROM, Den Haag 

Jan Hoogstad (Ector Hoogstad architecten) 

Gebouw van Alterra, Wageningen 

Behnisch, Behnisch & partners 

Gebouw voor de Raad van Europa, Straatsburg 

Pierre Laliemand (Art & Build) 
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Het ministerie van VROM en het gebouw van Alterra zijn ook 

werkelijk bezocht. Vooral de binnentuinen van Alterra zijn een 

enorme inspiratiebron geweest. De projecten worden op de vol

gende pagina's kort in woord en beeld omschreven. 

BENAMINGEN 

atrium serre 

ZOMER 

geen relatie GGR als toevoer 

WINTER 

geen relatie GGR als voorverwarmer 

serre passage 

GGR als afvoer mechanische toevoer 

GGR als afvoer combinatie 
(met warmteterugwinning) 



Ministerie van VROM, Den Haag 
Architect 

Jaar van realisatie 

Aantal bouwlagen 

Hoogte 

Kantooroppervlakte 

Verdiepingshoogte 

Vloerdiepte kantoren 

Afmetingen atrium 

Materialen binnengevels 

Gebruik atrium 

Aankleding atrium 

Ector Hoogstad architecten (Jan Hoogstad) 

1985-1992 

16 
60m 

30.000 m2 

3300 mm 

12 m 

17,5x22x45/60 m(dxbxh) 

Staal, Beton, Glas (veel wit afgeschilderd) 

Restaurant, verkeersruimte, ontvangstruimte, serretuin 

Zeer divers afhankelijk van de functie 
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Het ministerie van VROM staat in het Spuikwartier van Den Haag, 

pal naast het Centraal Station. De hoogstedelijke context drukt 

zwaar op de kwaliteit van het gebouw op maaiveldniveau. Een 

drukke looproute loopt onder één van de atriumvloeren door en 

op de eerste verdieping aan de noordzijde rijden de trams onder 

het atrium door. Verder is er een openbare parkeergelegenheid 

gerealiseerd in de parkeerkelder, welke door de centrale ligging 

zeer intensief gebruikt wordt. 

Het gebouw is ontworpen door Jan Hoogstad. De architect kreeg 

een "claustrofobische nachtmerrie" 11 van het idee dat ruim drie

duizend mensen in dit gebouw zouden werken. Met de inzet van 

drie enorme atria is een oplossing gevonden tegen het verkeers

lawaai op de aangewezen locatie en is tegelijkertijd het gebouw 

opgeknipt in vier gebouwvleugels van een menselijke maat. De 

helderheid, transparantie en de licht en luchttoetreding maken 

het enorme complex, ondanks de binnenstedelijke locatie, tot een 

aangename werkomgeving voor haar gebruikers. 

Het gebouw is 60 meter hoog. De vloeren van de diverse atria 

hangen op verschillende hoogtes. De acht atria zijn plusminus 

17,5 meter diep en 22 meter breed en liggen aan twee gevels 

(noordoost en zuidwest georiënteerd) . De lichte materialisatie 

van de binnengevels (veel wit) zorgt voor veel multireflecties, 

waardoor de daglichtfactor van 3% op 1,20 meter achter de gevel 

bijna overal wordt gehaald (dit blijkt uit onderzoek van adviesbu

reau Peutz). 

In de praktijk blijkt helaas dat het interieur van het gebouw, 

ondanks alle duurzame intenties, als zeer gemiddeld door de 

werknemers wordt beoordeeld. Ze zijn niet enorm over de uit

straling van hun werkomgeving te spreken (zie ook het afstuderen 

van Marieke Evers). 
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Alterra, Wageningen {Voorheen IBN-DLO, 'lnstitu_ut_voorBos- en Natuuronderzoek') 
Architect 

Jaar van realisatie 

Aantal bouwlagen 

Hoogte 

Vloeroppervlakte 

Verdiepingshoogte 

Vloerdiepte kantoren 

Afmetingen atrium 

Materialen binnengevels 

Gebruik atrium 

Aankleding atrium 

Behnisch, Behnisch & Partners 

1994-1998 

3 
±10 m 
10.000 m2 {6.000 kantoren, 4000 laboratoria) 

3100 mm 

±11 m 
45 x 19 x 10 m {d x b x h) 

Staal, Hout, Glas 

Verkeersruimte, ontspanningsruimte, leesruimte 

Diverse bomen en planten {exoten) 

. ~ " .... - . '1 . 
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Het gebouw van Alterra is ontworpen door Behnisch, Behnisch 

& partners uit Stuttgart. Twee met glas overkapte binnentuinen 

worden omarmd door de E-vormige plattegrond van het kantoor

gebouw. Het microklimaat dat in de atria ontstaat, speelt een 

belangrijke rol in het klimaatconcept van het gebouw. 

Dit project is een belangrijke inspiratie geweest voor de atria van 

het afstudeerproject. Vooral de menselijkheid van het gebouw, de 

tropische aankleding en natuurlijke sfeer van de tuinen spraken 

enorm tot de verbeelding. 

De atria van Alterra zijn slechts 3 verdiepingen hoog(+/- 10 

meter), ongeveer 19 meter breed en 45 meter diep. Ze zijn met 

de open zijde (de glazen gevel) zuid-zuidoost georiënteerd. Om 

de kosten te drukken is de draagconstructie van de glazen daken 

en gevels uitgevoerd met een bestaand bouwsysteem uit de kas

sen bouw. 

In tegenstelling tot het gebouw van VROM is bij de materialisatie 

van de binnengevels van dit gebouw geen extra reflecterend ma

teriaal toegepast. De materialen van de binnengevels beperken 

zich voornamelijk tot glas, staal en hout. Een opmerkelijk aspect 

is de toepassing van galerijen aan de binnengevels welke via 

schuifdeuren toegankelijk zijn vanuit de kantoren. Deze galerijen 

houden natuurlijk veel daglicht tegen (belemmering). Door de 

gunstige afmetingen van het atrium (breedte hoogte verhouding) 

hoefde men overduidelijk niet tot het uiterste te gaan om aan 

voldoende daglichttoetreding te komen. 

coverred gat'dens spent cool111g end fresh a1r 
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Raad van Europa, Straatsburg 
Architect 

Jaar van realisatie 

Aantal bouwlagen 

Hoogte 

Vloeroppervlakte 
Materialen binnengevels 

Gebruik atrium 

Pierre Laliemand (Art & Build) 

2002-2008 

5 kantoorlagen +plint 

±25 m 

22.500 m2 (14.000 kantoren, 8500 andere functies) 

Staal, Hout, Glas 

Verkeersruimte, ontspanningsruimte, congreszalen 
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Het gebouw vormt de nieuwe multifunctionele huis

vesting van de Raad van Europa . Door middel van de 

integratie van kantoorfuncties, vergaderzalen, con

gresruimtes, logistieke centra en sociale faciliteiten 

(kinderopvang e.d.) hebben architecten een gevari

eerde levendige ruimte van het complex gemaakt. De 
contouren van de gebouwen komen voort uit de con

text Het gebouw staat langs het Rijn-Marne kanaal 

De uitstraling van het gebouw past bij het moderne, 

duurzame en transparante beeld dat de Raad van 

Europa nastaat. 

Het gebouw heeft vier enorme atria die een belang

rijke rol spelen in het klimaatconcept van het gebouw. 

Er wordt gebruik gemaakt van de grond en de nabij

heid van het water om de ventilatielucht voor de atria 

te koelen. Grote schoorstenen op het complex wer

ken als natuurlijke afvoer van de opgewarmde lucht. 
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(2 Bouwfi;sica Ucht: Inleiding in de vPr/ic/lr.im kunde 

AJ F Rutten 

Technisci1e Umversireit Eindhoven, Fowlteit Bouw

l<vnde, Capodtettsgroep FAGO 1999 

(3 Grote glosoverkapte 1uirntt!n: serrP's ritria n pas-

sa ges 

P. Blesgraaf 

Novern .. Apeldnarn 1996 

Theorie Grote Glasoverkapte Ruimten 

Doordat we in Nederland overdag in 60% van de tijd te maken 

hebben met een bewolkte hemel mag er, wanneer het gaat om 

daglichtberekeningen, niet gerekend worden met directe zon in

straling. Vanuit de bouwfysica vakken is geleerd dat wanneer het 

gaat om de verdeling van licht er moet worden gekeken naar de 

gemiddelde daglichtfactor; de verhouding tussen de gemiddelde 

verlichtingssterkte in een ruimte en de verlichtingssterkte geme

ten in het vrije veld bij een uniforme bewolkte hemel: 

DF = Egem . I OO = gemiddelde verlichlingsslerkle m de ruimie . I OO 
go!mukfeld E 

hor hortzontale verlichtingssterkte in het vrije veld 

Indien deze verhouding groter is dan 0,01 (DF=1%) dan wordt de 

daglichtfactor als (net) voldoende beschouwd. In ru imten waar 

deze waarde niet wordt bereikt, is aanvullende kunstverlichting 

gedurende vrijwel het gehele jaar noodzakelijk. 

In de praktijk blijkt een gemiddelde daglichtfactor tussen de 2% 

en de S% pas een voldoende daglichtindruk te geven. 1' 

In de publicatie 'Grote Glasoverkapte Ruimten' '3 wordt voor 

ruimten aan atria een gemiddelde daglichtfactor van 3% aange

houden. Om in de ontwerpfase een atr ium te dimensioneren dat 

hieraan voldoet zijn een aantal vuistregels opgesteld : 

60% van de binnengevels moet uit glas bestaan 

Er moet een lichte afwerking gekozen worden voor de bin

nengevels 

Er moet een zo transparant mogelijke constructie worden 

toegepast in dak en gevel 

De afstand van raam tot werkplek bedraagt ongeveer 1,20 

meter 

De openingshoek van werkplek tot raam bedraagt ss·(~) 

De hellingshoek van werkplek tot raam bedraagt ss· (y) 

De hellingshoek van raam tot binnengevel bedraagt 40" (ó) 

Er worden geen eisen gesteld aan de openingshoek raam tot 

binnengevel (a) 
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De belangrijkste factoren die een rol spelen als het gaat om deze 

daglichttoetreding zijn: 

De transparantie van de gevel en het dak 

de transmissiefactor van het glas 

de transparantie van het toegepaste constructieprincipe 

en de verschillende constructieonderdelen 

De reflectiefactoren van de materialen in het atrium en dan 

voornamelijk het materiaal van de binnengevels 

De dimensies van het atrium (breedte/hoogte-verhouding) 

De geometrie en dimensies van de daglichtopeningen in de 

binnengevels 

In de publicatie 'Grote Glasoverkapte Ruimten' '3 heeft men een 

'standaard atrium' onderzocht in een daglichtkamer om inzicht te 

krijgen op de individuele invloed van deze verschillende factoren. 

Deze is vervolgens inzichtel ijk gemaakt door de verschillende 

factoren tegen elkaar uit te zetten in grafieken . 

Uit deze grafieken is duidelijk af te lezen dat de lichttoetreding 

steeds kritischer wordt naarmate de verdiepingen dieper in 

het atrium liggen. Dit is logisch aangezien het zichtbare deel 

van de hemelkoepel dieper in het atrium steeds verder belem

merd wordt door de binnengevels . De gemeten lichtintensiteit 

zal dieper in het atrium vooral afhangen van het aandeel aan 

multireflecties (reflectiefactor van de gekozen materialen voor 

de binnengevels) en het aandeel daglicht dat binnenkomt via de 

opening in de gevel. Daarnaast zullen extra belemmeringen zoals 

galerijen, luchtbruggen en dergelijke de daglichttoetreding verder 

beperken . De toepassing van dergelijke obstructies dient uiter

aard tot een minimum te worden beperkt. 

Het theoretische model is bruikbaar als ontwerphulpmiddel voor 

de vormgeving van eenvoudige (vierkante of rechthoekige) atria. 

De geometrie van de te ontwerpen atria is echter veel te complex 

om op basis van dit theoretische model van een 'standaard 

atrium' een goede voorspelling te kunnen doen over de lichttoe

treding. Hiervoor is het nodig om zelf metingen te doen . 



lichtonderzoek 
Om in de beginfase snel kwantitatief inzicht te krijgen is met een 

schetsontwerp (schaall:lOO) een verkenningsonderzoek gedaan 

in de daglichtkamer. Hieruit bleek al snel dat de gekozen breedte

hoogte verhouding (bijna 1:2) van het atrium veel te optimis

tisch was. Na dit onderzoek is de hoogte van het ontwerp terug 

gebracht van acht naar zes verdiepingen. Hiermee is de breedte

hoogte verhouding van de ruimte sterk terug gebracht. 

De onderste verdieping zal het meest kritisch en daarmee maat

gevend zijn voor de vormgeving en materialisatie van het gehele 

atrium. Met betrekking tot de lichttoetreding op de onderste 

verdieping zijn er verschillende factoren die allen een aanzienlij ke 

invloed hebben. Door in een vervolgonderzoek de verschillende 

factoren één voor één te onderzoeken is inzicht verkregen in hoe 

groot de invloed van de desbetreffende factor op de uiteindelijke 

daglichttoetreding is. 

Voor dit tweede lichtonderzoek is een modulair schaalmodel 

gebouwd (schaall :lOO), dat in de daglichtkamer uitgebreid is 

getoetst. Het onderzoek heeft zich vanaf dit moment gericht op 

de volgende drie factoren : 

1) De geometrie van de openingen in de binnengevel 

Dit is onderzocht door modellen te maken van vier verschil

lende gevelvarianten met verschillende gevelopeningen. 

2) De invloed van de reflectie van de grondploot in het atrium 

Dit aspect is onderzocht door het materiaal van de grondplaat 

af te wisselen (zwart, wit en grijs karton) en vervolgens te 

meten hoe deze de lichttoetreding op de verschillende verdie

pingen beïnvloedt en deze te middelen. 

3) De invloed van de grootte van het venster in de gevel 

Dit aspect is onderzocht door de breedte van het venster in 

de gevel steeds aan te passen (Sx) en vervolgens te meten 

hoe de lichttoetreding op de verschillende verdiepingen door 

de wijziging wordt beïnvloed. 
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Invloed van de gevelopeningen 

Uit het onderzoek van de verschillende gevelvarianten bleek 

dat de verlopende daglichtopeningen (van boven naar bene-

den steeds groter wordende openingen) een duidelijk voor-

deel opleveren ten opzichte van de andere gevelvarianten (zie 

onderstaander grafieken). Dit voordeel is te verklaren doordat het 

extra aandeel dicht materiaal (minder glas) bovenin het atrium 

zorgt voor extra multireflecties terwijl de grotere openingen in de 

kritische ruimten onderin juist zorgen voor extra daglichttoetre-

d ing. Hierdoor vlakt in de grafiek de daglichtfactor bij raamtype 

vier, ten opzichte van de andere varianten, over de zes verdiepin

gen uit. Op de kritieke onderste bouwlaag ligt de daglichtfactor 

beduidend hoger terwijl de waarde op de bovenste verdieping 

beduidend lager ligt. De toepassing van deze gevelvariant geniet 

dus duidelijk voorkeur. 

Daglichtfactor per raam 

14 -·r-- - --- --------, 
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--Raamtype 2 

Raamtype 3 

-- Raamtype 4 
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Diverse raamtypen 

Raamtype 1: 

Raamtype 2: 

Raamtype 3: 

Raamtype 4: 

1200 x 2400 mm 

1700 x 2400 mm 

2200 x 2400 mm 

Verlopende breedte van 1200 - 2200 mm 

(zie afbeelding links onder) 

Lichttoetreding per raamtype 
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Invloed van de grondplaat 

Duidelijk mag zijn dat de lichttoetreding op de onderste verdie

ping het meest kritisch is. Het licht dat reflecteert op de wanden 

en de vloer kan een aanzienlijke bijdrage leveren als het gaat 

om de lichttoetreding op de onderste lagen . De invloed van de 

atriumvloer is daarom apart onderzocht. Er is gemeten met een 

witte, grijze en zwarte vloerafwerking. Uit de metingen blijkt dat 

het verschil met betrekking tot de lichttoetreding op de onderste 

Raamtype 1; invloed van atriumvloer 
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Raamtype 3; invloed van atriumvloer 
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verdieping door het veranderen van de vloerafwerking bij som

mige raamtypen wel kan oplopen tot 40% (zie grafieken). Een 

schijnbaar weinig relevant detail als de keuze voor de vloeraf

werking blijkt dus toch heel cruciaal voor de kritische onderste 

lagen. Door de vloerafwerking slim te ontwerpen kan vooral in de 

'moeilijke hoeken' de vereiste daglichtfactor makkelijker gehaald 

worden . Bij de definitieve inrichting van het atrium kan hierop 

ingespeeld worden. 

Raamtype 2; invloed van atriumvloer 
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Invloed van de gevelopening! 

In de wand aan de snelwegzijde zijn ter plaatse van de atria grote 

openingen ontworpen in de gevel. De grootte van deze opening 

heeft natuurlijk invloed op de hoeveelheid daglicht in de atria en 

de daaraan grenzende kantoorruimte. De invloed van de grootte 

van dit 'snelwegvenster' is onderzocht. De metingen beperken 

zich tot één raamtype, maar geven desalniettemin een duide-

lijk indruk van de invloed van de grootte van de opening op de 

daglichttoetreding. De opening is steeds in stappen van 4 meter 

gevarieerd van een minimum breedte van 5 meter tot een maxi

mum van 21 meter. Het verschil in lichttoetreding op de onderste 

verdieping loopt daarbij op tot wel 40%. 

Voordat een definitieve keuze voor de breedte van de gevel

opening wordt gemaakt is het belangrijk om te vermelden dat 

niet alleen de daglichttoetreding een rol speelt. Het zicht vanuit 

Invloed van de gevelopening 
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de kantoren naar buiten is een minstens zo belangrijke (zo niet 

belangrijkere) factor. Vanuit de ramen in de binnengevels kijkt 

men door het grote 'snelwegvenster' uit over de A2 . Hoewel 

de wettelijke verplichting voor het hebben van uitzicht in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit is geschrapt en in divers onder

zoek het belang ervan nooit onomstotel ijk is aangetoond mag het 

duidelijk zijn dat het door de medewerkers zeker belangrijk wordt 

gevonden. Dit komt dus ten goede van de menselijkheid van het 

complex (MICRO). 

Gesteld kan worden dat voor een goed uitzicht vanuit het kantoor 

de gevelopening eigenlijk niet veel smaller moet zijn dan de ach

terste binnengevel (dan is de belemmeringshoek niet te groot). 

Dat als uitgangspunt genomen zal er via het 'snelwegvenster' een 

aanzienlijke hoeveelheid licht toetreden. Dit komt dus voora l ten 

goede van de onderste verdieping. 
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Ontwerpdimensies 

Met het onderzoek is een ondergrens voor de dimensies van het 

atrium vastgesteld. De grootte van de gevelopening in het atrium 

blijkt belangrijk voor lichttoetreding en uitzicht. Deze moet in 

ieder geval niet veel smaller zijn dan de achterste binnengeveL 

Voor de vloerafwerking langs de zijden van het atrium kan in 

verband met de lichttoetreding op de kritische onderste laag 

het beste een licht materiaal gekozen worden . In het midden is 

de vloerafwerking minder relevant, hier kan dus ook volle grond 

worden voorzien voor de beplanting. 

De verkregen inzichten zijn gebruikt bij het uitwerken en de ver

dere maatvoering van de atria in het definitieve ontwerp. Wan

neer de minimale maten in acht worden genomen, dan zullen de 

aan de atria grenzende ruimten in principe altijd aan de benodig

de daglichtfactor van 2 à 3% voldoen. Bij riantere dimensienering 

zullen ze zelfs aanzienlijk beter presteren, waarmee het mogelijk 

wordt om de atria nog aan te kleden met bomen en planten. De 

bomen en planten zullen uiteraard weer een deel van het daglicht 

weg nemen en moeten dus strategisch geplaatst worden. 

Aanvullende correcties 

Er zijn nog een aantal aanvullende correcties en factoren die van 

invloed zijn op de lichttoetreding waarmee in de praktijk nog 

rekening moet worden gehouden . Eén daarvan is de transparantie 

van de gevel en het dak. De transparantie van de gevel en het dak 

hangt af van grofweg twee aspecten: 

de transmissiefactoren van het glas in de gevel en het dak. 

het aandeel aan en de vormgeving van de constructie in de 

betreffende schil. 

De transmissiefactor van het glas wordt onder andere bepaald 

door de materiaaleigenschappen van het gebruikte glas. Daar

naast hebben we nog te maken met een correctiefactor voor de 

vervuiling van daglichtopeningen. Deze hangt af van hellingshoek 

van het glasvlak, de onderhoudsfrequentie en de {lucht)vervuiling 

in het betreffende gebied. 
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DAK: 

Transmissiefactor van dubbel glas: T = 0, 7-0,84 

Correctiefactor bij schoon glas met een hellingshoek van go• 

in een woonwijk: 0,8 

Correctiefactor bij vuil glas met een hellingshoek van go· in 

een woonwijk: 0,6 

In het gunstigste geval bedraagt de totale correctiefactor voor het 

dak: 0,8 x 0,84 = 0,672 

In het ongunstigste geval bedraagt de totale correctiefactor voor 

het dak: 0,6 x 0,7 = 0,42 

GEVEL: 

Transmissiefactor van dubbel glas: T = 0, 7-0,84 

Correctiefactor bij schoon glas met een hellingshoek van o· in 

een woonwijk: 0,7 

Correctiefactor bij vuil glas met een hellingshoek van o· in een 

woonwijk: 0,4 

In het gunstigste geval bedraagt de totale correctiefactor voor het 

dak: 0,7 x 0,84 = 0,588 

In het ongunstigste geval bedraagt de totale correctiefactor voor 

het dak: 0,4 x 0,7 = 0,28 

De gebruikte tabellen met de transmissiefactoren voor verschil

lende materialen en de correctiefactoren voor vervuiling zijn 

terug te vinden op de vorige pagina. 

Uit deze correctiefactoren blijkt het enorme belang van onder

houd tijdens de exploitatie. Bij het nemen van de ontwerpbeslis

sing om te werken met grote glasoverkapte ruimte moet dan ook 

terdege rekening worden gehouden met de extra gebruikskosten 

in de vorm van onderhoud. Hierop kan zeker niet bezuinigd 

worden, want dat zou betekenen dat men de vereiste (en vooraf 

berekende) daglichttoetreding in de praktijk niet zal halen. 
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Uit deze correctiefactoren blijkt het enorme belang van onder

houd tijdens de exploitatie. Bij het nemen van de ontwerpbeslis

sing om te werken met grote glasoverkapte ruimte moet dan ook 

terdege rekening worden gehouden met de extra gebruikskosten 

in de vorm van onderhoud. Hierop kan zeker niet bezuinigd 

worden, want dat zou betekenen dat men de vereiste (en vooraf 

berekende) daglichttoetreding in de praktijk niet zal halen. 

Constructie 

De constructie dient zo min mogelijk daglicht te blokkeren. 

Smalle, licht geschilderde constructie-elementen genieten een 

duidelijke voorkeur. Een ranke constructie zal minder van het 

zichtbare deel van de hemelkoepel blokkeren en de lichte kleur 

zal zorgen voor extra reflecties en dus voor extra licht in het 

atrium en de achterliggende ruimten. 

In de praktijk zal de afstemming van de constructie met de 

constructeur van groot belang zijn. Slimme oplossingen zoals 

secundaire liggers van gelamineerd glas (zie voorbeeld hieronder) 

kunnen daarbij een aanzienlijke winst opleveren. 

Voor de constructie in de gevel is bewust gekozen voor een zeer 

open drie dimensionale vakwerkconstructie. Deze lichte open 

constructie zal veellicht doorlaten. 



Tabel II: Doorlatingsfactoren voor materialen in de gebouwde omgeving 

helder glas 0,92 helder dubbel glas 0,7-0,84 

melkglas 0,10-0,38 draadglas 0,53-0,7 

gematteerd glas, gladde zijde 0,63-0,78 acrylglas, wit diffuus 0,55-0,78 

gematteerd glas, matte zijde 0,82-0,88 glazen bouwstenen 0,30-0,60 

wit perkament 0,35-0,55 dun katoen of zijde 0,3-0,7 

donkere gordijnstof 0-7% open 0,05 donkere gordijnstof 25-50% open 0,39 

lichte gordijnstof 0-7% open 0,17 lichte gordijnstof 25-50t;:; . open 0,58 

Tabel VII: Correctiefactor voor vervuiling van daglichtopeningen. Geldig voor een 

schoonmaakperiode van zes maanden 

Aard van de 
Hellingshoek van het glas 

Ligging (gemeten t.o.v. de horizontaal) 
Werkzaamheden 

90 ° - 75 <' 60< - 45~ 30 "' - 0' 

Landelijk en Voor-stedelijk schoon 0,9 0,85 0,8 
gebied vuil 0,7 0,6 0,55 

schoon 0,8 0,75 0,7 
Woonwijk 

vuil 0,6 0,5 0,4 

schoon 0,7 0,6 0,55 
Industriegebied 

vuil 0,5 0,35 0,25 

Rron: Dietoot Bouwfysica Licht, A.J.F. Rutten; Faculteit Bouwkunde, Technische Universiteit Eindhoven 
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Zomersituatie: Hybride ventilatiesysteem met passieve koeling door middel van het labyrint 

De vuile lucht wordt mechanisch afgezogen vanuit de kantoorvertrekken en direct naar buiten 

afgevoerd (bypass warmtewisselaar). Verse lucht wordt vanuit de buitentuinen aangezogen, getrans

porteerd via het labyrinth van de fundering (waardoor er wordt gekoeld) om vervolgens in de atria te 

worden ingeblazen. 's Nachts zal de koelere buitenlucht gebruikt worden om de overdag opgeslagen 

warmte weer af te voeren. 

's Zomers zijn de kleppen aan de bovenzijde geopend waardoor sterk opgewarmde lucht (die bovenin 

hangt) direct wordt afgevoerd en oververhitting wordt voorkomen. De schuiframen aan de binnenge

vels kunnen te allen tijde worden geopend. 
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Wintersituatie: Hybride ventilatiesysteem met warmteterugwinning 

De vuile lucht wordt mechanisch afgezogen vanuit de kantoorvertrekken en naar de warmtewisse

laar onderin het gebouw gebracht. Verse lucht wordt vanuit de buitentuinen aangezogen en door de 

warmetewisselaar gevoerd om vervolgens in de atria te worden ingeblazen. De vuile lucht !waaraan 

warmte is onttrokken wordt aan de snelwegzijde het gebouw uitgeblazen . 

's Winters zijn de kleppen aan de bovenzijde gesloten waardoor opgewarmde lucht in de atria blijft. 

Mede door dit principe kunnen de openingen aan de binnengevels, indien gewenst, te allen tijde 

geopend worden. 
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Bron: Dit artikel is gepubliceerd 

in het tijdschrift van AIRAH (Au

stro/ion lnstitute of Refrigeration 

Air Conditioning and Hean·ng) 

in februari 2003. Het beschouwt 

het Labyrint onder het Federa

tion Square in Me/bourne. 
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PANORAMA 

While the long-awaited Federation Square project in Melbourne has set tongues 

wagging in hot debate_ below the surface lies a sophisticated passive coating 
system that sets new standards in sustainable energy design. By Sean Hc<iowan 

L 
ocated on whal equates to 

an entire crty bfock at the 

corner of Swanston Strt~ct 

and flindefs Streel in 

Melbourne. Fedefation Square 

offefs a new home for the 

Nat ional Gallery of Victoria's 

Australian ar t collect ion • rrcJN krrcJNn as The 

lan Pouet Cenue: NGV Australia. as well as 

the Ausualian Centre fot the Mov10g Image. 
SBS. a function ccntre. numerous 

restaurants. cafes and bars and designer 

shops. 

The development 1s one of the most complex 

::~nd t:~mbi trous building prQJec:ts ever 
undertakeo In Austral ia. and has combined 

the involvement of some 250 companies. 

Tilt! unique dl."Sign of f00t1ation Square is 

the result of an international deSign 

competition won by london-bascd lab 

Archhecture Studio rn as:sociatlon with Bates 

Smar t of Melbourne in 1997. 

An~êt'1ng tOO compet it ion's call for suong 

commitmonl to I he envrronment and energy, 

the winning design lnciLXled the creation of 

an extraotdinary passlve coollng system f<X 

the site's Atrium, among other initiatiws. 

P91'hap:s the most challengîng design rocet or 

fedel'ation Square. thc glazed Atrium is a 

covered. open-ended space designed to 

complement the outdoor plaza. 

-We feit l t Important that the Auium remain 

an opan space - airoost a oove«!d street" 
said Mr Oonakt Bates of Lab • Bates Sman. 
the group behind the w1nning design of 

federiltion Square. 

"Th1s in rl self crettted challenges in 

providing the space wrth an effective and 

energy efric iem elimate control S}":'tem." 

According to /rlr Bates, che 

Labyrinth makes use of 

lrfelboume's unique dimtrtic 

qualit:ies and high diumal 

cemperature variat:ian. 

With its notthern pact acting as a forecourt 

to the lan Potter Centra: NGV Ausualia. and 

its southern end containing a pubtic 

amphitheatre and stepping dc:Mn frorn the 

deck level to the rivE!(' promenade, desiqners 

were presented with the challenge of 

eliminaring ovef'heating of the ALr ium 

w1thout ustng convent ional coating rnethcxls. 

The solutlon is a combination of the Atrium's 

design - an inegutar space frame basedon 

the triangJe. featuung intetior and extetior 

glazing lhat ac:ts as a thermal chimney 

through whictl lhc build up of hot air is 

evacuated; and the unique constrUCtiOn 
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Aerial view of Fet1 Square during COIIStrudiOfl 

beneath which maimains the Atr ium's 

envimnmeotal el imate conuol. 

" l he Atrium glazing has a low energy 

rating and was soureed from Belgiurn. 

while the top eOgP.s of the P.xternrrl 

glazing was screen printed with a 
pattern to reduce the amount of direct 

sol~r emissions into the Atrrum. " Sllid 

Mt Bate>. 

l ocaled berween the surface of the 

exte.-nal civic plaza and the strtJCtural 

deck above the rai lway. the l abyrint h 

was named after its 1,600 square 

metres of zigzagging concrete 

corrugated Willls. wh1ch funct ion ns a 

unique passive cool ing system as well 

as providing support for the plaza. 

According to MI Hates. the l abyrrnth 

makes use or Me lbOurne's unique 

elimat ie condttions and high diurnal 

tempel'ature variatien to cool the 

Atrium and other areasof FOOeration 

Square. 

& itish-bascd cnvironmental 

engineerrog consultants. Atelie.- Ten. 

who hOO p!'evrously implemenled the 

systcm at the farth CRnlre in 

Doncaster. England. de'Signe<l Ulo 
l <lbyrinth concept for fedenn ron 

SqU31'e. wllile their concepls wete 

deYeloped and implemented on site by 

the proj ect servrees engu-.eers and local 

consultant. AHW. 

Thc labyrinth works by pumping cool 

night air through its cells from an 

intake facing the Yana River. which in 

tUin cools the concrete cells. By day, 
air is again pumped through the cells, 

whefe rt is caoled dc:Mn befare enteting 

the Atrium. 

Whi le Mr Bates said there were some 

noise issues surrounding the air 

intakes. the fact they are located 

bcneath the stairs teading from ttle 

plaza lO the riverwalk. and not tocated 

nP..ar offices ar at hef teMncies. limited 

problems. 

After being coo)ed, the air is dfawn 

from the labyrim h via fans. before 

entering the Atrtum at floor ~I by 
use of an energy effrcient. low velocity 

displacemGnt S)'Stem. With ook! air 
coming in tlt ~ low level. ttv.! exist1ng 

wanner air is natUially pustled upwards. 

maintaining an ideal el imate w ithin the 

f1rsl three to five metres of the Atrium 
space. 

'' SimHar displacement systcms are in 
use tinaughout other areasof 
Faderat ion Square inch.Kfmg the r:entrl'll 

arcade. the lan Potter Centre: NGV 
Ausualla gatlery spaces. and the 

cinerms and screen gaiJery Sfl'\CP.S of 
the ACMI (Ausualian Cenue 101 the 
~ing Image).- said Mr Ba tos. 

In peak summer condit ions. the 
Labyr1nth is capabk! or deliveu ng air to 

the Atrium at up to 12°C below the 
external ambient ternperature. This 

compares favourably to convent ionttl 

air condit ioning systems. but provides 

substantially beu er eoefgy 

consumption. using one-tenth t he 
energy of convenlional systems. while 

generat ing one--temh the C02 
emissions. 

Ukewise in winte.-. the Labyrinth's 

thefmal mass maintains an inhefcmt 

warming potential t llat can be 

s.upplemenled as required. 

Dynamic rno<.1eling by Atelier Ten 

revealed additional secOfld.ary benefi ts 

such as the use of the l abyunth as a 

pre-cooling system for the Australian 

Centre fOf the Moving Image when •ts 

full capaci ty IS nol required by the 

Atrium. thereby helping to sign iricantly 

reduce thc overall enefgy consumpt ion 

on the site. 

SITE 
VISlTS 
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In de florerende vastgoedmarkt van de afgelopen decennia lag vraag naar kantoorruimte vrijwel 

altijd hoger dan het aanbod. Onder invloed van deze marktwerking konden commerciële project

ontwikkelaars en aannemers ongelimiteerd kantoren blijven ontwikkelen. 

Inmiddels is het aanbod groter dan de vraag en zitten we met een enorme structurele leegstand. 

De kwaliteit van de bestaande voorraad is onder de maat waardoor nieuwe kantoren in trek blij

ven. Hieronder een korte beschouwing van Senternovem over deze problematiek en een aantal 

statistieken die de ernst van het probleem illustreren. 

Structurele leegstand kantoren 

Op de Nederlandse kantorenmarkt staat volgens schattingen zo'n 

6 tot 7 miljoen m2 leeg, waarvan een aanzienlijk deel structu

reelleeg zal blijven. Over 2006 was de structurele leegstand van 

kantoren opgelopen tot 750.000 m2, bijna twee maal zoveel 

als het jaar daarvoor. Dit blijkt uit cijfers van de Vereniging van 

Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) en 

onderzoekscentrum PropertyNL. 

Medio 2007 bericht Real Estate Magazine dat vastgoedadviseurs 

van Jones Lang LaSalle in hun halfjaarlijkse marktrapportage de 

'Dutch City Reports' over de vastgoedmarkt een positief beeld 

van de Nederlandse kantorenmarkt schetsen. In vrijwel elke 

grote stad stijgen de tophuren, is de vraag bovengemiddelde en 

neemt het aanbod af. Met name in den Haag en Eindhoven was 

de vraag vooral gericht op hoogwaardige kantoorruimten. Veel 

partijen verplaatsten naar locaties met een betere prijs/kwaliteit 

verhouding. De uitbreidingsvraag neemt echter wel toe. (www. 

realestatemagazine.nl: 'Kantorenmarkt vijf grote steden: stijgende 

tophuren, afnemend aanbod en stabiele aanvangsrendementen'-

6-8-2007). 

Hoewel een groeiende economie dus weer zorgt voor nieuwe 

impulsen, blijken vooral de nieuwere kantoorgebouwen in trek 

te zijn, terwijl minder aantrekkelijke kantoorgebouwen worden 

verlaten. Oudere kantoren kunnen veelal niet concurreren tegen 

nieuwe vanwege uitstraling, bereikbaarheid en comfort, zodat de 
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leegstand definitief wordt. 

Structurele ofwel kansloze leegstand wordt door projectontwikke

laars gedefinieerd als gebouwen van na 1990 waarin drie jaar of 

langer geen huurder meer is geweest. Voor gebouwen ouder dan 

1990 geldt dit al bij twee jaar. De projectontwikkelaars wijten de 

groeiende leegstand vooral aan de slechte prijs-kwaliteit verhou

ding van veel oudere kantoren. 
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Aanbod en opname van kantoorruimte in Nederland 

Bron: VROM-brochure 'Stimuleren hergebruik en herbestem

ming lang leegstaand commercieel vastgoed- Handreiking voor 

gemeenten' 

Bron: Senternovem, http:/ /www.senternovem.nl 



Het ontworpen gebouwencomplex biedt een antwoord op de continue veranderende vraag van 

de markt in de vorm van zelf af te bouwen kantoren. Op het moment dat men met veranderende 

wensen en eisen te maken krijgt en het gebouw voldoet niet meer, dan kan deze tot op het vaste 

U-vormige deel afgebroken worden. Vervolgens kan met aan het vaste deel, naar nieuwe inzich

ten, wensen en eisen, een nieuwe kantoorvleugel realiseren. Door bij de bouw steeds gebruik te 

maken van hernieuwbare of recyclebare materialen wordt de milieubelasting tot een minimum 

beperkt ('cradle to cradle' filosofie). Het verhoogde maaiveld moet ruimte bieden aan zeer uit

eenlopende kantoorconcepten. De maatvoering moet daarop aansluiten. Er is een literatuuron

derzoek gedaan naar gangbare kantoortypologieën en de bijbehorende maatvoering. 

De diepte van kantoren 

Wanneer het gaat om de diepte van kantoorgebouwen, dan is 

er een cultureel verschil tussen Groot-Brittannië en de rest van 

Europa. Britse kantoren hebben diepe compacte kantoorverdie

pingen. Werkplekken kunnen wel tot 14-16 meter van de gevel 

af liggen. Gebouwen in de rest van Europa daarentegen hebben 

vaak een smalle lineaire structuur. Werkplekken liggen dicht bij de 

gevel. Dit verschil wordt verklaard door verschil in machtsverhou· 

dingen binnen organisaties en op de kantorenmarkt. Daarnaast 

speelt de AR BQ-wetgeving ook een rol, maar dat heeft geen 

doorslaggevende invloed. 

In de jaren 60 gingeneuropesebedrijven voor het eerst aircon

ditioning systemen toepassen om diepe gebouwen te kunnen 

realiseren. Aan het einde van de jaren 70 werden de diepe 

kantoorconcepten op het Europese vaste land echter verworpen 

onder invloed van de toenemende macht van werknemersorgani· 

saties.De belangrijkste kritiek was, en is nog steeds, dat de diepe 

kantoren te weinig mogelijkheid bieden voor vrij uitzicht, daglicht 

en natuurlijke ventilatie. In Groot Brittannië werden deze aspec

ten minder als een probleem gezien. Beïnvloed door de Ameri· 

kaanse praktijk werden door Britse bedrijven en organisaties de 

diepe met airconditioning uitgeruste kantoorconcepten wél als 

ss 

gangbare oplossing geaccepteerd. 

De verschillen tussen Groot Brittannië en de rest van Europa 

laten zich grotendeels verklaren door de verschillen in arbeidsver

houdingen. In de 70er jaren nam de macht van de werknemers 

op het vaste land van Europa enorm toe. In Engeland gebeurde 

dit niet. De efficiëntie van de diepe Britse kantoren weerspie· 

geit dus de belangen van het bedrijf (of de organisatie) en haar 

aandeelhouders, terwijl de smalle kantoren op het vaste land een 

resultaat zijn van werknemerswensen als vrij uitzicht, daglicht en 

te openen ramen. 

Gelet op de plattegronden van kantoren neigt men de laatste 

jaren naar een medium beukmaat {14·15 m). In continentaa l 

Europa is een toenemende bewustwording van de inefficiëntie 

van smalle kantoorplattegronden. Diepe pakhuizen die worden 

herbestemd als kantoor blijken vaak prima te functioneren en 

passen beter bij de nieuwe kantoorconcepten dan smalle kan

toorgebouwen. 

In Groot Brittannië is ook een verschuiving richting medium beuk

maten waarneembaar. Men stapt meer en meer af van de brede 

(20 m) beukmaat omdat er vanuit de werknemers meer behoefte 

is aan het kunnen reguleren van het klimaat op de eigenwerkplek. 

Ze willen een raam kunnen openen, ze willen daglicht in plaats 



Het hoofdkantoor van Interpolis in Tilburg is ontwor

pen door Bonnemo architecten. Het gebouw is inge

richt volgens de filosofie van het Cocon f/exconcept 

dat revolutionair was voor die tijd. 

van kunstlicht en ze willen vrij uitzicht. In de diepe kantoorcon

cepten zaten vooral de managers in de kantoorruimte langs de 

gevel. Hieruit spreekt de traditionele hiërarchische opvatting die 

men met betrekking tot het gebruik van de kantoren in Engeland 

(en de VS) tot voor kort nog had. 

Over de huidge trends 

Wat betreft de werkplek zijn er verschillende trends te onder

scheiden. De eerste is de trend naar een meer open en transpa

rante structuur. In Groot Brittannië zijn volledig open kantoor

ruimten in toenemende mate populair. In continentaal Europa 

zijn nieuwe kantoren vaak een combinatie van open en omsloten 

ruimtes met veel glazen afscheidingen. In Nederland willen vol

ledig open kantoren nog wel eens tot problemen leiden doordat 

wij nogal gesteld zijn op onze 'personal space'. 

Een tweede trend is het ontstaan van de niet-territoriale kantoor

ruimte (flex werk concepten). Hier delen de werknemers hun 

werkplekken omdat ze in mindere mate vast op kantoor werken. 

Intranet, mobiele communicatie en elektronische archieven 

maken het mogelijk om te werken op verschillende locaties. Het 

succes hiervan hangt af van factoren als : hoeveel tijd brengt de 

werknemer door op kantoor en wat is het economisch gewin 

van het delen van kantoorruimte. Het gewin verschilt interna

tionaal en hangt vooral af van de lokale kostprijs van kantoor

ruimte. Maar wederom spelen ook culturele aspecten een rol in 

het succes. Eén van de bekendste voorbeelden van een flexibel 

inrichtings- concept wordt Cocon (communicatie en concentratie) 

genoemd. En hoewel men in Skandinavië al langer met het con

cept bekend was werd dit in 1993 bij Interpolis in Tilburg voor het 

eerst in Nederland geïntroduceerd. De essentie van Cocon is dat 

medewerkers een werkplek kiezen die het meest geschikt is voor 

het type werk van dat moment. 

De derde trend is de toenemende mate waarin de werkplek een 

virtuele werkplek wordt. Telewerken is een wijdverspreid en 

dagelijks fenomeen geworden. De ontwikkelingen op het vlak van 

informatietechnologie stellen ons in staat om altijd en overal te 
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werken. Deze ontwikkeling staat in schril contrast met de trend 

om steeds maar grotere en hogere kantoren te bouwen. Naar

mate we steeds meer gaan telewerken zu llen kantoren kleiner 

worden en slechts nog als ontmoetingsplek voor 'nomadische' 

werknemers functioneren. 

Zoals bij alle moderne kantoorontwikkelingen moet men ook bij 

telewerken de schijnbare voordelen van telewerken niet over

schatten. Onderzoek heeft aangetoond dat de acceptatie van 

dergelijke innovaties sterk afhangt van psychologische factore n. 

Eén op één communicatie is onderdeel van onze dagelijkse rou

tine. Het idee van een geïsoleerde telewerker lijkt onrealistisch. 

Bovendien past binnen een top down gemanagede bedrijfsorga

nisatie geen volledige telewerkoplossing. De managers zu llen zich 

volledig machteloos voelen. Zij hebben totaa l geen zicht en grip 

op de werkzaamheden van het personeel. En het personeel zal 

zich geïsoleerd voelen want e-mail en video conferencing kunnen 

het menselijke contact niet vervangen. 

Drie kantoorconcepten 

In de honderd jaar dat er kantoorgebouwen zijn, zijn er eigenlijk 

grofweg drie kantoorconcepten te onderscheiden. Het cellenkan

toor, de kantoortuin en het teamkantoor. In de kantoorgebouwen 

in de praktijk komen deze drie typologieën natuurlijk ook vaak in 

gemengde vorm voor. 

Cellenkantoor 

Verreweg het bekendste en vandaag de dag nog meest gebruikte 

kantoorprincipe is dat van het cellen kantoor. Het cellenkantoor 

kenmerkt zich door concentratiecellen voor meestal één of twee 

personen aan de gevel welke worden ontsloten vanuit het mid

den van het gebouw. Dit principe is identiek op de verschillende 

verdiepingen. Variatie tussen kantoorgebouwen onderling wordt 

vaak gevonden in het gebruik van de middenzone. Soms is dit 

slechts een donkere gang, terwijl andere gebouwen een brede 

middenzone gebruiken voor ondersteunende functies, vergader

ruimten, spreekkamers en faciliteiten als kopieermachines. 



De kantoortuin 

Haaks tegenover het indelingsprincipe van het cellenkantoor 

staat het principe van de kantoortuintypologie. Bij een kantoor

tuin wordt gekozen voor een volledig open structuur met een 

maximale indelingsvrijheid. Werkvloeren van meer dan honderd 

medewerkers zijn in de praktijk geen uitzondering. De kosteneffi

ciënte en vanuit organisatorisch oogpunt aantrekkelijke kantoor

tuinen zijn uiteindelijk onder druk van de werknemersorganisaties 

grotendeels verdwenen. De voornaamste bezwaren tegen het 

open kantoortuinconcept hadden te maken met klimaatproble

men, geluidsoverlast en het volledig ontbreken van enige vorm 

van privacy. 

Teamkantoor 

Het teamkantoor is eigenlijk een tussenvorm. Het is een poging 

om een synthese te vinden tussen het cellenkantoor en de kan

toortuin. Waar het cellenkantoor te gesloten is en de kantoortuin 

te grootschalig en te open, daar wordt in het teamkantoor een 

compromis gevonden waarbij wordt uitgegaan van kleinere func

tionele eenheden. 

Het kantoorconcept van centraal beheer in Apeldoorn van Her

man Hertzberger is een voorbeeld van een teamkantoor. Op basis 

van onderzoek naar de bedrijfsorganisatiestructuur en werkpro

cessen heeft men ontdekt dat de organisatie is opgebouwd uit 

functionele eenheden met een groepsgrootte van circa 12 mede

werkers. Op basis hiervan heeft men een bijzondere ruimtelijke 

(structuralistische) structuur ontwikkeld welke optimaal geschikt 

is voor teamwerk. 

Hertzberger heeft veel ruimte gelaten aan de gebruikers met 

betrekking tot de inrichting van de werkplek. Dit sluit aan bij zijn 

gevleugelde motto: "Ruimte maken, ruimte laten" 14• 

Er is naar aanleiding van het literatuuronderzoek uitgegaan 

van een maximum kantoordiepte van 22 meter (21,6 meter). 

In Nederland zijn kantoren met een dergelijke gebouwdiepte 

zeer zeldzaam (als ze al voor komen). Hiermee wordt dus zeker 
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voldoende marge genomen om ook in de verre toekomst aan een 

veranderende kantorenmarkt te kunnen voldoen. Slechts een 

enkele aanbouw zal deze 21,6 meter geheel opvullen. Wat niet 

dichtgebouwd wordt zal met aarde worden opgevuld. Daarin kun

nen bomen en struiken geplant worden. Zo vormen de stroken 

een verlengde van de buitentuinen wat ten goede zal komen aan 

het groene karakter van het complex, de open structuur aan de 

stadszijde en de lichttoetreding. 

Maatsysteem 

De maatvoering van de constructie van het vaste deel is zo 

gekozen dat deze ruimte biedt aan alle voor de hand liggende 

inrichtingsprincipes op basis van het cellenkantoor en de open 

kantoortuin. De vaste beuk heeft een breedte van 9,6 meter met 

de kolommenrij op 7,2 meter (2,4 meter overstek). 

Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever kan het kantoor

dus uitgebouwd worden tot een maximum van 21,6 meter. 

De opdrachtgever wordt natuurlijk vrij gelaten in de vormgeving 

van het complex, maar de meest voor de hand liggende kantoor

concepten zijn mogelijk dankzij het gekozen maatsysteem. 

Dit maatsysteem wordt door middel van tekeningen en 3D 

visualisaties van een gangbare kantoorinrichting hieronder verder 

toegelicht. Daarbij wordt steeds 2,4 meter verder uitgebouwd. 

De structuralistische structuur van het oude Centraal 

Beheer kantoor komt mede voort uit de filosofie van 

het Teamkantoor. 

(4 Titel van het boek 'ruim tr: mnken, ruimte laten. 

lessen in architectuur' 

Hem1on Hertzberger 

010 pu 1/tsher >. Rott erdam 1996 
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Verklarende woordenlijst 

In deze woordenlijst een verklaring van de belangrijkste begrip

pen. De betekenis van deze begrippen wordt uiteraard gegeven 

vanuit de bouwkundige context waarin ze zijn gebruikt. 

Aanpasbaarheid 

Het aanpassingsvermogen van een gebouw om aan de con

tinu veranderende wensen en eisen, die er door de gebruikers 

aan worden gesteld, te blijven voldoen 

Atrium 

In principe is een atrium een volledig door bebouwing omslo

ten glasoverkapte ruimte . Indien een atrium van één of meer

dere glasgevels is voorzien, dan spreekt men formeel gezien 

van een serre. In de bouwkunde worden deze begrippen niet 

zo zorgvuldig gebruikt. Waar men serre bedoelt, wordt in de 

praktijk meestal atrium gezegd . In dit rapport wordt ook ge

sproken van atria, terwijl deze formeel gezien serres genoemd 

zouden moeten worden. 

Bruikbaarheid 

De bruikbaarheid van een gebouw wordt grotendeels bepaald 

door de fysische prestaties ervan. Deze prestatie-eisen 

hangen af van de geplande arbeidsactiviteiten en de daarbij 

horende wet- en regelgeving. 

Corridorvorming 

De ruimtelijke ontwikkeling van aaneengesloten linten van 

bebouwing die vanuit de knooppunten bij dorpen en steden 

langs de snelwegen steeds verder het land in trekken. 
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Duurzame ontwikkeling 

In 1987, verscheen het Brundtlandrapport waarin voor het 

eerst gesproken wordt over duurzame ontwikkeling: "Duur

zame ontwikkeling is een ontwikkeling die voorziet in de 

behoeften van de huidige generatie, zonder daarmee voor 

toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen 

om ook in hun behoeften te voorzien". 

Duurzaam bouwen 

Zo bouwen dat in de behoeften van de huidige generatie 

wordt voorzien, zonder dat daarmee de mogelijkheden om 

de toekomstige generaties in hun behoeften te voorzien in 

gevaar worden gebracht. 

Esthetische levensduur 

Dit is de tijd waarin het gebouw voldoet aan de eisen en wen

sen aan het uiterlijk van een gebouw in zijn omgeving. 

Economische levensduur 

Dit is de periode waarin de toekomstige opbrengsten hoger 

zijn dan de toekomstige kosten; voortzetting van de exploita

tie van het gebouw is na deze periode niet meer rendabel. 

Functionele levensduur 

Dit is de periode waarin het gebouw voldoet aan de eisen van 

de gebruiker. 

Integraal 

Als men spreekt over een integraal ontwerp, dan doelt men 

op een ontwerp dat alle bouwkundige disciplines omvat. 

Menselijkheid 

Als we spreken over de menselijkheid van het gebouw dan 

doelen we op het behaaglijkheidsgevoel van de gebruikers. 

Het gebouw moet een prettige omgeving zijn. Psychologische 

en emotionele aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. 



Nivellering 

Men doelt op de vervlakking (het eentonig worden van) de 

ruimte langs de snelwegen. Waar er vroeger nog veel variatie 

was (bos, heide, polderlandschap, stad, bebouwing, etc) zien 

we de ruimte langs de weg steeds meer wordt volgebouwd. 

Bij de bouwontwikkelingen is onvoldoende aandacht voor 

identiteit en verscheidenheid . 

Perceptie (van de automobilist) 

Door de hoge snelheid en verminderde aandacht worden veel 

van de kleine details op en langs de weg aan de waarneming 

van de automobilist onttrokken en blijven slechts de grote lij

nen over. Deze verminderde waarneming wordt in dit verslag 

de perceptie van de automobilist genoemd. 

Snelwegarchitectuur 

De laatste jaren zijn er gebouwen gerealiseerd, die de term 

'snelwegarchitectuur' een eigen betekenis hebben gegeven. 

Kenmerkend aan deze nieuwe Snelwegarchitectuur is dat 

zij de gebruikelijke gebouwschaal overstijgen en vaak een 

hybride vormen van een gebouw en een geluidsscherm/ge

luidswal. 

Snelwegpanorama 

Voor de betekenis van het begrip snelwegpanorama wordt de 

definitie gebruikt zoals die in de studie over snelwegpanora

ma's van het ruimtelijk planbureau wordt gedefinieerd: 

"een panorama vanaf de snelweg is het begrensde uitzicht op 

een herkenbaar landschap en de voor die locatie specifieke 

bouwstenen". 

Technische levensduur 

Dit is de tijdspanne dat het gebouw aan de technische presta

tie-eisen die eraan worden gesteld voldoet. 
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Verrommeling 

Een veelgebruikt containerbegrip voor de negatieve ruimte

lijke ontwikkelingen langs de snelwegen. Men doelt onder 

andere op de corridorvorming, het verdwijnen van het open 

landschap, de enorme diversiteit aan snelwegmeubilair en de 

matige kwaliteit van de architectuur. 


