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Voorwoord 

Als ateliergroep, bestaande uit veertien jonge ontwerpers zijn we in 2006 gestart met het 

afstuderen. We kregen als groep de taak om een ontwerp voor de Wereldexpo 2008 in 

Zaragoza te maken. Daarna volgde een reis naar Zaragoza, om de organisatie en de 

locatie te bezoeken. Binnen het plan van de Wereldexpo kreeg ieder student een 

individueel afstudeerproject. lk heb voor mijn afstuderen de opdracht het ontwerpen van 

een badhuis en 'Lichaam en Water' paviljoen gekozen. Tijdens de Wereldexpo zal het 

gebouw dienst doen als paviljoen en na de Wereldexpo zal het als badhuis fungeren. 

Voor u ligt het eindresultaat van mijn afstuderen. In dit verslag zullen relevante aspecten 

met betrekking tot het afstudeerproject aan de orde komen. Na een lange leerzame 

proces met zowel hoogte- en dieptepunten ben ik tot dil resultaat gekomen. Graag zou 

ik mijn afstudeerbegeleiders willen bedanken voor hun expertise en geduld. Ook wil ik 

mijn familie en vrienden bedanken voor hun steun en hulp tijdens mijn afstudeerperiode. 

Kar-Leun Liu 

juli 2009 
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Zaragoza badhws - 'Lichaam en Water" oav111oen 

Samenvatting 

De opgave voor het afstuderen is een ontwerp maken voor de Wereldexpo 2008 in de 

Spaanse stad Zaragoza. Door het organiseren van de Wereldexpo zal Zaragoza een 

versnelde stedelijke vernieuwing ondergaan en verkrijgt het een status in het Europese 

netwerk van steden. De Wereldexpo zal 'water en duurzame ontwikkeling' als thema 

behandelen. De locatie van de afstudeeropdracht bevindt zich in de meander van de 

rivier de Ebro. Gedurende de Wereldexpo zal het gebouw exposities tonen. Het gebouw 

zal na de Wereldexpo een nieuwe bestemming krijgen en zal zijn icoonfunctie samen 

met het terrein voor de stad voortzetten . De tweezijdige functie die het ontwerp vervult 

maakt de afstudeeropdracht interessant. Enerzijds moet het gebouw tijdens de 

Wereldexpo voldoen aan de eisen van een paviljoen en anderzijds moet het gebouw na 

de Wereldexpo gebruikt worden als een badhuis. Het gebouw zal ondanks het 

onderbrengen van twee verschillende programma's een eenduidige icoonfunctie 

behouden die bepaald wordt door de architectuur. 

De beperkte oppervlakte van het terrein zorgt ervoor dat er compact gebouwd dient te 

worden. Met het opdelen van de Wereldexpo in paviljoens met verschillende 

klimaatzones en bijzondere gebouwen wordt er een plek gecreeerd waar culturele, 

educatieve en recreatieve activiteiten plaatsvinden. Na de Wereldexpo wordt het terrein 

gebruikt voor een culturele campus met entertainment funcUe. Ook na de transformatie 

zal het terrein zijn unieke culturele, educatieve en recreatieve programmering 

behouden. 

Rond het terrein wordt het groene landschap opgehoogd, om het overstromen water 

van de Ebro te weren. Tussen de ophoging wordt een conceptueel stedelijk 'blok ' 

geplaatst. In deze artificiele ruimte worden paviljoens gebouwd. De paviljoens worden 

als losse architectonische objecten ontworpen. Het creeren van schaduw geeft de 

aanleiding om een dek in het masterplan te integreren. Met de toevoeging van het dek 

zorgt het masterplan voor gelaagdheid die de interactie op het terrein versterkt. Door 

middel van bewust ontworpen stroken in het dek ontstaat er een spel van Iicht en 

schaduw op laag 0. Ook zal het dek als een zelfstandig element te beleven zijn die de 

verschillende gebouwen met elkaar verbindt. Het dek zal bestemd zijn voor voetganger 

en laag 0 zal voor de distributie van het terrein zorgen. De opzet van de Wereldexpo 

bestaat uit twee pleinen en een boulevard. De paviljoens zullen de verschillende 

niveaus van het terrein met elkaar verbinden. Via drie entrees gemarkeerd door drie 

toegangsgebouwen en uitstekende platfonnen kunnen de bezoekers het terrein 

betreden. 

Na de Wereldexpo zal het plan voor de culturele campus met entertainment functie 

inwerking treden. Na de transformatie zullen de gebouwen ruimtes bieden voor 

studenten van artistieke studies. In de avonden zullen de faculteiten onderdak bieden 

voor entertainment, hierdoor wordt het terrein optimaal benut. De culturele campus 

wordt daarnaast ondersteund door gebouwen met algemene functies . Het tweede deel 

van het masterplan laat de opzet van het terrein intact. Laag 0 wordt opengesteld voor 

langzaam autoverkeer en zal het parkeren voor zijn rekening nemen. De parkeerruimte 

die bestemd was voor de Wereldexpo zal weer aan de natuur teruggeven worden. 

Het concept voor het Zaragoza badhuis en daarmee ook het 'Lichaam en Water' 

paviljoen is het besef wekken van de aanwezigheid van de baden voor zowel de 

badgasten die het badhuis bezoeken als de voorbijgangers . Het waterbad wordt 

verdiept geplaatst ten opzichte van het vloerveld waar de badgasten kunnen uitrusten 
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en in het water kunnen afdalen. In het concept wordt daardoor een spel gespeeld met 

de plaatsing van vloeren. De ruimtes tussen de vloeren zullen daardoor varieren. De 

volumes van de vloeren en de onderliggende liggers en plafond worden als een 

element gezien. Daartussen worden volumes ingeschoven, die verschillende 

voorzieningen bevatten. Het antwerp van de volumes krijgen ieder een eigen 

architectonische karakter. De volumes die een besloten functie hebben worden krijgen 

daarmee hun plekken in het gebouw. Geheel in samenspraak met de artificiele stedelijk 

blok zal het Zaragoza badhuis geometrisch geaard zijn en als zelfstandig 

architectonisch object in het landschap geplaatst worden. 

In de kelder en op de begane grand bevinden zich de parkeerplaatsen en 

installatieruimte. Op de eerste verdieping zal een restaurant, fitnesscentrum en een 

beautysalon onafhankelijk van het Zaragoza badhuis opereren. De tweede en derde 

verdieping is bestemd voor het baden. Door het optillen van het badgedeelte ontstaat er 

ook een praktische scheiding tussen de publieke deel met de aangrenzende faciliteiten 

en het badgedeelte. Hierdoor worden de baden aan de omgeving getoond en wordt de 

functie van het gebouw kenbaar gemaakt. Op deze niveaus kunnen de badgasten van 

het uitzicht genieten en geheel tot rust komen. Niet aileen is de reden voor het optillen 

van de baden het zorgen voor een uitzicht naar de omgeving, dat anders door de dijk en 

het dek worden geblokkeerd. Het geeft de badgasten ook een mate van privacy. Tussen 

de massa wordt het gebouw transparant gehouden. De grens tussen binnen en buiten 

krijgt een betekenis van openbaring, een onthulling. De zintuigen gaan voorbij de grens, 

er is een glimp van het andere zichtbaar. Door de twee elementen van verhullen en 

onthullen te gebruiken worden beide op architectonisch vlak versterkt. 

"' 

De belijning van de massa's die afgeleid zijn uit de badbassins en vloervelden met de 

onderliggende constructie zullen doorgezet worden naar het dakvlak en de lagen onder 

het badgedeelte. Door de belijningen van de massa door te zetten over heel het 

gebouw wordt het Zaragoza badhuis een object. De baden zijn met opzet direct achter 

de gevel geplaatst. Hierdoor worden de contouren van de badbassins zichtbaar in de 

gevel. Ook zullen de toegang tot de baden boven de uitkraging achter de gevels lopen. 

Voorbijgangers kunnen de badgasten in de baden zien zakken. In de uitkraging zal een 

verhoogde badvloer komen. Bij het benaderen van de gevel in het waterbad lopen de 

baders op een verhoogd deel en worden hiermee uit het water gelicht. De aanwezigheid 

van de baden wordt hiermee als beeld versterkt. 

Een gebouw dat een icoonfunctie heeft en twee programma's kan vervullen wordt 

mogelijk gemaakt door het 'Lichaam en Water' paviljoen te beschouwen als een fase in 

het totale bouwproces. Door een overkoepelend concept te gebruiken die 

beeldbepalend is worden beide programma's mogelijk in een antwerp. De aanwezigheid 

van water wordt afgebeeld als massa die boven de vloeren zweven. De massa's zullen 

tijdens de Wereldexpo te bewonderen zijn als ruimte voor exposities over baden en in 

de herbestemming als baden functioneren. De tijdelijkheid van het paviljoen zorgt voor 

een antwerp die transformatie mogelijk moet maken. Vloeren worden geplaatst door 

staalplaatbetonvloer systemen. Trapgaten worden dichtgezet met behulp van wapening 

in schroefhulzen. Tijdens de Wereldexpo worden tijdelijke demontabele 

expositiewanden tussen de vloeren en baden geplaatst en zal na de Wereldexpo 

verwijderd worden en opnieuw worden ingedeeld. Hiermee wordt een autonoom 

gebouw vormgegeven die de functies van een paviljoen en een badhuis kan vervullen. 
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1. lnleiding 

Het afstuderen ging van start met een aanloopproject, waarin ik een paviljoen ontwierp 

voor de Serpentine Galery. In het aanloopproject werden structuren en patronen 

onderzocht. Met behulp van het programma VBA scripting werden in Autocad slructuren 

en patronen gestuurd gegenereerd. Scripting werd als hulpmiddel gebruikt in het 

ontwerpproces. 

Na de afronding van het aanloopproject werd de slap gemaakt naar het 

afstudeeropdracht. De opgave voor het afstuderen is een ontwerp maken voor de 

Wereldexpo 2008 in de Spaanse stad Zaragoza. De locatie van het afstudeeropdracht 

bevindt zich in de meander van de rivier de Ebro. Gedurende de Wereldexpo zal het 

gebouw exposities tonen. Het gebouw zal na de Wereldexpo een nieuwe bestemming 

krijgen en zal zijn icoonfunctie samen met het terrein voor de stad voortzetten. De 

tweezijdige functie die het antwerp vervult maakt het afstudeeropdracht interessant. 

Enerzijds moe! het gebouw tijdens de Wereldexpo voldoen aan de eisen van een 

paviljoen en anderzijds moe! het gebouw na de Wereldexpo gebruikt worden als een 

badhuis. Het gebouw zal ondanks het onderbrengen van twee verschillende 

programma's een eenduidige icoonfunctie behouden die bepaald wordt door de 

architectuur. 

Voor mij ligt de uitdaging in de volgende onderzoeksvraag: 

Hoe geef ik een gebouw vonn die zowel de functie van een paviljoen als badhuis kan 

vervullen, zonder de pragmatische eisen van de !wee functies te schenden? 

Om de vraag te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk om gerelateerde onderzoeken 

te verrichten. In het verslag word! eerst het onderwerp van de afstudeeropdracht in een 

grater geheel onderzocht. In hoofdstuk 2 word! de Wereldexpo op chronologische wijze 

belicht en zal de intentie van de Wereldexpo 2008 beschreven worden. In hoofdstuk 3 

word! de stad Zaragoza in een stedenbouwkundige analyse behandelt en zal de locatie 

van het antwerp besproken worden. Vervolgens zullen de specifieke functies die het 

gebouw van de afstudeeropdracht vervult belicht worden. In hoofdstuk 4 wordt het 

paviljoen als bouwvorm beschreven. In hoofdstuk 5 word! de ontwikkeling en de werking 

van baden onderzocht en worden badculturen afzonderlijk behandelt. In beide 

hoofdstukken 4 en 5 worden uitgangspunten gevorrnd die later in het antwerp worden 

gebruikt. De beschrijving van het antwerp word! in hoofdstuk 6 behandeld. Het antwerp 

zal voornamelijk de nadruk leggen op het Zaragoza badhuis. Voor het "Lichaam en 

Water" paviljoen wordt een scenario beschreven waarin het paviljoen tijdens de 

Wereldexpo kan functioneren . Na de beschrijving en de uitwerking van het antwerp voor 

het badhuis en het paviljoen word! er in het hoofdstuk 7 het eindproduct geevalueerd en 

wordt in hoofdstuk 8 teruggekeken naar het proces. In de bijlage worden de 

uitwerkingen van de constructieve berekeningen weergeven en word! het gevolgd door 

een essay die ik geschreven heb voor het vak architectuur en filosofie. De essay; 

'aanwezigheid van het andere' heeft bijdrage geleverd aan het ontwerp van mijn 

gebouw. 
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2. Wereldexpo 

2.1 Ontwikkeling van de Wereldaxpo 

De Wereldexpo, ook wei Wereldtentoonstelling genoemd. is een product van het 

optimisme dat midden 19e eeuw gold ten aanzien van de vooruitgang in de wereld. Het 

idee van een Wereldexpo stamt uit Frankrijk en werd in 1798 gehouden in Parijs. 

Gedurende deze tentoonstelling stonden industriele producten centraal. De 

tentoonstelling van 1798 was voornamelijk van nationale aard, waarin de handel 

centraal stond. Door een groeiende economie werd de vraag naar meerdere 

afzetmarkten groter. Het gevolg van de grotere afzet leidden tot het versoepelen van de 

import en het vergemakkelijken van handel tussen Ianden onderling . Het was een 

kwestie van tijd dat de tentoonstelling zijn intrede zou gaan maken op internationaal 

niveau. 

Engeland, die in de negentiende eeuw onbetwist de koploper was op het gebied van 

industriele ontwikkeling , organiseerde in 1851 de eerste internationale Wereldexpo in 

Londen. Met steun van Engelse zakenlieden bouwde men de Wereldexpo op in het 

Hyde park. De Wereldexpo werd gehuisvest in het speciaal hiervoor ontworpen Crystal 

Palace. Het succes overtrof aile verwachtingen. In totaal kwamen in de eerste 

Wereldexpo zes miljoen mensen kijken naar producten die daar door 17.000 

deelnemers bij elkaar werden gebracht. De deelnemers waren afkomstig uit heel de 

wereld. Belangrijke vindingen zoals telefoon, auto en platenspeler werden allemaal op 

de Wereldexpo aan de wereld gepresenteerd. De Wereldexpo groeide uit tot een groot 

evenement waar ieder land zijn trots kon presenteren. Dit gold ook voor de paviljoens, 

die voor de Wereldexpo gebouwd werden. 

Steeds meer komt de nadruk te liggen op de bouwwerken die naast de producten 

gepresenteerd worden op de Wereldexpo. De tijdelijkheid en het prestige gerichte 

karakter van de bouwwerken, hebben ervoor gezorgd dat de paviljoens 

verbazingwekkend en spectaculair zijn. Dezelfde tijdelijkheid heeft ervoor gezorgd dat 

de paviljoens in de meeste gevallen niet meer te aanschouwen zijn . Het tastbare bewijs 

is vaak verdwenen. soms verplaatst of heeft een nieuwe bestemming gekregen. Toch 

kunnen we enkele bouwwerken noemen die bewaard zijn gebleven en vaak een icoon 

vormen voor de stad. Voorbeelden als de Eiffeltoren in Parijs en het Atomium van 

Brussel zijn te noemen. Mede door deze bouwsels krijgen de steden waarin ze staan 

bekendheid en status. 

De Wereldexpo groeide uit tot een evenement waarin elk jaar vele mensen op 

afkwamen. Bezoekers kwamen om innovatieve producten en spectaculaire gebouwen te 

bezichtigen. Echter na de Tweede Wereldoorlog, in de periode van wederopbouw, 

werden er geen Wereldexpo's gehouden. Deze onderbreking vormde een korte stop 

voor de Wereldexpo. In 1958 werd in Brussel de draad weer opgepakt. De ontwikkeling 

van de Wereldexpo kunnen we op chronologische wijze in zes groepen verdelen. 

1798-1849 

1849-1903 

1903-1937 

1937-1941 

1958-2000 

2000- heden 

Begin van industriele expositie 

lndustriele expositie op wereldniveau 

Kwestie van stijl 

Educatie en vermaak 

lmagebuilding en ideologie 

Citybranding en ideologie 
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1798-1849 Begin van industriele expositie 

Op de eerste nationale tentoonstelling toonden uitvinders hun industriele ontdekkingen. 

De exposities bleven hoofdzakelijk binnen de grenzen van Frankrijk en Engeland. De 

getoonde producten werden op didactische wijze gerangschikt, zodat de producten met 

elkaar vergeleken konden worden. Vanaf 1801 werden de producten gegroepeerd naar 

hun oorsprong en na 1819 werden de producten definitief geordend naar materiaal, type 

product of industriebranche. De duur van de exposities werden steeds Ianger. Hierdoor 

konden meer mensen de tentoonstellingen bezichtigen. Voor 1834 werden de exposities 

gehouden in bestaande gebouwen, daarna besloot men om expositiegebouwen te 

realiseren voor de tentoongestelde producten. In deze tijdelijke gebouwen, ook wei 

paviljoens, konden de ruimte volledig vrij worden ingericht. Het doel van de 

tentoonstelling was het bevorderen van industria, handel en wetenschap op nationaal 

vlak. 

1198 Expo Panjs 

1849-1903 lndustriele expositie op wereldniveau 

De eerste internationale Wereldexpo week af van de voorgaande tentoonstellingen. De 

Engelsen wilden een vernieuwing doorvoeren in een Wereldexpo. De tentoonstelling 

moest de leidende positie van de Britse industrie in de wereld bevestigen. De 

Wereldexpo initieerde een nieuwe tijd voor een beter menselijk bestaan als gevolg van 

de industriele ontwikkeling. Door zijn succes werd de Wereldexpo van 1851 een 

voorbeeld voor de daarop volgende tentoonstellingen. Na de eerste internationale 

Wereldexpo volgden er vele in verschillende Ianden. De getoonde producten moesten 

karakteristiek zijn voor het land waar het afkomstig was. De grootte van de 

expositieruimte was afhankelijk van de omvang van de industria van het land. Het doel 

van de Wereldexpo was het bevorderen van economie en wetenschap op internationaal 

vlak. 

1851 Crystal Palace Londen 
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1903- 1937 Kwestie van stijl 

In deze periode deed zich een nieuwe ontwikkeling voor. Naast de exposities kreeg de 

architectuur een belangrijkere rol. De paviljoens dienden niet meer aileen voor het 

onderbrengen van techniek, maar heeft juist een samenwerking met de moderne 

techniek. De Wereldexpo werd een gebied waarin architecten vrij spel kregen voor het 

ontwerp. Daarnaast zorgde de Wereldexpo voor de verrijking van de stad. De 

inrrastructuur werd aangepast om de massa bezoekers door de stad te leiden. Wegen 

werden verlegd en vernieuwd. Ook openbaar vervoer werd door de Wereldexpo 

verbeterd. De Wereldexpo richtte zich steeds meer op de consument. Hierbij ging het 

niet aileen om de welgestelde consumenten, maar juist om de modale consumenten. De 

Wereldexpo wil deze consumenten aanspreken, door een ideologie uit te dragen. De 

ideologie kwam steeds meer in uitdrukking bij de paviljoens van de verschillende 

Ianden. 

1937- 1941 Educatie en vermaak 

De periode van 1937 tot 1964 kenmerkt zich door het doel om bij de bezoekers de 

rascinatie voor de wetenschap op te roepen en niet te veel technische inrormatie te 

verschaffen. Wetenschap en vermaak moesten samen de bezoekers een beeld geven 

over de technische ontwikkelingen in de wereld. De nadruk verschuift zich in deze 

periode steeds meer van zware industrie naar Iichte industrie. Het presenteren van 

zware machines maakte plaats voor kleinere apparaten. Binnen de industrie werd de 

aandacht van service groter dan van goederen. In de jaren vijftig drong ook het beser 

door dat de technische vooruitgang niet aileen positieve invloed had, maar ook nadelige 

gevolgen kon hebben. In de wereld van architectuur was de twijfel over de vooruitgang 

ook aanwezig, maar de paviljoens bleven een trekpleister voor de bezoekers van de 

Wereldexpo. 

1958 Alomium Brussel 
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1958-2000 lmagebuilding en ideologie 

Na de Tweede Wereldoorlog kwamen de Wereldexpo na een korte stop weer tot Ieven. 

Deze periode onderscheidt zich van de voorgaande tentoonstellingen door een nieuwe 

fase in de ideologie van de Wereldexpo te introduceren. De Wereldexpo kreeg als doel 

om de mens bewust te maken van zichzelf en de wereld. In 1964 werd in Osaka de 

Wereldexpo gehouden en creeerde een brug tussen het Westen en het Oosten. Het 

doel van de Wereldexpo was culturele ontmoeting, verzoening met de technologie en de 

toekomst. Door het organiseren van de Wereldexpo wilde Japan ook hun slechte imago, 

als gevolg van de Tweede Wereldoorlog verbeteren. Niet aileen voor het buitenland, 

maar ook voor de inwoners zelf. De verbetering van de imago leiden tot het groeien van 

de optimisme in de economie en het in gang zetten van een versnelde stedelijke 

vernieuwing. 

1970 Werefdexpo Osaka 

2000- heden Citybranding en ideologie 

Door de voorgaande successen om de stad een opwaardering van economie, 

bekendheid en status te geven is het doel van Wereldexpo het op kaart zetten van de 

stad geworden. De Wereldexpo werd het middel om een stad een nieuw Ieven in te 

blazen en deelnemende land te presenteren. De gepresenteerde technologie wordt voor 

iedere wereldburger beschikbaar gesteld. Ook de hedendaagse Wereldexpo uiten elk 

hun eigen ideologie over actuele zaken. Zaken als duurzaamheid en natuur zijn 

inmiddels als thema in Wereldexpo's gebruikt. Naast de exposities die een perspectief 

geven over bepaalde thema's, bleven de paviljoens een vertegenwoordiging van 

techniek en ideologie. 

Wat als een evenement van industriele producten voor uitgenodigde begon, is gegroeid 

tot een expositie van ideologie en techniek met bezoekers uit aile delen van de wereld. 

Bij elk Wereldexpo is er een thema gekozen, die een actueel onderwerp aankaart en de 

bezoekers met het thema door vermaak confronteert. Deelnemende Ianden geven hun 

ideologie over de desbetreffende thema. De Wereldexpo's worden gehouden om 

handelsbetrekkingen, wetenschap en het imago van Ianden te bevorderen. Daarnaast 

heeft de Wereldexpo een positieve invloed op de organiserende stad. De stad verkrijgt 

een status en word! herkenbaar. Zowel de exposities als de paviljoens worden ingezet 

om een ideologie over te brengen. Hierdoor zijn veel van de gebouwde paviljoens 

belangrijk geworden voor de architectuurgeschiedenis. 
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Elk aspect die de Wereldexpo hebben groot gemaakt is in de loop der jaren bewaard 

gebleven. In de laatste lien jaar van de Wereldexpo is echter een verandering 

opgetreden in de levensduur van de paviljoens. Paviljoens worden na de Wereldexpo 

hergebruikt. Door de tijdelijkheid van de paviljoens te ontkrachten en de gebouwen van 

de Wereldexpo niet af te breken, is het van belang een goed plan te hebben voor het 

nagebruik. Dit vraagt een uitbreiding van het masterplan die de herbestemming 

beschrijft en de rol die de paviljoens daarin hebben weergeeft. Niet aileen de 

ontwikkeling van het gebied wordt door het voor- en nagebruik tweezijdig, maar ook het 

ontwerp van de paviljoens. 

De noodzaak om een goed plan te ontwikkelen voor de herbestemming komt duidelijk 

naar voren in de Wereldexpo van het jaar 2000. De Wereldexpo van Hannover in 2000 

is als tentoonstelling geslaagd, met als hoofdattractie het Nederlands paviljoen. In een 

bouwwerk van gestapelde landschappen. ontworpen door MVRDV. geeft het 

Nederlands paviljoen de diversiteit van landschappen en het benutten van kleine 

oppervlaktes weer. De plannen voor het gebied na de Wereldexpo zijn echter nooit goed 

uitgewerkt. De Wereldexpo leed aan grote verliezen en het terrain is nu in staat van 

verval. De Wereldexpo van Hannover verliest zijn kracht als een belangrijk icoon. 

mensen beschouwen het als een verlaten terrain met niet onderhouden gebouwen. 
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2.2 Wereldexpo Zaragoza 

De Wereldexpo van 2008 word! gehouden in Zaragoza, te Spanje. Geheel aansluitend 

op de ecologische thema·s van de voorgaande Wereldexpo's wil Zaragoza de lijn 

voortzetten door een actueel en universeel thema te gebruiken. Zaragoza heeft als 

organiserende stad gekozen om het hoofdthema 'water en duurzame ontwikkeling' te 

gebruiken. Het is een thema wat niet aileen tegenwoordig, maar zeker ook in de 

toekomst van groot invloed is. Op de tentoonstelling zullen verschillende Ianden hun 

relatie met water en de omgang met water Iaten zien. Elk deelnemend land zal 

wetenschappelijke, technologische en sociale ervaringen en ideeen tonen. Het 

hoofdthema 'water en duurzame ontwikkeling' wordt ondersteund door vier 

subelementen. 

Water: basis of life 

Water is een onmisbare bron voor het ecosysteem en is daarom de basis van 

Ieven op aarde. 

Water: the great challenge of the 21st century 

Water vormt een dreiging voor de leefbaarheid. De taak is om de dreiging aan 

te pakken. 

Water. everyone's problem and fundamental right 

Waterproblematiek komt in aile delen van de wereld voor. ledereen is 

daarmee gemoeid. 

Water: cause of conflicts, source of creativity and cooperation 

Water is niet aileen een initiator van conflicten, maar ook een bron voor 

samenwerking. 
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Het doel van de Wereldexpo is het bewust maken van het belang en de schaarste van 

water. Water is Ieven, energie en een bron van cultuur. Bovendien is water een 

verenigend ecologisch symbool voor de wereld. Water vormt een verbinding tussen 

mensen en culturen. De Wereldexpo geeft de mogelijkheid voor bezinning over water en 

zijn problematiek. De problematiek van water is over heel de wereld te ervaren. 

Watervervuiling en gebrek aan water door droogte zijn enkele voorbeelden die de 

problematiek omschrijven. 

Naast het bewustwording van de waterproblematiek word! bewustzijn geschept over 

waarde van water. Omdat er schaarste aan water is moeten we het gebruik van dit 

natuurproduct waarderen. Het lessen van de dorsi, het schoonmaken van het lichaam 

en zelfs het nemen van een duik in een zwembad zijn voorbeelden van dagelijks gebruik 

van water, die dicht bij de mens staat. Door het dagelijks gebruik van water lijkt het als 

een vanzelfsprekend gegeven. Tijdens de Wereldexpo word! de waarde van water 

opnieuw aan mensen getoond. Water en recreatie vormen daarom een belangrijk 

onderdeel van de Wereldexpo in Zaragoza. Een deel van het plan voor de Wereldexpo 

bestaat uit het Meanderpark. In het Meanderpark kunnen verschillende wateractiviteiten 

gedaan worden. Naast exposities in verschillende paviljoens en recreatie in het 

Meanderpark zijn er ook thema gerelateerde voorstellingen op het expo terrein te 

vinden. 

Het thema 'water en duurzame ontwikkeling' is gekozen vanwege de raakvlakken die 

Zaragoza heeft met water. De stad is in zijn ontwikkeling sterk be'invloed door zijn 

ligging aan de rivier de Ebro, die in de geschiedenis een belangrijke handelsroute 

vormde voor die streek. Aan de meander van de Ebro zou daarom de Wereldexpo 

gehouden worden. Zaragoza is Ievens de eerste Spaanse stad met een duidelijk plan 
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voor waterrnanagement. Het plan bevordert de efficientie van het waterbeheer in de 

stad. Door het plan, genaamd "Zaragoza, water-saving city", zal de stad Zaragoza het 

verspillen van water minimaal houden en als voorbeeld dienen voor andere steden. 

Bovendien is het hoofdkantoor van het IWS (International Water Secretariat) gehuisvest 

in Zaragoza. De stad wil hiermee de water-hoofdstad van de wereld worden. Zaragoza 

is daarmee de aangewezen stad om gastheer te zijn voor de Wereldexpo over 'water en 

duurzame ontwikkeling'. 
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3. Stedanbouwkundige analyse 

3.1 Stad Zaragoza 

Zaragoza is na Madrid, Barcelona, Valencia en Sevilia de op vier na grootste stad van 

Spanje. Het is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en van de autonome regio 

Aragon. Zaragoza ligt tussen de lberische randgebergte en de Pyreneeen in het Ebro

vallei met een indrukwekkend landschap van bergen, bossen en woestijnen. De stad ligt 

aan de oever van de Ebro-rivier waar de rivieren Gallego en Huevra erin uitmonden. De 

stad kent een inwonerstal van 660.000, die een groot deel van het totale bevolking van 

de provincie Aragon tot zich neemt. 

De ontwikkeling van Zaragoza vindt zijn oorsprong in de Romeinse tijd, waarbij men een 

nederzetting bouwde aan de rivier de Ebro. Na de Romeinen is de stad in handen 

geweest van Christenen, Joden en Moren. De bezettingen bepalen sterk de 

karakteristieken van de architectuur in de stad. Het historisch centrum aan de zuidoever 

van de Ebro is in de loop van de tijd ontwikkeld tot een grote stad. In de jaren zeventig is 

men ook a an de overkant van de Ebro gaan bouwen. Door deze ontwikkeling stroomt de 

Ebro door de stad in plaats van erlangs. 

Straa/beelden van Zaragoza 
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De stad Zaragoza wil met het organiseren van de Wereldexpo niet aileen de stad op de 

kaart zetten, maar wil van Zaragoza een internationale metropool maken. Zaragoza wil 

integratie en status van de stad in he! Europese netwerk van steden verbeteren. Door 

he! organiseren van de Wereldexpo worden activiteiten en stromingen van buiten 

inwerking gezet. De plannen voor de Wereldexpo vormt daarom een onderdeel van een 

groot ontwikkelingsplan voor de stad. In het ontwikkelingsplan zijn economische 

ontwikkeling, infrastructuur, natuur en de aspiratie en behoefte van de stadbewoners 

belangrijke aandachtspunten. Naast het plan voor de Wereldexpo zijn vier plannen te 

noemen die samen het totale ontwikkelingsplan van Zaragoza vormen. 

Digital Mile 

Om de economie van Zaragoza te stimuleren is er in het ontwikkelingsplan de Digital 

Mile uitgewerkt. Gelegen tussen he! nieuwe treinstation en het Wereldexpo terrein vormt 

de Digital Mile een verzameling van kantoren, laboratoriums en gezondheidszorg. In het 

bedrijvenpark word! techniek en kennis bruikbaar gemaakt en zal er 

samenwerkingsverbanden aanwezig zijn met de universiteit van Zaragoza. Verder word! 

er in het gebied ruimte voor 10.000 inwoners gerealiseerd. De Digital Mile is daarmee 

he! nieuwe kenniscentrum van de stad. 

lnfrastructuur 

Tijdens de Wereldexpo worden zes miljoen bezoekers verwacht. Om de mensenstroom 

op te kunnen vangen dient de infrastructuur van de stad uitgebreid en vernieuwd te 

worden. De aanpak van he! infrastructuur is he! tweede onderdeel van he! 

ontwikkelingsplan van Zaragoza. Naar aanleiding van dit plan word! er een nieuw 
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treinstation gebouwd, die voldoende capaciteit heeft. De AVE hoge snelheidstrein en het 

vliegveld, zes kilometer verwijderd van he! centrum, zorgen voor verbindingen met heel 

de wereld. Met het afmaken van de tweede ringweg zal he! verkeer beter doorstromen. 

Dit nieuwe gedeelte van de tweede ringweg omsluit samen met de Ebro het terrein voor 

de Wereldexpo. Door he! verbinden van de ring ontstaat er een scheiding tussen he! 

Meanderpark en het Wereldexpo. Ook zal er in de toekomst een derde ringweg komen 

die de wijken buiten de tweede ringweg bij de stad betrekken. 

Om het terrein van de Wereldexpo bereikbaar te maken worden drie bruggen over de 

Ebro gebouwd. De eerste brug is onderdeel van het sluiten van de tweede ringweg. 

Deze brug is bestemd voor auto- en vrachtverkeer. De tweede brug is de paviljoenbrug, 

die een entree functie heeft voor de Wereldexpo. De paviljoenbrug is de verbinding van 

het treinstation en de Digital Mile met de Wereldexpo. De paviljoenbrug is bestemd voor 

voetgangers die tijdens hun oversteek exposities kunnen bezichtigen. De derde brug is 

eveneens een voetgangersbrug. Deze brug heeft geen wezenlijke rol binnen de 

Wereldexpo, maar zal de bezoekers vanuit de binnenstad over de Ebro naar de tweede 

entree van het terrein brengen. 
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D"""l Mile 

Wereldexpo terreln 

stadsplatlegrond 
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Ebro banks project 

De Ebro rivier is de ader van Zaragoza en is daardoor een belangrijk element van de 

stad op zowellandschappelijk als historisch gebied. In de stad is de Ebro rivier. ondanks 

de bruggen te ervaren als een grens. He! scheidt he! historische centrum van he! 

noordelijk deel van de stad. Een belangrijk doelstelling van de stad Zaragoza is he! 

integreren van natuur in de stad. Nu vormt de Ebro een scheiding in de stad en is he! 

gebied niet aantrekkelijk voor recreatieve doeleinden. In he! ontwikkelingsplan zullen de 

oevers groene gebieden worden die aantrekkelijk zijn voor zowel de bewoners als de 

toeristen. Ook word he! hydrologisch probleem van de Ebro rivier in he! 

ontwikkelingsplan aangepakt. Hierdoor zal de rivier niet aileen een natuurlijk element 

zijn in de stad, maar zal beide oevers van de Ebro met elkaar verbinden. 

M ndPrpark 

Wereldexpo terrein 

F.bro b~ r1k~ proj , 1 

Meanderpark 

Een ander onderdeel van he! ontwikkelingsplan voor he! integreren van natuur in de 

stad is he! Meanderpark. Tot voor kort was de meander van de Ebro onbebouwd 

gebleven. He! gebied ligt op een lager niveau dan de rest van de stad. Bij hoog water 

van de Ebro zal he! terrein onder water komen te liggen. Door de fluctuatie van he! 

water biedt he! terrein een vruchtbare bodem voor verschillende vegetatie en dus een 

ideale locatie voor een stadspark. In de vormgeving van he! Meanderpark blijft de 

fluctuatie van water in he! landschap behouden. Elm vijfde deel van de meander gebied 

zal tot de Wereldexpo behoren. waardoor een groot deel van de meander een groene 

karakter behoudt. He! Meanderpark is de tweede stadspark van de stad. In de toekomst 

zullen nog !wee stadsparken bijkomen. Met he! totaal van vier stadsparken en he! Ebro

banks project zal de integratie van natuur in de stad afgerond worden. 
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3.2 Masterplan Wereldexpo 

In de drie maanden van de Wereldexpo in 2008 worden zes miljoen bezoekers 

verwacht. Dit betekent dat de logistiek naar en op het terrein goed uitgewerkt dient te 

worden. De periode van de Wereldexpo valt tevens ook in de zomerrnaanden. Het 

bieden van schaduw is daarom essentieel onderdeel van het masterplan. Op de 

Wereldexpo is het thema 'water en duurzame ontwikkeling' fysiek aanwezig. Door 

middel van exposities en voorstellingen worden de bezoekers op educatieve en 

inforrnatieve manier verrnaakt. Door zijn ligging tussen de stad en natuur zal het terrein 

een overgangsgebied worden van stad naar natuur en andersom. De periode na de 

Wereldexpo vraagt om een goed en realistisch plan die de kwaliteiten van het terrein 

voortzet. Aile genoemde elementen vormen het totale masterplan voor de Wereldexpo 

van Zaragoza. 

Het behoudt van de natuur is van groot belang voor de stad Zaragoza. Het bouwen van 

de Wereldexpo eist echter een stuk van de natuur van de meander op. De oppervlakte 

van het Wereldexpo terrein is daarom beperkt gehouden. Hierdoor blijft het 

Meanderpark een groot deel van de meander beslaan. Het Wereldexpo is gesitueerd 

tussen het greene gebied van de Ebro en het meanderpark. Samen met het 

Meanderpark vormt de Wereldexpo het verlengstuk van het Ebro banks project. Naast 

het kiezen voor een kleinere oppervlakte voor het evenement is er gekozen om een 

sterke scheiding te maken tussen het Meanderpark en het Wereldexpo terrein. 

De scheiding wordt versterkt door de tweede ringweg. De tweede ringweg betrekt het 

Wereldexpo terrein bij de binnenstad en de Wereldexpo zal als voorpost van de stad 

dienen. 

2 

Concept 

Het concept voor het Masterplan van de Wereldexpo is het opstuwen van twee 

natuurlijke landschappen. het greene gebied van de Ebro en het Meanderpark wordt 

door opstuwing verhoogd waardoor het landschap boven het maximale waterpeil van de 

Ebro komt. In de breuklijn van de opstuwing wordt een stedelijk 'blok' met een deel van 

de tweede ringweg verdiept in het landschap geplaatst. Hierdoor wordt de ringweg van 

het landschap onttrokken. De stedelijke ingreep is van een andere orde, rechtlijnig in 

plaats van natuurlijk. In deze artificiele ruimte worden paviljoens gebouwd. Op deze 

manier ontstaat er een geconcentreerd stedelijk gebied met een duidelijke omkadering 

in contrast met de omringde natuurlijke omgeving. De opgestuwde landschap vorrnt 

hiermee een dijk rond het Wereldexpo gebied. De dijk van vier meter hoog zal het 

Wereldexpo terrein van het stijgende water van de Ebro beschermen. 

9 

Conceptschets 
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Lagen 

Om de dijken van de Ebro naar het Meanderpark visueel door te Iaten !open en 

andersom is er in het masterplan een dek opgenomen. Het dek verdeelt het terrein in 

twee lagen, dek laag en laag 0. Samen met de dijk bevat het masterplan voor de 

Wereldexpo drie niveaus. Het dek bevindt zich op zes meter hoogte en is los van het 

landschap geplaatst. Hiermee vormt het dek naast de onderliggende laag 0 een 

verbinding tussen de verschillende paviljoens. waar je ongestoord tussen de paviljoens 

kunt !open. Het dek biedt bovendien uitzicht over het greene landschap en op de Ebro. 

waardoor de visuele contact met de omgeving gewaarborgd blijft. De twee lagen zorgen 

ervoor dat de bezoekers beneden in de schaduw kunnen lopen en boven op het dek in 

de zon. Laag 0 dient buiten de openingsuren van de Wereldexpo voor de bevoorrading 

van de verschillende paviljoens. De distributie wordt mogelijk gemaakt door een 

eenrichtingsroute in een vorm van een Ius. De route word! aan de rotonde. noordelijk 

van het terrein verbonden met de wegennet. Gedurende de openingsuren van de 

Wereldexpo is het terrein autovrij. Seide lagen zijn bereikbaar door middel van verticale 

routing in de paviljoens en door de open structuur van het dek ontstaat er interactie 

tussen de twee lagen en kan zonlicht de onderste laag bereiken. De paviljoens aan de 

Ebro zijde verbinden Ievens de dijk met de twee lagen van het Wereldexpo terrein. Aan 

de andere zijde scheidt de tweede ringweg het Wereldexpo terrein van het 

Meanderpark. De paviljoens aan de ringweg vormen een buffer die de afscheiding van 

het terrein benadrukken. Tevens worden de bestuurders op de tweede ringweg 

getrakteerd op een glimp van de Wereldexpo. 

lmpressie dek /aag 

lmpressie laag 0 
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We kunnen op het Wereldexpo terrein drie niveaus onderscheiden, die elk hun eigen 

karakteristieken hebben. Het dek is een publieke ruimte met een op zichzelf staande 

vorm en materiaal. Het dek heeft een betonnen dragende structuur en is aan de 

bovenzijde bedekt met houten delen. De kolommen die het dek ondersteunen zijn 

volgens een raster van acht bij acht meter geplaatst. Dit is op zodanige manier gedaan 

om de uitkraging van vier meter aan de rand van het dek te kunnen realiseren. Het dek 

heeft een dikte van een meter waarin bakken geplaatst worden om het dek te voorzien 

van boom- en plantengroei. Het dek is als een zelfstandig element te beleven en 

uitgevoerd. De architectonische vrijheid voor de paviljoens blijft door deze opzet in 

stand. Door middel van specifiek gekozen gaten en sleuven komt er daglicht in de 

onderste laag en is er visueel contact met het dek en de onderste laag. In laag 0 word! 

een spel gespeeld van Iicht en schaduw, die de zware stenige karakter van de onderste 

laag doorbreekt. Het derde niveau is de dijk. De dijk behoudt zijn groene karakter als 

onderdeel van het Ebro-banks project en het Meanderpark. Dit wordt een wandelgebied 

met paden waar kleine tijdelijke paviljoens opgebouwd worden. De keuze voor 

verschillende lagen is naast praktische overweging ook interessant voor een gevarieerd 

stedenbouwkundig beeld. 

Meanderpark 
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lndeling 

Het terrein van de Wereldexpo heeft een oppervlakte van 25 hectare en is daarmee een 

van de kleinste gebieden in de geschiedenis van de Wereldexpo. Het is hierdoor niet 

mogelijk om ieder deelnemend land een eigen paviljoen te bieden. De Wereldexpo 2008 

zal daarom een ander opzet kennen. Aile deelnemende Ianden worden verdeeld in de 

acht klimaatzones die op de wereld voorkomen. De klimaatzones zijn als volgt: 

IJa&sneeuw 

Tropisch regenwoud 2 

Gematigd boa 3 

Savanna & steppes 4 

Woestijn & oases 5 

Hoogvlaktes & gebergte 6 

Rivleren & rnoerassen 7 

Ellenden & kustan 8 

Ebro oever 

Doorsnede terrein 
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De acht klimaatzones 

Elk klimaatzone krijgt zijn eigen paviljoen. In deze acht klimaatpaviljoens krijgen de 

deelnemende Ianden een eigen deel waar zij hun exposities kunnen houden. Aile 

deelnemende Ianden zullen hun relatie met water en de omgang met water Iaten zien. 

Naast de klimaatpaviljoens zullen er op het terrein van de Wereldexpo paviljoens 

aanwezig zijn die een bijzondere functie hebben. 

Congresgebouw 

he! houden van dialogen en debatten over water 

Watertoren 

water for life, water is de basis van het ecosysteem 

Brugpaviljoen 

water a limited resources, schaarste van water op aarde 

'Aquarium' Paviljoen 

Waterscapes. de rivieren op aarde in 60 aquariums 

'Uchaam en Water' paviljoen 

body and water, het gebruik van water door de mens 

Paviljoen van Spanje presentatie van Spanje 

Paviljoen van Aragon presentatie van Aragon 

De paviljoens worden gezien als losse architectonische objecten. Ieder paviljoen heeft 

zijn eigen concept, ontwerp en vorm. Het zijn als het ware bonbons in een bonbondoos. 

met ieder zijn eigen karakteristieken. De dijk en he! dek uit het masterplan zorgen 

ervoor dat de paviljoens met verschillende architectonische karakteristieken een 

onderlinge connectie behouden, hierdoor word! de Wereldexpo een samenhangend 

geheel. 
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Bijzondere gebouwen 

'Lichaam en Water' paviljoen A1 

'Aquarium' paviljoen A2 

Congresgebouw A3 

Paviljoen van Aragon A4 

Toegangsgebouwen 

Paviljoen van Spanje B1 

Watertoren B2 

Paviljoenbrug 83 

Klimaatpaviljoens 

IJs & sneeuw C1 

Tropisch regenwoud C2 

Gematigd bos C3 

Savanne & steppes C4 

Woestijn & oases C5 

Hoogvlaktes & gebergte C6 

Rivieren & moerassen C7 

Eilanden & kusten C8 
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Opzet 

De stedenbouwkundige opzet voor de Wereldexpo is opgebouwd uit twee pleinen en 

een boulevard. Aan beide kanten van de boulevard zijn paviljoens gesitueerd waarlangs 

men de groene omgeving kan waarnemen. De twee pleinen vormen pu_blieke 

verzamelpunten en biedt ruimte voor voorstellingen. Op de kopse kanten van de ' 

boulevard staan twee gebouwen die duidelijk het einde markeren en een deel van het 

plein omkadert. Aan de westelijke kant is dit het congresgebouw en aan de oostelijke 

zijde het Aragon paviljoen. De gebouwen langs de boulevard zijn gepositioneerd om 

visuele richting naar de twee pleinen te bewerkstellen. De overgang van boulevard naar 

de pleinen worden ingeleid door het terugplaatsen van de paviljoens, die zowel aan de 

boulevard als het plein grenzen. 

I N 

Schaal 1:8000 

Stedenbouwkundige opzet lijdens Wereldexpo 
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Entree 

Het Meanderpark, het stationsgebied en de oevers van de Ebro zijn drietal belangrijke 

gebieden die aan de Wereldexpo terrein grenzen. Deze drie gebieden zijn de drie 

toegangsroutes tot de Wereldexpo. Door middel van drie uitreikende delen van het dek 

worden de bezoekers het terrein ingeleid. Op de drie toegangsroutes worden drie 

toegangsgebouwen gerealiseerd. De watertoren geeft toegang tot het terrein voor 

mensen die met de auto naar de Wereldexpo komen. Naast de tweede ringweg in het 

Meanderpark word! een parkeerplaats gebouwd, die ruimte biedt voor 70.000 

parkeerplaatsen. Via de watertoren als mari<eerpunt kunnen de bezoekers het terrein 

bereiken. Het tweede toegangsgebouw is de paviljoenbrug. Via de paviljoenbrug kunnen 

de bezoekers vanuit het stationsgebied en de Digital Mile de Wereldexpo betreden. 

Naast de tentoonstellingen in de paviljoenbrug kunnen mensen gebruik maken van de 

wandeling over de brug met een uitzicht over de Wereldexpo en de Ebro. De derde 

entree naar het terrein is het paviljoen van Spanje. Deze toegang verbindt het groene 

gebied langs de Ebro met het Wereldexpo terrein. Bezoekers kunnen vanuit de 

binnenstad lopend de Wereldexpo bereiken. 



3.3 Masterplan cullurele campus 

Na de drie maanden van de Wereldexpo zal het tweede deel van het masterplan in 

werking treden. De paviljoens zullen blijven staan en krijgen een andere functie. Dit 

betekent dat de ontwerpopgave tweezijdig is. Enerzijds is de opgave om een paviljoen 

te ontwerpen voor de Wereldexpo, anderzijds een gebouw te ontwerpen dat 

programma tisch en functioneel past bij de plannen voor de herbestemming. 

Om de unieke en herkenbare samenhang van het terrein te behouden is het 

noodzakelijk om de herbestemming een duidelijk omschreven functie te geven. Hierdoor 

blijft het terrein een herkenbaar onderdeel voor de stad en zijn bezoekers. Het terrein 

blijft dan ook na de Wereldexpo een icoon voor de stad. Dit vereist een duidelijke functie 

die gebruikt kan worden door aile inwoners van de stad Zaragoza en een toeristische 

geaardheid heeft voor de wijde omgeving. 

De Digital Mile bevindt zich aan de andere kant van de Ebro en is het nieuwe 

economische zakencentrum van Zaragoza met kantoren en laboratoriums. Het 

oorspronkelijke plan voor de herbestemming van het Wereldexpo terrein was het 

aanpassen van de paviljoens en het transformeren tot kantoren en winkels. Gezien de 

hoeveelheid winkels in de binnenstad en de omvang van Digital Mile is het zoeken naar 

andere geschiktere functie voor het terrein realistischer. Na onderzoek van verschillende 

mogelijkheden is een functie ontstaan waarin het gebied zijn culturele status kan 

behouden en een belangrijke functie krijgt in de stad: een culturele campus met 

entertainment mogelijkheden. Op deze campus zullen onderwijs en entertainment elkaar 

aanvullen. De culturele campus vormt hiermee ook een tegenhanger van de Digital Mile, 

waarbij beide gebieden van elkaar kunnen profiteren. 

De combinatie van culturele campus met entertainment functies krijgt daarrnee dezelfde 

ingredienten als van de Wereldexpo. De Wereldexpo combineert educatie, inforrnatie en 

vermaak en creeert daarmee een samenhangend geheel. Ook de culturele campus zal 

deze eigenschap in stand houden. Overdag zullen de gebouwen ruimtes bieden voor 

studenten van artistieke studies. Er zullen bijvoorbeeld faculteiten komen voor 

beeldhouwkunst, mode en drama. In de avonden zullen de faculteiten onderdak bieden 

voor entertainment. De gekozen avondfunctie is gerelateerd aan het soort onderwijs die 

de gebouwen overdag huisvesten. In de faculteit van de beeldhouwkunst worden 

bijvoorbeeld in de avonden tentoonstellingen van de werken van studenten gehouden. 

In de faculteit van mode kunnen bezoekers modeshows bijwonen. waarin 

kledingontwerpen van studenten getoond worden. In de faculteit van drama worden 's 

avonds voorstellingen gegeven. Door de gebouwen een dag- en een avondfunctie toe te 

kennen word! het terrein optimaal benut. De combinatie zal zorgen voor een levendig 

gebied en een goede sfeer voor zowel in de avonden als overdag. Het gebied zal zijn 

culturele status behouden en niet aileen mogelijkheden voor studenten bieden, maar 

voor aile inwoners van de stad Zaragoza en daarbuiten. De culturele campus word! 

daarnaast ondersteund door gebouwen met algemene functies. Zoals een theater, 

bibliotheek, badhuis en sporttoren. Deze gebouwen zullen zowel studenten van de 

faculteiten als bezoekers buiten het terrein dienen. De gebouwen met algemene functies 

zullen ook door transformatie aan de pragmatische en functionele eisen van de culturele 

campus voldoen. 
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Het tweede deel van het masterplan laat de opzet van het terrein intact. Paviljoens 

worden door transformaties omgevorrnd tot gebouwen voor de culturele campus. Ook 

de dijk blijft ongewijzigd in het plan. De dijk vormt een groenlandschap, die een deel van 

de Ebro-banks project is en een verbinding met het Meanderpark maakt. Het dek zal zijn 

functie behouden als gebied voor voetgangers, verbinding tussen gebouwen en het 

creeren van schaduw. Na de herbestemming zal parkeren niet meer buiten het terrein 

gebeuren. Laag 0 word! opengesteld voor langzaam autoverkeer. Bezoekers van de 

cultuur campus kunnen onder de gebouwen hun auto's parkeren. De parkeerruimte die 

bestemd was voor de Wereldexpo zal weer aan de natuur terug gegeven worden. 
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lndeling culturele campus 

Zaragoza badhuis A1 

faculteit drama A2 

theater A3 

bibliotheek A4 

faculteit multimedia 81 

watertoren 82 

Goya museum 83 

restaurant en koksschool C1 

popcentrum en rockacademie C2 

bioscoop en filmacademie C3 

faculteit fotografie C4 

faculteit beeldhouwkunst C5 

conservatorium C6 

faculteit dans C? 

faculteit mode C8 
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3.4 Ontwerphouding 

Door de nieuwe ontwikkeling in de Wereldexpo zal de ontwerphouding veranderen. De 

keuze om het gebouw na de Wereldexpo in stand te houden en tevens dan ook goed te 

Iaten functioneren vraagt om een tweezijdige aanpak van het antwerp. Enerzijds het 

ontwerpen van een paviljoen voor de exposities van de Wereldexpo. Anderzijds de 

inpassing van de transformatie die eisen stelt aan het programma. Deze ontwikkeling 

kondigt een nieuwe fase aan in de ontwikkeling van de architectuur van de Wereldexpo. 

Binnen het ontwerpproces speelt de herbestemming een belangrijkere rol. De 

Wereldexpo kent een duur van drie maanden en beslaat een klein deel van de totale 

levensduur van het gebouw. Ook de eisen aan het gebouw tijdens de Wereldexpo is 

minder dan die van na de transformatie. Het antwerp van de paviljoens zullen daarom 

meer de nadruk krijgen op de periode na de Wereldexpo. Er worden om deze redenen 

geen paviljoens ontworpen met een nagebruik, maar er worden gebouwen ontworpen 

die tijdens de Wereldexpo als paviljoens functioneren. 

Gedurende de Wereldexpo zal in het 'Lichaam en Water' paviljoen het gebruik van 

water door de mens exposeren. De expositie laat zien dat water sterke invloed heeft op 

de gezondheid en de gesteldheid van de mens. Na de Wereldexpo zal de paviljoen een 

transformatie ondergaan en zal het gebouw het gebruik van water in praktijk brengen in 

de vorm van een badhuis. Het gebouw zal net als andere paviljoens op het terrein een 

eigen architectonische karakter uitdragen aan zijn omgeving. Het terrein blijft na de 

transformatie een verzameling van architectonische objecten in een conceptuele stenen 

'blok'. In het antwerp ligt de nadruk voornamelijk op het gebouw als badhuis. Het 

badhuis is gesitueerd aan het oostelijke plein van het terrein. Zijn locatie is uniek omdat 

het zowel een wand vormt voor de boulevard als het plein. Het plein is een 

verzamelpunt van mensen die uit de boulevard stromen en voor bezoekers die het 

terrein betreden via de Ebro oevers. Tijdens en na de Wereldexpo zal het gebouw naast 

zijn de geplande hoofdfunctie tevens de dijk, dek en laag 0 met elkaar blijven verbinden. 

Door de stijgpunten van de verschillende lagen in het gebouw op te lassen blijft het 

beeld tussen dek en laag 0 vrij van !rappen en liftschachten. 

Uit het masterplan zijn een aantal stedenbouwkundige aandachtspunten te noemen die 

van belang zijn voor het antwerp. De aandachtspunten zijn als volgt: 

Zelfstandig architectonisch object. 

Onderdeel van het stedelijke 'blok' 

Nadruk op de na-functie van het gebouw 

Gesitueerd aan het plein en de boulevard 

Het verbinden van laag 0, de dijk en het dek 

Parkeergelegenheid in gebouw onderbrengen na de Wereldexpo 

Uitzicht naar de Ebro rivier 
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4. Paviljoen 

4.1 Kenmertl:en 

Oorspronkelijk is een paviljoen een bouwwerk, dat dichtbij een hoofdverblijf 

gepositioneerd is. Deze tijdelijke of halfpermanente bouwsels werden in parken en 

feestterreinen geplaatst en hadden een recreatieve functie. Paviljoens zijn 

buitenverblijven waarin men even kon uitrusten en van de omgeving kon genieten. Met 

de komst van de Wereldexpo zijn vele paviljoens iconen geworden van moderne 

architectuur en hebben een uitgebreidere taak in zijn stedenbouwkundige context 

gekregen. Bekende voorbeelden die vele architectuur bladen hebben gehaald zijn het 

Barcelona paviljoen door Mies van der Rohe en het gestapelde Nederlands paviljoen 

van MVRDV. 
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Tijdelijk 

De tijdelijkheid van de paviljoens zijn te vinden in de bouwmethodes en de functie van 

het gebouw. Vaak worden innovatietechnieken en duidelijke structuren gebruikt om de 

paviljoens te vervaardigen. Zoals het Japans paviljoen in Hannover 2000, waarbij een 

constructietype wordt gebuikt in een materiaal. De constructie van dit paviljoen is van 

karton en demontabel gemaakt. Hierdoor kan het paviljoen snel afgebroken worden en 

is het recyclebaar. Door het tijdelijke bestaan zijn de paviljoens vaak omhuld met 

mysterie. Na de Wereldexpo zijn slechts herinneringen en beeldmaterialen tastbare 

overblijfselen van de paviljoens. Ook de huisvestende functie van het paviljoen is van 

korte duur. De tijdelijkheid van het verblijf van de bezoeker is een ander kenmerk van de 

paviljoens. Paviljoens zijn bedoeld voor een vluchtig verblijf, een passage. Een paviljoen 

is niet meer dan een onderkomen, een tent, een afdak of een schil. 
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Open 

De openheid van de paviljoens zorgen eiVoor dat het zowel makkelijk toegankelijk is als 

de mogelijkheid om blik te werpen naar de omgeving. De openheid van de paviljoens is 

een tweede kenmerk. Het paviljoen is een buitenverblijf die de grens tussen binnen en 

buiten multi-interpretabel maken. Het Barcelona paviljoen bijvoorbeeld heeft aile 

eigenschappen voor een woonverblijf. Het gebouw bestaat uit bouwkundige 

fundamentele eigenschappen als fundering, vloeren, wanden en dak. Deze zijn echter 

zo geplaatst dat buiten naar binnen en binnen naar buiten vloeien. Met minimale 

elementen word! er een spel gespeeld tussen binnen en buiten. Door de openheid Iaten 

paviljoens iedereen toe. De grenzen worden laagdrempelig aan de bezoekers 

voorgelegd. 

8arc6/ona paviljoen 1929- Mies van der Rohe 

33 

Object 

Het paviljoen zorgt voor verbinding met de omgeving en voor het onderbrengen van 

tentoonstellingen. Naast deze functies van het paviljoen is het ook een zelfstandig 

object. Het paviljoen exposeert zichzelf. Het paviljoen is de plek waar architectuur zich 

mag uitleven, omdat de pragmatische en bouwfysische eisen aan paviljoens minimaal 

zijn. Paviljoens geven de architecten de vrijheid met het ontwerpen van het gebouw. Het 

gebouw word! verheven tot kunst. Oorspronkelijk verwees het als bijgebouwtje naar een 

grate hoofdverblijf, maar met de tijd werd de verwijzing abstracter. Paviljoens op een 

Wereldexpo worden verantwoord door educatieve en culturele doeleinden aan toe te 

kennen en zo naar een groter geheel te verwijzen. Het wordt een middel om een idee, 

kunsten, nationaliteit of technologie te presenteren. Peter Zumthor heeft het nationaal 

product lariks- en pijnboom hout gebruikt om het Zwitsers paviljoen in Hannover vorm te 

geven. De stapeltechniek van het drogen van hout is de middel geworden om 

architectonische ruimtes te maken. Na de Wereldexpo is het hout gedroogd en kan het 

weer gebruikt worden. 

Zw1tsers pa viljoen 2000- Peter Zumlhor 
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In de laatste jaren is er een wending gaande betreft de tijdelijkheid van de paviljoens. 

Na de Wereldexpo zullen de paviljoens niet aileen door foto, film, tekst en herinnering 

bewaard blijven, maar zullen de paviljoens vereeuwigd worden door herbestemming. De 

tijdelijkheid van het verblijf van de bezoeker zal gehandhaafd blijven. 

Met simpele middelen wordt er een plek gecreeerd waarin tentoonstellingen worden 

gehouden. Vanwege de zomerse periode, waarin de Wereldexpo gehouden wordt, is de 

bouwfysische eisen gereduceerd tot het bieden van beschutting voor de bezoekers en 

de tentoongestelde stukken. Voor de Wereldexpo 2008 zal dit betekenen dat met 

vloervelden en dakvlak al een aangename omgeving gegenereerd kan worden. 

Het paviljoen blijft een manier om architectuur uit te dragen aan de mensen. Het blijft 

namelijk een plek om mensen te huisvesten en daarvoor is architectuur nodig. De 

verwijzing naar een grater gebouw is nu niet meer van toepassing en kan nu vervangen 

worden door het verwijzen naar de toekomstige functie van het gebouw. De verwijzing 

van het toekomstige gebruik van het gebouw zal het thema 'water en duurzame 

ontwikkeling' in de praktijk voortzetten. Ook zullen de tentoonstellingen de verwijzing 

hebben naar de opgegeven thema van de Wereldexpo. 
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4.2 'Uchaam en Water' paviljoen 

Naast de paviljoens die de water problematiek en de beoogde omgang daarvan 

aankaarten zijn er ook paviljoens die het thema water en duurzame ontwikkeling op een 

andere manier benaderen. Samen met het 'Aquarium' paviljoen zal het 'Lichaam en 

Water' paviljoen de bezoekers tonen hoe omvangrijk water is. De 'Aquarium' paviljoen 

stelt de flora en fauna van verschillende rivieren tentoon. Het 'Lichaam en Water' 

paviljoen zal tijdens de Wereldexpo een expositie tonen waarin de relatie tussen 

lichaam en water de hoofdrol speelt. Het 'Lichaam en Water' paviljoen laat de 

omvangrijkheid van water in het gebruik zien. Door het tonen van het verschillend 

gebruik van water door het lichaam zal het besef van het belang van water grater 

worden. 

Het lichaam bestaat voor 70 procent uit water. Naast het feit dat we zelf voornamelijk uit 

water bestaan, is water onmisbaar in ons dagelijks gebruik. We drinken water om ons 

vochtreserves op peil te houden, we trekken in de zomer naar de kustgebieden en we 

wassen ons in water. Het toepassen van water zouden we kunnen onderverdelen in drie 

tentoonstellingen. 
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Hygienisch 

De mens heeft water niet aileen nodig om te drinken. Ook voor sanitaire voorzieningen 

is water erg belangrijk. De komst van de riolering was essentieel voor het welzijn van de 

westerse wereld. In ontwikkelingslanden sterven nu nog miljoenen mensen door een 

gebrek aan sanitaire voorzieningen. Sanitaire voorzieningen en riolering zijn de 

belangrijkste hygienische vooruitgang sinds 1850. Door de verbetering van de sanitaire 

omstandigheden komt in de westerse wereld sinds die tijd veel minder cholera. diarree 

en ondervoeding voor. De gemiddelde leeftijd in de westerse wereld is hierdoor flink 

toegenomen. 

Voor de aanleg van riolering en de introductie van sanitaire voorzieningen in woningen 

baden badhuizen in steden de mogelijkheid om je lichaam te zuiveren van vuil. De 

traditie van baden is terug te voeren naar de Romeinse tijd. Deze tentoonstelling laat op 

chronologische wijze het belang van wassen zien. Van de Romeinse thermen tot de 

twintigste eeuw badkamers worden in het "Lichaam en Water" paviljoen getoond. Naast 

de zuivering door water heeft water ook een recreatieve rol. 

Recreatief 

Het hectische Ieven van alledag vraagt af en toe even rust. Daarom creeren we tijdelijk 

nieuwe werkelijkheden. De nieuwe omgeving zorgt ervoor dat we even het dagelijkse 

los kunnen Iaten. De recreatie met water is een veel gebruikte middel om dit te 

bewerkstelligen. Jaarlijks worden kustgebieden massaal bezocht door huishoudens die 

de verkoeling van water in de zomer opzoeken. Ook wateractiviteiten als duiken en 

kanoen zijn activiteiten die gerelateerd zijn aan water. Recreeren aan, in en op het water 



is voor veel mensen een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. De grote 

toepasbaarheid van water in recreatie wordt in het 'Lichaam en Water' paviljoen 

tentoongesteld. De indeling van deze tentoonstelling zal een onderscheid maken tussen 

recreeren in. open aan het water. 

Cultuur 

Naast een rol als gebruiksmiddel. vervult water ook een culturele rol. In veel mythen. 

sagen en sprookjes spelen water en waterfiguren een belangrijke rol. Poseidon was 

bijvoorbeeld in de Griekse mythologie een god die over zeeen en wateren heerste. Ook 

de bloemsoort narcis dankt zijn naam aan een sage over een jongen die verliefd werd 

op zijn eigen spiegelbeeld in water. 

Water is essenlieel in de cyclus van het Ieven. Geboorte, groei en dood zijn bij uitstek 

ook de thema's waarover religies zich uitspreken. Water speelt een prominente rol in 

veel religies en krijgt vaak een bovennatuurlijk karakter. Waterrampen, zoals droogte en 

overstroming, werden vaak als boodschap van de goden gezien. Rituelen als 

regendansen werden dan uitgevoerd om de goden gunstig te stemmen. De doop is een 

christelijk ritueel waarbij kinderen of volwassenen van hun zonden gereinigd worden 

door onderdompeling of besprenkeling met water. Zowel mythen, sage en sprookjes als 

religie zullen geexposeerd worden. 

Het baden vormt een overl<oepelende onderwerp in het 'Lichaam en Water' paviljoen. 

Het badhuis heefl namelijk zowel een hygienische, recreatieve als een culturele functie. 

De tentoonstellingen van de verschillende badculturen zullen plaatsvinden in de 

toekomstige bassins. Daar omheen zullen andere hygienische. recreatieve en culturele 

exposities over water gehouden worden. De tentoonstellingen worden in het vrij in te 

delen paviljoen gehuisvest. De scheidingen tussen de tentoonstellingen zullen Iicht en 

demontabel uitgevoerd moeten worden om de openheid en de tijdelijkheid van de 

expositie te kunnen realiseren. Door een kolommenconstructie te kiezen kan het 

'Lichaam en Water' paviljoen na de Wereldexpo snel getransformeerd worden tot een 

volwaardig badhuis. 

Door de tijdelijkheid van het bestaan van de paviljoen zal het ontwerp de nadruk leggen 

op het gebouw met de functie na de Wereldexpo. Het ' lichaam en water' paviljoen wordt 

de aanloop naar het badhuis. Zijn architectuur is gebaseerd op de ruimtelijke verdeling 

van de na-functie. De baden die in praktijk worden gebracht na de herbestemming wordt 

het beeldbepalend element van het gebouw. 
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5.Badhuis 

In de afgelopen duizend jaar van de menselijke beschaving zijn er verschillende 

badhuizen gebouwd. Elk badhuis in zijn eigen tijd en cultuur en met zijn eigen 

benaming. Tegenwoordig zijn er nog steeds verschiilende badtypologieen verspreid 

over de wereld. Ondanks de verschiilen in kledij, gebruik en manier van baden zijn er 

duidelijke overeenkomsten te vinden in de verschillende badculturen. 

Er zijn twee belangrijke overeenkomsten te noemen. Ten eerste is het baden in aile 

culturen een sociale gebeurtenis. Vaak vormt het baden een onderdeel van een lange 

traditie. Hierdoor heeft het badhuis een belangrijke plaats in de samenleving 

ingenomen. Er wordt niet aileen gebaad, maar bijvoorbeeld met de hele familie of met 

zakenpartners. In de lndiaanse cultuur gaat men baden met aile belangrijke mannen 

van de stam. Bij speciale momenten van het Ieven gaat men baden. Ten tweede is het 

zuiverende aspect van het baden in aile culturen bekend. Het baden reinigt het lichaam 

en zorgt voor een gezonde toestand. Niet aileen het lichaam wordt gereinigd, maar ook 

de geest en komt het tot rust tijdens het baden. Vaak wordt dan ook het baden 

gecombineerd met een plek voor meditatie. 
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5.1 Ontwikkeling van het baden 

Bij het baden komt Jichaam en water bijeen en word! er een wisselwerking in gang 

gezet. Het beschrijven van de geschiedenis van het baden begin! bij de betekenis van 

water_ Water lijkt voor ons een vanzelfsprekend gegeven_ Toch was water uit een bron 

en in een aantal culturen nog steeds een heilig middel. Het stromend water werd en 

word! als een gift van de natuur gezien_ Met dit heilige water word! niet aileen het 

lichaam gereinigd, maar ook de ziel. Het is daarom niet verwonderlijk dat water in vele 

godsdiensten een symbolische waarde heeft_ Mensen reinigen zich al eeuwen voordat 

ze naar de kerk, tempel of moskee gaan om in het aanschouw van hun god treden_ Na 

het reinigen begint in de meeste gevallen een nieuw deel van het Ieven. Voorbeelden 

als de reiniging van het lichaam van de vrouw na een geboorte of het dopen van een 

kind zijn te noemen. 

De eerste baden, ook wei zweetbaden genoemd, werden met beperkte middelen in het 

oosten van Europa gebouwd_ De baden bestond uit een hut met in het midden een kuil. 

De kuil gebruikte men om stenen op te warmen met vuur. De stoom werd opgewekt 

door het gieten van water over hete stenen_ Hierdoor steeg de luchtvochtigheid en 

begon het zweten. 

De zweetbaden die de reizigers in het huidige Rusland aantroffen, spraken bewondering 

over de hoeveelheid stoom die ze verspreiden . Langzaam werd het principe van de 

zweetbaden overgenomen door andere culturen . De overgenomen badtradities kregen 

een eigen interpretatie van de zweetbaden. Dit zien we bijvoorbeeld bij de Finse Sauna 

en bij de Japanse sento. 

De grootste bloei van baden was te vinden in het Griekse en het Romeinse rijk_ De 

Grieken bouwden in de 6• eeuw voor Christus de eerste baden bij hun Gymnasia De 

Romeinen breidden vervolgens de baden verder uit en er ontstonden indrukwekende 

badcomplexen, die zij thermae noemden. Ook tegenwoordig word! het woord thermen 

gebruikt om grote badcomplexen te benoemen. In de thermae kon aile lagen van de 

bevolking gezamenlijk baden. Rond het einde van het Romeinse rijk werden vele 

badcomplexen afgebroken en verwoest. 

De Arabieren namen vervolgens in 600 na Christus de macht in het oosten over van de 

Romeinen. De Arabieren waren dolgelukkig met de overgebleven erfenis van de 

Romeinen_ Men transformeerde de badhuizen onder invloed van cultuur en klimaat tot 

de beroemde hammams, die op de dag van vandaag nog steeds een belangrijke rol 

spelen in de moslimcultuur_ Vanwege het geloof wordt er in de hammams gescheiden 

gebaad. 

In het westen van Europa werd het baden na de Romeinse bezetting voor vrouwen door 

de kerkelijke gemeenschap verboden. Aan het eind van de vierde eeuw werd de cultuur 

van het baden onder invloed van het christendom geheel verbannen. Het luxueuze, de 

naaktheid, de sensualiteit en de zonde aanwezig in badhuizen, paste niet in het 

christelijke levensstijl. 

Tijdens de middeleeuwen kwamen de publieke badhuizen langzaam weer in trek. Door 

de kruistochten kwamen de mensen weer in contact met de verschillende baden. De 

afschuw van het verzorgen voor het lichaam was verminderd en men zag het belang 

van hygiene in. In de badhuizen baden men in stoombaden en in kuipen. In de late 

middeleeuwen was er sprake van prostitutie en vertier in de badhuizen, waardoor de 
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kerk ze verafschuwde. Met de uitbraak van ziektes en epidemieen, gaf de kerk de 

badhuizen de schuld, waarna ze langzaam weer uit de steden verdwenen. 

In de Renaissance leidden de modetrend tot het verbergen van het lichaam met kleren, 

pruiken en cosmetica. In die tijd was men er van overtuigd dat Iucht en water de huid 

kon binnen dringen, met ernstige gevolgen voor de gezondheid. Het nemen van een 

bad waarin huid in aanraking komt met water werd dus vermeden. Hierdoor sloten vele 

badhuizen hun deuren. 

Pas rond 1750 zag de aristocratie het belang van de lichaamshygiene weer in en 

kwamen de baden vooral voor de bovenlaag van de bevolking weer in trek. Ook werden 

baden gebruikt voor medische doeleinden. Gedurende de 19• eeuw werden badhuizen 

gebouwd voor mensen van de middenklasse en ook de betere arbeidersklasse, 

waardoor de badhuizen de exclusieve karakter verloren en een groter publiek bereikte. 

De publieke hygiene werd een begrip. Het bad was niet meer om te genezen of een 

sociaal trefpunt, zoals in de 18• eeuw, maar om zuiver te worden. Badhuizen als 

wasfaciliteiten werden overal in de steden gebouwd om deze nieuwe hygiene te leren 

aan de gehele bevolking. 

Door het aanleggen van riolering in de tweede helft van de 19• eeuw is de badkamer 

niet meer uit ons dagelijkse woonbehoefte weg te denken. Door deze ontwikkeling is de 

tweede overeenkomst, het zuiverende aspect van het baden, deels verplaatst naar de 

woningen van de mensen. Het openbare badhuis, die in vele Europese steden aileen 

als wasfaciliteit voor gemeenschappen dienden, verdween langzaam uit het straatbeeld. 

Ondanks het verdwijnen van de wasfaciliteiten blijven mensen faciliteiten bezoeken 

waarin men een bad kan nemen. Mensen blijven zwembaden, thermen. en sauna's 
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bezoeken. Deze faciliteiten bieden de mens de mogelijkheid om naasl het lichaam te 

reinigen ook te kunnen recreeren, te rusten en te relaxen voor zowel lichaam als gees!. 

Ook de mogelijkheid tot sociale contacten leiden er toe dat de mensen deze gebouwen 

blijven bezoeken. 

Gedurende de ontwikkeling van het baden is te constateren dat badhuizen in west 

Europa een aantal bloeiperiodes hebben gehad. Tijdens de Romeinse tijd werden de 

badhuizen tot complexen gebouwd die de Arabieren tot kleinschaligere hammams 

transformeerde. De middeleeuwen is een periode waarin het badhuis zijn tweede bloei 

beleefde. In de middeleeuwen had het baden een zuiverende taak. Het einde van de 18• 

eeuw vormt de derde bloei van het baden waarin het hygienische aspect, na een 

periode van afkeer, weer erkent werd. Tegenwoordig kunnen we een vierde bloei 

waarnemen. Het bezoeken van thermen, kuuroorden en sauna's is in de laatste jaren 

sterk gestegen. Men heeft in deze tijd van overvloed van informalie behoefte om het 

lichaam en de geest te zuiveren en te ontspannen. Studenten op de culturele campus, 

die zich in de vrije uren even de druk van hun studie willen vergeten zullen het badhuis 

bezoeken. Ook de bezoekers uit de stad en omstreken zullen het badhuis bezoeken in 

combinatie met aan het badhuis gelegen park. 
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5.2 Badculturen 

Romeins thermen 

Het Romeins ideaal, democratie en rijkdom voor iedereen, is zichtbaar in de thermen 

van de Romeinen. lndrukwekkende ruimtes werden gebouwd door middel van 

kruisgewelven, die voor die tijd een grate overspanning hadden. Licht traden het 

gebouw binnen door grote ramen. De kruisgewelven werden met zilver bekleedt, de 

kranen waren van brans gemaakt en de vloeren en wanden waren ingelegd met 

mozaiek en betegeld met marmer. De muren en vloeren waren hoi en voorzien van hete 

luchtkanalen, waardoor het aangenaam was om er overheen te lopen en tegen te 

rusten. Dit verwarmingsprincipe werd hypocaust genoemd. De thermen waren niet 

aileen in gebruik voor het baden. Het waren plekken, waar ontspanning en culturele 

activiteiten plaatsvindt, zoals een sportplaats, bibliotheek, vergaderplek en een plek voor 

kunst. De thermen was een plek van samenkomst en daardoor een centrale sociale en 

culturele plek. 

• .. - .. .. 
Romeins lhermen 

Veslibu/e 

2. Apodyterium 

3. Pa/eslra 

4. Sudaloria 

5. Caldarium 

6. Tepidarium 

7 Frigidarium 

8. Nalalio 
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De badgasten van de thermen werden eerst opgevangen in een vestibule, waarna ze 

het apodyterium betreden. In de apodyterium kon men zich omkleden. Vanuit de 

apodytenum kon men naar de palaestra gaan om te sporten. Badgasten die niet wilden 

sporten gingen door naar de sudatoria. De sudatoria waren meestal drie opeenvolgende 

natte hete ruimtes. De aaneenschakeling van stoomruimtes zorgden voor een 

geleidelijke opwarming van het lichaam. Vervolgens kwam men in het caldanum. De 

caldarium is de warmste ruimte van het badhuis, waar een warm bad in de nissen 

genomen kon worden. Dit is de plek waarin men het !angst verbleef en met elkaar in 

gesprek kwamen. Na het caldarium komi men in het tepidarium. Deze ruimte is koeler 

dan het caldarium, maar warm genoeg om de warmte van het caldarium niet weg te 

Iaten stromen naar het fn[pdanum. De frig1darium vormt het snijpunt van de twee 

kruisende assen waarop het badhuis is gebouwd en is Ievens de koudste binnenruimte. 

Men ging in de frigidanum zichzelf scrubben en een duik nemen in het koude bad, zodat 

de porien weer sloten. Mannen en vrouwen baden op andere tijdstippen. Door de 

circulaire routing konden de badgasten de badgang naar verlangen herhalen. De 

circufaire badgang was in de praktijk echter niet zo strikt. De meeste tijd brachten de 

baders door in het warm- of koudwaterbad en ook in het zwembad (natatio), dat later 

erbij werd gebouwd. Deze ruimtes werden dan ook rijkelijk versierd en 

gedimensioneerd. 

In het Romeins thermen kunnen we een aantal kwaliteiten benoemen. 

Verschillende faciliteiten naast het baden 

Ondanks circulaire routing is een vrije badgang mogelijk 

Zowel grote gezamenlijke ruimtes als kleine intiemere ruimtes 
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Turks hammam 

Het lslamitische hammam, ook wei Turks bad genoemd, speelt een belangrijke rol in de 

Ottomaans cultuur. De hammam is een openbare instelling voor sociale ontmoetingen 

en rituele wassingen. Mannen en vrouwen baden gescheiden, vanwege het geloof. 

Vaak zijn de hammams dan ook gelegen naast een moskee. De Koran zegt: 'stromend 

water is he! enige dat reinigt'. Dit is de reden dat men zich in hammams met gietend 

water reinigt. In de hammam ontbreekt daarom badbassins, die in de Romeins thermen 

nog wei aanwezig waren. In de koepels van de hammam zijn kleine openingen 

gemaakt, genaamd oculi's. De oculi 's laat bundels Iicht het hammam binnen, als een 

animatie van tijd. De bader ligt met zijn rug op de buiksteen en word! in de warme 

vochtige ruimte meegevoerd door de langzaam verplaatsende lichtbundels. In de 

avonden worden de ruimtes verlicht door kandelaars of olielampen. Met de geringste 

zuchtje wind dansen de schaduwen op de dikke muren van de hammam. De muren zijn 

dik uitgevoerd om zo de warmte beter vast te kunnen houden. De doordachtheid van de 

architectuur in de hammam is terug te vinden in het detail van de vloeren. Het vuile 

water word! afgevoerd door uitgespaarde kanalen tussen de stenen van de vloeren. 

Hierdoor blijft het lichaam buiten bereik van het vuile badwater. 
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Turkshammam 

1. Sogukluk 

2 Tepidarium 

3. Sicaklik 

4. Harare/ 

De hammam is afgeleid van het Romeins thermen en kent daardoor een soort gelijke 

opbouw van de badruimtes. De ruimtes zijn aan elkaar geschakeld met een 

opeenvolging van oplopende temperaturen. In tegenstelling tot de thermen kent de 

hammam een lineaire badgang, waarbij een zelfde route terug genomen wordt. De 

hammam bestaat voornamelijk uit drie ruimtes. De badgasten betreden eerst de 

soguk/ukwaar men zich kan omkleden en op het eind van de badgang kan uitrusten. De 

tweede ruimte wordt net als in de thermen tepidarium genoemd. In de tepidarium kan 

men wennen aan de temperatuur. Langs deze ruimte zijn vaak toiletten en 

ontharingsvertrekken gesitueerd. De laatste ruimte is Ievens de warmste ruimte, 

genaamd sicaklik. In deze ruimte, met meestal een achthoekige grondplan, verblijven de 

badgasten het !angst. Hier kan men genieten van de warme stoom en wordt er 

gesprekken gehouden. De sicaklik heeft nissen waaruit baders met kommen water 

scheppen. Het water giet men over het lichaam. In het midden van deze ruimte is een 

buiksteen aanwezig. Op de verwarmde marmeren buiksteen worden de lichamen 

gemasseerd en geschrobd. Soms zijn er nog enkele stoomcabines, genaamd hararet 

met een zeer hoge vochtigheid aan de ruimte gekoppeld. Hier kan men in korte tijd veel 

zweten. De cabines zijn door koepels aan elkaar versmolten. In de koepels zijn kleine 

openingen gemaakt. In grote hammams zijn er twee lineaire badgangen opgesteld, 

gescheiden voor mannen en vrouwen. De intieme sfeer, veroorzaakt door de beperkte 

afmetingen en heldere opstelling, zorgt voor rust en ontspanning. 

In de Turks hammams kunnen we een aantal kwaliteiten benoemen: 

Baden in hete vochtige ruimte 

Het spel van lichtbundels, door de oculi's 

Massieve uitstraling 

Japanse sento 

Het eiland Japan, gelegen tussen breuken van aardkorsten, kent een extreem ruige 

natuur. De natuur is diep geworteld in de Japanse cultuur en heeft daarom ook zijn 

invloed op het baden. De schoonheid en tegelijkertijd de verwoestende kracht van de 

natuur is voelbaar in de Japanse sento. De natuur dringt soms binnen de sento, ze 

grenzen dan aan een binnentuin. Het hinoki-hout wordt traditioneel gebruikt voor de 

constructie en de baden. In het hout is de structuur van de groei van de bomen 

waarneembaar. Ook de geur van het vochtige hinoki-hout in de sento geeft een 

bepaalde kalmte weer. Door de translucente ramen schijnt gedoseerd Iicht naar binnen 
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en word! dan vervolgens weerkaatst op de gladde wateroppervlak. Het water die zowel 

kracht en sierlijkheid symboliseert, ligt gedeeltelijk of geheel verdiept in de vloer. 

Japanse senlo 

1. Hal 

2. Da/suijo 

3. Bandai 

4. T uinlbuilenruimte 

5. Badrwmle • 

Net als de hammam kent de Japanse sento een weg heen en een dezelfde weg terug. 

Bij binnenkomst van de sento bereikt de bader een kleine toeganghal met 

schoenenkluisjes, gevolgd door twee lange gordijnen of deuren, een aan iedere kant. 

Deze gordijnen of deuren geven toegang tot de kleedkamer (datsujjo llli.1Xtl) voor 

mannen en vrouwen. Beide kleedkamers hebben vrijwel dezelfde indeling. De 

kleedkamers worden door een half hoge wand gescheiden. In een open ruimte in de 

afscheidingsmuur tussen de mannen- en vrouwenkleedkamer is de zogenoemde bandai 

(ti~). waar de kassier zit. Soms hebben de kleedkamers een buitendeur die naar een 

kleine Japanse tuin voert. Vervolgens komi men in de dampende badruimte. Het 

badgedeelte is gescheiden van de kleedkamer door middel van een schuifdeur om de 

warmte in de baden te houden. Net als in de hammam mag het water in de baden niet 

onrein worden. Men mengt eerst water uit de kraan op de juiste temperatuur of gebruikt 
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de douche, om vervolgens het lichaam te reinigen en te schrobben. De vloer is Iicht 

hellend, zodat het vuile water wegstroomt. Na het reinigen van het lichaam kunnen de 

baders plaats nemen in de baden achterin de badruimte. De badruimte tell meestal twee 

baden van verschillende temperaturen. De achterste muur van de badruimte is vaak 

voorzien van muurschilderingen. Na het baden kunnen de badgasten naar een 

bovenverdiepen gaan om uit te rusten of te mediteren, om vervolgens weer af te dalen 

om de kleren weer aan te doen en de sento te verlaten. 

In de Japanse sento kunnen we een aantal kwaliteiten benoemen: 

Baden in heel waterbad 

Gebruik van natuurlijke materialen 

Eenvoud van baden 

Finse sauna 

Ook de Finse sauna heeft zijn bekendheid gekregen buiten de grenzen van Finland. De 

Finse sauna bevindt zich vaak in de natuur, waar men zich in de buitenlucht kan 

afkoelen of door een duik in het koude water te nemen. De sauna is de kleinste vorm 

van baden die hier besproken word!. De sauna is een houten hut met daarin een 

warmtebron. Scandinavische naaldhout is van een bijzonder goede kwaliteit. Door de 

langzame groei is het hout erg dicht en wordt warmte optimaal opgeslagen. De 

binnenzijde van de sauna is ook altijd met hout bekleed, zodat het de badgasten zich 

niet aan de banken en wanden kunnen verbranden. Het hout heeft bovendien een 

prettige geur, die vrijkomt bij de warmte. Vaak heeft de sauna een klein raampje gericht 

naar buiten toe. Vanuit het raampje kunnen de badgasten genieten van het uitzicht en 

wordt gevoel van claustrofobie tegen gegaan. 



De warmtebron, genaamd kiuas, is meestal een elektrische kachel met daarop hete 

stenen. De kiuas zorgt dat de temperatuur op kan lopen tot 110 grad en met een I age 

vochtigheid. Dit in tegenstelling tot de sicaklik in de Turkse hammam, die een lagere 

temperatuur heeft met een hoge vochtigheid. In de Finse sauna en Turks hammam 

baad men beide niet in water, maar in damp. Wanneer er op de stenen water word! 

gesprenkeld, ontstaat er een warmere gevoelstemperatuur en negatieve ionen. Deze 

temperatuur en ionen zorgen voor een ontspannen gevoel en een prettige Iucht, ook wei 

16y(Vgenoemd. 

n o n 
.l 

Flnsesauna 

---~ 1 I. Hal 

2. Kleedruimle mel voe/baden 

3. Badruim/e 

4. Veranda 
0 

Voordat de baders de Finse sauna betreedt, kleedt men zich eerst uit en zorgt men dat 

het lichaam schoon en afgedroogd is. Vervolgens worden eerst de voeten verwarmt in 

een teil met lauw water. Wanneer de voeten op temperatuur zijn kan men het 

badgedeelte betreden. Na 8 tot 15 minuten verlaten de badgasten de sauna en gaat 

men afkoelen. Het afkoelen kan op verschillende manieren gebeuren. Zowel de 

buitenlucht, een dompelbad als een koude douche zorgen ervoor dat het lichaam in een 

korte tijd afkoelt. De badgang kan naar wens herhaald worden of men kan na de 

badgang op een veranda uitrusten. 

In de Finse sauna kunnen we een aantal kwaliteiten benoemen: 

Baden in hete droge ruimte 

Houten karakteristieken bouwdelen 

Eenvoud van baden 
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5.3 Wert<ing van baden 

Het baden of zweten geeft ons vaak een goed gevoel. We voelen ons beter, doordat we 

heel bewust ons lichaam Iaten werken, net als tijdens het sporten. Niet aileen omdat we 

ons fysiologisch goed voelen, maar ook vanwege andere vaak primitieve gevoelens, laat 

het baden ons ontspannen. Zo zou er een associatie met de baby in de baarmoeder 

zijn, door het onderdompelen in warm water. De algemeen principe van aile badgangen 

is de verstoring van de interne warmtebalans. Als het lichaam zich blootstelt aan hoge 

temperaturen ontspant dat onze geest. 

In een stoombad vindt geen verfrissing plaats, maar het heeft een afmattende werking. 

In een stoombad heerst een vochtig klimaat en een luchttemperatuur van rond de 45 

graden Celsius. Door de hoge vochtigheid van het stoombad kan het lichaam zijn 

warmte niet kwijt, waardoor het lichaamstemperatuur stijgt. Deze kunstrnatige koorts 

zorgt ervoor dat de porien openen, de huid reinigt, de bloedsomloop stimuleert en 

afvalstoffen uit het lichaam wordt gevoerd. 

De werking van een heetwaterbad is hetzelfde als die van de stoombad. In een heet 

waterbad is het lichaarn echter niet orngeven door hete damp maar door heel water. 

Omdat het contact oppervlak bijna het hele lichaam beslaat en de omgeving warmer is 

dan het lichaam, kan ook in deze situatie het lichaam zijn warmte niet kwijt. Via de huid 

wordt de warmte juist van het water naar het lichaam geleid. 

Bij de sauna wordt de bloedsomloop gestimuleerd door in een hete droge ruimte te 

zitten. De bloedvaten zuilen zich verwijden om vervolgens zo vee! mogelijk warmte af te 

staan aan het huidoppervlak, door middel van zweet. Bij de sauna zorgt de abrupte 
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afkoeling voor een vernauwing van de bloedvaten, waardoor de afgifte van warmte aan 

de omgeving stopt. Hierdoor word! een verfrissend gevoel opgewekt. De warmte 

stroomt via bloed naar de organen. Door het herhalen van de verwijding en vernauwing 

van de bloedvaten word! net als bij de andere badvormen de conditie op pijl gehouden 

en bouw je weerstand op. 

Het baden heeft een positieve invloed op het lichaam. De huid wordt gezonder, de 

bloedsomloop wordt gestimuleerd, de afvalstoffen worden van het lichaam gescheiden, 

het weerstand van het lichaam wordt verhoogd en de conditie van het lichaam wordt 

getraind. Naast lichamelijke werking zorgt het baden voor een ontspanning van de 

geest. Tijdens het baden kan men afstand doen van de dagelijkse hectiek. Vaak worden 

tijdens de badgangen ook andere ontspannende activiteiten gedaan. Tijdens de 

badgang in de hammam bijvoorbeeld worden scrubrituelen en massages uitgevoerd. 

Het lichaam wordt met het scrubben nog eens gezuiverd en door massage worden de 

spieren soepel gemaakt. In de Japanse sento kunnen de badgasten naar een 

meditatieruimte gaan om zo de badgang ontspannen af te sluiten. Een ander voorbeeld 

is te noemen bij de Finse sauna. Met een takkenbos wordt er op het lichaam geslagen, 

waardoor de bloedcirculatie wordt verhoogd en een soort van masserende werking 

optreedt. Bovendien is de aroma die van de takkenbos vrijkomt als prettig te ervaren. 
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5.4 Modem badhuls 

De hiervoor genoemde zuiverende eigenschap van baden is door de introductie van de 

badkamer in woningen deels verplaatst naar huiselijke omgeving. Elk Westerse 

huishouden is voorzien van sanitaire voorzieningen , waar men het vuil aan de 

oppervlakte van de huid kan afspoelen. De positieve werking van het baden van de 

moderne badhuis is een belangrijk gegeven die de badbezoek nog steeds verl<laart. Het 

zuiveren van het lichaam in een moderne badhuis gaat verder dan de huid. Het baden in 

een stoombad bijvoorbeeld zorgt voor een gezondere lichaam en heeft medische 

werkingen. Ook het bezig zijn met het lichaam in het moderne badhuis is een 

aantrekking voor vele badgasten. In het moderne badhuis wordt er tijd genomen om het 

lichaam te verzorgen, die thuis ontbreekt. Het bezig zijn met het lichaam zorgt voor 

zowel het ontspannen van het lichaam als de geest. De geest wordt door een bezoek 

aan een moderne badhuis gezuiverd. 

Tegenwoordige badhuizen hebben het meeste gemeen met de Romeinse thermen. In 

de Romeinse thermen zijn de activiteiten op ontspanning en recreatie gericht. In 

tegenstelling tot de traditionele hammams en sauna's. In beide badculturen hebben 

naast de ontspanning ook een religieuze betekenis. De hammams waren vaak gebouwd 

naast een moskee om rituele wassingen te kunnen verrichten. In de sauna werden 

baden genomen voor het huwelijk of na een geboorte van een kind . De religieuze factor 

van het baden is in de moderne badhuis niet meer van groot belang. Deze badvormen 

worden echter wei in het modern badhuis gebruikt. Het baden in een badhuis is 

tegenwoordig minder zwaar beladen. Er heerst een ongedwongen sfeer. 

De Romeinse thermen bood de badgasten meer dan aileen waterbaden en 

stoombaden. Het was ook een verzameling van aanvullende faciliteiten, als 

massageruimtes, sportvelden en bibliotheken. Deze aanvullingen zorgden ervoor dat de 

badgasten niet aileen van het baden konden genieten maar ook op andere manieren 

konden ontspannen. Er zijn in de moderne badhuizen ook soortgelijke voorzieningen 

aanwezig. De tegenwoordige badhuizen hebben ook uitgebreide voorzieningen, zoals 

massageruimtes, pakkingruimtes, sauna's en meditatieruimtes. Ook fitness- en 

lichaamsverzorgende faciliteiten zijn in de tegenwoordige badhuizen ge'integreerd. Het 

moderne badhuis is een verzameling van verschillende faciliteiten die het lichaam en 

geest doen verzorgen en ontspannen. De verscheidenheid aan voorzieningen geven de 

badgasten de keus om een eigen passende badgang en lichaamsverzorging te 

ontdekken. 

In de Romeinse thermen is er een hierarchie van de baden te ervaren. Toch is de 

badgang niet dwingend. Baders kunnen via passages van de hoofdroute afwijken. 

Badgasten konden bijvoorbeeld op een warme dag na het omkleden in de apodyterium 

direct naar de nataflo lopen om vervolgens verfrissing te zoeken in het zwembad. Het 

volgen van de 'normale' badgang was dus niet nodig om van de faciliteiten die de 

thermen had gebruik te maken. In het moderne badhuis zijn de verschillende 

badvormen samengevoegd tot een geheel van badgangen en aanvullende activiteiten. 

Men kan zich terugtrekken in prive ruimtes of men kan kiezen om gezamenlijk liggend 

van het uitzicht te genieten. Door de badgasten een eigen weg door het gebouw te Iaten 

kiezen wordt er een ongedwongen sfeer gecreeerd, waarbij de baders door het gebouw 

kunnen dwalen. Er wordt de tijd genomen om niks te doen of juist om dingen te 

ontdekken en wanneer er plaats is voor rust gaat men liggen of wordt er een bad 

genomen in een van de verschillende baden. 
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6. Zaragoza badhula - 'L.ichaam en Wafe( paviljoen 

6.1 Concept 

Het baden vormt tijdens de Wereldexpo een onderdeel van de totale expositie en zal het 

gebouw na de Wereldexpo het baden in praktijk worden gebracht. Baden, een viering 

voor het lichaam en geest, is een moment van genot. Bij het bezoeken van een badhuis 

worden de badgasten getrakteerd op het nemen van een ontspannen bad. Het bad 

vormt de hoofdattractie van het gebouw. Het meest beeldbepalend en essentiele in een 

badhuis zijn daarom de baden. In de Romeinse thermen vormen niet voor niets de 

baden een symmetrie as van het gebouw. Zender badbassins zal het Zaragoza badhuis 

niet kunnen functioneren. Het concept voor het badhuis en daarmee ook het 'Lichaam 

en Water' paviljoen is het besef wekken van de aanwezigheid van de baden voor zowel 

de badgasten die het badhuis bezoeken als de voorbijgangers. In het concept wordt 

daardoor een spel gespeeld met de plaatsing van vloeren. De hoogtes van ruimtes 

zullen tussen de vloeren varieren. De volume van de vloeren en de onderliggende 

Jiggers en plafond worden als een element gezien. Daartussen worden volumes 

ingeschoven, die verschillende voorzieningen bevatten. De volumes die een besloten 

functie hebben worden krijgen daarmee hun plekken in het gebouw. 

Water in vloeibare vorm wordt in een bassin bij elkaar gehouden en verwarmd en vormt 

hiermee het waterbad. Het waterbad wordt verdiept geplaatst ten opzichte van het 

vloerveld waar de badgasten kunnen uitrusten en in het water kunnen afdalen. Hierdoor 

loopt het watervlak over op de vloeren. Vervolgens wordt de bassin en het vloerveld 

boven het maaiveld getild. Hierdoor wordt het bad aan de omgeving getoond en wordt 

de functie van het gebouw kenbaar gemaakt. Men kan ook onder de bassin lopen en het 

water als massa ervaren. Door de compacte kavel die toegekend is zal er stapeling van 

baden ontstaan. De stapeling van baden zorgen voor de benodigde hoeveelheid 

oppervlakte voor het badhuis en zorgt voor een uitzicht naar de omgeving. De stapeling 

van baden geeft de badgasten en de voorbijganger een suggestie van wat er in het 

gebouw afspeelt. Het gebouw beeld zijn functie met zwevende massa's uit. De baden 

vormen daarmee het beeldbepalend element van het gebouw. Tussen de baden zullen 

de aanvullende functies als volumes ingeschoven worden en zullen de restruimtes als 

circulatie en gemeenschappelijke rustruimte dienen. Geheel in samenspraak met de 

artificiele stedelijk blok zal het Zaragoza badhuis geometrisch geaard zijn en als 

zelfstandig architectonisch object in het landschap geplaatst worden. 
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6.2 Ontwerp Zaragoza badhuis 

lrldeling 

Het ontwerp is een autonome object die net als het stedenbouwkundig plan in het 

natuurlijk landschap is geplaatst. Het gebouw word! deels in de dijk geschoven en vormt 

daardoor een aanknoping met de dijk. Langs de oevers van de Ebro rivier kan men via 

het gebouw naar het dek of laag 0 lopen. Hierdoor krijgt het gebouw een duidelijk 

openbare functie als verbindingsmiddel. Door het aangrenzen van de dijk is de 

hoofdfunctie opgetild van het maaiveld en presenteert het gebouw zich met de baden. 

Op kelder niveau en laag 0 word! na de Wereldexpo gebruikt om parkeervoorziening 

vo6r het Zaragoza badhuis te verwezenlijken. Ook de installatieruimte van het gebouw 

is in deze lagen geplaatst. Bij het parkeren of benaderen van het gebouw op laag 0 kan 

men de installaties van het Zaragoza badhuis waarnemen, die in andere badhuizen 

vaak verborgen worden gehouden. De twee lagen hoge installatieruimte weergeeft de 

functie van het gebouw door middel van de benodigde installaties voor de baden. De 

eerste verdieping heeft de taak om de dijk en dek te verbinden. Ook de stijgpunten op 

laag 0 komt uit op de publieke strook die door het gebouw gaat. Op de eerste verdieping 

is de entree van het badhuis gesitueerd en kan men via de publieke strool< het badhuis 

ingeleid worden. Gelegen langs de publieke strook kunnen de mensen gebruik maken 

van de verschillende aanvullende faciliteiten die het gebouw rijk is. Op de eerste 

verdieping zal een restaurant, fitnesscentrum en een beautysalon onafhankelijk van het 

Zaragoza badhuis opereren. Deze faciliteiten zullen samen met het badhuis de 

lichaamsverzorging en ontspanning van zijn bezoekers verwezenlijken. Op de tweede 

en derde verdieping bevinden zich de baden van het Zaragoza badhuis. Door het 

optillen van het badgedeelte ontstaat er ook een praktische scheiding tussen de 

publieke deel met de aangrenzende faciliteiten en het badgedeelte. Op deze niveaus 

kunnen de badgasten van het uitzicht genieten en geheel tot rust komen. Niet aileen is · 

de reden voor het optillen van de baden het zorgen voor een uitzicht naar de omgeving, 

die anders door de dijk en het dek geblokkeerd worden. Het geeft de badgasten ook een 

mate van privacy. Mensen die buiten het gebouw begeven zullen minder snel in het 

badgedeelte kunnen kijken. Op de derde en hoogste verdieping is daarom ook het 

naakte deel van het badgedeelte gesitueerd. Samen met het buitenbad vormen zij het 

programma van de bovenste verdieping. De benodigde privacy word! in stand gehouden 

door het bewaren van afstand tussen de voorbijgangers en de badgasten. 

1 --

Schemalische lf1deling 
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Tranaparant 

De opzet van het ontwerp niet aileen het creeren van dichte intieme ruimtes, maar het 

baden wordt deels opengesteld aan zijn omgeving. De ruimte tussen de baden en 

vloervelden worden transparant uitgevoerd. De grens tussen binnen en buiten krijgt een 

betekenis van openbaring, een onthulling. De zintuigen gaan voorbij de grens, er is een 

glimp van het andere zichtbaar. Onthullen betekent aan het Iicht brengen, wat de 

letterlijke functie is van het raam. Het raam zorgt voor lichttoetreding, maar tevens voor 

zicht. Het zicht wordt door het raam omkaderd en er wordt als het ware een 

panoramisch afbeelding getoond. De afbeelding van het raam werkt aan twee kanten . 

Het verandert de buitenwereld in een afbeelding die door badgasten binnen 

geconsumeerd worden, maar het geeft ook een afbeelding weer van het interieur aan de 

voorbijganger. Achter de onthullende grens bevind zich het podium van de badgasten. 

Dit betekent niet dat de onthulling de privacy ontneemt van de bader. Mensen zijn 

namelijk van bewust wat ze aan het representeren zijn. We willen graag gezond zijn en 

willen de gezonde levensstijl ook aan de omgeving kenbaar maken. Er zijn bijvoorbeeld 

in grote steden, als Hong Kong fitnesscentrums gebouwd die grote ramen voor hun 

fitness apparaten hebben geplaatst om de sportende mens uitzicht te bieden en tevens 

als reclame voor het fitnesscentrum te gebruiken. De werking van het baden en de 

activiteiten van de badgasten worden beheerst aan de omgeving getoond. De intiemere 

besloten ruimtes, die geen uitzicht nodig hebben worden verder van de gevel geplaatst. 
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Massa 

Bij het vormgeven van de waterbaden en de vloervelden zijn het tegenovergestelde van 

onthullen als ontwerpmiddel gebruikt. De baden worden in het ontwerp als massa's 

vormgegeven, als verhullende elementen. Het heeft een robuuste en heldere uitstraling. 

Het verhullen is terug te vinden bij bijvoorbeeld het MOiler huis van Adolf Loos. Tussen 

interieur en exterieur is een sterke scheiding aanwezig. Door de gevel als niks 

onthullende huls te gebruiken creeert de grens een verlangen naar meer. Het 

verzwijgen creeert een grens die het overschrijden door middel van denken spannend 

maakt. De vraag ontstaat; wat zou er aan de andere kant aanwezig zijn? De massa in 

het ontwerp heeft in plaats van een verhullende eigenschap een suggestieve karakter. 

De massa van het Zaragoza badhuis suggereert naar het andere hetgeen wat achter de 

grens aanwezig is namelijk de baden. Dit principe van suggestief verhullen wordt ook bij 

de aanvullende voorzieningen van het Zaragoza badhuis gebruikt. Door de twee 

elementen van verhullen en onthullen te gebruiken worden beide op architectonisch vlak 

versterkt. 

De hoogte van de ruimtes zullen varieren als gevolg van het in de v1oer gezakte 

badbassins bodems. Ook zorgen vides in het gebouw voor interactie tussen 

verschillende lagen. Daarmee worden ruimtes die twee verdiepingen hoog zijn 

gerealiseerd en kan zonlicht verder in het gebouw reiken. De programmering van het 

ontwerp is afgeleid uit de hoogtes van de verkregen ruimtes. Een deel van het 

restaurant staat bijvoorbeeld visueel in contact met het badgedeelte. Men kan in de 

twee verdieping hoge ruimte van zowel het uitzicht genie! als een glimp opvangen van 

de baders in het badgedeelte. De kleedruimtes vragen om een lagere hoogte. Deze 

ruimtes worden dan ook onder de badbassins geschoven. De hoogte voor de 
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fitnessruimte vraagt daarentegen om hogere verdiepingshoogte. Als gevolg hiervan zal 

deze niet onder de baden geplaatst worden . Ook worden volumes tussen de vloeren 

geplaatst die niet tot de plafond reiken (zonnebank units en massageruimtes) . Dit om 

het beeld van de vloeren als doorlopende massa te behouden en de volumes als losse 

ingeschoven eenheden te presenteren. De belijning van de massa's die afgeleid zijn uit 

de badbassins en vloervelden met de onderliggende constructie zullen doorgezet 

worden naar het dakvlak en de lagen onder het badgedeelte. Door de belijningen van de 

mass a door te zetten over heel het gebouw wordt het Zaragoza badhuis een object. 

Het Zaragoza badhuis tell totaal vier lauwwaterbaden, die direct achier het gevelvlak 

geplaatst worden . verdeelt over het tweede en derde verdieping. Door een 

geometrische vorm verdiept in het vloerveld te Iaten zakken ontstaat er een vloer voor 

een bassin waarin de waterbaden van het badhuis geplaatst kunnen worden . De baden 

zijn met opzet direct achier de gevel geplaatst. Hierdoor worden de contouren van de 

badbassins zichtbaar in de gevel. Ook zullen de toegang tot de baden boven de 

uitkraging achier de gevels !open. Voorbijgangers kunnen de badgasten in de baden 

zien zakken. In de uitkraging zal een verhoogde badvloer komen waar de Ieiding voor 

de badwaterafvoer langs de gevelzijde onderdoor kunnen !open. Bij het benaderen van 

de gevel in het waterbad !open de baders op een verhoogd deel en worden hiermee uit 

het water gelicht. De aanwezigheid van de baden word! hiermee als beeld versterkt. 

De zijdes van het bassin die niet aan de gevel grenzen worden voorzien van een strook 

voor installaties. De toevoer en afvoer van water word! daarmee verwezenlijkt. De 

badwanden die aan de gevel zijdes grenzen zullen door middel van leidingen aan de 

strook gekoppeld worden . Ook zorgt de strook ervoor dat de badgasten de baden 

kunnen benaderen. Vervolgens worden volumes in het bassin geplaatst die ook water 
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gerelateerde voorzieningen hebben. De volumes omvatten een heetwaterbad en 

geurbaden. Het heetwaterbad en de geurbaden krijgen een gesloten karakter om de 

warmte of geur in de volume te houden. Badgasten kunnen zich terugtrekken uit het 

lauwwaterbad en zo het baden intiemer voortzetten . Ook de bubbelbaden en 

dompelbaden worden in het bassin geplaatst en zullen gekoppeld zijn aan de strook 

voor water toe- en afvoer. De overgebleven ruimte tussen de volumes worden als 

lauwwaterbaden gebruikt. 

Pn'ncipe schets waterbaden 
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Badbassin tweede verdieping 

Badbassin derde verdieping 

Schaal 1: 1000 

Structuur 

De structuur van het gebouw is opgebouwd uit gestapelde vierkante vlakken, die door 

zones worden opgedeeld. De plaatsing van zones zorgen ervoor dat er kruisende 

stroken ontstaan die als verkeersruimte dienen. Op de eerste verdieping krijgen de 

zones ieder een eigen openbare functie. Aan de dek zijde zal het fitnesscentrum en de 

beautysalon geplaatst worden. Aan de dijk zijde van het gebouw zijn het restaurant en 

de kleedruimtes met de personeelsruimtes van het badgedeelte gesitueerd. De 

verdiepen daarboven zullen per laag naar aanleiding van de programma voor het 

badhuis ook verdeelt worden in vier zones. 

Binnen de zones worden volumes geplaatst die een gesloten en intiemere karakter 

krijgen. De grenzen tussen de stroken en de zones worden bepaald door de plaatsing 

van volumes en de materialisering. Tussen de volumes ontstaan restruimtes die meer 

publiek geaard zijn en waar men kan !open. In het badgedeelte kunnen badgasten vrij in 

het gebouw bewegen en worden in de restruimtes plekken gecreeerd waar men kan 

uitrusten. Men kan dus desgewenst van de stroken afwijken en in een van de zones zijn 

badgang voortzetten . De ruimtelijke organisatie van de volumes leiden tot een 

configuratie waarin geen duidelijke hierarchie aanwezig is. Elke ruimte word! daardoor 

even belangrijk. Oil geeft de badgasten het plezier van dwalen door het gebouw, in 

plaats van het volgen van strikte ruimtes voor de badgang. Baders krijgen een 

onbewuste gevoel van vrijheid. Dit komi de ongedwongen sfeer in het badgedeelte ten 

goede. 

De dimensies van de stroken zullen per verdieping verschillend zijn. De stroken op de 

eerste verdieping zijn breed gedimensioneerd. De eerste verdieping zal een grate 
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hoeveelheid mensenstroom moeten verwerken die het gebouw bezoeken of als 

doorgang gebruiken voor het terrein. De tweede en de derde verdieping kent een 

kleinere en fijnere afmeting. De stroken zijn nodig om de mensen tijdens het doorlopen 

van het gebouw de gewenste orientatie te geven. De stroken vormen de primaire 

verkeersruimtes. In het badgedeelte zullen aan de stroken stijgpunten gekoppeld zijn. 

Badgasten kunnen zo het gebouw doorlopen en de stroken als herkenningselement 

gebruiken. De herkenning wordt ingang gezet door stroken die contact maken met de 

buitenwereld. Het gebouw kent zijn gelijkenissen met een stedelijk weefsel waarin 

onderscheidt is gemaakt tussen lanen en steegjes. Het plezier van wandelen door de 

stad komt in het gebouw terug. 

Vervolgens worden de vlakken over een raster gelegd die uiteindelijk de 

kolommenstructuur bepaalt. 

Slruc/uurschels 

Programma en routing 

De kelder en laag 0 is bestemd voor 56 parkeerplaatsen en installaties. Deze twee 

lagen zullen een open structuur hebben. Men kan zijn auto op laag 0 parkeren of via 

hellingbanen de kelder in- of uitrijden. Op deze twee lagen valt de blik van de bezoekers 

op de installatieruimte van het Zaragoza badhuis. De machines, nodig voor de baden en 

het gebouw, worden aan de mensen getoond. Na het parkeren kunnen de bezoekers 

via twee !rappen de eerste verdieping bereiken. Bij de trap aan de dijk zijde kan men 

ook via een lift de eerste verdieping bereiken. Daarnaast leidt een royale trap de 

voetgangers op het cultuur campus terrein naar de eerste verdieping. Aile toegangen 

komen uit op een publieke strook op de eerste verdieping, die de dijk met het dek 

verbindt. 

De routing van de eerste verdieping is opgebouwd uit twee kruisende stroken. Deze 

stroken zijn breed gedimensioneerd. Op de kruising van de stroken zal de entree van 

het badgedeelte en het fitnesscentrum gesitueerd zijn. Langs de strook, die van de dijk 

naar het dek loopt, kunnen voetgangers de beautysalon en het restaurant bezoeken. 

Met ruim 40 zitplaatsen en een bar kunnen bezoekers van het cultuur campus in het 

restaurant op de eerste verdieping genieten van het uitzicht van de Ebro rivier en zijn 

oevers. Daar kunnen mensen een gezonde maaltijd nuttigen of een drankje in een 

gezellige sfeer drinken. Aan de dek zijde kan men in het beautysalon de haren, voeten 

en handen Iaten verzorgen. Een kapsalon, manicure en pedicure zijn samengevoegd in 

het beautysalon. In het fitnesscentrum, die een capaciteit van 30 personen telt kan men 

cardio- en krachttrainingen doen. Ook bevindt zich in de fitnesscentrum een afdeling 

fysiotherapie, die de revalidatie van het lichaam bevorderd. Deze aanvullende faciliteiten 
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zorgen samen met het badgedeelte van het Zaragoza badhuis voor ontspanning en 

verzorging van het lichaam. 

De badgasten zullen in de ontvangsthal opgevangen worden en kunnen tegen 

vergoeding gebruik maken van het badgedeelte van het Zaragoza badhuis. Men 

betreedt eerst de kleedruimte. die onder het geluidbad is gesitueerd. Men kan zich in 

een besloten ruimte ontdoen van kleren en zich omkleden in badkleding. Men kan 

daarna zijn kleren in de lockers achter de kleedruimtes opbergen. Badgasten kunnen in 

een zee van Iicht en met een panoramisch uitzicht onder een verfrissende douche 

stappen om vervolgens de royale trap naar de badgedeelte te nemen. Eenmaal boven 

aangekomen kan men eerst een warm voetbad nemen om daarna een van de 

voorzieningen of baden van het Zaragoza badhuis te gebruiken. Via twee centraal 

gepositioneerde !rappen kunnen de badgasten op de derde verdieping het baden 

voortzetten in het naakte deel van het Zaragoza badhuis. Men kan ook op de derde 

verdieping in de open Iucht genieten van een bad. 

In het badgedeelte zijn de waterbaden onderverdeelt in drie temperaturen. Er zijn 

dompelbaden die een temperatuur van 14° Celsius hebben. De lauwwaterbaden op de 

tweede en de derde verdiepingen, geluidbad, bubbelbaden en kruidenbaden zijn tussen 

de 33° en 37" Celsius verwarmd. Het warmste waterbad is het heetwaterbad, die heeft 

een temperatuur van 42° Celsius. Daarnaast heeft het Zaragoza badhuis ruimtes waar 

men heet kan baden in natte en droge ruimtes. Deze ruimtes bevinden zich op de 

bovenste verdieping waar men besloten en geheel naakt van de baden gebruik kan 

maken. In de natte ruimtes baad men in stoom, waar de luchtvochtigheid relatief hoog 

is. Deze manier van baden is te vinden in het rasulruimte en het stoombad. Onder het 

baden in droge ruimtes worden de sauna's verstaan, waar de luchtvochtigheid relatief 
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laag is. Naast het rijke aanbod van baden biedt het Zaragoza badhuis ook meditatie 

ruimtes, zonnebanken, behandelkamers voor pakkingen en massages. Uiteraard zijn er 

voldoende mogelijkheden om liggend uit te rusten. Zeals eerder vermeld zijn de 

voorzieningen en de themabaden als volumes tussen de vloervelden en baden 

geplaatst. Het antwerp van de volumes hebben ieder een eigen architectonische 

karakter. 
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Programma Zaragoza badhuis 

Fitnesscentrum 

1. Receptie/bar 

2. Kleedruimtes 

3. Fitnesszaal 

4. Behandelkamers 

5. Berging 

Beautysalon 

6. . Kapsalon 

7. Pedicure 

8. Manicure 

Restaurant 

9. Zitgedeelte 

10. Bar 

11. Keuken 

Badgedeelte 

12. Entree 

13. Ontvangstruimte 

14. Personeelsruimte 

15. Kleedruimtes 

16. Lockers 

17. Douches 

stroken 
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schaal 1:500 
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Programma Zaragoza badhuis 

2" verdieping 

18. Douches 

19. Voetbaden 

20. Massageruimtes 

21 . Zonnebanken 

30 · ~:l 25 

~ Fra 
22. Kruidenbad (dennen) 

23. Kruidenbad (lavendel) 'j3oc 

24. Kruidenbad (rozen) _f3°C 

25. Bubbelbaden 3JOC 

26. Lauwwaterbad 34°C 

27. Geluidbad 32°C 

B8~~~ 29 

~ 
19 K 25 

• ~ 

28. Heetwaterbad 42oC 

29. Dompelbad 14°C 

30. Meditatieruimte 

27 Fb 51· fa 1.! K 
ligplekken 

waterbaden 
schaal 1:500 

stroken 
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Programma Zargoza badhuis 

3" vardleping 

31. Omkleedcabines 

32. Douches 

33. Voetbaden 

34. Finse sauna 75-100°C 

35. Lichtsauna 70oC 

36. Kruidensauna 65oC 30 % 

37. Russische banja 70-80°C zo..J.5% 

• g] . . 41 

40 

EC ] 
:=:H 44 144 R 44144 ~ 

39 

~ . 
6 31 

38. lnfrarood sauna 40-60°C 10% 
U=*=fl 41 

39. Dompelbad 14oC 

40. Lauwwaterbad 32°C 
f3BJ 0 3j 33 

41. Bubbelbaden 37"C 45 

42. Turks stoombad 50-55°C 

43. Rasulruimte 50-55°C 

44. Pakkingsruimte 
41 

45. Buitenbad 33°C 

beplanting 

ligplekken 

waterbaden schaal 1:500 

stroken 
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Volumes ruimte te houden. De ruimte is omkaderd door een G-vormig wand waar de baders via 

de opening van de vorm in het water zakken. In contrast met zijn sombere massieve 

Er zijn genoeg badhuizen te noemen die de Romeinse badcultuur gebruiken om het 

badhuis vorm te geven. Met wat zuilen en Romeinse standbeelden worden verwijzingen 

gemaakt naar het oude glorieuze Romeinse badcultuur. Het nabootsten van de 

omgeving toentertijd is slechts een oppervlakkige benadering. In het Zaragoza badhuis 

gaat het ontwerp verder dan het overnemen van oppervlakkige kenmerken. Ruimtes 

worden herinterpreteert of worden als nieuwe ruimtes ontworpen. Voor het ontwerp van 

de ingeschoven volumes is er gekeken naar de kwaliteiten van de desbetreffende 

functie. Door het gebruik van ruimtelijke kwaliteiten word! er een suggestie opgewekt 

over de functie van het gebouwde. 

Zonnebanken 

In de volume van de zonnebanken wordt zonlicht nagebootst om het lichaam te bruinen. 

De ruimte dient afgesloten te zijn om de privacy te bevorderen en zullen in het hart van 

het gebouw geplaatst worden. Het essentiele bij de zonnebanken zijn de UV lampen die 

in twee rondlopende panelen bevestigd zijn. Het Iicht van de lampen zal de ruimte onder 

met blauw Iicht vullen. Dit aspect wordt gebruikt door de wanden onder transparant te 

maken. Het Iicht in de volume straalt aan de onderzijde naar buiten. Tijdens het gebruik 

van de zonnebanken treed! daardoor een speels Iicht effect op. 

Heetwaterbad en kruidenbaden 

De heetwaterbad en kruidenbaden zijn in de bassins geplaatst en worden als gesloten 

volumes ontworpen. Deze volumes dienen gesloten te zijn om geur en warmte in de 

uitstraling komen de badgasten in een intieme ruimte gevuld met helende kleuren, die 

elk een andere werking hebben. De perceptie van de mens word! op aile niveaus 

geprikkeld. Geel de kleur van zon en energie zal de wanden in het heetwaterbad 

kleuren. dichtbij het heetwaterbad is een dompelbad in het ontwerp opgenomen, waar 

de baders een verkwikkende pions kunnen nemen. In de kruidenbaden zuilen drie 

verschillende kleuren aanwezig zijn. Rood (passie en liefde), groen (vruchtbaarheid en 

natuur) en paars (rijkdom en geestelijk) vertegenwoordigen de geuren die in de 

kruidenbaden vrijkomen. Rood vertegenwoordigt het rozen bad, groen representeert het 

dennen bad en tenslotte zal het lavendel bad paars gekleurd zijn. De planten extracten 

die gebruikt worden voor de baden zullen een natuurlijke werking hebben op het 

lichaam en de geest. 

Massageruimtes 

In het Zaragoza badhuis kan men naast een ontspanningsmassage ook voor twee 

Oosterse massages kiezen. 

Drukpuntmassage, ook wei Shaitsu genoemd is een puur oosterse techniek en op 

dezelfde principes gebaseerd als acupunctuur. Volgens deze leer stroomt de 

levensenergie door ons lichaam langs een onzichtbaar netwerk van meridianen, die 

verbonden zijn met aile organen in ons lichaam. Verstoring in een orgaan kan een 

blokkade in een van de meridianen opleveren. Door druk op de punten langs die 

meridiaan word! de blokkade opgeheven. Stress verdwijnt en men voelt zich verkwikt en 

energiek. 
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De heilzame hotstone massage is gebaseerd op een eeuwenoud ritueel waarbij 

zorgvuldig geselecteerd vulkanische stenen een belangrijke rol spelen. Tijdens de 

massagebehandeling word! gebruik gemaakt van het thermodynamische effect van 

verwarmde basaltstenen. De stenen bevatten een zeer hoog percentage aan ijzer en 

magnesium waardoor ze extreem compact zijn en warmte Ianger vast kunnen houden. 

Hotstone massage heeft een ontgiftende en ontspannende werking. 

Beide massagevormen zijn van Japanse afkomst. In Japan word! de natuur als een 

onderdeel van de cultuur gezien. Ook de architectuur kent de invloed van natuur. Het 

gebruik van hout, waar de groei van de natuur in af te lezen is, is als bekleding voor 

deze volumes gebruikt. De volumes worden elk in tweeen gedeeld waarin 

behandelkamers geplaatst zijn. Daarnaast heeft de volume een zitmeubel die samen 

met de massageruimtes een geheel vormen. 

Stoombad en Rasulruimte 

Het stoombad en rasulruimte stammen af van de Turl<se badtraditie. In de hammam 

spelen de massieve wanden, de hoge ruimte en de oculi's een belanrijke rol in de 

ruimtelijke belevenis. Het spel van stoom en lichtbundels zullen in deze volumes 

aanwezig zijn. Door middel van openingen in het dakvlak zal Iicht in de ruimte reiken en 

de ruimte met lichtbundels voorzien. Ook de massaliteit van de volumes zal een blijvend 

aspect zijn waar het ontwerp op is gebaseerd. De indeling van het stoombad en de 

rasulruimte is overgenomen uit het Turks bad. Ook is de buiksteen in het ontwerp van 

het stoombad overgenomen, waar de baders een scrubritueel kunnen krijgen. In de 

wand en zijn bekkens opgenomen waar baders water uit kunnen scheppen. 
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Sauna 

De sauna is een gesloten intieme ruimte die ter behoefte van warmtebehoud in groepen 

van drie zijn ontworpen. De twee volumes bevatten twee Finse sauna's, kruidensauna, 

lichtsauna, Russische banja en een infrarood sauna De volume van de sauna's zal 

geurige dennenhout als bekleding gebruiken. Dennenhout is als bouwmateriaal een 

karakteristiek voor de sauna. De constructieve vereisten van horizontale gestapelde 

balken zijn voor de sauna's niet meer van belang. Er word! op een andere wijze met 

hout omgegaan. De sauna's worden bekleed met horizontale en verticale regels. Ook de 

banken buiten de sauna's zullen de lijnenspel van hout voortzetten. De deuren van de 

sauna's krijgen een kleine raam met uitzicht naar buiten, dit om claustrofobie tegen te 

gaan. De overige ruimtes worden met dezelfde overwegingen ontworpen en geven de 

indruk dat deze letterlijk tussen de vloerdelen en baden geschoven zijn. 

Volumes tussen de v/oeren 
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Constructie 

Het constructief antwerp is voortgekomen uit het kolommenraster van het dek. Met een 

raster van acht bij acht meter worden kolommen geplaatst van 400 bij 400 millimeter. De 

kolommenstructuur van het dek is doorgezet naar het Zaragoza badhuis en het 

'Lichaam en Water' paviljoen. Onder in het gebouw kan binnen dit constructief raster 

geparkeerd worden. Tussen de kolommen is er plaatst voor drie parkeervakken. In het 

antwerp zijn twee kernen opgenomen, die voor de stabiliteit zorgen. De kernen zijn zo 

geplaatst dat de langste zijde van de kernen elk een verschillende richting hebben. In de 

kernen zullen (vlucht)trappen, Iitten, installatieschachten en toiletten geplaatst worden. 

De constructieve kernen van het gebouw blijven de gehele levensduur van het gebouw 

ongewijzigd. 

De keuze voor een kolommen- en liggerstructuur is het gevolg van het programma van 

het 'Lichaam en water' paviljoen en het Zaragoza badhuis. Deze zijn in het antwerp 

verschillend van aard en hebben beiden verschillende bouwfysische eisen. Tijdens de 

Wereldexpo is de indeling van het paviljoen tijdelijk en open. Voor het badhuis is een 

aangenaam binnenklimaat noodzakelijk. Het plaatsen van scheidingswanden en gevels 

zijn onvermijdelijk. Door de kolommenstructuur kan met minimale aanpassingen het 

'Lichaam en Water' paviljoen getransformeerd worden tot het Zaragoza badhuis. Oil 

betekent dat de badbassins en de vloervelden voor de Wereldexpo gebouwd dient te 

worden. De vloeren van de fitnesscentrum, beautysalon en de meditatie ruimte worden 

echter nog niet geplaatst. Deze zullen na de Wereldexpo worden vervaardigd, hierdoor 

krijgt het gebouw een speelsere en open karakter. De periode waarin de Wereldexpo 

gehouden wordt zal een tussenfase zijn van de totale bouwperiode van het gebouw. 

Tussen de vloervelden wordt tijdelijke scheidingsconstructie voor het 'Lichaam en 
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Water' paviljoen geplaatst. Na de Wereldexpo wordt de indeling tussen de vloervelden 

en het badbassin verwijderd. Voor de ruimtes in het Zaragoza badhuis worden niet 

dragende cellenbetonblokken tussen de vloeren opgemetseld om het gebouw de 

gewenste indeling te geven. Vervolgens worden de opgemetselde wanden bekleedt en 

afgewerkt. 

Om de badbassins en de vloervelden als massa te accentueren zijn de kolommen van 

de gevel geplaatst. Hierdoor heeft de constructie van het antwerp aan aile zijden van het 

gebouw een uitkraging van 1,65 meter. De uitkraging wordt mogelijk gemaakt door de 

kolommen en Jiggers als stijve knopen te vervaardigen. De Jiggers zullen over het 

algemeen BOO mm hoog en 400 mm breed! zijn. Op het dak is de belasting minder dan 

op de vloeren en zullen de Jiggers 700 mm hoog zijn in plaats van BOO mm. 

De aanwezigheid van bovenliggende vloeren zorgt dat de toegankelijkheid voor het 

plaatsen van latere vloeren beperkt wordt. Er is gekozen om een Iichte stalen 

vloerconstructie te gebruiken in combinatie met in het werk gestorte beton. Dit systeem 

wordt staalplaatbetonvloer genoemd. Tijdens de verwerking zijn de staalplaten de 

bekisting, die het gewicht van het betonspecie en de montagebelasting naar de 

draagconstructie overbrengt. Na de verharding vormen de staalplaten en de 

aanvullende wapening samen met het beton een constructief geheel. Door onder de 

aanwezige vloeren aan de Jiggers takels op te hangen worden de trapezium gewalste 

staalplaten in de constructie gehesen. Aan de randen van de vloeren zullen ABS Jiggers 

geplaatst worden om de verbinding met de aanwezige vloeren te verwezenlijken en om 

de staalplaten extra ondersteuning te geven. De ABS Jiggers dienen Ievens als 

randbekisting. Omdat het vloersysteem op de constructie rust zullen de Jiggers tijdens 

de Wereldexpo niet vervuilt worden door uitstekende wapening. 
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De staalplaatbetonvloeren worden in een richting overspannen. De overige vloeren en 

dakvlakken zullen in twee richtingen de krachten naar de liggers overdragen. De overige 

vloeren worden voor de oplevering van de Wereldexpo vervaardigd. Hierdoor kunnen de 

350mm dikke vloeren samen met de liggers gestort worden en horizontaal als een stijf 

vlak werken. De openingen van 2, 7 meter bij 6,6 meter voor de verticale routing in het 

'Lichaam en Water' paviljoen zullen aan de vloerranden en de liggers voorzien zijn van 

ingestorte schroefhulzen. Na de Wereldexpo worden wapeningsstaven met 

schroefdraad in de huls gedraaid. Aan de uiteinden van de wapening worden 

koppelstukken gelast om zo de wapening door te Iaten lopen. Met het storten van beton 

wordt het dichtzetten van de openingen verwezenlijkt. Het gebruik van schroefhulzen 

zorgt ervoor dat de openingen tijdens de Wereldexpo vrij van wapening zal zijn. 

Het terrein van het gebouw is voor de Wereldexpo met zand opgehoogd. Deze laag van 

drie meter is echter niet voldoende draagkrachtig voor de fundering van het gebouw. De 

fundering van het ontwerp bestaat daarom uit funderingspalen die aan elkaar gekoppeld 

zijn met liggers voor de keldervloer. Omdat de omgeving een vrij moerassig gebied is 

zullen de funderingspalen negen meter diep de grond in gaan. De funderingspalen 

zullen direct onder de kolommen voldoende steun geven. Aan de dijk zijde zal een 300 

mm dikke betonnen wand in de dijk geplaatst worden als scheiding tussen de dijk en de 

installatieruimte. Deze wand wordt ondersteund door funderingsbalken en zal de 

horizontale krachtoverdracht via de liggers naar de rest van de constructie !open. 

Onder de badbassins en de vloervelden zullen de liggers in twee richtingen de krachten 

afdragen. Dit betekent dat de meeste vloeren een oplegging aan vier zijdes hebben. Als 

gevolg van het verdiepte badbassin zal de liggers 1300 mm lager liggen dan bij de 

vloervelden. Op plaatsen waar de verspringing van het ligger verloop niet bij een kolom 

aansluit zal de ligger onder doorlopen en boven tot de bassin rand opgehoogd zijn. De 

liggers zullen dan van hoogtes varieren. De constructie van het gebouw wordt op 

sommige plekken zichtbaar voor de verblijver en creeert hiermee een architectonisch 

aspect in het gebouw. 
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Materiallsatle 

In het gebouw creeert naaktheid een intieme sfeer. Badgasten gaan fluisteren en zullen 

niet gauw de aandacht trekken door te schreeuwen of te rennen. Het brengt een kalmte 

met zich mee, iedereen word! even kwetsbaar. Men hoeft niet zo op de hoede te zijn, 

het zal daarom makkelijker zijn om zich te richten op zichzelf en op de ongestoorde 

ervaring van het baden. Deze eigenschap van het baden zal ook zijn invloed hebben op 

de materialisering van het Zaragoza badhuis. Door het toepassen van enkele materialen 

en kleuren word! het gebouw neutraal en simpel gehouden. In deze omgeving kunnen 

de badgasten geheel tot rust komen. In het gebouw vormt lichaam het tentoongestelde 

stuk op een neutrale achtergrond. 

Schil 

De badbassins en de vloervelden als massa vormen het beeldbepalend element in het 

antwerp. Om de massaliteit te benadrukken word! de gevel bekleed met homogene 

glasvezelversterkte gevelpanelen. De kleur van deze panelen zullen antraciet 

uitgevoerd worden en zal hierdoor de zwaarte extra benadrukken. De 20 mm dikke 

panelen worden aan een onderconstructie bevestigd. De bekleding zal tot het verlaagde 

plafond lopen en samen met hetzelfde danker gekleurde plafond een geheel te vormen. 

De gevel en plafond vertegenwoordigen de massa van het gebouw. De panelen worden 

prefab vervaardigd en zullen voorzien zijn van gefreesde verband groeven. De panelen 

zullen blind op een onderconstructie worden bevestigd. Ook de volumes die in het 

gebouw geplaatst zijn en een geborgen functie hebben zullen dezelfde bekleding 

krijgen. 

Tussen de massa word! het gebouw voorzien van transparante delen. De zwaarte van 

de massa zal door het contrast duidelijker naar voren komen. Vanaf de vloer zal een 

strook van zelfreinigende dubbele isolatieglas de baders van uitzicht voorzien. De 

glasvlakken worden met een half structurele beglazingssysteem bevestigd. Hierdoor 

word! het glas met twee randen in een klassieke spanning geplaatst en de andere 

randen worden door kitvoegen dichtgezet. 

De verblinding van Iicht op de waterbaden als gevolg van toetredend zonlicht word! 

beheersbaar gemaakt door houten stijlen aan de bovenzijde te plaatsen. De Lariks 

houten stijlen zullen danker gelakt zijn om vochtopname te beperken. Tussen de stijlen 

zal beglazing komen om Iicht door te kunnen Iaten. In het gebouw zal de Iicht- en 

schaduwwerking van de stijlen een extra dimensie geven aan de ruimtes. Ook zullen de 

stijlen een akoestische werking hebben op de ruimte. In baden werkt het wateroppervlak 

namelijk spiegeld voor zowel Iicht en geluid. Door het toepassen van houten stijlen zal 

het weerkaatsing van geluid in de ruimte gereduceerd worden. 

Intern 

De betonnen waterbaden zullen met geglazuurde witte keramische tegels betegeld 

worden. Hierdoor vormen de baden intern een contrast met zijn schil en geeft het een 

beleving waarin baders in de massa baden. De tegels zullen in de waterbaden een 

afmeting van 10mm bij 10mm hebben en zullen als markering van de hoogte van het 

water een zwart gekleurde rand krijgen. Ook de treden van de baden zullen voorzien 

zijn van markeringsbanden. De baden zijn zo vormgegeven dat de passtukken van de 

tegels zonder snij afval inpassen. In het kruidenbad en heetwaterbad zal door zijn 

afmeting de structuur van de tegels fijner zijn. Met tegeJs van 5mm bij 5mm worden de 
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intieme ruimte betegeld. De kleuren van de betegeling zal voor deze baden elk anders 

zijn. De vloervelden van de zones zal dezelfde kleur wit als vloer betegeling krijgen, 

maar met een grotere afmeting en bewerkt met antislip. 

Op de plekken waar men liggend kan uitrusten is gekozen voor een ander materiaal. 

Een materiaal die warmte uitstraalt en de badgasten uitnodigt om even te rusten en te 

genie! van het uitzicht. Hier worden de vloeren met Twinson vloerbekleding bedekt. 

Twinson zijn planken, die uit 50% hout en 50% pvc bestaat. Door de combinatie van 

hout en pvc is het materiaal waterwerend en is het oppervlak vrij van oneffenheden 

zonder het uiterlijk van hout te verliezen. Hierdoor kunnen de baders met blote voeten 

veilig over de vloeren heen lopen. 

Het gebruik van Lariks dennenhout zal naast de kozijnen ook voor de bekleding van de 

sauna's, zonnebanken en massageruimtes gebruikt worden. Het lichaam van de baders 

zal door de houten bekleding warm omarmd worden. de bekledingsprincipe zal voor de 

drie functies gelijk zijn om de samenhang van de volumes te bewerkstelligen. 

De stroken zullen als een herkenningelement fungeren deze worden als een zwarte 

Ioper in het gebouw gelegd. Hierdoor blijft er een contrast tussen de stroken en de 

vloeren van de zones en refereren de stroken naar het grater geheel namelijk de massa 

waarop men loopt. De referentie van de massa heeft als gevolg dat hier de tegels het 

zelfde is als bij de gevelbekleding en zal dus een matte antraciet kleurige betegeling 

krijgen. 
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De volumes waar voornamelijk bergingen en kernen zijn gesitueerd worden 

onderscheiden van de andere functies door een witte kleur. De materialisering is 

voornamelijk ontstaan uit de vormgeving van het badgedeelte. De uitstraling van de 

verdiepingen van het badgedeelte zullen doorgezet worden naar de verdiepingen daar 

onder. 
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lnstalatie 

Voor de instaJJatie is er gekozen om Iucht toevoer en afvoer via he! verlaagde plafond te 

Iaten !open. De toevoer en afvoer van water zal onder de vloeren !open. Samen met 

de liggers, vloeren en plafonds vormen zij een element in het antwerp. 

lnstaJJatiekoker 

De instaJJatieruimte van he! gebouw bevindt zich in de kelder en op de begane grand. 

Aan de dijk zijde is voor de instaJJatieruimte raamstroken geplaatst om gematigde 

daglicht toe te Iaten treden. Met een totale hoogte van !wee verdiepingen worden 

instaJJaties geplaatst die nodig zijn voor de baden. De instaJJaties zijn bijvoorbeeld 

zandfilters, verwarmingsketels en circulatie pompen. Ook de benodigde installaties voor 

de rest van he! gebouw zal geplaatst worden in dezelfde ruimte. De instaJJatieruimte 

staat in verbinding met vier instaJJatiekokers. Via de instaJJatiekokers word! ook 

regenwater van het dak opgevangen en afgevoerd. De keuze om de instaJJatiekokers 

ook voor hemelwaterafvoer te gebruiken zal he! gevelbeeld ten goede komen. Pijpen 

nodig voor de afvoer zal dan niet aan de gevelzijde bevinden. De instaJJatiekokers zuJJen 

door de vloeren steken en de leidingen van aJJe verdiepingen verbinden met de 

instaJJatieruimte. De zones zuJJen elk een koker voor instaJJaties hebben. Ook de 

badbassins zijn elk gekoppeld aan een instaJJatiekoker. De stroken naast de baden zal 

bestemd zijn voor de water toe- en afvoer. In de strook is een balanstank aanwezig om 

de overgelopen water van de baden op te vangen. 

Ventilatie en verwarming 

Het verlaagde plafond in de ruimtes bieden plaats voor ventilatie kanalen en 

waterleidingen. De ruimte tussen onderzijde ligger en bovenzijde plafond bedraagt 350 

mm op de derde verdieping en 550 mm op de onderliggende verdiepingen. De 

schaarste aan kleding van de badgasten vraagt om een zorgvuldig ventilatie plan 

waarbij de luchtsnelheid niet te hoog en de temperatuur niet te laag mag zijn. De 

toevoer van verse Iucht zal daardoor de ruimtes gelijkmatig en voorverwarmd 

ingeblazen worden. De roosters voor luchttoevoer zal achier de gevel geplaatst worden. 

De koudeval bij geveldelen van glas worden hiermee bestrijd. Door de toepassing van 

een mechanisch ventilatiesysteem word! de temperatuur binnen constant gehouden. De 

afvoer van Iucht gebeurt ook in he! verlaagde plafond. De afvoer roosters worden zo ver 

mogelijk van de toevoer geplaatst. Dit om de circulatie van Iucht te optimaliseren. 

In he! gebouw word! in de vloervelden vloerverwarming toegepast die de ruimtes 

gelijkmatig op de juiste temperatuur kunnen brengen. Samen met voorverwarmde Iucht 

en vloerverwarming zullen de ruimtes hun constante klimaat behouden waar de 

bezoekers aangenaam kunnen verblijven. De baden vereisen verschiJJende 

watertemperaturen die in de instaJJatieruimte verwezenlijkt word!. Door middel van 

circulatie pompen word! water vanuit de instaJJatieruimte naar de baden op de 

bovenliggende verdiepingen gepompt. 
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6.3 Ontwe!p 'Uchaarn en Water' pavlljoen 

Omdat het paviljoen na de Wereldexpo als badhuis wordt gebruikt zal het paviljoen een 

fase in het bouwproces van het Zaragoza badhuis zijn. Het ontwerp van het 'Lichaam 

en Water' paviljoen komt daarom voort uit het ontwerp van het Zaragoza badhuis. De 

baden die als concept voor het ontwerp van het Zaragoza badhuis werd gebruikt zal als 

beeldbepalend element ook gebruikt worden voor het 'Lichaam en Water"paviljoen. Ook 

het 'Lichaam en Water' paviljoen zal zijn autonome vorm naar de omgeving uitdragen en 

hiermee zijn icoonfunctie vervullen. 

Tijdens de Wereldexpo worden de baden met de vloervelden gebouwd en doen dienst 

als expositieruimte. De baden en vloeren zullen voor de Wereldexpo kaal opgeleverd 

worden en bekleed worden met tijdelijke vloerelementen. Na de Wereldexpo worden de 

baden betegeld en gevuld met water. Met minimale middelen wordt een omgeving 

gecreeerd waarin de exposities gehouden kunnen worden. De gevel kent een open 

karakter en worden tijdens de transformatie met profielen en glas dicht gezet. De houten 

lamellen zullen tijdens de Wereldexpo voor schaduwwerking zorgen. Door een 

kolommenconstructie te gebruiken kunnen de scheidingswanden voor het badhuis na de 

Wereldexpo tussen de vloervelden opgebouwd worden .. De constructieve kernen en de 

installatiekokers zullen bij de oplevering van het 'Lichaam en Water" paviljoen aanwezig 

zijn. 
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Programma en routing 

Op de eerste verdieping bevindt zich de entree van het 'Lichaam en Water' paviljoen. 

Via de publieke stroken die ook voor het badhuis zijn gepland zullen de bezoekers het 

paviljoen betreden. De beautysalon en het fitnesscentrum zullen na de Wereldexpo 

operationeel zijn en worden om deze reden nog niet in het 'Lichaam en Water" paviljoen 

gepland. Door het later plaatsten van de vloeren voor deze aanvullende faciliteiten krijgt 

het paviljoen een open karakter, waarbij de kolommen- en liggerconstructie zichtbaar 

wordt voor de bezoekers. Om het 'Lichaam en Water' paviljoen toegankelijker te maken 

worden de stroken op de eerste verdieping uitgebreid. Dit gebeurt door een extra strook 

aan de dek zijde waar de kleedruimte voor het fitnesscentrum gepland staat te plaatsen. 

Een royale trap zal de bezoekers van laag 0 van het terrein naar de eerste verdieping 

leiden. In dezelfde strook wordt een extra verbinding gemaakt met het dek. De stroken 

zullen net als het dek van het stedelijk masterplan delen zijn die naar de omgeving 

uitreiken. 

Tijdens de Wereldexpo kunnen de bezoekers via vier toegangen de ontvangstruimte 

bereiken. Na het passeren van de balie en de toiletten komen de bezoekers van het 

'Lichaam en Water' paviljoen bij de eerste expositieruimte aan. In deze ruimte worden 

de bezoekers ingelicht over het onderwerp van de expositie. Deze ruimte zal na de 

transformatie bestemd zijn voor de kleedruimtes voor het Zaragoza badhuis. Via de trap 

aan de dijk zijde gaan de bezoekers naar de tweede verdieping. 

Op de tweede verdieping zullen de vier zones aanwezig zijn die ook in het Zaragoza 

badhuis aanwezig is. De zone van de toekomstige meditatieruimte zal op een later 

stadium gebouwd worden. De drie overige zones worden als expositieruimtes gebruikt. 



dhur,.- Llcha<~m en Walo:r pavll1oon 

De volumes die tijdens het Zaragoza badhuis als zonnebankunits en massageruimtes 

fungeren zullen na de Wereldexpo tussen de vloeren geplaatst worden. De 

bassinvloeren die na de transformatie als badvloeren dienen worden als verdiepte 

expositievloeren gebruikt. Het heetwaterbad en de geurbaden worden tijdens de 

Wereldexpo afgedekt met vloerdelen. Hierdoor vonnen zij samen met de dompelbaden 

een geheel met de vloervelden. De wanden van het heetwaterbad en geurbaden 

worden na de transformatie opgebouwd en bekleed. In de toekomstige baden worden 

tentoonstellingen gehouden over baden. Op de hoger gelegen vloeren zal het gebruik 

van water tentoon gesteld worden in drie soorten exposities. Het hygienisch aspect, 

recreatieve rol en culturele invloeden van water zullen elkaar in de exposities 

afwisselen. Via de stroken worden de bezoekers naar de derde verdieping geleid. 

De drie trappen, verdeelt in het gebouw, zijn zo vormgegeven dat zij ook een eigen 

identiteit hebben. Als losstaande elementen lijken deze tussen de vloeren geschoven te 

zijn. Hierdoor vormen de trappen naar de derde verdieping samen met de stroken een 

herkenningselement in het gebouw. Tijdens de transfonnatie worden de trappen 

verwijderd en worden de trappengaten dichtgezet. De verticale routing van het Zaragoza 

badhuis zou dan via de twee kernen lopen. De liftschachten die tijdens het gebruik van 

het Zaragoza badhuis de bezoekers naar de eerste verdieping brengen en van de 

eerste verdieping naar de bovenliggende lagen brengen worden tijdens de Wereldexpo 

beiden gebruikt om de mindervalide bezoekers naar aile lagen te vervoeren. 

De derde verdieping van het "Lichaam en Water" paviljoen zal de expositie over het 

gebruik van water voortzetten. De zones op de tweede verdieping worden in de derde 

verdieping overgenomen. Ook hier worden de toekomstige badvloeren gebruikt voor de 

exposities van baden. Op de derde verdieping zal deels de expositie in de openlucht 

plaats vinden. Vanuit deze zone kunnen de bezoekers in de open Iucht van de uitzicht 

op de Ebro genieten. De rasulruimte en het stoombad voor het Zaragoza badhuis zal 

gebruikt worden om bewegende beelden te projecteren. Na de transfonnatie zullen de 

rasulruimte en het stoombad worden voorzien van indelingen en worden overige 

volumes voor het naakte deel in het gebouw geplaatst. Na de derde verdieping bezocht 

te hebben dalen de bezoekers via dezelfde weg af naar de eerste verdieping of de 

begane grond. 
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Programma 'Lichaam en Water' paviljoen 

Restaurant 

1. Zitgedeelte 

2. Bar 

3. Keuken 

'Lichaam en Water' paviljoen 

4 . 

5. 

6. 

Ontvangstruimte 

Toil etten 

Personeelsruimte 

7. lnleidende expositie 

B. Baden 

9. Culturele invloeden van water 

10. Recreatieve rol van water 

11. Hygienisch aspect van water 

12. Projectieruimte 
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Expositiewanden 

Door de tijdelijke karakter van de Wereldexpo is het noodzakelijk om een demontabele 

en simpele scheidingsprincipe te gebruiken voor de tentoonstellingen. Ook de open 

karakter van een paviljoen zal meegenomen moeten worden in het ontwerp. Seiden 

vormen een vereiste voor de expositiewanden in he! 'Lichaam en Water' paviljoen. 

Voor de vormgeving van de scheidingen is gekozen om de spiegeling van het watervlak 

als concept te gebruiken. De spiegeling van water begin! op he! vloeroppervlak en zal 

geprojecteerd worden op de plafonds. Oil natuurlijke verschijnsel zorgt voor een speelse 

werking van Iicht en schaduw. Oil idee zal zich vertalen in een constructie die 

opgebouwd is uit kunststofkabels en staten rails. Over de vierkante vlakken worden 

patronen van water gelegd om vervolgens de belijning van de rails te bepalen. De 

kabels worden tussen de baden, vloeren en plafonds gespannen. Hierdoor wordt een 

sierlijke belijning van expositiewanden verkregen. Langs de wanden komen ook banken 

te staan die dezelfde lijnen volgen als de expositiewanden. Door de kabels met een hart 

op hart afstand van 400 mm tussen constructie te spannen creeer je ruimtes die 

omkaderd zijn en loch voldoende doorkijk hebben. De geexposeerde stukken kunnen 

vervolgens aan de kabels gehangen worden. In de expositieruimte is ook plaats 

gemaakt om naast afbeeldingen objecten in de ruimte te plaatsen. In de kabelwanden 

worden openingen gemaakt om de bezoekers toegang te bieden tot verschillende 

ruimtes. Het geheel van kabels zal over aile verdiepingen van het gebouwen doorlopen 

en genereert hiermee een samenhangend geheel. De stroken die de zones van elkaar 

onderscheiden zal de doorlopende expositiewanden doorbreken. Bezoekers van het 

"Lichaam en Water" paviljoen worden gedurende hun verblijf gereflecteerd op de 

waarde van water. 

73 

Concept voor expositiewanden 

Massa 

De massa die de vloervelden en baden representeren zullen ook bij het 'Lichaam en 

Water' paviljoen een beeldbepalend element zijn. De gevels van het paviljoen zijn in aile 

zijdes gelijkwaardig. Onderscheid tussen de voorgevel en de achtergevel is in het 

ontwerp niet te maken. Het is een gevel die van de ene zijde doorloopt naar de andere 

zijdes. Door deze bewuste ontwerpkeuze worden het boulevard en plein gelijkwaardig 

beschouwd en vormt het ontwerp een autonoom object. 

De bezoekers kunnen tijdens de Wereldexpo in de toekomstige baden zakken om de 

expositie over baden te bezichtigen. De afdaling in de massa wordt tijdens de 

Wereldexpo geaccentueerd door de vormgeving van de balustrades. Een balustrade 

bestaande uit balusters en een leuning, voorkomt dat mensen van een hoger gelegen 

vloer vallen. De leuning van de balustrade geeft in het ontwerp een beweging weer. Een 

beweging die gemaakt wordt achier de gevel, namelijk het afdalen naar de baden. De 

balustrades worden na de Wereldexpo vervangen door ramen, behalve bij het 

buitenbad. Oil versterkt het beeld waarin de bezoekers en baders in de massa zakken 

en word! de aanwezigheid van baden benadrukt. 
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6.4 Ultwertdng 

Hierna volgen de ontwerptekeningen. 

Zaragoza badhuis 

Plattegronden 

Aanzichten 

Doorsnede 

Details 

schaal 

Kelder 1:250 

Begane grand 1 :250 

Eerste verdieping 1 :250 

Tweede verdieping 1 :250 

Derde verdieping 1 :250 

Dakvlak 1 :250 

Noord gevel 

Oost gevel 

Zuid gevel 

Westgevel 

A-A 

Fragment 

H01 - H02 

1:250 

1:250 

1:250 

1:250 

1:250 

1:100 

1:20 

V01- V02- V03 - V04 1:20 

'Uchaam en Water' paviljoen schaal 

Plattegronden Eerste verdieping 1:250 

Tweede verdieping 1:250 

Derde verdieping 1:250 

Aanzichten Noord gevel 1:250 

Oost gevel 1:250 

Zuid gevel 1:250 

West gevel 1:250 
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Zaragoza badhuis 
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Zaragoza badhuis 

Plattegrond eerste verdieping A-A 

• 

• 

1 

• 

• 

2 
A-A 

• • 

• 

3 

U[J A 

8 

• • G 

D 

E 

• F 

5 6 

schaal 1:250 



Zaragoza badhur:,- ·Lrchaal11 en Water pavliJOOr'l 

"'-'~-=- m ••alD1 

Zaragoza badhuis 
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Zaragoza badhuis 

Plattegrond derde verdieping A-A 
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Zaragoza badhuis 
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Zaragoza badhuls 

Aanzicht noord gevel 
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Zaragoza badhuls 

Aanzicht oost gavel 
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Zaragoza badhuls 

Aanzicht zuid gevel 
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Aanzicht west gevel 
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Zaragoza badhuis 

Doorsnede fragment 

Fibre C geex!nJdMtde glasvezetversletkle 
belonnen gevelpe1'184en 
k!eur: .nvert antniC:iel 
elmetingpalroon: 100.200mm x 800-1600mm 
spouw en ondeltlonstruc:t. 30mm 
waterl<...cle lug 
lhennuscha ,_be 100mm 
dlwnprllmlt*lde leag 

Tranaluoenle rooeleiS aan raamprofiel bevesligd 
kfeur; grija ---
hoogte 30 meuwijdle 100x100 

Half-aii\JciUrale beQ!az~ 
oaolerende hOograndemenl beQI&Lng 
almeling. 10mm • 12nvn SCXll"" • 
aluminoum gez.el profiel 
algewerl<l mel aluminium khklijslen 
afmeling: 5mm dik 

larika gelekl houlen kozijMn 
k!eur. danker bruin 

I 
afmebng: balken van 70mm x 210mm -------,'-1 

70mmx330mm 
h.o.h. 400mm 

I 
lichtbelonnan gevelelamanten 
aan u•latndo van vloeran 
en h!IQOOI brMistigd 
150mmdok 

wellllbra'ldl lug 
EPS ltallllie materiaal 100mm • 255mm al8chotisolalle 
damprammende laag 
betondak 2SOmm mel ingeslorte conslruclieltgger 700 x 400 

Slonker karamisch geglazuurde legale 
kleur: held-1. diepanlrllclel 
afmeling. 100mm x 100mm 10mm dik 

l:leloMin .._ 350 11'111 mel 
ingMIDM~ 800x400 

a~20mm 

'11-rming 70mm 
g8lnlergroardo alimdeck '110818YSI08m op beslaando bolonnon 1-ggers 
280esb :.ggera gecombi.-d mel comllor 210 hoge alaalplaten 

afwerl<vloe< 20mm 
vtoerverwenning 70mm 
gelnlorg<Mrde 11imdeck ~_, op 
280aab loggers gecombl...-d m comllor 210 

I Ecophon Sombre pialondpanMI hOge dichlheid glaswol a~ mel giaalll._ 
kleur: zwet1 
afmebng: 800mm x 800nvn 40 mm dok 

I 
dOor1opencM gezel etu1111nium bakgool 
27Smm 

do011opende ove~oop goot 
300mm diep 
aldekrooaler 200mm breed 

TIM11100 geextrudMrde houi·P'IC composietslripa 
kleur abnkOOSbJ\itn 

150mm max 6000mm 20mm dok 

vanaagd plalond 111v insllllabe 1 000mm 

' 

cellanbelonnen wand 150 mm 
afgewerkt mel wand bekleding 30mm 

alweri<leag mel 11'-oerverwarm<ng 70nvn dok 
belonnen vtoer 350 mm mel 
fngeslolte 800 X 400 

I 

schaal 1:100 
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Zaragoza badhuls 

Detail H01- H02 

- cellenbetonnen wand 1 00 mm 
- afgewerkt met wandbekteding 20mm 

- glasvezelversterkte betonnen gevelpanelen 20 mm 
- gelijmd en voorzien van groeven 
- spouw en onderconstructle 30mm 
- waterkerende laag 
- isolatie 100mm 
- dampremmende laag 
- lichtbetonnen gevelelement 

aan uiteinde van vloeren en Jiggers bevestigd 
150mm dik 

- half-structurele beglazingssystemen 
- in sponning houten kozijn en u profiel gepla< tst 

- cellenbetonnen wand 1 00 mm 
- afgewerkt met wandbekleding 20mm 

- glasvezelversterkte betonnen gevelpanelen 20 mm 
- gelijmd en voorzien van groeven 
- spouw en onderconstructie 30mm 
- waterkerende laag 
- isolatie 1 OOmm 
- dampremmende laag 
- lichtbetonnen gevelelement 

aan uiteinde van vloeren en Jiggers bevestigd 
150mm dik 

- donker gelakt lariks kozijnen 

- zelfreinigende isolerende hoogrendement bt_glazing 
- kleur: donker bruin 
- afmeting: balkan van 70mm x 300mm h.o.h. 400mm 

- afmeting: 10mm- 12mm spouw- 8mm 

schaa/1:20 



Zaragoza bad 

Zaragoza badhuls 

Detail V01 

- half-structurale beglazingssystemen 
- in sponnlng houten kozijn en u proflel geplaatst 
- zelfreinigende isolerende hoogrendement beglazing 
- afmeting: 10mm- 12mm spouw- 8mm 

- glasvezelversterkte betonnen gevelpanelen 20 mm 
- gelijmd en voorzien van groeven 
- spouw en onderconstructie 30mm 
- waterkerende laag 
- isolatie 1 OOmm 
- dampremmende laag 
- gestorte betonnen badwand met afvoergoot 500mm 

- inwerk gestorte betonnenvloer 350mm 

- lichtbetonnen gevelelement 
aan uiteinde van vtoeren en liggers bevestigd 
150mm dik 

- Stonker keramisch geglazuurde tegels 
- kleur: helderwit, diepantraciet 
- afmeting: 100mm x 100mm 10mm dik 
- cementlaag15mm 
- betonnen badwand of badvloer 

sa a 
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Zaragoza badhuls 

Detail V02 ~ 100 150 JO 
- 2 laags bitumen dakbedekking 

- glasvezelversterkte betonnen dakrand - waterkerende laag 
- kleur: zwart antraciet - EPS isolatie materiaal100mm- 255mm afscholisolatie 

- dampremmende laag 
- betondak 250mm met ingestorte constructieligger 700 x 400 

- glasvezelversterkte betonnen gevelpanelen 20 mm 
- gelijmd en voorzien van groeven 
- spouw en onderconstruclie 30mm 
- waterkerende laag 
- isolatie 1 OOmm 
- dampremmende laag 
- lichtbetonnen dakrand op dak bevestigd 150mm 

- half-structurele beglazingssystemen 
- in spanning houten kozijn en u profiel geplaatst 
- zelfreinigende isolerende hoogrendement beglazing 
- afrneting: 10mm- 12mm spouw- 8mm 

- doorlopende gezet aluminium bakgoot 275mm 

- betondak 250mm met ingestorte constructieligger 700 x 400 

8/ schaa/1:20 
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Zaragoza badhuls 

Detail V03 - V04 

II. 

- glasvezelver. ;tericte betonnen gevelpanelen 20 mm 
- gelijmd en vc orzien van groeven 
- spouw en on Jerconstructie 30mm 
- waterkerend•' laag 
- isolatie 100mm 
- dampremme~lde laag 
- lichtbetonnen gevelelement 

aan uiteinde van vloeren en liggers bevestigd 
150mm dik 

- h< 11-structurele beglazingssystemen 
- in sponning houten kozijn en u profiel geplaatst 
- ulfreinigende isolerende hoogrendement beglazing 
- afmeting: 1 Omm - 12mm spouw - Bmm 

- Lariks gelak1 houten kozijnen 
- kleur: donker bruin 
- afmeting: bovendorpel70mm x 210rrm 

kalf 80mm x 300mm 

- afwerkvloer 20mm 
- vloerverwarming 70mm 
- geintergreerde slimdeck vloersy steem op bestaande betonnen liggers 
- 280asb liggers gecombineerd rr et comflor 21 0 hoge staalplaten 

8B 
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'Lichaam en Water' pavlljoen 
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·uchaam en Water· pavlljoen 

Aanzicht noord gevel 
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"Lichaam en Water· pavlljoen 

Aanzicht oost gevel 
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·uchaam en Water· pavlljoen 

Aanzicht zuid gevel 
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'Lichaam en Water· pavlljoen 

Aanzicht west gevel 
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Zaragoza badhuis 
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Pr 

7 Conclusie 

Masterplan 

Na een proces van onderzoeken en ontwerpen is dit het uiteindelijke product van mijn 

afstuderen. Het ontwerpproces began met de vormgeving van het masterplan. Het 

bestaande masterplan werd kritisch geanalyseerd. De stedenbouwkundige opzet van 

het de afstudeeropdracht bestond uit een compact terrein grenzend aan de Ebro rivier 

en omsloten door de tweede ringweg. Tevens bevatte het plan een overkoepeld dak 

waaronder de bezoekers in de schaduw konden lopen. De paviljoens baden weinig 

variatie en Ianden werden in hokjes geplaatst die vrijwel geen architectonische waarde 

hadden. Na de herbestemming van de Wereldexpo werd in het bestaande plan het 

gebied gebruikt voor kantoren en winkels. 

De aanwezige kwaliteiten van het bestaande plan voor de Wereldexpo is uiteindelijk 

meegenomen naar een verbeterd masterplan. In het nieuwe masterplan wordt de 

compacte stedenbouwkundige opzet gebruikt in combinatie met een dek in plaats van 

een dak. Door het gebruiken van een dek wordt de samenhang van het terrein 

versterkt. Gebouwen kunnen op meerdere lagen benaderd worden. Voetgangers 

kunnen op het dek het gebied verkennen en het dek biedt tevens schaduw voor de 

bezoekers op laag 0. Door lijnen te trekken die het dek van sleuven voorziet ontstaat er 

op laag 0 een lijnenspel van Iicht en schaduw. De interactie op het Wereldexpo terrein 

wordt hiermee versterkt. 

De verdeling van Ianden in klimaatzones is in het verbeterd masterplan in stand 

gehouden als gevolg van de beperkte oppervlakte van het gebied. De gebouwen op het 

terrein zullen echter elk een autonome vorm hebben die als objecten in het terrein zijn 

geplaatst en een icoonfunctie vervullen. Door de aanwezigheid van verschillende 

architectonische objecten op het Wereldexpo terrein wordt het gebied een verzameling 

van architectonische "bonbons in een bonbondoos·. Ook de verbinding met laag 0, het 

dek en de dijk zal via de paviljoens lopen. Hierdoor krijgen de gebouwen op het 

Wereldexpo terrein een functie als verbinding tussen de verschillende lagen. 

Na de Wereldexpo zal een herbestemming van het gebied inwerking treden. Het gebied 

zal bestemd zijn voor een culturele campus. Door transfonnatie van het paviljoen wordt 

het badhuis verkregen. Het stedenbouwkundige opzet zal in grate lijnen niet 

veranderen. Het dek blijft autovrij en zorgt voor interactie tussen de lagen. Ook het spel 

van Iicht en schaduw zal aanwezig zijn na de herbestemming. De parkeerplaatsen voor 

de bezoekers worden na de transfonnatie verplaatst naar de kavels van de gebouwen. 

Het parkeerterrein in het Meanderpark wordt terug gegeven aan de natuur. Laag 0 zal 

op de culturele campus bestemd zijn voor voetgangers en voor 

eenrichtingsautoverkeer. 

Het programma van de herbestemming zal een aanvulling voor de stad Zaragoza zijn. 

De compactheid van het stedelijk blok in de meander van de Ebro rivier, het dek en de 

autonome vonnen van de verschillende gebouwen vormen de ingredienten voor dit 

uniek masterplan. Het plan is uniek door de ligging, de samenhang van het terrein en 

door de tweezijdige programmering. Het terrein blijft na de herbestemming een erkende 

plek waar cultuur, educatie en recreatie samen het programma vormen. 
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Ontwerp 

0 nderzoeksvraag: 

Hoe geef ik een gebouw vorm die zowel de functie van een paviljoen a/s badhuis kan 

vervullen, zonder de pragmatische eisen van de !wee functies te schenden? 

De vormgeving van een gebouw die eerst een paviljoen en vervolgens een badhuis 

huisvest is het product van de afstudeeropdracht. Het thema van de Wereldexpo is 

gerelateerd aan water en daarmee ook de exposities in mijn paviljoen. Het 'Lichaam en 

Water' paviljoen zal het gebruik van water aan de bezoekers tonen. Oak na de 

transformatie van het paviljoen blijft het gebouw zijn relatie met water houden. In het 

Zaragoza badhuis wordt het gebruik van water in praktijk gebracht. Niet aileen de 

functies van beide gebouwen hebben een connectie met water, ook de vormgeving van 

het antwerp is daaruit ontstaan. 

Het concept voor het antwerp is voortgekomen uit de vormgeving van waterbassins van 

het Zaragoza badhuis. Door de massa van baden en vloeren als beeldbepalend 

element te gebruiken, word! de aanwezigheid van water getoond aan de voorbijganger 

en de verblijver van het gebouw. Het gebouw beeld zijn functie uit door middel van 

gestapelde baden. De baden worden tijdens de Wereldexpo gebruikt voor exposities 

over baden die verdiept in de vloeren liggen. Door de contouren van de massa van de 

ene zijde door te Iaten lopen naar de andere zijdes krijgt het gebouw een autonome 

vorm. Een architectonische vorm die anders is dan de omgeving waarin het staat. Het 

architectonisch object zal daardoor herkend worden als het 'Lichaam en Water' 

paviljoen tijdens de Wereldexpo en als het Zaragoza badhuis op de culturele campus. 

Uit het onderzoek over paviljoens blijkt dat de bouwfysische eisen voor het 'Lichaam en 

Water' paviljoen minder zijn dan van een badhuis. Het open karakter van een paviljoen 

geeft de aanleiding om het 'Lichaam en Water' paviljoen in een fase van het totale 

bouwproces te plannen. De constructiekernen en instailatiekokers zuilen dan aanwezig 

zijn om het gebouw staande te houden en vloeren worden voorzien van tijdelijke 

vloerelementen. De fase waarin de vloeren, bassins en dak samen met de liggers 

gestort worden betekend de oplevering van het 'Lichaam en Water' paviljoen. Om het 

open karakter van het gebouw te versterken worden enkele vloerdelen van het 

Zaragoza badhuis niet gebouwd voor het 'Lichaam en water' paviljoen. Hierdoor wordt 

de constructie van het gebouw zichtbaar voor de bezoekers. Tijdens de transformatie 

worden de overige vloeren met behulp van staalplaatbetonvloeren verwezenl ijkt. 

De routing van de tweede verdieping naar de derde verdieping in het 'Lichaam en 

Water' paviljoen verloopt via drie trappen. Door schroefhulzen in de vloeren en liggers 

te storten kan doorlopende wapening voor het dichten van het trappengat gerealiseerd 

worden. Na het dichten van de trappengaten en de toevoeging van de 

staalplaatbetonvloeren kan er begonnen worden met de indeling van het Zaragoza 

badhuis en kan vervolgens de gevel met glas dichtgezet worden. 

De tijdelijkheid van de exposities word! in het antwerp vertaald naar een demontabele 

scheidingsconstructie voor de expositiewanden. De vormgeving van de 

expositiewanden is ontstaan uit de spiegeling van water. Oak voor de expositiewanden 

is water een belangrijk uitgangspunt. Door de spiegeling van het watervlak met het 

plafond te verbinden ontstaat er een lijnenspel die de lagen in verschiilende 

expositieruimtes kan verdelen. De expositiewanden zuilen over aile lagen lopen en 

zullen de ruimtes sierlijk vormen. De expositiewanden worden na de Wereldexpo 
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afgebroken en kunnen de wanden voor het Zaragoza badhuis tussen de vloerdelen en 

badbassins opgebouwd worden. 

De onderzoeksvraag word! beantwoord door het 'Lichaam en Water' paviljoen te 

beschouwen als een fase in het totale bouwproces van het Zaragoza badhuis. Door een 

overkoepelend concept te gebruiken die beeldbepalend is worden beide functies 

mogelijk in een antwerp. De aanwezigheid van water word! afgebeeld als massa die 

boven de vloeren zweven. Ook de expositiewanden voor het 'Lichaam en Water' 

paviljoen zijn ge"inspireerd door water. De massa's zullen tijdens de Wereldexpo te 

bewonderen zijn als ruimte voor exposities van baden en in de herbestemming als 

baden functioneren. De tijdelijkheid van het paviljoen zorgt voor een antwerp die 

transformatie mogelijk moet maken. Vloeren worden geplaatst door staalplaatbetonvloer 

systemen. Trapgaten worden dichtgezet met behulp van wapening in schroefhulzen. 

Tijdens de Wereldexpo worden tijdelijke demontabele expositiewanden tussen de 

vloeren en baden geplaatst en zal na de Wereldexpo worden voorzien van wanden en 

gevels. Hiermee wordt een autonoom gebouw vormgegeven die de functies van een 

paviljoen en een badhuis kan vervullen. 



8 Reflectie 

Het afstudeeratelier bestaande uit veertien jonge architecten zorgden voor vele 

discussies. Bij de analyse van het bestaande masterplan en het vormen van een nieuw 

masterplan ontstond een lange reeks bijeenkomsten waarin het plan besproken werd. 

Om een evenwichtig masterplan te krijgen was het belangrijk om tijdens de 

bijeenkomsten goed te luisteren en eigen ideeen te beargumenteren. Uiteindelijk is er 

een resultaat behaald waarin het masterplan voor iedereen bevredigend was . 

Het proces waarin ik mijn ontwerpend vermogen heb ontwikkeld heeft een lange duur 

gekend. Het afstuderen ging vrij moeizaam. Met aileen twee maanden stage in Hong 

Kong vond ik me zelf niet bekwaam om in de praktijk werkzaam te zijn. lk had het idee 

dat ik nog niet klaar was om af te studeren. AI gauw ben ik in de vakantie terug naar 

Hong Kong gegaan om bij mijn stagebedrijf werkzaamheden te doen. Eenmaal terug in 

Nederland ben ik gaan solliciteren bij architectenbureaus. lnmiddels ben ik anderhalf 

jaar werkzaam bij het architectenbureau BouwhulpGroep en heb ik genoeg ervaring 

opgedaan om de eerste stap te zetten naar een full-time baan. 

Terugkijkend op de uitgewerkte materialen besef ik dat vele dingen niet in het verslag 

zijn verwerkt. Het uitgewerkte niveau is meer dan wat nodig is. Het modeleren in 3D 

studio max heeft bijvoorbeeld veel tijd gekost. Het gebruiken van aile getekende 

wanden om het 3D model te maken was voor het renderen niet noodzakelijk. In de 

toekomst zal eerst de benodigde impressiebeelden in kaart gebracht moeten worden 

om aan de hand daarvan de 3D model te maken. Ook het tekenwerk van het antwerp is 

op een grotere schaal uitgetekend. De detaillering is in elk plattegrond verwerkt en er 

zijn meerdere details uitgewerkt. Omdat de schaal van de plattegronden 1 :250 is en een 

selectie van de details worden gepresenteerd kon de uitwerking eerder afgerond 

worden. 

Bij het afstuderen heb ik een gevarieerde vaardigheid ontwikkeld om het antwerp te 

presenteren. Het gebruiken van schetsen, maquettes, autocad, 3D studio max en 

photoshop hebben allemaal bijgedragen geleverd aan de uitleg van het antwerp. Door 

de wisselwerking tussen technieken om het antwerp te verduidelijken word! het 

ontwerpproces door verschillende manieren be"invloed. De vaardigheid om duidelijk 

beeldmateriaal te maken is een competentie die ik in de praktijk nog vaak nodig zal 

hebben. 
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Bijlage 

Essay 

Aanwezigheid van hot andere 

Met het bouwen van een onderkomen voor de mens is er een grens ontstaan tussen 

buiten en binnen. Buiten vol van klimatologische invloeden en gevaartes word! 

gescheiden van het behaaglijke en het veilige binnen. Het omkaderen van de 

binnenruimte betekent ook het direct definieren van de buitenruimte. Zelfs bij kleding is 

deze scheiding te ervaren. Van het beschem1en tegen weersinvloeden door een wam1e 

winte~as tot jezelf differentieren van anderen door uniformen te dragen zijn vom1en van 

grenzen trekken. Ook de nu zo populaire mp3 spelers hebben als kenmerk dat men 

daarmee kan afzonderen van de omgeving. Deze apparaten leiden er toe dat men 

zonder een fysieke grens zich in hun eigen betrouwbare omgeving begeven. Kortom we 

komen in het dagelijks Ieven steeds in aanraking met grenzen. In dit hoofdstuk wordt 

het volgende onderzoeksvraag beantwoord: 

Waarom zijn er grenzen en hoe kan de architect daarop reageren? 

Wat is eon grens? 

Om de onderzoeksvraag in het essay te kunnen beantwoorden moe! men eerst weten 

wat grens eigenlijk is. Zonder de term grens te begrijpen is het verklaren van de 

aanwezigheid van de grens en de ontwerphouding van de architect daarop niet 

mogelijk. 
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Uit de omschrijvingen van het woord grens blijkt dat enerzijds grens beschreven word! 

als een verbinding met twee eenheden, anderzijds als een breuk, een eind. De 

benadering van de grens word! in het eerste geval als tweezijdig gezien. Grens word! 

namelijk gezien als een scheidingslijn tussen twee eenheden. De twee eenheden aan 

de grens worden benoemt en erkent. Het scheiden leidt tegelijkertijd tot een verbinding 

van de twee eenheden. Grens is zowel de scheiding als de verbinding van de twee. Dit 

paradoxale karakter is de kerneigenschap van de grens. Seide eenheden zijn 

noodzakelijk om de grens te kunnen te rechtvaardigen. Grens is zowel de rand van het 

ene als de rand van het andere, waardoor de grens wordt beleefd als een ambigu 

gegeven. De twee eenheden kunnen we associeren met binnen en buiten, privaat en 

publiek, controle en vrijheid. 

In het tweede geval wordt de grens enkelzijdig benaderd. De zijde waarin men begeeft 

wordt afgebakend door een rand of .limiet, die zich afzondert van de andere zijde. 

Binnen de afbakening is er controle. Het ene is waar men zich in begeeft, het andere 

wordt niet erkent. Dit is een grens waarbij de hoeveelheid of waarde niet overschreden 

mag worden. Het overschrijden van die grens heeft nadelige gevolgen. De 

snelheidslimiet en een rand van een afgrond zijn hiervan simpele voorbeelden. 

Toch is bij de enkelzijdige benadering, net als bij de tweezijdige benadering de 

aanwezigheid van het andere noodzakelijk om de grens tot stand te Iaten komen. Het 

snelheidslimiet op de snelweg is 120 kilometer per uur, overschrijding van de snelheid 

Ievert een boete op. Bij het voorbij gaan van de rand van een afgrond is een val in de 

diepte het gevolg. 



De mens bepaalt de grens en kan de grens uit zijn metastabiele stand halen. De 

dynamiek die de grens in zich heeft, is goed te verwoorden in een Engelse vertaling van 

grens, namelijk 'frontier'. 'Frontier' afkomstig uit het Ieger duidt op een lijn van 

weerstand en conflict en heeft naar buiten gerichte drang. De grens lijkt met ons mee te 

bewegen. Door de dynamiek is de grens meer dan aileen een lijn. Grens kunnen we 

zien als een (buffer)zone. Een natuurlijke grens duidt op een scheiding door een 

landschapselement. Een berg bijvoorbeeld scheidt twee gebieden, maar is zelf ook een 

gebied. 

Het overschrijden van de grens roept een bepaalde spanning op. De spanning is terug 

te vinden in onze taal. Op de grens van Ieven en dood, geen grenzen kennen en 

grenzen verleggen zijn voorbeelden die de spanning weergeven. De spanning vormt 

zich rond de grens en bij overschrijding en verplaatsing van die grens. 

Nu er duidelijkheid is over de betekenis van het woord grens is het mogelijk om het 

onderzoeksvraag van dit essay te beantwoorden. Het onderzoeksvraag is opgebouwd 

uit twee delen en zullen hierna afzondertijk worden behandeld. 

Waarom zijn er grenzen? 

De oorsprong van begrenzen is het binnenhouden van het gewenste en het buiten 

houden van het ongewenste. Het buiten vol van weersinvloeden en gevaar word! 

gescheiden van het binnen, dat behaaglijk en veilig is. Deze scheiding begint al voordat 

we ter wereld komen. Als embryo groeien we in negen maanden uit tot een foetus in de 

baarmoeder. De eerste grens die we dus als mens beleven en waarin we ons veilig 

voelen is de baarmoeder. In de baarmoeder ervaren we slechts geluiden en schaduwen 

van de wereld daarbuiten. 

Eenmaal op aarde hebben we de natuurlijke drang om dingen te scheiden. Door dingen 

te scheiden creeren we een wereld waar we dingen buiten kunnen houden. Dit is mijn 

achtertuin en niet die van de buurman en dit is mijn kamer, dus wil ik het naar mijn 

smaak inrichten zijn voorbeelden die de grenzen doen ontstaan. Binnen de begrensde 

ruimte creeert men zijn eigen wereld; Een wereld van huiselijk geluk; de 'illusie' 

gescheiden van de 'realiteit'. Het scheiden en daarmee ook het begrenzen is dus 

noodzakelijk voor afbakening van controle, bezit en veiligheid. Grenzen dienen het 

ongewenste buiten te houden. Een duidelijk voorbeeld hiervan zijn oude stadsmuren. 

Oude stadsmuren hebben de functie om de stad als terrein af te bakenen en Ievens om 

zijn inwoners te beschermen van de gevaren buiten de stad. 

Naast het ontstaan van de grens om het ongewenste buiten te houden komt de grens 

voort uit het onderbrengen van het lichaam. Onze aanwezigheid als mens in een ruimte 

roept meteen een voorstelling op die met het gebruik en activiteit te maken heeft. Het 

lichaam van de mens kent vele activiteiten. We werken op kantoor, eten in een 

restaurant en slapen thuis in ons bed. Om activiteiten te kunnen doen moeten grenzen 

getrokken worden. Een pad bijvoorbeeld begeleidt de voetgangers over het terrein, 

zodat het gazon intact blijft. Hiermee word! het !open van het lichaam omkaderd. Als 

lichaam bevinden we ons altijd in en rond objecten. Lichamen claimen de ruimte, waarin 

ze begeven en bepalen daarmee de grenzen van de ruimten. Het lichaam gaat een 

interactieve relatie aan met de grens. Een raam bijvoorbeeld is het bieden van zicht en 

lichttoetreding. De aanwezigheid van een deur is het suggereren van een doorgang 

naar een achterliggende ruimte. We leren ons lichaam kennen door interactie met 
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objecten en andere lichamen. Het lichaam is poreus en permeabel. We nemen de 

omgeving in ons op en reflecteren deze ook weer op de omgeving. Hierdoor weten we 

of we in een badkamer of woonkamer begeven. 

Een andere manier om aan te geven waarom er grenzen zijn, is het ordenen van dingen 

om ons heen. Het ordenen van dingen is nodig om de wereld, in zijn omvang, te kunnen 

begrijpen en het Ieven te structureren. lets begrijpen betekent dat iets tot je 

referentiekader behoort. De referentiekader hebben we nodig als houvast voor de 

betekenis en functie van dingen. Begrijpen is verbonden met het verstand. Denken is 

ordenen en daarom een vorm van grenzen trekken. 

"Oat wil zeggen he! bestaan waarin onze gees! haakjes aanbrengt en het even tussen 

haakjes zet om he! ander beter te begrijpen. In he! echt zijn ze innig met elkaar 

verbonden. "' 

De separatie en verbondenheid van de dingen is ook in het boek "Architecture inside 

out" te lezen: 

"There is a reality but there are no things, no trees, no birds. The pa!!erns are what we 

create. As we focus on a particular pa!!ern and then cut out from the rest, it becomes an 

object. Once the object is 'cut out' it may be viewed more or less independently from 

other objects. "2 

Het objectiveren van de omgeving en dus het begrenzen van ons denken maakt de 

omgeving verwerkbaar voor ons begrip. Daardoor kunnen we onderscheid maken 

tussen een pen, een potlood en een gum. 

"De bewoner en verblijver gebruiken he! gebouw om te wonen, te werken, als prothese, 

als :Je of 4• huid fer bescherming tegen een buitenwereld, als ordening van he! dagelijks 

Ieven en als ordening voor he! geheugen. "3 
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De grens is een wezenlijk dee! van ons bestaan en is diep geworteld in het mens zijn en 

zijn omgeving. Mensen scheiden om het ongewenste te weren van het gewenste. We 

zoeken bescherming tegen de buitenwereld. Daarnaast vraagt het lichaam om grenzen. 

De dagelijkse activiteiten die we als mens uitoefenen kunnen niet worden uitgevoerd 

zonder begrenzing. De hiervoor genoemde redenen van de grens is fysiek van aard, die 

de grens vanuit beide kanten rechtvaardigen. Het denken creeert mentale grenzen en 

zijn grenzen die voortkomen uit het ordenen. Het ordenen zorgt voor een overzicht die 

nodig is om dingen om ons heen te kunnen bevatten. 

Ondanks dat we begrenzen om vat te krijgen op het denken en het doen, lijken de 

grenzen steeds overschrijden te worden. De grens zorgt voor het besef van het ene en 

tevens van het andere. Het verbinden van de ene met het andere gebeurt door 

overschrijding. De overschrijding is in tegenspraak met de fundamentele taak van de 

grens, namelijk het scheiden. 

Wanneer we grenzen maken waarbinnen huiselijke activiteiten plaatsvinden ontstaat 

daarbuiten een ruimte waar de huiselijke activiteit niet actief is. Op het moment van 

ordenen, het ene is direct het ontstaan van het ongeordende, het andere. Zonder de 

ene kan de andere niet bestaan en is er geen reden om grenzen te trekken. Uit een 

nummer heb ik ooit gehoord: "what's the use of truth when you cannot tell a lie 

sometimes. "•En inderdaad wat voor waarde heeft de waarheid als er geen leugen is. 

Het vormen van grenzen is nodig om het weren, de activiteiten en de ordening te 

kunnen bewerkstelligen. Hier ligt de taak van de architect. Hoe we als architect met de 

grens om kunnen gaan vormt het tweede deel van mijn onderzoeksvraag, die ik hierna 

ga beantwoorden. 
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Hoe kunnen we met grenzen omgaan? ontwerpen van de onthulling is een manipulatie, die het ene en het andere gestuurd 

verbindt, zoals Jacob Voorthuis in "de Genereuze stad" het verwoord, "Het raam is een 

Met hel zetten van een eerste schetslijn op papier word! er al een grens getrokken. 

Architecten zijn ontwerpers van ruimten die gedefinieerd worden door grenzen. 

Grenzen zijn nodig om hetlichaam te huisvesten en de buitenwereld te weren. Grenzen 

omsluiten een ruimte en daarmee ook de mensen die zich daarin begeven. Niet aileen 

de gevels van gebouwen dienen als grens maar ook intern zijn grenzen te vinden. In dit 

deel van het essay word! een aantal ontwerphoudingen van grenzen behandelt. 

Gees! en lichaam heeft een relatie met de grens. Om de relatie te bepalen is de 

betekenis van de grens belangrijk. De grens heeft een betekenis, die de mensen met 

zintuigen waarneemt. Net als bij hierogliefen vertelt de wanden een verhaal, maar in dit 

geval vertelt de grens in architectuur zijn eigen verhaal. 

Met de komst van glas is er een nieuwe interpretatie van de grens ontstaan. Zij hebben 

de wanden overgenomen en de lijnen van glas bepalen de ruimte. De grens krijgt een 

betekenis van openbaring, een onthulling. De zintuigen gaan voorbij de grens, er is een 

glimp van het andere zichtbaar. Onthullen betekent aan het Iicht brengen, wat de 

letterlijke functie is van het raam. Het raam zorgt voor lichttoetreding, maar Ievens voor 

zicht. Het zicht word! door het raam omkaderd en er word! als het ware een afbeelding 

getoond. De afbeelding van het raam werkt aan twee kanten. Het verandert de 

buitenwereld in een afbeelding die door mensen binnen geconsumeerd worden, maar 

het geeft ook een afbeelding weer van het interieur aan de buitenwereld. De 

onthullende grens word! het podium van de verblijver. Dit betekent niet dat de onthulling 

de privacy weergeeft van de verblijver. Wij zijn namelijk van bewust wat we aan het 

representeren zijn. Deze grens heeft duidelijk een tweezijdige benadering. Het 

machine."• 

Hettegenovergestelde van onthullen is verhullen. Het verhullen van de grens is terug te 

vinden bij het Muller huis van Adolf Loos. Tussen interieur en exterieur is een sterke 

scheiding aanwezig. Door de gevel als niks onthullende huls te gebruiken creeert de 

grens een ver1angen naar meer. Het verbinden van het ene met het andere gebeurt niet 

door onthulling, maar juist door te zwijgen. Het verzwijgen creeert een grens die het 

overschrijden door middel van denken spannend maakt. De vraag ontstaat; wat zou er 

aan de andere kant aanwezig zijn? 

Deze spanning is ook te ervaren bij mode, die gelijkenissen kent met architectuur. 

Kleding omsluit het lichaam net als de grenzen van de ruimte. Ook Semper zag de 

relatie tussen mode en architectuur: "a bwlding's shell is an example of clothing, He 

associates and directly links the words 'dress' as 'gewand' and 'wall' as 'wand~ "" 

Naast het totaal verstoppen kan het verhullen ook suggestief zijn. Bij lingerie 

bijvoorbeeld word! een beeld gewekt die het lichaam op consequente wijze verhult, 

maar door vorm en materie krijgt het een erotische lading. De verhullende grens 

suggereert naar het andere hetgeen wat achier de grens aanwezig is, namelijk het blote 

lichaam. Verhullen is een enkelzijdige benadering, waar het lichaam aan een kant van 

de grens gehouden word!. De grens word! echter doorbroken oftewel overschreden 

door de gees!. 

Een ander manier om grenzen betekenis te geven is materialisering. Elk materiaal heeft 

zijn eigen kenmerken. Hout is bijvoorbeeld zacht, maar loch vast en straalt warmte uit. 
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Zo heeft steen de kenmerk dat het hard, ruw en massief is en koelte uitstraalt. De 

betekenis van de grens komi mede door materialisering tot stand. Het lopen langs een 

betonnen muur kent een groter afstandelijkheid en een andere relatie met het lichaam 

dan langs een houten muur, die veel zachter is. Zo is het gevel van het Muller huis wit 

gestuukt. De leegte draagt bij aan het verlangen naar meer. We nemen dingen waar 

wanneer Iicht het oppervlak raakt. Schaduw is waar Iicht niet op kan vallen. 

Materialisering kunnen we dus niet los zien van Iicht en schaduw. We kunnen immers 

de vorm, kleur, structuur en textuur van materialen niet waarnemen zonder de 

aanwezigheid van Iicht en schaduw. 

Als architect hebben we de taak om te ordenen. Het onderbrengen van verschillende 

vertrekken in een gebouw vraagt om grenzen. Door nu niet naar de grens zelf te kijken, 

maar naar de ruimte die de grenzen omsluiten is er een ander ontwerphouding te 

ontdekken. Hoe de betekenis van de grens word! gedefinieerd hangt af van de plaatsing 

van ruimtes. Omdat de Amsterdamse grachtenhuizen zo dicht aan de grachten en 

daarmee ook aan de weg liggen, ontbreekt er privacy in de woongedeeltes volgens een 

standaard woningtype. Het gevolg daarvan is het omhoog tillen van de woonruimtes 

boven het straatniveau. Hierdoor scheidt men het straatleven van he! woongedeelte. En 

creeert men ook natuurlijk daglicht in de werkplaatsen op kelderniveau. Een ander 

voorbeeld waarbij plaatsing van ruimtes betekenis geeft aan de grens, zijn Chinese 

hofhuizen. De hoven zijn van belang voor het bepalen van de grens. Door de vertrekken 

aan beide zijden van de hoven is er soort van controle voelbaar van de bewoners. 

Bezoekers zullen zich daarom ook niet zo maar het hof betreden. De relatie en de 

ordening van de ruimtes onderling bepalen de scheiding en geeft de grens zijn 

betekenis. 
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Zoals in het eerste deel van dit essay is beschreven, roept het overschrijden van de 

grens een bepaalde spanning op. De overschrijding van de grens, gebeurt niet aileen 

visueel of denkbeeldig maar heeft betrekking op het hele lichaam. We moeten immers 

een gebouw of ruimte binnen kunnen. Ramen, deuren en !rappen zijn middelen om de 

grens te overschrijden. Een koning die deuren door zijn dienaren laat openen, zal nooit 

de sensatie beleven van het hand op de deurlknop leggen en door middel van een draai 

het openen van een andere ruimte ervaren. De sensatie is mogelijk doordat men eerst 

in he! ene begeeft en door overschrijding vervolgen in het andere komt. De grens dient 

dus niet aileen vormgegeven te worden als scheiding van dingen, maar ook als 

verbinding van het ene en het andere, als doorgang van het ene naar het andere. 

Grens in de architectuur is een wisselwerlking tussen onthullen en verhullen. Willen we 

een zicht van he! andere omkaderen of willen we het andere verborgen of suggestief 

houden? Oil zijn vragen die de architect moe! beantwoorden in zijn ontwerp. Daarnaast 

krijgt de grens in de architectuur betekenis door materialisering. Materialen hebben elk 

een eigen karakter, die elk een andere relatie aangaat met de mens. Het ordenen van 

ruimtes geeft een ander mogelijkheid om de grens betekenis te geven. Een simpele 

opstap van de ene ruimte naar een andere ruimte vormt al een grens. Doordat we 

mentaal en fysiek de grens overschrijden moe! we tenslotte de grens niet aileen 

vormgeven als het weren van het ongewenste, als een scheiding. Een grens is een 

verbinding van het ene met het andere. Het is de overgang van het ene naar het 

andere. 
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