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Dit verslag is het eindresultaat 
van mijn afstudeerproject genaamd 
Incub(e)ator en daarmee de afsluiting 
van mijn studie. Hierin beschrijf ik 
het vooronderzoek, de ontwerpmotiva
ties en uiteraard het eindresultaat. 
De weg naar het uiteindelijke ont
werp was lang en zwaar, maar zonder 
dit leerzame proces zou het ontwerp 
niet zijn gekomen tot wat het nu is. 
Het proces is te omschrijven als het 
zoeken naar de juiste ingredienten. 
Uiteindelijk moeten deze ingredien
ten samen een gebouw vormen en wan
neer dat moment er is dan ontstaat 
er een geheel dat in mijn ogen een 
overtuigend antwoord biedt op de ge
stelde opgave. 

De opzet van dit verslag weerspiegelt 
het proces dat ik tijdens mijn afstude
ren heb doorlopen. Het begint met een 
vrij breed onderzoek naar functiemenging 
in het algemeen en een onderzoek naar 
kunst en cultuur in Maastricht, hierna 
volgt een uitgebreide stedebouw kun di
ge analyse. Waarna het zich toespitst 
op het ontwerp voor een kunstencentrum 
waarin wonen en werken gemengd zijn. 
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Tijdens het afstuderen heb ik ondersteu
ning gehad van een afstudeercomissie be
staande uit: Jacob Voorthuis; J an westra 
en Maarten Willems. Tevens zijn er in mijn 
directe omgeving een aantal mensen die mij 
in het bijzonder gesteund hebben de afge
lopen periode, deze personen weten zelf 
wel wie ze zijn. Ik wil bij deze gebruik 
maken van de gelegenheid om iedereen te 
bedanken voor hun steun en interesse die 
zij hebben getoond gedurende mijn afstu
deren. 

Ralph Nicolai 
4 December 
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De aanleiding die heeft geleid tot 
dit afstudeerproject is een artikel 
dat ik heb gelezen in het Limburgs 
Dagblad. Dit artikel gaat over de 
wens van de gemeente Maastricht om 
in 2018 Culturele Hoofdstad van Eu

worden. 

het bestuursakkoord opgesteld 
door het college in 2006, heeft 
Maastricht uitgesproken zich kan
didaat te willen stellen voor de 
titel Culturele Hoofdstad van Eu
ropa in het jaar 2018. Dat is het 

jaar dat Nederland aan de beurt is om 
een kandidaat te leveren. 

Uit vele onderzoeken is gebleken dat 
cultuur een belangrijke vestigingsfac
tor is in een veranderende samenleving. 
Een samenleving waarbij de traditione
le industriële economieën langzaam maar 
zeker veranderen in kennisintensieve en 
innovatieve economieën. Om die te la
ten floreren zijn medewerkers nodig die 
bepaalde eisen stellen aan hun leefom
geving. Een van die eisen is een inspi
rerend en bloeiend cultureel klimaat. 
De veronderstelling is dat de weg naar 
Culturele Hoofdstad toe en het jaar zelf 
daar een bijdrage aan kunnen leveren. 
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Een andere reden is de positieve 
invloed die de creatieve industrie 
zelf kan hebben op de vitaliteit 
van de samenleving. Een omgeving 
waar veel creativiteit te vinden 
is, is meestal tolerant en ontvan
kelijk voor invloeden van buitenaf. 
In Maastricht is zo'n klimaat wel
kom. Omdat de stad op dit moment 
kampt met een te grote werkloos
heid, een te laag gemiddeld oplei
dingsniveau en te hoge graad van 
vergrijzing om de vitaliteit op de 
lange termijn te garanderen. 

Ten derde is het zo dat de cultu
rele/ creatieve industrie in zijn 
algemeenheid een groeisector is. 
In een vruchtbaar cultureel klimaat
kan die goed tot wasdom komen en zo 
een bijdrage leveren aan de econo
mische weerbaarheid van de stad. 

Maastricht heeft zich voorgenomen 
om tot eind 2008 de tijd te nemen 
om te onderzoeken of de ambitie ook 
werkelijk haalbaar is. Daartoe moet 
op verschillende vragen een ant
woord komen. 
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Zoals al gezegd heeft Maastricht zich 
voorgenomen om eind 2008 een antwoord 
te geven op de vraag of ze ervoor gaan. 
Er wordt intensief gecommuniceerd met 
de (Eu)regionale omgeving om af te tas
ten en uit te vinden hoe ons culturele 
landschap eruit ziet, wat er eventueel 
mist en waar het toe uit kan groeien. 
Samenwerking met de regio en andere ste
den is onontbeerlijk. Er is bovendien 
een lobbytraject opgezet om partners te 
vinden. 
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* * * * * 
* * 
* * 
** * ·- Provincie Limburg steunt deze 

ambitie van Maastricht, omdat: 

De Euregionale ligging van . - Provincie en 
bij zonder een 

tel rechtvaardigt. 

Maastricht in 
dergelijke ti
Omdat in Maas-

tricht en de regio de fundamentele • 
basis voor cultuur aanwezig is, die 
nu verder ontwikkeld zal worden; 
dit een uitgelezen kans is om Maas
tricht en de Provincie Limburg in 
2018 binnen Europa te profileren als 

Europese grensoverstijgende -. . een bloeiend cultureel 
klimaat en een aantrekkelijk vesti
gings klimaat . 

In eerste aanleg is er een goede 
basis aanwezig in Maastricht e n de Eu
regio. Een verdere ontwikkeling van de 
cultuur (met onder meer een link naar 
creatieve industrie en vestigingskli 
maat) en samenwerking met Euregiona l e 
partners is echter noodzakelijk. Daarom 
zijn wij van mening dat niet alleen de 
verkiezing tot culturele hoofdstad in 
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2018 een kans is voor de regio, maar 
de groei naar 2018 een fantastische 
kans biedt voor de structurele ont
wikkeling van cultuur en Euregio
nale samenwerking in Maastricht en 
deze regio. 

Een versterking van het hui
dige culturele aanbod is noodzake
lijk. Om de innovatieve en crea
tieve cultuur naar een hoger niveau 
te tillen is het van belang dat 
keuzes worden gemaakt waar het gaat 
om fysieke culturele infrastructuur 
en culturele progranunering. Geza
menlijk wordt bekeken hoe de her
oriëntatie van de fysieke spreiding 
in de stad èn de culturele program
mering vorm zal krijgen. 

Het is belangrijk dat er ruimte is 
voor alle culturele elementen die 
Maastricht rijk is. Dat wil zeg
gen: de professionele instellingen 
zoals het theater, het kunstvakon
derwij s, Opera Zuid, het LSO etc, 
maar ook voor de jongerencultuur en 
de amateurkunsten. Zonder deze twee 
laatste elementen is er geen sprake 
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van een volwaardig cultureel klimaat en 
ontbreekt de basis voor de 
professionele kunsten. 

Culturele hoofdsteden van 2001 tot 
2010: 

- 2010 Essen (Duitsland), Pécs (Honga
rije) en Istanbul (Turkije) 
- 2009 Linz (Oostenrijk) en Vilnius (Li
touwen) 
- 2008 Liverpool (Engeland) en Stavan
ger (Noorwegen) 
- 2007 Luxemburg (Luxemburg) en Sibiu 
(Roemenië) 
- 2006 Patras (Griekenland) 
- 2005 Cork (Ierland) 
- 2004 Lille (Frankrijk) en Genua (Ita-
lië) 
- 2003 Graz (Oostenrijk) 

2002 Brugge (België) en Salamanca 
(Spanje) 

2001 Porto (Portugal) en Rotterdam 
(Nederland) 
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In veel steden hebben kunst en cul
tuur de afgelopen jaren meer ac
cent gekregen in het lokale beleid. 
Dit heeft geleid tot de bouw en 
uitbreiding van musea en kunsthal
len, de ontwikkeling van theaters 
en operagebouwen en de organisatie 
van tijdelijke evenementen zoals 
festivals. Daarnaast worden veel 
steden momenteel gekenmerkt door de 
aanwezigheid van een concentratie 
van uitgaansmogelijkheden, zoge
naamde 'cultural districts ' . 

Culturele voorzieningen lijken ele
menten van stadspromot ie te zijn en 
veel gemeenten profileren zich dan 
ook met een aansprekende schouw
burg, een sensationeel museum of 
een jaarlijks terugkerend festi
val. Zo hoort het Chassé Theater 
bij Breda, de kunsthal bij Rotter
dam en wordt het North Sea Jazz 
festival als vanzelfsprekend geas
socieerd met de stad Den Haag. 

Luxemburg is het, Essen wordt het 
en Maastricht wil het. Luxemburg 
was cultuurhoofdstad van Europa in 
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1995 en is het dit jaar weer, Essen 
draagt deze titel in 2010 samen met het 
Turkse Istanbul en het Hongaarse Pécs 
en Maastricht wil in 2018 Europa en de 
wereld dolgraag laten zien wat het op 
cultureel gebied waard is. 

Maastrichtenaren die in Luxemburg zijn 
geweest, zullen onmiskenbare overeenkom
sten zien. Net als Maastricht is Luxem
burg een kleine historische stad met 
allure, grandeur en een mondaine uit
straling. Zodoende komen beide steden 
aan een ' grote naam'. Een naam die kan 
helpen om zoiets triviaals als de orga
nisatie van de Culturele Hoofdstad van 
Europa binnen te halen. 

Maastricht, 119.000 inwoners. In tegen
stelling tot Essen en Luxemburg is er in 
Maastricht niets wat de stad zichtbaar 
linkt met culturele hoofdstad van Europa. 
Verder dan mooie woorden en een ui tge
sproken ambi t ie komt Maastricht niet. Nog 
niet. Kan ook bi j na niet. Er is geen draai
boek dat steden vertelt hoe de weg naar 
het culturele hoofdstadschap precies moet 
verlopen.Creativiteit is de sleutel tot 
succes, het kapitaal van de toekomst. 
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Uit onderzoek blijkt dat de creatie
ve industrie in Maastricht met mate 
groeit . In 2006 werden 537 vestigin
gen geteld in deze sector, 36 meer 
dan in 2005. Bijna tweeduizend mensen 
zijn er momenteel werkzaam. De stad 
moet inzetten op creatief talent. Zij 
kunnen voor nieuwe economische impul
sen zorgen, omdat zij niet de woon
plaats selecteren op de banen die er 
zijn. Volgens de Amerikaanse econoom 
Richard Florida werkt het andersom; 
de bedrijven met hun banen vestigen 
zich waar het creatieve talent zit. 
Een slimme stad zorgt er dus voor 
dat het aantrekkelijk is voor deze 
groep, veelal jonge mensen. Zij komen 
af op het leefklimaat. Op dit moment 
is dit niet het geval. Pas afgestu
deerde kunstenaars zoeken veelal el
ders hun heil. Grotendeels omdat er 
in deze regio te weinig creatieve in
dustrie zit.Deze groep jonge mensen 
kan zorgen voor het veranderen van 
traditionele samenlevingspatronen. 
Zij kijkt op een andere manier tegen 
werk en vrije tijd aan. Creativiteit 
laat zich moeilijk inroosteren. Zij 
hebben een hoge economische toege-
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voegde waarde voor de maatschappij. Maar 
een bloeiend cultureel en creatief klimaat 
laat zich niet van bovenaf opleggen. Op 
zoek naar een alternatief voor de langzaam 
maar zeker verdwijnende 'maakindustrie' 
kijken overheden en andere instellingen 
naar de creatieve ondernemers. Steden als 
Maastricht worstelen met de vraag hoe de 
creatieve industrie naar hen toe kan wor
den getrokken . 

In Maastricht is het tijd voor een 'cultu
reel aanvalsplan'. Die jonge mensen moeten 
voor de stad worden behouden en hen een 
inspirerende, betekenisvolle en creatieve 
rol in de Maastrichtse samenleving inne
men. Daar is duidelijk een substantiële 
impuls voor nodig, ook vanuit cultuur. Ten 
aanzien van woonaantrekkelijkheid voor 
jongeren staat Maastricht in de atlas voor 
Gemeenten op plaats 33 terwijl tegelijker
tijd Maastricht op nummer 5 staat wat be
treft aantal studenten. Daar moet iets aan 
gebeuren. Onlangs heeft de minister voor 
cultuur aangekondigd dat 900 . 000 jongeren 
de cultuurpas zullen ontvangen. Dat is een 
goed begin maar Maastricht kampt met een 
urgentie die cultuurpassen overstijgt. 
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De snelgroeiende en zich culturele 
hoofdstad noemende stad Maastricht 
heeft sterk de behoefte aan een 
plek waar zich op een laagdrempeli
ge manier veel culturele initiatie
ven kunnen ontwikkelen. De royaal 
aanwezige ruimten, de mogelijkhe
den van het gebouw en de vrijheid 
moeten beschikbaar worden gesteld 
als werkruimtes, voor exposities, 
publieke ruimte, concerten en fees
ten of als repetitieruimte voor 
mensen die daarvoor nergens anders 
terecht kunnen. Door wonen, werken, 
studeren en recreëren te mengen in 
een gebouw ontstaat er een samen
levingspatroon met verschillende 
identiteiten, die kunst toelaten, 
en in het beste geval, die kunst 
zelfs mogelijk maken. 

Een gebouw waarin tegelijkerijd wo
nen, werken, studeren en recreëren 
plaatsvindt. Hierdoor kan jong ta
lent worden geidentificeerd, aange
trokken, gescreend, ontwikkeld en 
ondersteund met uiteindelijk doel 
ondernemend talent voor de stad 
te behouden. Onderwijsinstellingen 
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en universiteiten weten als geen ander 
welke talenten ondernemersbloed in zich 
hebben. Vanuit dit perspectief ontstaat 
in dit gebouw een nieuwe samenwerking. 
Dit kan studenten wij zen op de kansen 
en mogelijkheden die Maastricht biedt. 
Tenslotte trekt dat ook nieuwe studen
ten aan. 

De student van bijvoorbeeld de kunst
academie heeft tijdens zijn studie de 
mogelijkheid om in dit gebouw een stu
dentenkamer te betrekken. Tevens kan 
hij gedurende zijn studie gebruik ma
ken van alle aanwezige faciliteiten in 
het gebouw. Er bestaat uiteindelijk een 
mogelijkheid voor een student, wanneer 
hij afgestudeerd is, ervoor te kiezen om 
in de creatieve omgeving waar hij jaren 
gestudeerd heeft te gaan wonen. Naast 
woningen zijn er voor de bewoners ate
lierruimtes beschikbaar. 
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Het plangebied dat ik heb gekozen 
voor dit gebouw is te karakteri
seren als knooppunt van verschil
lende functies. Dit is de ideale 
locatie is om een dergelijk gebouw 
te plaatsen. Het Céramique- ter
rein bestaat namelijk uit een groot 
aantal gebouwen waar reeds functie
menging aanwezig is. Ook door het 
grote aantal creatieve instellingen 
dat zich hier reeds gevestigd heeft 
is deze locatie geschikt. De loca
tie ligt tevens aan de jaarlijkse 
kunsttour Maastricht. Ook kan het 
gebouw een bepalende factor spelen 
in de link tussen oude binnenstad 
en het nieuwe Céramique door het 
verbond met de kunst- en toneela
cademie. 
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Definitie van het begrip: 

Functiemenging 

Functiemenging betekent letterlijk: 
Meervoudig ruimtegebruik, oftewel 
gebruik van dezelfde ruimte door 
meerdere functies. 

Functiemenging is een verscheiden
heid aan functies door elkaar heen 
verweven, zowel horizontaal als 
verticaal. Door de diversiteit aan 
functies is er een constante stroom 
van verkeer die voor levendigheid 
zorgt. Functiemenging is de tegen
hanger van monofunctioneel, ofwel 
in dit geval functiescheiding. 

Ontstaan van functiemenging 

Bij de opstelling van de wet 
ruimtelijke ordening staat de laat
ste jaren het ruimtegebruik in Ne
derland centraal. In de Vijfde 
Nota Ruimtelijke Ordening is een 
hoofdrol weggelegd voor intensief 
en meervoudig ruimtegebruik en het 
begrip functiemenging wordt dan ook 

20 

vaak gebruikt. Een mix van functies 
hoort bij de stad. Maar de laatste hon
derd jaar ruimtelijke ordening heeft 
vooral geleid tot gescheiden woonwij
ken, bedrijventerreinen, winkelcentra 
en kantorenparken. Mengen van functies 
is spannender, levendiger, zuiniger met 
ruimte en duurzamer dan scheiding. 

Functiemenging maakt de stad in soci
aal, economisch en fysiek opzicht vaak 
sterker. Het is een middel om woonwijken 
te verlevendigen en om de kwaliteit van 
bedrijventerreinen te verhogen. Gezien 
de steeds schaarser wordende ruimtes is 
functiemenging een logisch gevolg. Door 
middel van het combineren van allerlei 
functies met elkaar, probeert de over
heid te stimuleren dat er verstandiger 
met deze ruimtes wordt omgegaan. Een van 
de mogelijke combinaties van functies 
is het combineren van wonen en werken. 

Het is hoe dan ook belangrijk dat er in 
de toekomst een hoop gaat veranderen. 
Waarschijnlijk zal dit ook het geval 
zijn. Er is vernieuwing op komst. In de 
eerste plaats omdat in Nederland gewoon
weg niet meer genoeg ruimte is om alle 
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functies naast elkaar te plaatsen . 
In de tweede plaats omdat steeds 
duidelijker wordt dat de doorgesla
gen functiescheiding nogal wat na
delen kent: bloedeloze woonwijken, 
ongeïnspireerde werklocaties en 
winkelcentra die na sluitingstijd 
uitgesto rven zijn, snelwegen die 
vollopen. In de derde plaats om
dat duidelijk wordt, dat door func
ties te isoleren, er achterkanten 
ontstaan met bijbehorende rommel 
en onleefbaarheid. En in de vier
de plaats, omdat de noodzaak tot 
scheiding van functies niet meer zo 

groot is als vroeger. Voor de meeste be
drijven is er geen argument te bedenken 
waarom die zich alleen buiten de woon
omgeving zouden mogen vestigen. 

Functiemenging is niet nieuw. Iedere 
stad heeft gebieden waar functies van 
oudsher zeer intensief door elkaar lo
pen. Bijvoorbeeld de geschiedenis van 
Amsterdam, die kort na 1200 begint . 
Kleine nederzet tingen ontst aan aan de 
monding van het IJ. Door het vele wa
ter is het leven van landbouw hier niet 
geschikt. De bevolking stort zich daar
door op scheepvaart en v isserij. De eer-
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ste havens ontstaan aan het Damrak 
en al snel ontwikkelt zich een le
vendige handel. De levendige handel 
zorgt voor een veelvoud aan activi
teiten. Op straat en in de huizen 
werd hard gewerkt. Eigenlijk was de 
scheiding tussen wonen en werken 
niet aanwezig. De woon- werkafstand 
van een middeleeuwse boer was gro
ter dan die van een stadsbewoner. 

Tot omstreeks 1850 werkten veel mensen 
thuis, denk aan ambachtslieden en boe
ren. Pas na het intreden van de Indus
triële Revolutie vond een oms l ag plaats. 
Hierna werden nog j arenlang hele ar
beidswi j ken in de buurt van fabrieken 
ontwikkeld en bleef de afstand tussen 
het wonen relatief en het werken re
latief klein. Dit was het begin van de 
ontmenging. Het was een bewust gestuurd 
proces, want industrie stonk en de grote 
schaal waarop nieuwe woningen moesten 
worden gebouwd, bood een uitgelezen kans 
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om gezonde woonmilieus te realise
ren. De overheid voerde in 1901 de 
woningwet in om via regelgeving de 
kwaliteit van woningen te verhogen. 
Bouwtechnische eisen en een ruimte
lijke scheiding tussen hinderlijke 
bedrijvigheid en een schone woon
omgeving, waren de middelen. Later 
roerden ook ontwerpers zich. Gezag
hebbende stedebouwkundigen initi
eerden het Congrès Internationaux 
d' Architecture {CIAM) en schreven 
in 1932 een manifest met twee sa
menhangende doelstellingen: gezon
de woningbouw en een scheiding van 

wonen, werken, verkeer en recreatie. 

In de loop van de 20e eeuw, met de 
steeds groter wordende welvaart, wer
den de mensen steeds mobieler en kri
tischer. Dit zorgde voor een scheiding 
tussen het wonen en werken en ook de 
overheid stimuleerde de ontwikkeling, 
die toen plaatsvond, door hun beleid 
erop aan te passen. Tot ongeveer eind 
jaren '80 en begin jaren '90 zijn het 
wonen en werken steeds verder uit el
kaar gegroeid. Echter, door de mobili
teitsprotlemen van de afgelopen 15 jaar 
met name door het enorme fileprobleem 
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en de enorme groei van de techni
sche mogelijkheden, is een omslag 
in het denken veroorzaakt. De over
heid stimuleert het samengaan van 
functies en ook wetenschappelij k 
en economisch worden allerlei voor
delen gezien. Een product dat u i t 
deze ontwikkeling is ontstaan is de 
woonwerkcombinatie. Het combineren 
van wonen en werken kan op allerlei 
schaalniveaus plaatsvinden. Varië
rend van een combinatie op gebieds
niveau tot en met een combinatie op 

woningniveau. 
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De keuze voor functiemenging kan 
voortkomen uit het feit dat func
tiemenging een meerwaarde is voor 
een stedelijke omgeving. De duur
zaamheidaspecten van functiemen
ging zijn onder te verdelen in so
ciale, economische en ecologische 
effecten, zoals leefbaarheid van 
een wijk, werkgelegenheid in een 
wijk en efficiènt ruimtegebruik. 
Functiemenging zorgt voor afwisse
ling en levendigheid in het stede
lijke gebied en draagt bij aan de 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van 
steden, doordat gebruik, activitei
ten en levendigheid verspreid zijn 
over de tijd. Het kan als het ware 
een 24-uurs gebouw worden. Effecten 
zijn de verhoging van de veiligheid 
en het voorkomen van de criminali
teit. 

Bewoners vinden het belangrijk om 
zich thuis te voelen in hun buurt 
en om mensen en plekken te her
kennen. De sociale binding is het 
grootst als veel mensen lang in de
zelfde buurt blijven wonen en als 
er voldoende natuurlijke ontmoe-
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tingspl aatsen zijn, zoals kleine de
tailhandel, scholen, speel- en sport
voorzieningen en bedrijvigheid. Door 
functiescheiding z~Jn er veel natuur
lijke ontmoetingsplaatsen verdwenen en 
is sociale omgang steeds minder van
zelfsprekend. Bijzondere functies in een 
wijk kunnen bijdragen aan identiteit en 
reputatie. Een bedrijf dat goed draait, 
een bedrijvencentrum of een cluster van 
bedrijven kan zo een identiteitsdrager 
Z~Jn. Levendigheid is waarschijnlijk 
het meest positieve effect van functie
menging. Hierdoor zijn bij veel projec
ten criminaliteit e n sociale onveilig
heid vrijwel verdwenen en is het nieuwe 
imago van de gebieden goed geworden. De 
vrijetijdseconomie is een van de snelst 
groeiende economische sectoren van de 
afgelopen jaren. Het tekent hoezeer 
mensen iets willen beleven. Beleving 
lij kt het kernwoord in de samenleving 
van morgen. Een levendige stad verleidt 
bewoners, bezoekers en investeerders. 
Initiatieven van onderop krijgen er een 
kans (startende ondernemers) . Door f unc
ties te combineren wordt een stad voor 
veel mensen interessanter en aantrek
kelijker. Veel functiemenging is tegen-
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woordig tekenend voor de gezonde, 
economische omstandigheden. 

De afgelopen 5 jaar zijn in Neder
land tientallen woonwerkprojecten 
uitgevoerd en het blij kt dat dit 
niet altijd met evenveel succes is 
gebeurd. De overheid ziet allerlei 
voordelen in functiemenging en on
geveer iedere gemeente in Nederland 
komt tegenwoordig met het idee om 
woonwerkcombinaties te ontwikkelen 
op het moment dat gebiedsinrichting 
wordt besproken of als er ergens 
een probleemlocatie is waar niet 
meteen een oplossing voor wordt ge
vonden. 

Het komt regelmatig voor dat woon
werkcombinaties niet op de manier 
waarvoor ze worden ontworpen, wor
den gebruikt, of dat de vantevo
ren voorspelde voordelen niet uit
komen. Wanneer in literatuur wordt 
gezocht naar informatie over woon
werkcombinaties is het resultaat 
zeer beperkt. Dit betekent dat er 
momenteel te weinig inzicht is in 
woonwerkcombinaties en alle hieraan 

26 

gerelateerde aspecten, om met zekerheid 
succesvolle projecten te ontwikkelen. 

Vormen van Functiemenging 

Het is namelijk van belang de verschil
lende vormen van functiemenging te ken
nen voordat er ui tspraken worden gedaan 
i n het kader van ontwerpen. Funct ie
menging bestaat in verschillende vormen 
en intens i te i ten . Veelal wordt echter 
de kleinschaligheid benadrukt. Over het 
algemeen kan gesteld worden dat naar
mate het ruimtelijke schaalniveau toe
neemt, er meer functiemenging is. Er is 
al tijd wel een bedrijventerrein nabij 
een woonwijk te vinden. Er zijn drie ty
pen functiemenging te onderscheiden; 

1. Werken in woonwij ken . (ui tpandig, 
fysiek gescheiden wonen en werken); 
2. Wonen op bedrijven terreinen (in
pandig, fysiek gescheiden wonen en wer
ken); 
3. Informele functiemenging (inpan
dig , fysiek geïntegreerd wonen en wer
ken). 

lncubeator 



De eerste vorm betreft een functie
menging, waarbij de functies wonen 
en werken binnen een geografisch ge
bied gemengd zijn. De tweede woon
werkvorm heeft betrekking op een 
functiemenging, waarbij de func
ties op pand- c.q. gebouwniveau 
gemengd zijn, maar waarbij geen 
direct verband bestaat tussen de 
gebruikers van woon- en werkruimte. 
De derde woonwerkvorm betreft een 
functiemenging waarbij de functies 
op pand- c.q. gebouwniveau gemengd 
zijn en aan een gebruiker toebeho
ren. Een snel stijgend aantal men
sen in Nederland heeft behoefte aan 
mogelijkheden om op kleine schaal 
thuis te werken en vormt daarmee 
een belangrijk onderdeel van het 
combineren van wonen en werken. Een 
meer fysieke vorm is de woning met 
bedrij fshal en de specifieke woon
werkwoning. 

Blijkbaar kan men niet leven zonder 
te wonen. Het wonen raakt de essen
tiële menselijke behoeften: fysio
logische behoeften, behoefte aan 
vei 1 igheid, aan zelfontplooiing, 
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behoefte ergens bij te horen, behoefte 
aan respect, etc. Wanneer de combinatie 
wordt gemaakt met de functie "werken" 
moeten de "woonfuncties" steeds aanwe
zig en herkenbaar zijn. De combinatie 
v an wonen en werken is alleen succesvol 
wanneer alle primaire aspecten, van ie
dere functie afzonderlijk, goed tot hun 
recht komen en elkaar niet tegenwerken. 

De functies van het wonen worden als 
volgt onderscheiden: 

1. Beschuttingsfunctie; 
2. Utilitaire functie; 
3. Omgevingsfunctie; 
4. Ruimtelijke functie; 
5. Statusfunctie; 
6. Economische functie. 

Beschutting en privacy functie; de wo
ning als onderdak 

De woning biedt niet alleen beschutting 
in fysieke zin (onderdak) maar ook in 
sociaal-psychologische zin (privacy) . 
In zijn functie als onderdak biedt de 
woning technische kwaliteit. 
Hieronder verstaan we degelijkheid, 
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veiligheid, gezondheid en ener
giezuinigheid. Privacy betreft de 
persoonlijke levenssfeer van zowel 
het huishouden als geheel, als de 
individuele leden die er deel van 
uitmaken. 

Utilitaire functie; de woning als 
activiteitencentrum 

De woning is de plek waar veel van 
de vrije tijd door de leden van een 
huishouden wordt doorgebracht; ze 
is het centrum van het dagelijkse 
leven . In die hoedanigheid stelt 
de woning voorwaarden aan het ge
bruik: ze biedt de mogelijkheid om 
bepaalde dingen te doen en ande
re te laten. Naast de traditionele 
woonfunctie, krijgt de woning in 
toenemende mate een functie als 
werkplek, studieplek of als zorg
c entrum. De toenemende vergrijzing 
en de ontwikkelingen in de zorg
sector leiden ertoe dat aan de be
hoefte aan zorg steeds vaker in de 
woning voldaan zal worden. 

28 

Omgevingsfunctie; de woning in de buurt 

De woning in relatie tot de buurt en 
wijk is de omschrijving van de omge
vingsfunctie. 

Ruimtelijke functie; de functie als uit
valsbasis 

De ruimtelijke functie betreft de wo
ning als middelpunt in het ne twerk van 
activiteiten in de stad en regio. De 
woning i s de plek waar men steeds weer 
terugkeert. De act ivitei t enpatronen van 
individuen en huishoudens worden echter 
steeds veelzi j diger en de mobiliteit 
steeds groter. De toenemende arbeids
participatie v an vrouwen, de groei van 
het aantal tweeverdieners, meer flexwer
kers en meer vrije t i jd zijn alle fac
toren die t ot meer mobili t eit leiden. 
Vooral bij huishoudens die in korte tijd 
activiteiten met elkaar meten of wi l 
len combineren, is de woonl ocatie in de 
nabijheid van voorzieningen van groot 
belang. 
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Statusfunctie; de woning als sym
bool 

De statusfunctie betreft de woning 
als symbool, een expressiemiddel. 
De woning is een manier om identi
teit uit te dragen of om zich van 
anderen te onderscheiden. Aller
eerst biedt de woning de basis voor 
sociale en culturele identificatie. 
Het huishouden kan zich identifice
ren met mensen die er wonen en des
gewenst participeren in het sociale 
buurtleven. Voor nieuwkomers biedt 
het tevens de basis voor accultura
tie en socialisatie. Naast de iden
tificatiefunctie biedt de woonsitu
atie ook de mogelijkheid zich van 
anderen te onderscheiden. De woon
situatie wordt gezien als een af
spiegeling van, en symbool voor de 
maatschappelijke situatie van het 
huishouden. 

Economische functie; de woning als 
werkplek 

De woning 
economische 
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krijgt steeds meer een 
fun c tie. De woning 

biedt steeds vaker onderdak aan een bron 
van inkomsten; werk. 

Door het samenvoegen van verschillen
de functies in een gebouw kan er een 
"landschap" ontstaan waarin de bewoners 
en gebruikers, door de mate van ver
dichting, tot een gevoel van saamho
righeid komen. Ook kan het samenvoegen 
van functies leiden tot maximaal ge
bruik van aanwezige kwaliteiten, poten
ties en ruimte. Bij een gebouw waarin 
functiemenging ten grondslag ligt, kan 
de gebruiker / bewoner het gevoel krij
gen, dat hij door verschillende gebou
wen loopt, die aaneengeschakeld zijn. 
Doordat tegengestelde activiteiten wor
den samengebracht, volgt er een opeen
stapeling van toevalligheden en wordt 
het verwachtingspatroon van de gebruiker 
steeds doorbroken. Deze opeenstapeling 
kan mede ontstaan doordat een verzame
ling van functies tevens een verzameling 
van karakters en sferen teweeg brengt. 
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Ontwerpstrategie 

De architectonische houding die i k 
voor mezelf heb gevormd ten op
zichte van functiemenging, betreft 
vooral de mogelijkheid om het ge
voel va n saamhorigheid te verster
ken. Het is van belang dat niet 
alleen de gebruiker zich op zijn 
gemak en thui s voelt in het gebouw, 
maar dat ook mensen uit de omgeving 
of daarbuiten, het gebouw weten te 
vinden. Hierdoor kan er een sociaal 

en cultureel activiteitencentrum ont
staan waar mensen en bedrijven zich door 
voelen aangetrokken. 

Er zijn een aantal mogelijkheden om het 
gebouw die uitstraling te geven die ik 
wil creëren. Zo is het belangri jk dat 
het gebouw een duidelijk baken vormt i n 
de omgeving. Dit is te realiseren door 
het gebouw meer massa te geven, hetgeen 
zou betekenen dat er ook meer programma 
in moet komen. In het kader van func
tiemenging is dit geen probleem, mis-
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schien zelfs wel wenselijk. Het is 
dus een uitdaging om veel verschil
lende functies in een gebouw on
der te brengen. Het aantal woningen 
en bedrijven dat in het gebouw zou 
moeten komen, hangt dan ook af van 
het in te passen volume in de ste
debouwkundige context. 

De focus van de architectuur moet 
liggen bij de ontsluitingsprinci
pes en bij de momenten waarop pro
gramma's en gebruikers interactie 
aangaan. Als een wooncomplex, dat 
boven een winkelcentrum ligt, enkel 
op een paar plaatsen wordt ontslo
ten, zal de interactie enkel tot 
deze paar plaatsen worden geredu
ceerd. Zijn er meerdere ontslui
tingen, dan ontstaat er vanzelf een 
hoge mate van interactie. De ont
sluiting van de publieke en private 
ruimtes is erg belangrijk om de in
teractie tussen diverse gebruikers 
en programma's te bevorderen. 

Een ander belangrijk aspect is dat 
de overgangen van de verschillende 
functies in een gebouw niet aan de 
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buitenkant herkenbaar moeten zijn. Niet 
alleen omdat het mensen van buiten kan 
aantrekken, doordat het niet l aat zien 
wat er zich in het gebouw afspeelt, maar 
ook omdat er een bepaalde spanning in de 
gevels kan ontstaan. 

Door het ontwerpen van veel openbare- / 
semi-openbare (buiten) ruimtes, ont
staan er door het gebouw een aantal ver
keerstromen, dat de mensen bewust kan 
maken van de aanwezigheid van een ander 
en waardoor men sneller in contact komt 
met elkaar. 

Door gebruik te maken van een bestaande 
verkeerstroom uit de omgeving van het 
gebouw, is het mogelijk om mensen te 
dwingen het gebouw te betreden, zon
der dat ze er oorspronkelijk hoeven te 
zijn. Dit kan een kortste route zijn van 
A naar B, maar ook een fietsers-/ voet
gangerspad dat door een kleine ingreep 
veranderd is in een route door of langs 
het gebouw. Op deze manier kan men de 
nieuwsgierigheid van eventuele passan
ten opwekken. 
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Een gebouw krijgt door het verschil
lende aantal functies geen specifie
ke voor-, achter- en zijkanten. Het 
gebouw kan van vrijwel alle kan
ten benaderd worden en kan hierdoor 
een uitstekende aantrekkingskracht 
ontwikkelen. De oriëntatie is im
mers 180 graden. 

De schaal van een gebouw kan ervoor 
zorgen dat mensen er graag willen 
vertoeven. In een heel groot en 
hoog gebouw voelen mensen zich snel 
geïntimideerd, bij een klein gebouw 
zullen mensen eerder geen openbaar 
gebouw verwachten en dus zullen 
dergelijke gebouwen niet zo gemak
kelijk als sociale en culturele 
activiteitencentra worden be
schouwd. Het is van belang dat 
mensen een gevoel van intimiteit 
krijgen bij het betreden van het 
gebouw. Dit is te bewerkstelligen 
door de schaal van het gebouw aan 
te passen op de gebruikers. 

De menselijke schaal in de archi
tectuur is gebaseerd op de afme
tingen en proporties van het men-
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selijke lichaam. De afmetingen van het 
menselijke lichaam variëren van indivi
du tot individu en kunnen beter niet a l s 
maatgevend worden beschouwd. Wij kun
nen echter de afmetingen van een ruimte 
schatten door simpelweg onze armen te 
spreiden. Zo ook kunnen we de hoogte van 
een plafond beoordelen door onze armen 
in de lucht te steken en het plafond aan 
te raken. Wanneer dit niet meer moge
lijk is, moeten we vertrouwen op visu
ele- eerder dan tastbare aanwijzingen, 
om ons een idee te geven van de schaal 
van een ruimte. 

Voor deze aanwijzingen kunnen WlJ ele
menten gebruiken die menselijke bete
kenis hebben en waarvan de afmetingen 
verwant zijn met de afmetingen van onze 
houding, tempo, of bereik. Dergelijke 
elementen zoals een tafel of stoel, de 
op- en aantrede van een trap, de dor
pel van een raam of een deurpost he l 
pen ons niet alleen de grootte van een 
ruimte te bepalen, maar het geeft het 
ook een menselijke schaal. Wanneer iets 
kolossaal van schaal is, geeft dat ons 
het gevoel dat we heel klein zijn. Ter 
vergelijking: een ruimte die in schaal 
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intiem aanvoelt, beschrijft een om
geving waarin we in controle zijn, 
ons comfortabel voelen, of belang
rijk. Van de drie afmetingen die 
een ruimte kan hebben, heeft hoogte 
het grootste effect op de schaal, 
meer dan lengte of breedte. Terwijl 
de muren van een ruimte zorgen voor 
de omsluiting, bepaalt de hoogte 
van het plafond de kwaliteit van 
het onderdak en de intimiteit. 
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Programma: 

Woningen(68) 
Supermarkt 
Parkeergarage 
Daktu in 
Sportcentrum 
Multifunctionele 
ruimtes 

toren, 
terdam/ 

eutelings
iedijk 

(+) het inzetten van 
er massa, meer 

rogramma, 
( +) Hybride; het pro

amma houdt zich 
chter de gevel 
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Programma: 

(400) 

kantoren 
supermarkthal 

~ntrepot, Rot
terdam/ 

erheyen, Verko
ren en De Haan, 
CePeZed 

~!~:~ ~=~ ~~:~~~~:=~~: et de andere func
ties, 
I(+} hergebruik van 
b estaande bebouwing 
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Programma: 

Woningen(l4 5 ) 
Winkels 
Parkeergarage 
Huisart senpraktijk 

Schots 1&2, 
Groningen/ 

S333 

(+) het inzetten van 
meer massa, meer 
prograrruna, 
(+) Hybride; het pro
grarruna houdt zich 
achter de gevel 

schui l . 
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Programma: 

Woningen incl. wer
kruimte (9 2 ) 
Parkeergarage 
Groenzone 

Piazza 
céramique, Maas
tricht/ 

Jo Janssen 

(+) Wonen en werken 
eeft een gezamenlij ke 

entree 
(ruimtelijk architec

t onisch vormgegeven 
:e ntree) 
(+) De blokken liggen 

o p een verhoogd pla
'teau 
(+) Compostie van de 
lokken (labiel even
icht) 
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Programma: 

Woningen 
Winkels 
Horeca gelegenheden 
Supermarkt 
Parkeergarage 

Citadel , Alm
ere/ 

Christian de 
Portzamparc 

{+) Het kunstmatig op
bollend landschap 
(+) Insnijding van de 
winkelstraten in het 
landschap 
(+) Ontstaan 2e 
aaiveld 
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Het Theater in de stad, het podium 
met permeabele (doorlaatbare) wan
den, het kunstencentrum als markt
plaats: theaterarchitectuur kiest 
vandaag de dag niet meer voor knus
se exclusiviteit. Weg met de mon
daine theaterbeleving van de hoog
opgeleide middenklasser, theater is 
voor iedereen. Bijna niemand spen
deert nog uren aan het uitkiezen 
van zijn garderobe om in een rijke
lijk versierde foyer het spel van 
kijken en bekeken worden te spel en. 
Hedendaagse theaters hebben elk hun 
eigen karakter, maar zoeken vooral 
naar een manier om de artistieke 
functies van hun huis te koppelen 
aan de creatie van sociale mobili
teit (de mate van beweeglijkheid, 
van een individu, familie of groep 
mensen binnen een maatschappelij
ke (sociale) hiërarchie. Di t houdt 
de mogelijkheden van zowel stijgen 
als dalen b i nnen de sociale klassen 
in.). Het huis is niet enkel open 
voor publiek tijdens de voorstel
lingsuren, maar functioneert ook 
als café of fuifzaal, restaurant, 
hang-out of workshopplek. 
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De sociale functie van het t heater is 
dus lichtelijk herschreven. Het t heater 
was altijd al een plek va n ontmoeting, 
en theatergebouwen waren er op gericht 
deze ontmoeting zo duidelijk mogelijk te 
reguleren en te choreograferen. In gla
moureuze tijden begon de voorstel ling 
a l lang voor je de werkelijke theater
ruimte binnenstapte, in een flamboyant 
steekspel van sociale etiquette en ge
kruiste blikken. Maar dit theater con
centreerde z ich wel, ruimtelijk, r ond de 
zaal waar de uiteindelijke voorstelling 
zou plaatsvinden. Tegenwoo rdig nodigt 
de theaterruimte uit tot een heel ander 
gebruik. Van de klassieke foyer i s in de 
meeste theaters niet veel meer over. De 
antechambre van het theater is verdwe
nen als sluis tussen het straat leven en 
het 'werkelijke' theater. Meestal is ze 
vervangen door de v eel wereldsere plek 
v an het café of de cafetaria. Hier wordt 
in de meeste gevallen geen verschil ge
maakt tussen de theaterganger en de toe
vall i ge tooghanger. En er wordt hard 
gewerkt om de l aa t ste restjes 'exclusi 
viteit' van de theatrale bel evi ng af te 
schrapen. Met andere woorden het t hea
ter is vanonder zi jn stolp gekropen. 
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Volgens filosoof Brian Massumi is 
dit de definitie van wat een ruimte 
'virtueel' maakt: het feit dat ze 
gaat leven vanuit de beweging van 
de gebruikers. Hedendaagse archi
tectuur is voor hem niet af, of 
definitief, en niet meer dan een in
tuitieve stolling van een proces in 
volle beweging. Het is deze bewe
ging die in het gebruik van het ge
bouw wordt doorgezet en iedere keer 
weer een andere perceptie oplevert 
van de omgeving waarin je je be
vindt. De virtualiteit van de ruim
te zit dus verborgen in de beweging 
van de gebruiker, die een constante 
toeschouwer is van zijn omgeving. 
Het is een ruimte die iedere keer 
weer een andere beleving mogelijk 
maakt. 
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Uit onderzoek blijkt een aantal voor
waarden waaraan een kunstencentrum 
moet voldoen wil het zich als uitno
digend, zichtbaar, vindbaar en wer
kend profileren in de stad. 

Persoonlijk contact 

Een van de principes die een kunsten
centrum onderscheidt van andere cen
tra waar receptieve werking gecombi
neerd wordt met productieve, is de 
persoonlijke band, de affiniteit tus
sen personeel, artiesten en publiek 
(en in mijn geval de bewoners). Een 
kunstencentrum is boven alles een ma
nier van leven. 
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Ambachtelijk 

In een kunstencentrum worden producten nog 
steeds met de blote hand gemaakt ondanks 
alle technische middelen die eraan te pas 
komen. Traag, met veel herhaling, met fy
sieke inspanning, op mensenmaat. De opvang 
en ondersteuning moet daarom direct en 
persoonlijk zijn door een beperkt aantal 
personen, zoner al te veel hierarchische 
verhoudingen, allemaal met een eindverant
woordelijkheid voor hun eigen werk. 

Vrijheid 

Als het goed gaat in een kunstencentrum, 
dan heerst er zoiets als een georganiseer
de vrijheid voor artiesten en publiek . De 
ruimtes zijn zodanig uitgerust en onderling 
georganiseerd, dat ze plaats kunnen bieden 
aan al wat chaotisch is, wat in wording is, 
wat aan verandering onderhevig is. 
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Open enclave 

Het kunstencentrum is een semi- pu
blieke plek in de stad: toegankelijk, 
maar toch met afgelijnde doelen, en 
daarom enigszins besloten. Met een 
open gezicht aan de kopse zijdes en een 
eventuele ftpassage" voor wie dat wil. 

Complex 

Een kleine stad in de stad, een verza
meling ruimtes en plekken die telkens 
een verbond aangaan met een doel, de 
kunst, maar die in de tijd verande
ring ondergaan. Vandaar de nood aan 
identiteit, aan karaktervolle eenvoud 
en duurzaamheid. Een geheel van enti
teiten met verschillende identiteiten, 
die kunst toelaten, en in het beste ge
val, die kunst zelfs mogelijk maken . 

Organisch 

Een kunstencentrum heeft iets van een 
groot 'huishouden' : een plek waar je 
ontvangen wordt op huiskamerniveau. 
Elke gebruiker van het centrum heeft 
recht op zijn portie vriendelijk/ hui-
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selijk comfort: de kunstenaar i n ZlJn wer
kruimte, het publiek i n haar ontvangst
ruimte, het personeel bij de uitvoering van 
haar taken. Daaruit volgen zuiver zakelijke 
begrippen als technisch geraffilleerd uitge
rust, bewerkelijk, makkeli j k opruimbaar, 
poetsbaar, niet l uxueus-maar-duuzaam. 
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Zoals al eerder in dit verslag is 
gesteld heeft in Maastricht kunst 
en cultuur de afgelopen jaren meer 
accent gekregen in het beleid. Dit 
heeft geleid tot mijn keuze om in 
dit gebouw verschillede functies 
samen te brengen. Aangezien Maas
tricht beschikt over uitstekende 
academische opleidingen, zoals de 
kunst- en toneelacademie, breng ik 
gedeeltes van deze opleidingen sa
men in één gebouw. Daarnaast wil ik 
niet alleen educatieve functies in 
dit gebouw onderbrengen, maar ook 
recreatieve functies die onlosma
kelijk verbonden zi j n met de educa
tieve functies. Dit zijn theaterza
len, een filmhuis, kunstgalerieän en 
overige presentatiezalen. los van 
deze functies zijn er nog de stu
dentenkamers en appartementen die 
her en der verspreid tussen de an
dere functies zijn geplaatst voor 
een optimaal onderling contact. 
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Programma/toneel- en kunstacademie. : 

Dans- en theaterstudio 
Repetitiestudio 
studie ateliers 
Decorwerkplaats 
Collegeruimtes(ingebouw Wiel Arets) 

Programma/Theater: 

Foyer 
Artiestenfoyer 
Facilitaireruimte 
Kleedruimt e 
Presentatieruimte (hoogte llm) 
Ensemblezaal 
Plattezaal (feestzaal) 
Dig. multifunct. presentatiezaal 
Repetitiestudio's toneel 
Decorwerkplaats 
Technische ruimtes / opslag 
Kostuum- en rekwisietenopslag 
Kantoren 
Klankwerkplaats 
Studio/ luisterruimte 
Kaartverkoop (centrale kassa / in
fobaliel 
Kantine/keuken personeel 
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Programma/Filmhuis: 
Om het filmaanbod adequaat te program
meren moet het filmhuis beschikken over 
minimaal 6 filmzalen cq projectieruim
tes (het aantal zalen is een grotere 
succesfactor dan het aantal stoelen 
per zaal). Iedere zaal heeft een eigen 
projectieruimte. 
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l Grote premierezaal met podium 
1 Multifunctionele zaal (vlakke 
vloer) 
1 Kleine zaal (evt. particulier 
verhuur) 
3 gewone filmzalen 
Foyer (koffie-foyer, bar en klein 
podium, open ruimte voor speci
ale activiteiten. 
Ticket counter (centrale kassa) 
Kantoren 
Opslagruimte 
Techniek 
Filmkluis 





De stad is een merk geworden, met 
een aantrekkelijk aanbod van dien
sten en gebruiksmogelijkheden. Een 
allesomvattend product dat conti
nu onder een vergrootglas ligt. De 
strijd om de gunst van de 'klant' 
is hevig. Maastricht voelt de hete 
adem van concurrenten in binnen- en 
buitenland als het gaat om het aan
trekken van toeristen, inwoners, 
bedrijven, multinationals, etc. 

De rapportcijfers van Limburg zi j n 
al jaren meer dan uitstekend. Het 
imago l ij kt welhaast onkreukbaar. 
Maastricht is voor velen toch die 
mooie, gezellige stad aan de Maas. 
In de jaarllij ks terugkerende on
derzoeken naar de plaatsen in Ne
derland waar het fijn wonen, werken, 
winkelen of ontspannen is, behoort 
Maastricht steevast tot de beste 
jonget j es van de klas . 

Iemand heeft van Amsterdam ooit 
gezegd dat het een drugsstad is, 
Almere is een slaapstad, Tilburg 
een industriestad en Maastricht is 
een Bourgondische stad, een stukje 
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'buitenland'in Nederland waar het heer
lijk vertoeven is. Het imago van een 
stad is een verraderlijk iets, veelal 
gebaseerd op een globale indruk, ge
combineerd met een vleugje verlangen en 
herinnering. Het is fe itelijk niet meer 
dan een ingesleten vooroordeel, waar je 
maar moeilijk vanaf komt. Voor Maas 
tricht is dat een groot geluk . 

Het mooie beeld raakt echter langzaam 
maar zeker vertroebeld. Steeds meer pro
blemen drijven richting de oppervlakte. 
Nederlanders beschouwen Maastricht na
melijk ook als ideaal oord voor seni
oren. Wie dat gegeven bekijkt in he t 
licht van het dalende inwonersaantal, 
heeft een weinig vitale stad voor ogen . 
Hoogopgeleide jongeren verlaten de stad 
na hun studie, omda t de Randstad nog al
tijd lonkt en Zuid-Limburg wat betreft 
werkgelegenheid in hun ogen bitter wei
nig alternatieven biedt. 

Als nooit tevoren moet Maastricht zich 
serieuze zorgen maken om z i jn imago. 
Dat terwijl op diverse fronten wordt 
gesleuteld aan de toekomst . Meer dan 
ooit verandert Maastricht van gezicht. 
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Wij ken worden opgeknapt, gemoder
niseerd of zelfs compleet nieuw 
uit de grond gestampt. De stad is 
in korte tijd twee moderne winkel
centra, Mosae Forum en Entre Deux, 
rijker geworden. 

De bouw van de prestigieuze univer
siteitscampus (Calatrava) in Rand
wyck is inmiddels begonnen, ver
schillende culturle initiatieven 
verschijnen her en der in de stad 
en Joop van den Ende wil een nieuw 
theatercomplex realiseren. 

Maastricht staat op een kruispunt 
van wegen. Het is een stad in tran
sitie: zij maakt een metamorfose 
door qua uiterlijk, maar worstelt 
met zichzelf als het gaat om karak
ter. Voor een deel is dat ook his
torisch bepaald. Maastricht heeft 
zo blijkt telkens weer, een klin
kende naam in Europa. 
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Het stedebouwkundig onderzoek naar 
terrein van de voormalige keramiek
fabriek (Céramique- terrein) heeft 
de volgende belangrijke punten aan 
het licht gebracht. 

De algemene verkeerssituatie 

Het Céramique- terrein 
opzicht van de grotere 

heeft ten 
(inter) na-

tienale verkeers- en vervoersassen 
een betere ligging dan het weste
lijk stadsdeel. Vanuit het zuide
lijk deel van het plangebied is de 
autosnelweg A2 te bereiken via de 
Avenue Céramique, de Limburglaan en 
de J.F. Kennedysingel. Via de auto
snelweg A2 zijn verbindingen moge
lijk in Zuidelijke richting (Luik, 
Luxemburg), in Noordelijke richting 
(Eindhoven, Amsterdam), in Ooste
lijke richting via de A79 (Heerlen, 
Aken) en in de Westelijke richting 
via de A2 en E314 (Brussel, Ant
werpen) .Behalve de autosnelwegen 
zijn er vanaf het plangebied tevens 
rechtstreekse aansluitende verbin
dingswegen met de omliggende re
gio. 
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Het Céramique- terrein is vrij centraal 
gelegen in Maastricht, zowel ten opzich
te van het oostelijk- als het westelijk
stadsdeel. De Maas werkt als barriere 
tussen het plangebied en het westelijk 
stadsdeel. Door de aanleg van de voet
gangers- en fietsersbrug is dit probleem 
voor een groot deel ondervangen. 

De parkeervoorzieningen 

Binnen het plangebied wordt voorzien in 
ruime parkeermogelijkheden. De voorzie
ningen voldoen ruimschoots aan de par
keervraag. (er is zelfs overcapaciteit 
ingebouwd). De meeste parkeercapaciteit 
is gerealiseerd in ondergrondse of an
derszins overdekte garages. De belang
rijkste parkeergarage is te vinden onder 
Plein 1992. Langs de Avenue Céramique 
is een aantal parkeerstroken voor kort 
parkeren, ten behoeve van bezoekers van 
de kantoren e.d. 

De voetgangersvoorzieningen 

Aangezien de wijk kort in de buurt ligt 
van het centrum kunnen relatief veel 
verplaastingen lopend worden gedaan. 
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De voetgangersvoorzieningen in het 
gebied en de looproutes van en naar 
het centrum hebben dan ook veel 
aandacht gekregen. De belangrijkste 
looproutes gaan richting het kern
winkelgebied en worden daarnaast 
gevormd door de doorloopgebieden 
tussen de verschillende woongebou
wen. De hele wijk is zodanig opge
zet dat alles goed te voet bereik
baar is. e wooncomplexen zijn niet 
uitsluitend bereikbaar via ontslui
tingswegen, maar door de realisatie 
van onderdoorgangen zijn de bin
nenterreinen ook via verschillende 
voetpaden direct bereikbaar. 

De fietsvoorzieningen 

Ten aanzien van het fietsverkeer 
geldt dat met name de verbinding 
langs de Avenue Céramique en langs 
de Maas een belangrij kke verbin
dende rol spelen. Beide routes lo
pen verder naar het zuiden via de 
Limburglaan. 
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Het openbaar vervoer 

Het Céramique- terrein is in de directe 
omgeving van het N.S. station gelegen. 
De afstand tussen het station en het 
midden van het Céramique- terrein is he
melsbreed 600 meter. Daarnaast lopen er 
verschillende buslijnen door de wijk. 
Alles is dus goed bereikbaar. 

De groenvoorzieningen 

Ten aanzien van het groen in de wijk 
geldt dat er veel openbaar groen is. 
In de directe nabijheid van woonbebou
wing is veel groen gerealiseerd. Dit om 
een tuinkarakter te creeeren bij de vele 
hoogbouw. Belangrijke groene elementen 
z~J n: de binnentuinen van het kleine 
en het grote circus ten oosten van de 
Avenue Céramique, het laankarakter van 
de Avenue Céramique en bovendien het 
Charles Eyck park. Het Charles Eyck park 
vormt een scharnierpunt tussen de oude 
binnenstad op de rechter maasoever en 
de terugliggende oeverbebouwing van de 
STOA (appartementen complex). Het park 
vormt een spiegeling van de situatie op 
de west oever, waar in de vorige eeuw 
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ook een driehoekig stadspark tot 
stand is gekomen voor de oude mu
ren van de Onze Lieve Vrouwewal. 
Het Charles Eyck park versterkt de 
morfologie van de oude stadsmuren 
die hier zijn blootgelegd en geres
taureerd. 

Er is bij het ontwerpen van het 
Céramique- terrein veel aandacht 
uitgegaan naar Duurzame stedenbouw 
en duurzaam bouwen. Duurzame ste
denbouw verbreedt de aandacht naar 
meer aspecten dan alleen verkave
ling en ontsluitingen. Zuinig ruim
tegebruik, milieuvriendelijk, vei
lig en snel verkeer en vervoer en 
natuur krijgen meer aandacht. 
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Het Ceramique- terrein zoals dit 
industrieterrein in 1996 aan de 
stad Maastricht is overgedragen, 
kent een ontwikkelingsgeschiede
nis van bijna anderhalve eeuw. Het 
is van belang de geschiedenis van 
de stad te kennen, inclusief de 
ruimtelijk stedebouwkundige opvat
tingen en invullingen rondom het 
Ceramiqueterrein. Zij leveren een 
goede startpositie voor de ruim
telijke invulling van het terrein 
zelf en een goede kijk op het plan 
van architect Jo Coenen. Maastricht 
heeft haar ontstaan te danken aan 
de voor de Romeinen strategische 
doorwaadbare plaats in de Maas. Uit 
opgravingen van de laatste halve 
eeuw is geleidelijk aan duidelijk 
geworden hoe het Romeinse Castellum 
(een legerplaats voor hulptroepen 
van het Romeinse Rijk) was gele
gen. Van de historische ommuringen 
en verdedigingswerken op het ter
rein viel voor de afbraak van de 
fabrieksgebouwen weinig te ontdek
ken. Alleen langs de rivier duiden 
het Waterpoortje en muurresten met 
de Maaspunttoren op een historisch 
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Maastricht-Wijck 
in vogelvlucht 
vanuit het zui
den naa r Sirnon de 
Bellomonte, om
streeks 155 0 

A. Sint-Servaasbrug 

B. Aarden wal 

c. Ommuring omstreeks 1320 

Cl . Akerpoort 

C2. Sint-Maartenspoort 

C3. Rechtstraat 

C4. Hoogbrugstraat 

C5. Maaspunttoren 

es. Waterpoortje 

D. Wal 

DJ. Recentoren 

02. Rondeel Bloemendaal 

E. Parrnabastion 
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Op 10 juni 1987 bood Sphinx het hele 
terrein te koop aan . Sphinx stelde als 
voorwaarde dat de divisies vuurvast en 
huishoudelijke artikelen in Maastricht 
zouden blijven en dat de hele verplaat
sing voor hen financieel geen negatie
ve consequenties had. De gemeente wil
de vanuit werkgelegenheidsoverwegingen 
aan deze voorwaarde voldoen . Na overleg 
met het Algemeen Burgerli jk Pensioen
fonds l iet deze instelling weten nauw 
bij het project betrokken te willen wor
den. Plotseling lag er een masterplan 
met maquette van de hand van architect 
Jo Coenen. Dit plan van het Ceramique
terrein, als schakel tussen Randwyck en 
de binnenstad, was ambitieus. Het had 
een hoge stedelijke dichtheid, was in
trovert, niet historiserend en had een 
n ieuwe eigen identiteit. 

Jo Coenen had op eigen w~J ze gezocht 
naar nieuwe schakels tussen de fijnscha
lige binnenstad en het reeds ver ont
wikkelde Randwyck, waar he t provincie
huis, MECC en het academis c h ziekenhuis 
als grote complexen inmiddels waren ge
realiseerd. Twee totaal verschillende 
schalen met elkaar verzoenen is een com-

lnCubeator 



plexe opgave. Het Ceramiqueterrein 
vroeg om een nieuwe hoogstedelij
ke identiteit, mede ook gezien he t 
programma dat volgens het contract 
op dit terrein moest worden uit 
gevoerd. De noord-zuidallee met de 
dwars erop gelegen circussen (bin
nenhoven) geven de identiteit. De 
'winkelhaak' poogt op symbolische 
wij ze de begrenzing van het oude 
wyck voor te stellen . De Stoa, als 
groene parkdriehoeklangs de rivier, 
geeft de aansluiting met het zuide
lijk gelegen Randwyck. De voetgan
gersbrug over de Maas geeft verbin
ding met de westelijke binnenstad. 
Het negentiende-eeuwse masterplan 
is opgebouwd uit straten, pleinen 
met gesloten bouwblokken en geeft 
afwisseling naast eenheid, beweging 
naast rust. Het plan is ambitieus, 
vernieuwend, maar ook monumentaal 
klassiek. 

In het verleden is steeds gepro
beerd nieuwe hoogwaardige, stede
lijke functies naar de vergrote 
oostelijke binnenstad in het alge
meen of het Ceramiqueterrein in het 
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bijzonder te krijgen, zoals het congres
gebouw, de schouwburg en de rechtbank. 
Tot dusver is dat mislukt , behoudens het 
bonnefantenmuseum. 
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In de visie op het gebied wordt 
geprobeerd aan te sluiten op de 
bestaande bebouwingsstructuur die 
voornamelijk bestaat uit tradionele 
stedelijke vormen met onderdoorgan
gen naar de sfeerbepalende binnen
terreinen. Door twee kubussen, met 
ieder een binnencour, rug aan rug 
te plaatsen, ertussen een trans
parante scheiding aan te brengen 
en de gevels van deze transparante 
scheiding terug te laten springen, 
ontstaat een interessant ensemble. 
Hierin staan de twee kubussen voor 
de twee hoofdfuncties wonen en wer
ken die in dit gebouw gemengd zijn. 
Het lijkt op deze manier alsof het 
twee gebouwen zijn, maar dit is in 
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werkelijkheid niet het geval . In fei
te is het één groot vol ume waarin alle 
functies door elkaar lopen. 

Op de binnenterreinen bevinden zich be
langrijke groenelementen die algemeen 
toegankelijk zijn. Doordat dit binnen
cour vrijwel vo l ledig omsloten is door 
bebouwing ontstaat een intieme openbare 
ruimte. Dit groenelement betreedt het 
gebouw aan de oostzijde door middel van 
een ta lud en een geheel begroeide pergo
laconstructie en is terug de leiden naar 
de groene zones die zich langs de gehele 
J.F. Kennedysingel bevinden. 
Door de ligging van het plangebied aan 
de drukke J .F. Kennedysingel en Reinier 
Nafzgerstraat, zijn de twee langszijdes 
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van het gebouw ontworpen als harde / 
gesloten zijdes. In de praktijk wil 
dat zeggen dat terrassen en bin
nencouren niet aan deze wegen lig
gen. 

De twee kopse kanten van het gebouw 
zijn, zoals ook elders op het Cera
mique- terrein, als onderdoorgangen 
ontworpen. De bestaande verkeers
stroom loopt hierdoor onder het 
gebouw door en kunnen de openbare 
ruimtes aan deze (minder drukke) 
zijdes grenzen. Door deze openin
gen in het bouwblok presenteert het 
gebouw zich nadrukkelijk naar de 
oost- en westrichting (De richtin

de belangrijkste ver-
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keersstromen komen) . Vanuit Oostelijke 
richting dringt het aangrenzende groen 
het gebouw binnen en vanuit Westelijke 
richting dringt het stedelijke karakter 
van Céramique het gebouw binnen. Deze 
twee gaan de confrontatie met elkaar aan 
in het hart van het gebouw. 

De entree van het gebouw is aan de west 
zijde gelegen vanwege de aanwezige ver
keersstroom uit het kernwinkelgebied van 
Wij ck. Deze verkeersstroom loopt over 
de Avenue Céramique en buigt dan ter 
plaatse van het Bonnefanten museum af 
naar het plangebied. De entree ligt dus 
prominent in het zicht van de toevallige 
passant. 
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naastgelegen voormalige kan
toorpand van Hewlett Packard, ont
worpen door Wiel Arets staat al ge
ruime tijd leeg en te huur. Door 
dit gebouw in de plannen te be
trekken wordt de begane grond van 
dit gebouw gebruikt als galerie
ruimte en de verdiepingen als col
legeruimtes. De openbare ruimte die 
ontstaat tussen het bestaande ge
bouw van Wiel Arets en het nieuwe 
ontwerp wordt bedoeld als "de rode 
loper" van het nieuwe gebouw en is 
als het ware in scene gezet. Door 
middel van een bui tentoneel heeft 
zich tussen de twee gebouwen een 
centrale ontmoetingsplek 

stedelijk karakter gevormd. Het grote 
overstek dat als gevolg van de onder
doorgang is ontstaan werkt als spannende 
blikvanger voor deze openbare ruimte. 

Door het gebouw op een terugliggende 
plint te plaatsen, lijkt het ontwerp 
minder zwaar. tevens lijkt het alsof er 
zich in de plint een andere functies be
vinden dan in de rest van het gebouw. Het 
gebruik van een plint is op het hele Cé
ramique- terrein toegepast. Op de boven
ste verdieping is een "kroonlijst" toe
gepast. Op deze manier heeft het gebouw 
een duidelijk einde. 
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De dakverdieping is opgeldeeld is 
twee stukken. Het Noordelijke deel 
is één verdieping hoger dan het Zui
delijke vanwege de bezonning. De 
daken van het gebouw worden geheel 
in de st ij 1 van het Heugemerveld, 
waaraan het gebouw grenst, ui tge
voerd. Dit betekent dat deze ook in 
Zuidelijke richting schuin aflopen. 

Parkeren gebeurt onder de grond, verdie
ping -1 en -2 zijn gedeeltelijk voorzien 
van parkeergelegenheden. De inrit naar 
de parkeergarage ligt aan de westzijde 
van het gebouw en de uitrit ligt aan de 
oostzijde. Er is ruimte voor ongeveer 
150 auto's. Ook is er een fietsenstalling 
met een separate ingang. 
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Het gebouw drukt de beweeglijkheid/ 
dynamiek van de creatieve industrie 
uit op de volgende drie manieren: 

De ingewikkelde plattegronden 
zorgen ervoor dat gebruikers door 
de constante verkeersstroom met el
kaar in contact komen. Door de vele 
openbare ruimtes die zich voorname
lijk in het hart van het gebouw con
centreren, wordt de beweeglijkheid 
in het ontwerp versterkt. Tevens 
wordt men hierdoor niet gedwongen 
één bepaalde route te volgen, maar 
is het mogelijk om te kiezen hoe men 
loopt. 

- De optimale horizontale en ver
ticale ruimtelijkheid die ontstaan 
is door de vele openbare ruimtes, 
vide's en niveauverschillen in het 
gebouw. Hierdoor ervaart men het ge
bouw vanuit iedere plek op een an
dere manier. Door de aanwezigheid 
van de grote patio's en vele vide's 
krijgt het hart van het gebouw veel 
daglicht en oogt het geheel trans
parant. De niveauverschillen in het 
gebouw worden door middel van hel-
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lingbanen en grote brede trappen over
brugt. 

- De buitenkant bestaat vrijwel geheel 
uit vliesgevels. Deze gevels opgebouwd 
uit geëmailleerde spiegelende panelen, 
en transparante panelen hebben vier ver
schillende tinten groen en vier ver
schillende afmetingen. Hierdoor wordt 
het gebouw vanuit verschillende oogpun
ten op een andere manier ervaren. Door de 
weerspiegeling van het omgevingslicht en 
de steeds wisselende visuele effecten, 
lijkt de gevel continu in beweging. 

t 
lncubeator 













Incub(e)ator is een complex gebouw 
met evenveel verbindingen als func
ties, een stad in de stad een huis 
met vele kamers, elk met hun eigen 
atmospheer, een netwerk van routes 
voor artiesten, publiek, studenten, 
bewoners en medewerkers. 

Het doorgaande raster is leesbaar 
in het patroon van de kolommen en 
vloeren. Hoewel de plattegronden op 
het eerste gezicht chaotisch lij
ken, staan alle kolommen op het 
raster en zit er dus wel degelijk 
een bepaalde organisatie in. Van
daar de term georganiseerde chaos. 
De bedoeling van deze chaotsiche 
indeling is dat bezoekers niet in 
één rechte lijn op het doel van hun 
bezoek af zullen gaan, maar juist 
bewust of per toeval langs kunst 
lopen die op dat moment geëxposeerd 
of gemaakt wordt ergens in het ge
bouw. Ook tijdens de pauze van een 
voorstelling kunnen de bezoekers 
vertoeven in de vele gangen van het 
gebouw met hetzelfde doel, bewust 
of onbewust een kijkje nemen in de 
kunstcollectie van dit gebouw. Het 
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is namelijk gewenst dat de kunstenaars 
hun werk exposeren in de gangen en niet 
alleen in de galeriën. De afmetingen en 
afwerking van deze ruimtes zijn hier 
ook op afgestemd. Op deze manier kan een 
kunstenaar zijn werk voor zijn deur ex
poseren of zelfs ter plekke maken. 

Over het hele gebouw verspreidt, zorgen 
patio's en vide's ervoor dat daglicht in 
het hart van het gebouw doordringt. Deze 
verticale verbindingen zorgen ervoor 
dat gebruikers optimaal contact hebben 
met elkaar wanneer ze zich op een andere 
plek in het gebouw bevinden. 
Aan de twee grote patio's in midden 
van het gebouw zijn grote terassen ge
plaatst. Deze buitenruimtes zullen wan
neer het weer het toe laat gebruikt wor
den als buitenateliers. 

De appartementen bestaan uit twee ver
diepingen en zijn daarom voorzien van 
een trap. Deze appartmenten hebben twee 
verdiepingen, zodat het atelier of kan-
toor aan huis, 
ment bevindt, 
Het atelier of 

dat zich in het apparte
een eigen ingang heeft. 
kantoor aan huis bestaat 

uit een grote ruimte voorzien van vol-
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daglicht, een pantry, een 
en uitaard toegang tot de 

rest van het appartement. Mocht een 
dit n iet willen is de ka

mer eenvoudig om te bouwen tot een 
2e slaapkamer. De appartmenten heb
ben ieder een eigen balkon dat te 
bereiken is v ia de slaapkamer of 
het atelier. De afmetingen van het 
balkon verschillen van 2,5/3,0m bi j 
4,0/4,5m. De bewoners hebben naast 
de balkons nog de beschikking over 
de vele openbare (buiten)ruimtes 
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appartementen zijn er in het 
gebouw ook nog studentenkamers. 
Deze hebben de minimale afmetingen 
van 3, 3 bij 6, 2m (circa 18m2). De 
afmetingen en indelingen van deze 

komt overeen met die van 
Spaceboxen, zoals deze ook op 

het universiteitsterrein staan. De 
wooneenheden (appartementen en stu
dentenkamers) zitten, behalve op de 
begane grond en de le verdieping, 
op alle verdiepingen vermengd tus
sen de recreatieve en educatieve 
functies. Hoe hoger de verdiepingen 
des te meer wooneenheden voorkomen 

en des te minder overige functies. 
De kolommen staan op een stramienmaat 
van 8,30m bij 8,30m. Dit heeft twee re
denen. Ten eerste, het gebouw bestaat 
uit 2 kubussen van SOm bij SOm, die in
dividueel in de langsrichting weer on
derverdeeld zijn in 3 stroken. Hierdoor 
ontstaan 3 stroken van 16,6m. Per strook 
passen 2 stramienen van 8,30m. Ten twee
de, passen in twee stramienen van 8,30m 
bij 8,30m precies twee appartementen en 
één atelier met een gang ertussen. 
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De ateliers, die zich overal in 
het gebouw bevinden, ZlJn alle
maal voorzien van voldoende dag
licht, maar omdat vooral de schil
dersateliers baat hebben bij veel 
noorderlicht, zijn deze ateliers 
aan de noordzijde van het gebouw 
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geplaatst. Er zijn grote gezamenlijke 
ateliers, maar ook geluictsdichte indi
viduele ateliers aanwezig, zodat er keu
zemogelijkheid aanwezig is. 
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De glaspanelen hebben een breedte 
van 0.25, 0.50, 0.75 en l,OOm en een 
hoogte van 1,10 en 2,20m. De reden 
voor de keuze van smalle panelen is, 
dat er een chaotisch beeld van de 
gevel moest ontstaan. Uiteindelijk 
is gebleken dat door het formaat 
van de panelen relatief klein te 
maken, de gevel het gewenste ef
fect krijgt. Door de stijlen van 
de vliesgevels niet te bedekken met 
de daarvoor bestemde afdeklijsten, 
blijven de rubbers in het zicht. 
Deze rubbers hebben een breedte van 
27mm en zi j n dus van een afstand 
nauwelijks waarneembaar. De panelen 
lijken hierdoor in elkaar over te 
vloeien. Het voorafgêlande in com-
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binatie met het spiegelende effect van 
de gevels vers t erkt het dynamische imago 
van dit ontwerp. 

Deze vliesgevel is niet geheel transpa
rant, maar slechts een aantal van deze 
panelen. De transparante delen bevinden 
zich alleen in de platen met afmetingen 
van 0.50 en l.OOm. Alle transparante de
len worden draaiend uitgevoerd. Achter 
de geëmailleerde panelen van de vlies
gevels bev inden zich gasbetonwanden en 
isolatie. 
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De standaard verdiepingshoogte is 
3,30m bovenkant vloer. In de gevels 
is deze maat verdeeld in 1,10 en 
2,20m. Achter het gedeelte dat 1,10m 
hoog is bevindt zich het verlaagd
plafond. tussen deze panelen zitten 
daarom ook geen transparante delen . 

De kleur van het gebouw is voorna
melijk groen. Zoals al eerder ver
teld bestaan de vliesgevels uit vier 
verschillende tinten groen. Er is 
voor groen gekozen, omdat het ener
zijds past in de groene zone die on
geveer een kilometer in Oostelijke 
richting verderop begint. En ander
zijds, omdat die kleur er juist in 
de stedelijke omgeving tussen uit 
springt. Hhet gebruik van een opval
lende kleur een uiting is van indi
vidualiteit. 

De plint heeft een hoogte van 5,8m 
vanwege de functies die zic h hier 
bevinden. Vier grote urban windows 
zorgen voor veel daglic ht op de be
gane grond. Door de hoogte van deze 
urban windows (begane grond en le 
verdieping) dringt het daglic ht 
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door tot ver in het gebo uw. Verder ZlJn 
de gevels van de begane grond voorzien 
van ramen die dezelfde a f metingen hebben 
als de kleine ramen in de vliesgevels 
(0 ,50 x 2,20m), zodat er enige mate van 
un iformiteit ontstaat. 
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De constructie van het gebouw be
staat volledig uit kolorrunen, ba l 
ken, vloeren en enkele stabiliteits 
wanden. Zoals eerder verteld staan 
de kolommen op een raster van 8,30 x 
8,30m, behalve op de plaatsen waar 
het bijvoorbeeld niet past een ko
lom in het midden van de ruimte te 
hebben, zoals de grote presenta
tie zaal. De kolorrunen die van ie
der vloerveld de halve belasting 
dragen, hebben afmetingen van 0,40 
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x 0, 4 0m . De kolorrunen die van meerdere 
v loervelden de belasting dragen, zoals 
bijvoorbeeld in de grote presentatie
zaal, voldoen met een afmeting van mini
maal 0 ,45m. De balken overspannen in de 
langsrichting van het gebouw en de v loe
ren in d e dwarsrichting. Ter plaatse van 
sparingen in de vloer wordt gebruik ge
maakt van rav elingen. De balken worden 
d.m.v. een breedplaat-vloerconstructie 
in de v loer opgenomen, zodat de hoogte 
onder de constructie voldoende is. Het 
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vloerpakket heeft een totale hoog
te van 0, 30m. De balken die een 
vloerveld overspannen, hebben een 
hoogte van 0,40m en de balken die 
meer vloervelden overspannen zul
len hoger worden. De exacte hoogte
maten heb ik hiervan niet bepaald, 
maar zal ongeveer 1, OOm zijn. Dit 
geeft echter geen problemen, aange
zien dit alleen voorkomt in ruimtes 
die over twee of meer verdiepingen 
gaan. 
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De stabiliteit van het gebouw wordt in 
twee delen bekeken. Ieder deel heeft een 
aantal liftkernen, waarvan er één ge
bruikt wordt als stijve kern. Daarnaast 
moet er per deel een stabiliteitswand 
aangebracht worden. Op de foto hieron
der in te zien hoe dit voor het Zuide
lijk deel van het gebouw is opgelost. 
Voor de vloeren die zich tussen deze 
twee delen bevinden, hoeft niets gere
geld te worden, doordat deze tussen de 
twee delen in zitten, worden ze automa
tisch stabiel. 
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De installaties van het gebouw be
vinden zich in een aantal speci
aal daarvoor bepaalde ruimtes. De 
ruimtes bev inden zich voornamelijk 
naast de verticale ontsluitingen. 
en lopen over alle vloeren door, 
zodat leidingen in verticale rich
ting kunnen worden geplaatst. Van
uit deze installatieruimtes worden 
de leidingen onder de vloer naar de 
plaats van bestemming gelegd. 

verlaagd plafond 

t.b.v. Installaties 

Appartement 

I n de zalen, appartementen e n studenten
kamers worden de installaties boven het 
verlaagdplafond aangebracht. I n de gan
gen, foyers en overige ruimtes die geen 
afwerking hoeven, worden de leidingen 
in het zicht gelaten om een industriele 
uitstraling te krijgen. 

verlaagd plafond 

t.b.v. installaties 
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