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Dankwoord
Allereerst wil ik mijn afstudeercommissie en mijn ateliergenoten bedanken voor een interessant en 
uitdagend afstudeertraject. Tijdens de excursie naar Dresden bleek al dat er een goede sfeer binnen het 
afstudeerproject heerste en dit heb ik het gehele afstudeerproject mogen ervaren. 

Ik heb binnen dit atelier de vrijheid kunnen nemen een onderwerp te kiezen dat de disciplines architectuur 
en bouwfysica goed combineert. Hierdoor heb ik in het laboratorium van de Faculteit Bouwkunde een 
uitgebreid plantenonderzoek kunnen verrichten in een luchtdichte opstelling. Dit plantenonderzoek had ik 
niet kunnen doen zonder de hulp van Jan Diepens en ik wil hem daarom bedanken.

Tijdens het onderzoek naar het wijkcentrum en de inventarisatie van de huidige situatie heb ik het 
wijkcentrum een aantal keren bezocht. Ik wil graag Richard Heijdenrijk, de beheerder van het wijkcentrum 
de Werf in Eindhoven, bedanken voor een interessant en zinvol interview en het beantwoorden van mijn 
vragen wanneer ik deze mailde. 

Tot slot wil ik degenen bedanken die me geinspireerd en gesteund hebben tijdens dit afstudeertraject, 
zowel tijdens de moeizame als de voorspoedige momenten. 
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Voorwoord
Dit afstudeerverslag is het resultaat van een afstudeerproject van de master Architecture, Building and 
Planning, waarbij de twee mastertracks Architecture en Physics of the Built Environment gecombineerd 
worden. 

Dit afstudeerproject is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel betreft een theoretische zoektocht en het 
tweede deel betreft een ontwerpopgave. Dit afstudeerverslag is gekoppeld aan het boek ‘M for divine detail; 
Studie van de Tektoniek’, waarin verschillende architectuurtheorieën worden behandelt. Het onderzoek in 
het boek dient als theoretisch referentiekader voor het tweede deel van het project. In dit afstudeerverslag 
wordt de ontwerpopgave op alle facetten behandeld en wordt de theorie uit het boek ‘M for divine detail’ 
gereflecteerd op het ontwerp. Daarnaast wordt de theorie van Kenneth Frampton toegelicht, als aanvulling 
op de inhoud van het boek. 

Naast een theoretisch boekwerk voor architectuur, is er ook een theoretisch onderzoek naar bouwfysica 
verricht. Dit theoretisch onderzoek is gericht op literatuur over duurzaamheid. Dit afstudeerverslag is 
ook gekoppeld aan het literatuuronderzoek ‘Duurzaamheid: Drie bouwkundige aspecten in de gebouwde 
omgeving die leiden tot duurzaamheid’. Deze literatuur vormt de basis voor de duurzame toepassingen in 
de ontwerpopgave van het tweede deel van het afstudeerproject. 
Naast dit afstudeerverslag, voor de mastertrack Architecture, is een afstudeerverslag voor de mastertrack 
Physics of the Built Environment geschreven. Dit afstudeerverslag gaat in op de architectonische elementen 
van het tweede deel van het project, het bouwfysica afstudeerverslag gaat in op de bouwfysische- en 
duurzaamheidaspecten van het project.
Dit afstudeerproject is dus beschreven in vier verslagen die onderling aan elkaar gekoppeld zijn.
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Samenvatting
In het hart van de Woenselse wijk Mensfort  in Eindhoven staat een drukbezet wijkcentrum. Dit wijkcentrum 
wordt gebruikt voor het geven van cursussen, voor repetities  van verenigingen en er worden activiteiten 
voor de desbetreffende buurt georganiseerd. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor een aantal 
buurtbewoners. Daarnaast worden maatschappelijke kwesties betreffende de buurt besproken en worden 
hier problemen opgelost. Het wijkcentrum is van groot sociaal en maatschappelijk belang voor de buurt. 

Echter, het gebouw is erg verouderd en voldoet niet aan de comforteisen van tegenwoordig. Daarnaast 
biedt het gebouw onvoldoende ruimte voor een aantal elementaire functies, passende in deze wijk. Gezien 
het percentage allochtone bewoners in de wijk, 65% van de bewoners is autochtoon, en de afgesloten 
maatschappij waarin men leeft, is er behoefte om verschillende culturen samen te brengen om zo meer 
begrip, tolerantie en gemeenzaamheid te ontwikkelen. Daarnaast is een deel van de bewoners in de wijk 
alleenstaand en/of bejaard. Deze bewoners zijn gebaat bij het ontmoeten van andere mensen. Het huidige 
wijkcentrum biedt geen van deze mogelijkheden. Het oude gebouw grenst aan een grasveld en een parkje 
maar door de indeling is het volkomen afgesloten van dit groengebied en het gebouw is in zichzelf gekeerd 
terwijl het juist een belangrijke maatschappelijke functie heeft. Het grasveld is een onbestemd gebied welke 
slecht onderhouden wordt. 

Het huidige wijkcentrum wordt, na restauratie, bij de achterliggende school betrokken waardoor de 
noodbouwvoorziening van de school kan verdwijnen en een omsloten speelplaats ontstaat. Op het 
onbestemde grasveld komt het nieuwe wijkcentrum waardoor er een herindeling van het grasveld wordt 
gemaakt. Het nieuwe wijkcentrum zal alle oude functies herbergen en er worden een aantal belangrijke 
nieuwe functies toegevoegd. Aan de noordkant komt een parkachtige, openbare tuin. Aan de zuidkant komt 
een grote moestuin voor de buurtbewoners. Deze moestuin zorgt voor een betrokkenheid van de gebruiker 
bij het gebouw en bij het groengebied en uiteindelijk bij de wijk. In de openbare keuken in het gebouw kunnen 
bewoners elkaar ontmoeten, samen eten, ideeën en culturen uitwisselen en overgebleven eten achterlaten 
voor degenen die daar behoefte aan hebben. Er worden cursussen gegeven, het jongerencentrum kan er 
gebruik van maken en de kinderen van de basisschool krijgen hier les. 

Belangrijk in het nieuwe gebouw is de koppeling van buiten naar binnen en duurzaamheid, waarbij deze 
twee aspecten integraal aanwezig zullen zijn. Vanuit de bouwfysica is gezocht naar duurzame oplossingen 
voor energie- en materiaalgebruik en besparing. In dit gebouw is, onder andere, een luchtzuiveringssysteem 
toegepast door gebruik te maken van planten. De invloed van dit systeem op het gebouw, de functionaliteit, 
de indeling et cetera, en andere duurzame oplossingen zijn in dit project zichtbaar gemaakt.

Tot slot is uiteengezet hoe de ontwerpbeslissingen van het ontwerp van het wijkcentrum zich verhouden tot 
de theorie van Karl Bötticher, Kenneth Frampton en Adolf Loos.
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Inleiding
De maatschappij is een samensmelting van onder anderen verschillende culturen en geloven, leeftijden 
en achtergronden, welstand en schaarsheid, etniciteiten en nationaliteiten. Een ideale maatschappij 
wordt gekenmerkt door vrede, rechtvaardigheid en geluk, een utopie. Door de samensmelting van 
deze uiteenlopende groepen zijn er in realiteit, naast harmonie, ook conflicten in deze maatschappij. 
Dit afstudeerproject is gericht op zowel de harmonie als het conflict. Dit afstudeerproject omhelst het 
ontwerp van een wijkcentrum waarin de verschillende groepen een plek vinden en met elkaar in contact 
komen. Het gebouw is een antwoord op de maatschappelijke vraag van een wijk. Het gebouw biedt 
ook een voorbeeldfunctie voor de bewoners van de wijk, op ecologisch niveau. Er heerst namelijk een 
milieuproblematiek, de wereld gonst van bewustwording en feitelijke propaganda. Recyclen en hergebruik, 
biologisch voedsel, afvalpreventie, ecologische materialen, eerlijke producten, hernieuwbare energie en 
nog vele andere termen zijn in opkomst en worden zelfs gebruikt door organisaties om er hun voordeel uit 
te halen vanwege toenemende populariteit. 

Door de eeuwen heen zijn er koudere en warmere periodes op de aarde geweest. Echter, op dit moment 
heeft de mens een aandeel in de verandering van het klimaat door massaal bossen te kappen en fossiele 
brandstoffen te verbranden. Dit heeft als gevolg dat de aarde sneller opwarmt dan natuurlijk het geval 
zou zijn. Wetenschappers stellen dat de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius moet 
blijven terwijl, als men op dit tempo doorgaat, de huidige opwarming nog eens toeneemt met één tot zes 
graden Celsius.1 De aarde warmt dus op, de grondstoffen worden uitgeput. De verantwoordelijkheden van 
de leefomstandigheden van nu en in de toekomst liggen deels in handen van de mens en daarom moet 
wereldwijd de ontbossing stoppen en de uitstoot van broeikasgassen, voornamelijk de uitstoot van CO2, 
drastisch verminderd worden. Gebouwen zijn verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik 
in de wereld en een soortgelijk percentage geldt voor de uitstoot van CO2.

2 Ook in Nederland zijn installaties 
in gebouwen verantwoordelijk voor ongeveer 40% van het energieverbruik.3 En in Nederland zijn gebouwen 
verantwoordelijk voor 35% van de totale uitstoot van CO2.

4 Een groot deel van het probleem, maar daarmee 
ook een groot deel van de oplossing kan gevonden worden in gebouwen.
Een bewustwording van onze omgeving op grote schaal is een stap in de goede richting en daarom vervult 
het gebouw, waar veel mensen gebruik van maken, een voorbeeldfunctie voor duurzaamheid. Het gebruik 
van het gebouw is duurzaam en het kan mogelijk als inspiratiebron dienen voor de gebruikers van het 
gebouw. Dit gebouw wordt gebruikt voor uiteenlopende activiteiten met het oog op het dichter bij elkaar 
brengen van de bewoners van de buurt waarin het wijkcentrum staat. 

1 Het probleem. Green Peace. Opgehaald 25 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.greenpeace.nl/campaigns/schone-energie/het-probleem/

2 Zeiler, W., Houten, M.A. van (2007). p. 13-17.

3 Zeiler, W. Vissers, D.R., Maaijen, H. N., Kling, W.L., van der Velden, J.A.J., Larsen, J.P. (2012, april). p. 24-28

4 CO2 uitstoot. Kritische Massa, platform mens- en milieuvriendelijk consumeren. Opgehaald 19 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.kritischemassa.nl/

themas/186-CO2-en-klimaat/635-landelijke-database-en-vergelijkingssite-voor-CO2-uitstoot.html
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Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag moet de twee aspecten die genoemd zijn aan bod laten komen: de maatschappelijke 
kwesties waarvoor het wijkcentrum er moet zijn en ecologische duurzaamheid in de bebouwde omgeving. 
Bij de formulering van de onderzoeksvraag is de theorie van Kenneth Frampton gebruikt, welke nader 
toegelicht wordt in het boek ‘M for divine detail’ en in dit verslag. 

“Hoe kan de ontologie van duurzaamheid duidelijk figureren in de architectuur van een wijkcentrum waarin 
maatschappelijke kwesties gefaciliteerd worden?”

De onderzoeksvraag legt de nadruk op het zichtbaar maken van duurzaamheid en de architectuur van 
een gebouw met een maatschappelijke functie. Het is een tweeledige vraag waarbij het enerzijds gaat 
over het ontwerpen van een duurzaam gebouw en anderzijds over het bieden van een op maat gemaakte 
ruimte waarbij de gebruiker in de behoefte wordt voorzien en de maatschappelijke kwesties aan bod 
komen. Kwaliteit in architectuur is een basisvoorwaarde voor een duurzaam gebouw. Kwaliteit geeft een 
blijvende waardering aan een gebouw en leidt tot langdurig gebruik. Deze vorm van duurzaamheid heeft 
een andere definitie dan de bouwfysische duurzaamheid maar is ex aequo belangrijk. Waar bouwfysische 
duurzaamheid gaat over energetische aspecten en belasting van het milieu, gaat het bij architectonische 
duurzaamheid om waardering en langdurigheid door kwaliteit. Daarom zijn architectuur en duurzaamheid 
verweven in de onderzoeksvraag. 

Leeswijzer
Dit afstudeerproject is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel is te lezen in het boek ‘M for divine detail: 
Studie van de Tektoniek’. Dit boekwerk is het resultaat van de samenwerking tussen elf studenten van 
het afstudeeratelier ‘M for divine detail’. Het biedt een theoretisch kader binnen de onderwerpen van dit 
afstudeeratelier. Binnen dit atelier is onderzoek gedaan naar het onderwerp tektoniek in relatie tot het 
detail. Iedere student heeft één of meerdere theorieën onderzocht, zich eigen gemaakt en getracht deze 
inzichtelijk weer te geven. De focus lag hierbij niet zozeer op de gehele theorie, maar op de relevantie 
aangaande het detail en de tektoniek.
Het tweede deel van dit afstudeerproject is te lezen in dit verslag. In dit verslag is de individuele uitwerking 
van een ontwerpopgave binnen het atelier te lezen. Na een definitie van de opgave volgt een analyse van 
de huidige situatie, referentiestudies en de formulering van randvoorwaarden. Hieruit volgt een programma 
van eisen resulterend in een ontwerp. Dit ontwerp wordt getoetst aan een aantal architectuurtheorieën 
uit het gezamenlijke boekwerk in de vorm van een reflecterend essay over de ontwerpeigenschappen en 
beslissingen. De architectuurtheorie van Kenneth Frampton zal nader toegelicht worden ter ondersteuning 
van deze reflectie. 
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The Greenhouse
Opgave
In Nederland wonen veel verschillende bevolkingsgroepen. Er is verschil in cultuur, geloof, leeftijden, 
welstand, etniciteit, nationaliteit, en ontelbaar veel andere aspecten. Deze bevolkingsgroepen bieden steun 
aan elkaar, zoals een vrijwilliger een bejaarde helpt. Ze inspireren elkaar, zoals het koken van het recept van 
de allochtone buurvrouw. Ze leren van elkaar, zoals de kennisoverdracht van vader op zoon. Ze bieden elkaar 
gezelschap, bijvoorbeeld in de vorm van een bridgeclub. Echter, bij tegengestelde belangen ontstaan er 
conflicten tussen deze bevolkingsgroepen waardoor de voordelen weggedrongen worden. Een wijkcentrum 
is een gebouw waarin al deze aspecten aan bod komen. Het bieden van een plaats voor de voordelen, maar 
ook het bespreken van de nadelen. Het wijkcentrum van de Woenselse wijk Mensfort in Eindhoven is hier 
een voorbeeld voor. In het hart van deze wijk staat een drukbezet wijkcentrum; Wijkcentrum de Werf. Dit 
wijkcentrum wordt gebruikt voor het geven van cursussen, voor repetities  van verenigingen en er worden 
activiteiten voor de desbetreffende buurt georganiseerd. Het is een belangrijke ontmoetingsplek voor een 
aantal buurtbewoners. Daarnaast worden maatschappelijke kwesties betreffende de buurt besproken en 
worden hier problemen opgelost. Het wijkcentrum is van groot sociaal en maatschappelijk belang voor de 
buurt.

Probleemstelling
Het gebouw dient als hart van de wijk in al haar belangrijkheid. Een krachtige kern waar graag naar 
toe gegaan wordt. Desondanks laat de huidige huisvesting van het wijkcentrum te wensen over, het is 
verouderd in negatieve zin, introvert, ontoegankelijk en niet uitnodigend. Het gebouw voldoet niet aan de 
huidig gestelde comforteisen. Daarnaast biedt het gebouw onvoldoende ruimte voor een aantal elementaire 
functies, passend in deze wijk. Gezien het percentage allochtone bewoners in de wijk, 65% van de 
bewoners is autochtoon, en de afgesloten maatschappij waarin men leeft, is er behoefte om verschillende 
culturen samen te brengen om zo meer begrip, tolerantie en gemeenzaamheid te ontwikkelen. Daarnaast 
is een deel van de bewoners in de wijk alleenstaand en/of bejaard. Deze bewoners zijn gebaad bij het 
ontmoeten van andere mensen. Het huidige wijkcentrum biedt geen van deze mogelijkheden. Het oude 
gebouw grenst aan een grasveld en een parkje maar door de indeling is het volkomen afgesloten van dit 
groengebied en het gebouw is in zichzelf gekeerd terwijl het juist een belangrijke maatschappelijke functie 
heeft. Het gebouw moet dienen als impuls voor de wijk terwijl het nu als verlaten klaslokaal weggeschoven 
is achter een groenplantsoen. 

Het wijkcentrum ligt aan een klein parkje met een grasveld, een honden uitlaatveld, een basketbalveldje 
en een klimtoestel met daaromheen banken en bloemperken. Het grasveld is ruim genoeg voor meerdere 
activiteiten. Er ontstaat echter regelmatig een conflict tussen de jonge kinderen die op het veldje willen 
voetballen en de hangjongeren die elkaar ontmoeten in het park. Tussen het wijkcentrum en het parkje staat 
een rij met hoge bomen. Door de vorm van het wijkcentrum en door de ligging direct naast de rij bomen, 
is er geen verbinding met het park. Het gebouw heeft een gesloten en anonieme uitstraling en er is geen 
controle op het achterliggende grasveld. 

Doelstelling
Het wijkcentrum moet de wijk een impuls geven. Gezien de functie en het sociale belang van het gebouw, 
moet het daadkracht en openheid uitstralen. Het gebouw moet zorgen dat alle voordelen van een 
samenleving met verschillende bevolkingsgroepen benut kunnen worden. Allereerst moet het een plek zijn 
waar alle activiteiten van het huidige wijkcentrum kunnen plaatsvinden. Daarnaast moet het een plek zijn 
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waar mensen samen kunnen komen, zich thuis voelen en in een formele en informele omgeving dingen 
kunnen bespreken. De belangstellende buurtbewoner moet zich verbonden voelen met het wijkcentrum 
door de verschillende functies die het huisvest. Het onbestemde grasveld moet een nieuwe inrichting 
krijgen om zo een impuls aan de omgeving te geven. Een verbinding met het groen geeft controle op het 
park en een vermindering van de anonimiteit en verhoging van de toegankelijkheid van het gebouw door de 
koppeling met de omgeving. Het oude wijkcentrum moet plaatsmaken voor een geheel nieuw en duurzaam 
gebouw waarin oude functies worden gehuisvest en nieuwe functies worden toegevoegd. 

Om een kwalitatief en kwantitatief programma van eisen te bepalen wordt naar twee belangrijke aspecten 
gekeken: de maatschappelijke kwesties van het wijkcentrum en de klimatologische problemen van de 
aarde. Voor de maatschappelijke kwestie van het wijkcentrum moet gekeken worden naar de verschillende 
bevolkingsgroepen in de wijk. Hierbij ligt de focus op de inkomens, culturen en leeftijden van de inwoners. 
Er moet gekeken worden welke activiteiten er nu plaatsvinden in het wijkcentrum en welke problemen er op 
dit moment heersen in de wijk. Voor een antwoord op de klimatologische problemen moet gekeken worden 
naar de oplossingen beschreven in de literatuurstudie ‘Duurzaamheid: Drie bouwkundige aspecten in de 
gebouwde omgeving die leiden tot duurzaamheid’. De twee kwesties, maatschappelijk en klimatologisch, 
moeten samenkomen in het gebouw als één geheel. Als architectuur een bepaalde kwaliteit heeft, dan zal 
het gebouw gewaardeerd worden en dit levert een belangrijke bijdrage is aan de duurzaamheid van een 
gebouw. 

Aanpak
Om een goed ontwerp te realiseren moet onderzoek gedaan worden naar verschillende onderdelen. Er 
moet gekeken worden naar de locatie, het huidige gebouw, referentieprojecten van vergelijkbare gebouwen, 
duurzame materialen en duurzame technieken. Deze studie leidt tot een ontwerp waarbij achteraf gekeken 
wordt hoe de theorie uit het boek ‘M for divine detail’ zich verhoudt tot het ontwerp.
De vragen die voorafgaand aan het ontwerpen van het wijkcentrum gesteld moeten worden zijn hieronder 
opgesomd. 

Wijk:
 - Welke bevolkingsgroepen wonen in de wijk Mensfort?
 - Hoe functioneren deze bevolkingsgroepen in een gemeente/buurt/wijk?
 - Welke inkomensgroepen wonen in de wijk Mensfort?
 - Welke problemen doen zich op dit moment voor in de wijk?
 - Wat voor gebouwen staan er in deze wijk? Hoe ziet de architectuur van de wijk er uit?

Wijkcentrum
 - Welke programmatische functies zijn op dit moment gehuisvest in het wijkcentrum en welke functies 
ontbreken?

 - Welke technische functies zijn op dit moment aanwezig in het wijkcentrum en welke functies ontbreken?
 - Wat zijn de plannen vanuit de gemeente voor het wijkcentrum?
 - Welke toekomstplannen bestaan er vanuit de gebruikers van het wijkcentrum?
 - Welke kansen zijn er op bouwfysisch gebied in het huidige gebouw ten aanzien van duurzaamheid, 
welzijn en comfort?

 - Welke kansen zijn er op architectonisch gebied in het huidige gebouw ten aanzien van kwaliteit, 
herkenning (door de buurtbewoners) en emotionele waarde (verbinding)?

Architectuur
 - Hoe ziet het ontwerp van een wijkcentrum er uit? Is er een overeenkomst tussen het ontwerp van 
verschillende wijkcentra?
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 - Hoe ziet het ontwerp er uit van een gebouw met een soortgelijke stedelijke context?

Duurzaamheid:
 - Hoe kan de energievraag beperkt worden?
 - Welke duurzame materialen en technieken zijn geschikt voor dit specifieke ontwerp om een minimale 
impact op de omgeving te vormen?

 - Hoe kan de opgewekte energie zo efficiënt mogelijk gebruikt worden?

Ontwerp:
 - Hoe vertaalt zich deze studie in een ontwerp? 
 - Hoe verhouden de ontwerpkeuzes zich tot de behandelde architectuurtheorieën? 

In dit afstudeerverslag zullen deze vragen aan bod komen en indirect beantwoord worden.
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Onderzoek
De buurt
Het wijkcentrum staat in Mensfort, een buurt in Woensel-Zuid in Eindhoven. Mensfort is onderdeel van de 
wijk Erp samen met de buurten Groenewoud (Woensel-West), Kronehoef, Rapenland, Vredeoord en Barrier. 
De wijk is gebouwd na de oorlog, rond 1945-1965, en kent veel oudere tweepersoonshuishoudens en 
laagbouwhuurwoningen. Ongeveer één derde van de bevolking in deze buurt is van allochtone afkomst.5 

Groenewoud, of beter bekend als Woensel-West, staat op de lijst van 40 probleemwijken van minister 
Vogelaar en grenst aan de buurt Mensfort. In Woensel-West, aan het Baekelandplein, bevindt zich de 
officiële plaats voor raamprostitutie. Ongeveer de helft van de buurtbewoners van Woensel-West is 
allochtoon en in deze wijk heerst de meeste werkloosheid van heel Eindhoven.6 In het SBS 6-programma 
Probleemwijken werd de wijk Woensel-West, samen met vijf andere Nederlandse buurten, geportretteerd.7 
In dezelfde wijk is het wijkrestaurant in de Voortuin gelegen.8 Dit is een onderneming van stichting Robin 
Hood Eindhoven waarbij mensen een kans gegeven wordt weer te integreren in de samenleving door het 
leren van een beroep in de horeca.9 Groenewoud heeft een negatief imago als wijk, maar er zijn een hoop 
initiatieven om de wijk te verbeteren en de kansen van de bewoners te vergroten. De wijk Mensfort kent 
minder problemen, maar er zijn ook minder initiatieven gericht op de bewoner. Midden in de wijk ligt de 
enige openbare collectieve groenvoorziening van de wijk, de overige groengebieden en grasvelden zijn 
(collectieve) groenvoorzieningen van woningen of openbare gebouwen. Het bestaat uit een park en een 
grasveld. Het groengebied wordt wel onderhouden, maar toch geeft het een vervallen verlaten indruk, en 
dat terwijl dit groengebied het hart van de wijk is. Op de paden in het park liggen overal tegels los, het 
gras in het park en voor het wijkcentrum wordt gebruikt als hondernuitlaatveld en het basketbalveldje 

5 Mensfort. In Wikipedia, De vrije encyclopedie. Opgehaald 29 mei, 2013. Afkomstig uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Mensfort

6	 De	officiële	cijfers	van	de	gemeente	Eindhoven.	Opgehaald	30	december	2013.	Afkomstig	uit:	http://eindhoven.feiten.info/

7	 Woensel-west.	In	Wikipedia,	De	vrije	encyclopedie.	Opgehaald	29	mei,	2013.	Afkomstig	uit:	http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenewoud_(Eindhoven)

8 Wijkrestaurant in de Voortuin. Opgehaald 29 mei, 2013. Afkomstig uit: http://www.woensel-west.com/wijkrestaurant

9	 Stichting	Robin	Hood	Eindhoven.	Opgehaald	29	mei,	2013.	Afkomstig	uit:	http://www.robinhoodeindhoven.nl/site/home/

Figuur 1. De buurt Mensfort, vogelvlucht
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wordt alleen door hangjongeren bezet. Vooral het grasveld ten noorden van het park heeft een onbestemd 
voorkomen en doet aan als niemandsland. De westzijde van het grasveld ligt aan een rustige weg, de 
oostzijde van het grasveld ligt aan een drukkere weg, de westzijde van het grasveld is open vanaf de straat. 
De oostzijde van het grasveld wordt afgeschermd en onttrokken aan het zicht door bomen en struiken, 
vanaf de straat gezien. Het wijkcentrum grenst ten noorden aan het grasveld. Naast en gedeeltelijk achter 
het wijkcentrum ligt een school. Aan de westzijde en oostzijde van het grasveld zijn woonhuizen van drie 
bouwlagen. Het wijkcentrum ligt in een omgeving van veel laagbouw en woningen. In Figuur 2 is een 

analyse van de bebouwing van de wijk te zien. De meeste woningen zijn tot drie verdiepingen hoog. Er 
zijn appartementsgebouwen in de omgeving van 4 tot 8 lagen. Eén van die appartementengebouwen, 
een nieuwbouw complex aan de Willem de Bruynstraat is een opvallend gebouw en wordt gezien als 
herkenningspunt in de omgeving. Andere herkenningspunten zijn de hoogbouw bij winkelcentrum Mensfort 
en de hoekige appartementen aan de 1e Lieven de Keylaan. De wijk mensfort kent een aantal belangrijke 
kruispunten en het park wordt omsloten door vier van de vijf belangrijke, veelgebruikte kruispunten. Het 
grasveld ten zuiden van het huidige wijkcentrum ligt vanaf sommige zichtlijnen open en vanaf sommige 
zichtlijnen gesloten. Het grasveld is open van karakter, maar de privacy wisselt per zichtlijn.

Figuur 2. Bebouwing en groen in Mensfort: blauw geeft 4 tot 8 bouwlagen aan, herkenningspunten zijn gestreept
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Hierboven zijn de grafieken gemiddelde inkomens, herkomst, recreatie van de inwoners, overlast en 
kenmerken van de inwoners weergegeven. Er wonen veel gezinnen met lage inkomens in de wijk Mensfort. 
De wijk kent een verscheidenheid aan culturen, 42,6% van de bewoners is niet-westers allochtoon 
waarvan 39% van Turkse afkomst, 21% van Marokkaanse afkomst, 7% is Surinaam, 6% is Antilliaan of 
Arubaan en 37% is van andere niet westerse afkomst. De wijk kent een redelijk hoog migratiecijfer per 
jaar. De samenstelling van de huishoudens in de wijk is divers.10 21% van de gezinsinkomens is een laag 
huishoudinkomen. Opvallend is dat een relatief hoog percentage inwoners aan vrijwilligerswerk doet, 
namelijk 39%, en het hoge percentage inwoners dat bij een vereniging zit (70%). 6% van de inwoners zit 
in extreem isolement en slechts 14% van de buurtbewoners vindt dat de buurt erop vooruit gegaan is het 
afgelopen jaar, terwijl 30% van de inwoners last heeft enige vorm van geluidsoverlast, 13% overlast heeft 
van buren en 20% last heeft van wegverkeer.11 Dit zijn interessante gegevens die betrokken moeten worden 
bij het ontwerp van het wijkcentrum.

Het wijkcentrum
Het gebouw dat op dit moment als wijkcentrum gebruikt wordt, is een belangrijke informatiebron bij het 
ontwerpen. Om beter begrip te krijgen van de huidige situatie, is een bezoek aan het wijkcentrum afgelegd. 
Tijdens dit bezoek zijn er observaties gedaan en is een interview afgenomen met de beheerder van het 

wijkcentrum. Een interview geeft inzicht in de benodigdheden van de gebruikers, wat de huidige gang van 
zaken is en of er ruimte of behoefte aan vernieuwing is.12 
Het volledige interview, met antwoorden, is bijgevoegd in de bijlagen. De belangrijkste conclusie uit het 

10	 De	officiële	cijfers	van	de	gemeente	Eindhoven.	Opgehaald	30	mei	2013.	Afkomstig	uit:	http://eindhoven.feiten.info/

11 Buurtmonitor. Opgehaald 30 mei 2013. Afkomstig uit:http://eindhoven.buurtmonitor.nl/

12 Maguire, M., (2001). p. 587-634

Figuur 3. Huidig wijkcentrum, vooraanzicht Figuur 4. Het huidige wijkcentrum, zijaanzicht

Figuur 5. Omgeving, perkje voor de school Figuur 6. Het grasveld
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interview en de observatie was dat het gebouw, ondanks de slechte staat waarin het verkeert, veel gebruikt 
wordt. Er wordt weliswaar geklaagd over allerlei, het weerhoudt de gebruiker niet van een bezoek aan 
het wijkcentrum. De ruimtes in het wijkcentrum worden verhuurd aan verenigingen en deze zorgen voor 
een goede opkomst tijdens activiteiten. Hierdoor is het wijkcentrum het hele jaar door, met uitzondering 
van de vakantieperiode, bezet. In dit opzicht, de bezettingsgraad, functioneert het gebouw uitstekend. 
Echter, er zijn een aantal klachten betreffende het klimaat van het gebouw wat doet vermoeden dat het 
gebouw bouwfysisch niet voldoet. De verwarming voldoet niet in de winter en de natuurlijke ventilatie zorgt 
niet voor genoeg koeling in de zomer. Het gebouw heeft lage plafonds wat invloed heeft op de ventilatie 
maar ook op het aanzicht aan de binnenzijde. Het interieur is verouderd en donker. Er is sprake van een 
ruimteprobleem, de gangen staan vol spullen en het gehele gebouw oogt rommelig. Daarnaast mist het 
gebouw een aantal functies. Er is behoefte aan een eetgelegenheid en een grotere keuken is gewenst. 
Daarnaast is de huidige woonkamer een ruimte die niet in elke situatie kan als zodanig gebruikt kan worden, 
terwijl daar wel behoefte aan is. Er zijn een aantal functies niet aanwezig die het gebouw aantrekkelijk 
kunnen maken om te bezoeken buiten de cursussen en repetities van de verenigingen om. De moestuin 
is een gewild stuk grond van het wijkcentrum maar is veel te klein en de binnentuin is een onaantrekkelijk 
en onverzorgd gebied van het wijkcentrum. Het wijkcentrum heeft een boekenkast waar buurtbewoners 
boeken uit kunnen meenemen en boeken in kunnen achterlaten. Hoewel er geen plek is in het wijkcentrum 
om deze boeken te lezen en het op zeer kleine schaal is, is dit bibliotheekconcept populair onder de 
buurtbewoners. Het gebouw is sterk introvert van karakter en heeft geen verbinding met het park. Het heeft 
geen open en uitnodigend karakter en hoewel het een ontmoetingsplaats is, straalt het gebouw dit niet uit. 
Het gebouw heeft momenteel de volgende ruimtes:

• Drie cursuslokalen: 286 m²

• Een multifunctionele zaal, welke op te delen is in twee ruimtes (In de multifunctionele zaal staan 
biljarttafels): 155 m²

• Beheerderskantoor: 30 m²
• Een bar: 33 m²
• Ontmoetingsruimte. Dit is een laagdrempelige ruimte waarin gerecreëerd kan worden en het fungeert 

als een huiskamer; wanneer de deuren van de multifunctionele zaal worden opengezet fungeert 
de bar, de verkeersruimte bij de bar en het deel van de multifunctionele zaal waar de biljarttafels 
staan als huiskamer. Deze woonkamer kan dus maar in sommige situaties bestaan. Dit is een deel 
verkeersruimte, de bar en een deel multifunctionele zaal: 118 m²

• Keuken: 60 m²
• Jeu-de-boule baan, gelegen in de binnentuin
• Binnentuin: 795 m²
• Toiletten: 23 m²
• Kleine moestuin aan de zijkant van het gebouw: 157 m²
• Jongerencentrum: 176 m²
• Opslagruimte: 33 m² 
• Overal in de gangen en in de lokalen zijn zaken opgeslagen
• Verkeersruimte: 154 m²

De totale oppervlakte van het wijkcentrum, zonder verkeersruimte is 953 m². Met verkeersruimte en is het 
wijkcentrum 1107 m².
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Toekomst
Het toekomstperspectief van buurthuizen is onzeker. Als er niet flink bezuinigd gaat worden in Nederland, 
dan zullen de gemeenten in 2017 een tekort van 6 miljard euro hebben. Dit betekent minder bestedingen 
aan cultuur, groenvoorzieningen en ook buurthuizen en wijkcentra. Dat een buurthuis beheerd kan worden 
door burgers is een illusie en daarom komen soort type gebouwen in gevaar.13

Vanwege dit onzekere toekomstperspectief van wijkcentra is het van belang een gebouw te realiseren 
waarbij de betrokkenheid van de buurtbewoners groot is. Deze betrokkenheid bij het gebouw kan zorgen 
voor meer vrijwilligers. Het gebouw moet voor een deel door gerund kunnen worden door de buurtbewoners, 
zodat de kosten laag blijven. Dit wordt mogelijk gemaakt door de indeling van de plattegrond, de schakeling 
van de ruimtes, de flexibiliteit van het gebouw, de mogelijkheid om ruimtes af te sluiten etc. Een andere 
belangrijke factor wordt bepaald door de energievoorziening. Het gebouw zal zo veel mogelijk eigen 
energie produceren en minder installaties nodig hebben voor ventilatie. Er zal dus energiebesparing en 
energieopwekking plaatsvinden. 

Sloop of herbestemmen?
Uit het interview en de observaties is gebleken dat het gebouw erg verouderd is. Er moet iets gebeuren, 
maar wat? Sloop of herbestemmen? Als het slopen op een duurzame wijze gedaan wordt, kan het afval 
opnieuw gebruikt worden als bouwsteen. Hiervoor zijn criteria opgesteld om dit goed te laten verlopen. 14

Echter, vanuit energetisch oogpunt is herbestemmen interessant, omdat de bestaande constructie en 
materialen niet gebruikt worden als afval maar als basis voor het gebouw.15

Referenties
Er zijn talloze referentieprojecten van bestaande wijkcentra. Om een goed ontwerp te maken is een studie 
gedaan naar gemeenschaps- of wijkcentrum en het kulturhus. Een kulturhus is een combinatie van meerdere 
voorzieningen onder één dak. Voorzieningen (commercieel en niet commercieel) als een peuterspeelzaal, 
schoolruimte, artsenpraktijken, een VVV, een bibliotheek, ontmoetingsplekken en vergaderfaciliteiten 
worden gecombineerd en samenwerking is belangrijk. Ieder kulturhus is specifiek per locatie.16 

In het boek ‘het dorps- of wijkcentrum in de lokale samenleving’, gepubliceerd in 1965, zijn een aantal 
wijkcentra van kleine gemeenschappen uitgelicht. Kenmerkend voor een aantal projecten is dat de 
gemeenschap zelf voor de realisatie van het gebouw heeft gezorgd, financieel of op andere vlakken. Het 
wijkcentrum wordt niet alleen een doel maar ook een middel om te komen tot vernieuwing van het sociaal-
culturele leven. Het wijkcentrum is niet bedoeld als lokaal statussymbool maar geeft de inwoners de kans zich 
te ontplooien. In veel gevallen wordt het faciliteren van een ruimte voor het verenigingsleven gecombineerd 
met andere voorzieningen voor de lokale samenleving zoals een bibliotheek en leeszaal of een badhuis. 
Het dorpshuis of wijkcentrum moet gedragen worden door de samenleving zodat de gemeenschap een 
verbinding krijgt met het gebouw en het gebouw een centrale plaats in de samenleving kan innemen. 
Het gebouw moet een algemeen karakter dragen zodat iedereen het huis als zijn eigen thuis kan ervaren. 
Daarom moet het gebouw niet worden gesticht door één bepaalde politieke partij of levensbeschouwelijke 
groepering. Er moet rekening gehouden worden met de specifieke eisen van de verenigingen die gehuisvest 
worden in het wijkcentrum. Zo heeft een muziekvereniging andere eisen dan een yoga club.17 Het dorpshuis 

13 Bezuinigingen nekken gemeenten. In NOS. Opgehaald  10 september, 2013. Afkomstig uit http://nos.nl/artikel/549485-groot-tekort-gemeenten-dreigt.html

14 Agentschap NL. Duurzame gebouwen. Opgehaald 15 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/duurzame-gebouwen-herbestemmen-

sloop

15 Agentschap NL. Duurzame gebouwen. Opgehaald 15 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.agentschapnl.nl/onderwerp/duurzame-gebouwen-renovatie

16 Kulturhus. In Wikipedia, De vrije encyclopedie. Opgehaald 11 juni, 2013. Afkomstig uit: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kulturhus

17 Verdoes, 1965, p. 9-28
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te Hoevelaken is gerealiseerd door de inwoners zelf. Zij hebben een zesde deel van de investeringskosten 
opgebracht, exclusief de grote donatie van een vermogend inwoner.18 De bouw van het Verenigingsgebouw 
te Hekendorp kwam tot stand door de vrijwillige medewerking van vaklieden in hun vrije tijd.19 
In het Gemeenschapshuis te Haps dragen de gebruikers zelf zorg voor het beheer van centrum waardoor 
een beheerder overbodig is. Ook bij dit gemeenschapscentrum leverden de inwoners een relatief grote 
bijdrage voor de financiering. Het Gemeenschapshuis te Mill is niet uitsluitend een dorpshuis maar 
wordt gedeeltelijk gebruikt door de jeugdbeweging. Dit zijn een aantal voorbeelden waaruit blijkt dat er 
uiteenlopende mogelijkheden zijn voor de realisering en functionaliteit van een wijkcentrum. 

Een ander aspect wat onderzocht moet worden is de vormgeving en architectuur van wijkcentra. Hiervoor 
is gekeken naar wijkcentra, verspreid over de wereld, met verschillende achtergrond en context. 

Het materiaalgebruik van het Kulturhus Nordvest van COBE and Transform Architects in Kopenhagen is 
aan de binnenzijde gelijk aan de buitenzijde. Het gebouw heeft een open uitstraling van binnen naar buiten 
toe vanwege de doorkijken en zichtlijnen in het gebouw. 

Ook het Sunset Community Centre van Bing Thom Architects in Vancouver heeft doorkijken en zichtlijnen 
in het gebouw en hier heeft het gebouw juist een open uitstraling van buiten naar binnen toe. Het markante 
materiaalgebruik is zowel aan de buitenzijde als de binnenzijde toegepast. Het gemeenschapscentrum 
staat in een wijk met veel verschillende culturen en deze komen dus ook samen in het centrum. Het is 
een LEED Gold-gecertificeerde gebouw en het project integreert een aantal geavanceerde duurzame 
ontwerpstrategieën. Het heeft een passief daglichtregelsysteem door het efficiënte beglazingsysteem van 
de vliesgevel dat varieert van helder, gesinterd of ondoorzichtig om zo uitzicht en daglicht of privacy en 
schaduw te bieden voor verschillende situaties. Het binnenklimaat wordt geregeld met CO2-sensoren, 
daglichtsensoren en gebruiker sensoren, waardoor er controle is over het energieverbruik en het comfort. Er 
wordt gebruik gemaakt van lage albedo dakbedekking. Er wordt uitgebreid gebruik gemaakt van duurzame 
materialen zoals gekanteld beton om zo het onderhoud en reparatie te minimaliseren en de levensduur van 
het gebouw te verlengen. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van lokale materialen en laag emitterende 
materialen. De toiletten hebben een zuinig doorspoelsysteem. Het gebouw is enorm populair en de Sunset 
Community Centre lidmaatschap steeg met 40% in de eerste drie maanden sinds de opening.

Bij de Three Courtyard Community Centre van AZL architects in Jiangsu, China is het materiaalgebruik 
bepalend voor de architectuur. In het centrum wordt gerecreëerd, gedineerd en het is een algemene 
ontmoetingsplaats voor buurtbewoners. 

Surry Hills Library and Community Centre door FJMT in Australië is een duurzaam gebouw. Het is een 
transparant gebouw waardoor zichtbaar is wat er binnen gebeurd en daarnaast de waarde van de 
gemeenschap representeert door een duurzaam gebouw te realiseren. Toegankelijkheid, openheid, 
transparantie en duurzaamheid zijn sleutelwoorden in dit project. De reeks van initiatieven op milieugebied 
inherent aan het ontwerp omvatten ook een thermische labyrint voor passieve filtering en tempering van 
de lucht, zonne-volgsysteem van houten louvres, geautomatiseerde textiel zonwering, hybride ventilatie, 
uitgebreide fotovoltaïsch systeem, geothermische koeling, een groen dak, regenwater inzameling en 
recycling en duurzame materiaalkeuze. 

Het Community centre Herstedlund van Dorte Mandrup Arkitekter in Albertslund Denemarken is geïntegreerd 
met het park waarin het gebouw zich bevind. Het is een klein programma en er is veel ruimte maar er is 
toch voor gekozen om in de hoogte te bouwen. Zo ontstaat een markant gebouw, een baken, dat op 

18 Verdoes, 1965, p. 41

19 Verdoes, 1965, p. 47
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iedere verdieping een andere functie huist. Het gebouw is gericht op activiteiten met de buurt, samen 
eten, optredens. lezingen, cursussen en andere activiteiten. Het project voldoet aan de Tier 2 Energy. Er 
zijn zonnepanelen aanwezig op de trappenhuizen waarmee onder anderen wordt gekoeld en verwamd in 
combinatie met bodemverwarming. Er is gebruikt gemaakt van differentiële ventilatie principes, namelijk 
volledig mechanisch, hybride ventilatie en gecontroleerde ventilatie. De daken zijn thermisch actief en 
het geothermisch systeem zorgt voor koeling in de zomer. Verzameld regenwater wordt gebruikt voor het 
doorspoelen van de toiletten en bij de gootstenen in de toiletten is het alleen mogelijk koud water te 
gebruiken. In het gebouw zijn bewegings-gecontroleerde kranen en verlichting toegepast. 

Het Kulturhus De Nieuwhof van JDWA Designs in Westervoort heeft verkeersruimte als hoofdas door het 
hart van het gebouw waar alle belangrijke ruimtes op aansluiten om zo voor een goede routing te zorgen. 20 

Het Kulturhus Kaleidoskoop van LEVS architecten in Nieuwkoop is onderdeel Woningstrichting Nieuwkoop. 
Hierin zijn woongroepen, dagopvang, zorgwoningen en dus het Kulturhus. Het kulturhus is geïntegreerd 
in het woongebouw en vormt de centrale kern van het gehele complex. Het Kulturhus heeft een bar, 
een keuken en een multifunctionele ruimte als losse volumes waaromheen zich een langgerekte open 
ruimte bevindt. In deze open ruimte zijn de leesruimte, bibliotheek, restaurant en jongerenhoek gelegen. 
De multifunctionele zaal kan voor zeer veel verschillende functies gebruikt worden en daarom worden er 
hoge technische en akoestische eisen aan de ruimte gesteld. Het gehele complex omsluit een binnentuin. 
Een belangrijk kenmerk van het gebouw is het materiaalgebruik. Het gebouw refereert aan de natuurlijke 
context (de Nieuwkoopsche Plassen) door een rieten gevel toe te passen. Er is veel aandacht besteed aan 
de detaillering van zowel de binnengevels als de buitengevels. 

Het Kulturhus ‘t Sprengenhuis van KAW architecten in Laag-Soeren is ontworpen aan de hand van de 
omgeving en er zijn oplossingen gebruikt aan de hand van de menselijke maat. De multifunctionele ruimte 
bevindt zich centraal in het gebouw. Naast de basisvoorzieningen heeft het gebouw een winkel. Door de 
knik in de gevel ontstaat er een plein en past het gebouw zich aan de omgeving.21 

Het Multi Functioneel Centrum Bouwlust van De Zwarte Hond in Den Haag heeft een programma van 2300 
m². Het gebouw is enerzijds aangepast aan de omgeving door de plint, welke uitgevoerd is in natuurtinten. 
De groene gevel boven de plint zorgt voor een nieuwe toevoeging aan de omgeving. Het gebouw heeft 
een horizontaal karakter met dynamiek en een variërend ritme in de gevel met een opvallende indeling 
van ramen. Er is een differentiatie in de functie van het raam aangebracht. Er wordt onderscheid gemaakt 
tussen het bieden van een uitzicht of doorlaten van een maximale hoeveelheid licht. Ook bij dit gebouw ligt 
de verkeersruimte in de hoofdas van het gebouw. Voor dit gebouw was een beperkt budget aanwezig. Er 
is geprobeerd het maximale te bereiken ondanks dit beperkte budget.22 

Het Wild reindeer centre en de Eggum Tourist Route van Snøhetta in Noorwegen zijn twee gebouwen of 
paviljoens die ingebed zijn in de omgeving. Het rendierencentrum reflecteert de omgeving door gebruik te 
maken van glas. Daarnaast onderscheidt het gebouw zich van de omgeving door de sculpturale houten 
bank; een materiaal en vorm dat niet in de natuurlijke context van het gebouw te vinden is. Hetzelfde geldt 
voor het toeristische centrum; de gevel van het paviljoen is gemaakt van hout en dit is in de omgeving niet 
aanwezig. Het plein rondom het paviljoen onderscheidt zich van omgeving door de vorm en het zoekt een 
inbedding door het materiaalgebruik.23

20 Kulturhus Nieuwhof. In JDWA achitecten. Opgehaald 11 juni, 2013. Afkomstig uit: http://www.jdwa.nl/en#/en/projects/2011/kulturhus-de-nieuwhof

21 Archdaily. Opgehaald 15 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.archdaily.com/

22 Architectenweb. Opgehaald 17 juli 2013. http://www.architectenweb.nl/aweb/redactie/redactie_detail.asp?iNID=7127&iNTypeID=29&u=%7B%7Buniquenawi

d%7D%7D

23 Archdaily. Opgehaald 15 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.archdaily.com/
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De zoektocht naar referenties reikt verder dan alleen naar wijkcentra. Om rekening te kunnen houden met 
de context waarin het wijkcentrum staat, is gekeken naar referenties waarbij de gebouwen ingebed in de 
omgeving en materialen en vormen uitgangspunten waren. 

Het Katsura paleis bij Kyoto is een keizerlijke residentie, gebouwd in de 17de eeuw. Het gebouw vormt een 
spil in de Japanse architectuur en vormt een inspiratiebron voor Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Walter 
Gropius, Kenzo Tange en Yasuhiro Ishimoto.24 Door de schakeling van de ruimtes in het paleis ontstaat er 
een zigzag patroon in de plattegrond. Dit patroon geeft een afwisselend zicht op het gebouw of op de tuin 
via een veranda of via een raam in een ruimte. Dit zorgt voor een afwisseling van gekaderd uitzicht door het 
raam naar (bijna geheel) vrij uitzicht vanaf de veranda. Deze kwaliteiten zijn aan alle kanten van het paleis 
te vinden. De veranda en de ruimtes zijn verhoogd ten opzichte van de tuin waardoor het uitzicht vanuit het 
gebouw anders is dan het uitzicht vanuit de tuin zelf.

In Isfahan staat een huis dat ontworpen is door Logical Process in Architectural Design Office. Dit gebouw 
heeft een aantal binnentuinen en terrassen. Het materiaalgebruik is interessant, hout wordt gebruikt 
bij de open delen, stucco bij de massieve delen. Daarnaast is veelvuldig nagedacht over de mogelijke 
uitzichten mede dankzij de bouwregulering in Isfahan. Er is gepoogd zoveel mogelijk uitzicht te bieden op 
het aangrenzende park en de straat binnen de regels. Een groenfilter is toegepast om controle te krijgen 
op geluidsoverlast en een nadruk te leggen op introversie en transparantie. Sommige ramen bieden weids 
zicht op de hemel of op de tuin. 

Het LiYuan Library door Li Xiaodong Atelier staat in een buitengebied van Beijing, ongeveer twee uur rijden 
van het drukke centrum. De bibliotheek levert een leesruimte in rustige omgeving. De architectuur van 
dit gebouw is ingezet om de waardering van de kwaliteiten van het natuurlijk landschap te vergroten. Het 
gebouw staat niet midden in de dorpskern maar in een bos op vijf minuten afstand. Op deze manier kunnen 
gedachten helder worden wanneer men de moeite neemt de wandeling af te leggen naar de leesruimte. Het 
gebouw is bescheiden uitgevoerd om zo niet te concurreren met de overweldigende schoonheid van de 
natuur. Het gebouw mengt zich in de omgeving door zorgvuldige materiaalkeuze en nauwkeurige plaatsing 
van het gebouwvolume. In het bijzonder de materiaalkeuze is cruciaal voor het mengen van het gebouw met 
de regionale karakteristieken. De materialen die gebruikt zijn voor de gevelbekleding zijn lokale materialen, 
namelijk sprokkelhout, gevonden in het bos. De dorpsbewoners gebruiken dit hout het hele jaar door als 
brandstof voor hun fornuis. Vandaar dat dit gewone materiaal op een ongewone manier wordt toegepast, 
als gevelbekleding geplaatst op een treffende manier. Met deze materialen past het gebouw in de omgeving 
en wordt ook gezorgd voor een prettige leesomgeving waarbij niet teveel licht binnen kan komen. Op 
sommige plaatsen in de gevel is de gevelbekleding weggelaten om zo te zorgen voor een uitzicht naar 
buiten toe. Het interieur is ruimtelijk divers door gebruik te maken van trappen en kleine hoogteverschillen 
om zo verscheidene plekken te maken.

Met de volgende referenties is gekeken naar de architectonische mogelijkheden voor het creëren van een 
overgangsgebied van het interieur naar de natuur. Bij het Clyfford Still Museum van Allied Works Architecture 
is een ruimte gelegen waarbij de vloer deels van hout is en deels van een mosbedekking. Door groen binnen 
te halen wordt de grens tussen binnen en buiten kleiner. Ook wordt een overgang gemaakt van een geheel 
dichte gevel naar een half open gevel dat uitzicht biedt op buiten door het stijl- en regelwerk heen. 

Het Won Dharma Centre van hanrahanMeyers architects biedt een afwisselend zicht op buiten. Op sommige 
delen wordt het vrije zicht naar buiten toe enkel belemmerd door een houten kolom. Bij andere delen van 

24 Villa Katsura. Architectenweb: Archipedia, de architectuur encyclopedie. Opgehaald 15 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/

archipedia.asp?ID=7376
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de veranda wordt het zicht naar buiten onderbroken door een regelmaat aan smalle houten latten op kleine 
onderlinge afstand. In het Prahran Hotel door Techne Architects is groen verweven in het hele gebouw. 
Planten zijn hier een ontwerpmateriaal waarmee de gevel bekleed wordt en het interieur aangekleed wordt. 
De binnenplaats krijgt zo een groen karakter terwijl er geen werkelijk contact is met het buitengebied. 

Miilu van Rintala Eggertsson Architects is een houten ontmoetingsplek waarbij de relatie met buiten sterk 
aanwezig is aangezien de openingen niet voorzien zijn van glas en het binnenklimaat dus gelijk is aan 
het buitenklimaat. Echter door de plaatsing van de houten balken fungeert de ontmoetingsplaats wel als 
binnenplaats. Eén zijde is open waardoor er vrij uitzicht naar buiten is. Drie zijden zijn half gesloten waarbij 
dus enkel gekaderd zicht mogelijk is. 

Het La Tallera van Frida Escobedo heeft een minder strak schaduwritme dan de voorgaande referenties. 
Hoewel licht doorlatende gevel wel een strak ritme heeft zorgt de opening van deze steensoort voor een 
speels schaduwritme. De licht doorlatende gevel heeft een gesloten karakter en er is beperkt zicht naar 
buiten toe mogelijk. In het Isabella Stewart Gardner Museum van Renzo Piano is een overgang gemaakt 
van binnen naar buiten toe door middel van glazen gevels en een glazen dak met een raster. Het raster zorgt 
voor beperkte lichtdoorlating, maar het dak geeft toch een open indruk. 

The house in the thicket van Kasper Bonna Lundgaard M.Arch geeft een strak ritme van frame en raam 
waarbij een gekaderd uitzicht naar buiten toe mogelijk is. Bij het CyD House van V.Oid wordt het zicht op de 
veranda onderbroken door de houten kolommen waar het dak op rust. Deze kolommen geven een wijziging 
aan het uitzicht. Het dak bestaat uit houten liggers waarop houten stokken een halfopen dak vormen dat 
het licht in strepen toelaat op de veranda. 

Het Cassia Coop Training Centre van TYIN Tegnestue Architects heeft een dichte veranda door de ‘zware’ 
overkapping. De zitgelegenheid is geïntegreerd in de architectuur. De overkapping van de veranda van Villa 
Frenay door 70F architecture wordt afgewisseld met geheel open delen, half open delen en geheel dichte 
delen, afhankelijk van de functie achter dit open of dichte deel. Er is een geleidelijke overgang gemaakt van 
water naar veranda naar gebouw waarbij het gebouw een geheel glazen gevel heeft. 

Het Casa Bauzà van Miquel Àngel Lacomba heeft een veranda als overgangsgebied met schuifbare 
panelen die kleine stroken licht doorlaten voor duidelijk dagritme op de vloer. De schuifbare deuren dienen 
als zonwering en voor privacy. Het terras van het Beach House E-3 ontworpen door Vértice Arquitectos 
heeft een afdak dat niet helemaal gesloten is. Door de rangschikking van de takken kan er zonlicht door 
de spleten het overgangsgebied binnenkomen waardoor er een schaduwpatroon op de grond ontstaat.25 

25 Archdaily. Opgehaald 27 juli 2013. Afkomstig uit: http://www.archdaily.com/
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Conclusie onderzoek
Interview en observatie
Uit het interview en de observatie kan gesteld worden dat de uitstraling van zowel de binnenzijde van 
het gebouw als de buitenzijde rommelig en verouderd is. De ruimtes voldoen niet aan de technische 
en architectonische eisen die nu gesteld worden en er is een groot gebrek aan ruimte. Een uitbreiding 
van het wijkcentrum op de huidige locatie is beperkt mogelijk vanwege de ligging. De school achter het 
wijkcentrum kampt eveneens met ruimteproblemen, er zijn namelijk een uitbreiding van de school en een 
noodbouwvoorziening tegen het wijkcentrum gebouwd. Vanuit de gebruikers van het wijkcentrum bestaat 
de behoefte aan meer sociale voorzieningen.  Dit zou in de vorm van een woonkeuken kunnen waar 
de buurtbewoners kunnen koken, een uitbreiding van de moestuin en het opwaarderen van de huidige 
bibliotheek. Het park moet betrokken worden bij het gebouw om zo het verpauperde karakter op te heffen 
en het grasveld een bestemming te geven. 

Referentiestudie
Uit de referentiestudie naar kulturhusen en wijkcentra blijkt dat vaak een of meerdere uitgangspunten 
leidend zijn voor het ontwerp. Deze uitgangspunten zijn van toepassing op het doel van het kulturhus. Een 
aantal van deze uitgangspunten zijn dat het gebouw de centrale plek is van de gemeente, het een plek 
is waar buurtbewoners zich kunnen ontplooien, het gebouw gedragen wordt door de samenleving, het 
gebouw een open uitstraling heeft met doorkijken en zichtlijnen en een hoofdas, duurzaamheid en waarbij 
detaillering een belangrijke rol speelt. Deze selectie van uitgangspunten gelden worden ook 
Het is belangrijk dat buurtbewoners zich kunnen ontplooien in het gebouw en het gebouw neutraal 
van karakter is. Het gebouw moet de behoefte ondersteunen van de buurt en een plaats bieden waar 
verschillende culturen kunnen samenkomen en elkaar kunnen inspireren. Er is geen eenduidige architectuur 
voor gebouwen met deze functie, de gebouwen in de referentiestudie zijn architectonisch zeer uiteenlopend. 
Programmatisch zijn er overeenkomsten, maar ook veel verschillen en dit verschilt per locatie. 

Materiaal, vorm en de inbedding in de omgeving zijn bepalend voor het ontwerp. Een gebouw kan door de 
vorm een relatie bieden tussen de tuin en gebouw, zoals bij het Katsura paleis. Door gebruik te maken van 
geschakelde ruimtes, verhogingen en overgangsgebieden wordt een gevarieerd uitzicht geboden. Door 
rekening te houden met ooghoogte en zichtlijnen kan een zicht gekaderd worden zodat vastgelegd wordt 
wat de gebruiker van de omgeving ziet als hij zich door een gebouw beweegt, zoals het huis in Isfahan. 
Dit huis heeft het uitzicht aangepast aan de omgeving binnen de regels van de gemeente over privacy. 
Daarnaast kan groen zorgen voor een barrière of juist overgangsgebied tussen binnen en buiten. Door 
gebruik te maken van lokale materialen past een gebouw in de omgeving zoals de LiYuan Library. Het op 
een juiste manier inzetten van gevelmateriaal zorgt voor een prettige omgeving specifiek voor een bepaalde 
functie. Door gebruik te maken van hoogteverschillen veranderen uitzichten en worden individuele plekken 
afgebakend om zo ‘plekjes’ te laten ontstaan.

Een overgangsgebied tussen binnen en buiten kan op uiteenlopende manieren gerealiseerd worden. 
De veranda kan een strak ritme hebben van verticale en horizontale elementen waardoor er een speels 
schaduwspel ontstaat. Dichtere gevels zorgen voor de nadruk op het zonlicht dat toch binnen kan dringen, 
open gevels leggen de nadruk op de schaduw die ontstaat. Het plaatsen van verticale elementen zorgt 
ervoor dat het zicht naar buiten belemmerd is en hierdoor kunnen interessante uitzichten ontstaan. Het 
variëren met de afstand tussen deze verticale elementen zorgt voor een variatie in uitzicht. Bepaald kan 
worden welk uitzicht ingekaderd wordt en welke delen van het buitengebied aan het zicht onttrokken 
worden. Schuifbare panelen bieden doeltreffende privacy waar nodig en geven het gebouw een veranderlijk 
aanzicht van buiten en uitzicht van binnen. 
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Locatieanalyse
Het park, bij het wijkcentrum, is de enige collectieve groenvoorziening van de wijk en wordt doorsneden 
door een straat waardoor twee gebieden te onderscheiden zijn: een grasveld aan de noordzijde van de 
straat en een parkachtige omgeving aan de zuidzijde van de straat. Het grasveld wordt omsloten door 
vier belangrijke kruispunten. Het grasveld is vervallen en moet heringedeeld worden om er een bruikbare 
bestemming aan te geven. Het grasveld wordt aan drie zijden ontsloten door wegen waarbij een rustige 
(westzijde) en een drukke kant (oost en zuidzijde) te onderscheiden is en een open kant (zuid- en westzijde) 
en een kant dat privacy biedt (oostzijde). Aan de noordzijde van het grasveld is een school gelegen, dat 
enkele noodbouwlokalen heeft opgesteld. De school heeft een speelplaats, gericht op de straat. De school 
heeft een permanent gebouw nodig om de noodbouw op te heffen. Daarnaast zou het waardevol zijn 
voor de school om een extra plek te hebben om te gebruiken als speelplaats en sportveld eventueel 
gecombineerd met een parkeerplaats waardoor de school in een groenere omgeving staat dan de huidige 
situatie. Ideaal voor de school is een door gebouwen omsloten speelplaats waar kinderen veilig kunnen 
spelen in een groene omgeving zonder een afbakening van hekken, zoals wel het geval is bij het speelplein 
aan de straatzijde. In de omgeving staan voornamelijk woningen in de vorm van rijtjeshuizen. en ook in de 
hoofdwindrichting zuidwest staan rijtjeshuizen van drie verdiepingen. 

Buurtanalyse
Uit de grafieken blijkt dat er veel verschillende culturen wonen in de wijk Mensfort. De wijk kent problemen 
in de vorm van overlast, burenruzies en andere zaken. Het is belangrijk dat het wijkcentrum past binnen de 
wijk en met deze aspecten rekening gehouden wordt. 

Studie sloop of herbestemmen
Feit is dat herbestemmen een duurzamere oplossing is dan het slopen van een gebouw. Om sloop te 
voorkomen moet de bestemming van het gebouw van het huidige wijkcentrum bepaald worden. De 
locatie van het wijkcentrum grenst aan een school waardoor uitbreiding van het wijkcentrum én de school 
slecht mogelijk is. Het huidige wijkcentrum kan, na renovatie, bij de school betrokken worden zodat de 
noodbouwvoorziening van de school kan verdwijnen. Hierdoor ontstaat een omsloten speelplaats voor 
de school en is het tekort aan ruimte opgelost. Zo wordt op een duurzame manier ontdaan van het oude 
wijkcentrum en wordt het gebouw herbestemd. Deze oplossing is in een aantal opzichten duurzamer dan 
sloop. Wel moet rekening gehouden worden met eventuele asbest in de constructie en de bekleding. 
De plafondhoogtes van sommige delen van het gebouw moeten aangepast worden om te voldoen aan 
de huidige standaarden. Er moet gekeken worden naar isolatie, installaties voor het binnenklimaat en 
de akoestiek om het gebouw als school te laten fungeren. De indeling van het wijkcentrum komt sterk 
overeen met een school; er zijn een drietal lokalen, toiletten, een entree, een multifunctionele zaal die dienst 
kan doen als overblijfruimte of kleine gymzaal, een keuken en een kantoor. Ook hier zullen aanpassingen 
aangebracht moeten worden om de ruimtes te laten voldoen aan de eisen. Echter, de uitwerking hiervan 
wordt niet betrokken in dit afstudeerproject. 
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Programma
Het programma van eisen omvat alle uitgangspunten en kwaliteiten die het wijkcentrum moet hebben. 
Hierin wordt de voorgaande studie meegenomen en gewogen in het ontwerp. Het nieuwe wijkcentrum zal 
alle oude functies herbergen en er worden een aantal belangrijke nieuwe functies toegevoegd. Het gebouw 
moet de goede aspecten meenemen van het huidige wijkcentrum en een oplossing bieden aan de minder 
goede kanten, die genoemd zijn in de conclusie van het voorgaande hoofdstuk. 

Programma van eisen
Het totale programma van het wijkcentrum is gelijk aan het huidige programma en een uitbreiding hierop. 
Het programma is te zien is Tabel 1.

Ruimte Vierkante meters

Receptie/balie 20 m²

Beheerderskantoor 60 m²

Cursuslokalen gebouw 160 m²

Cursuslokalen jongerencentrum 140 m²

Multifunctionele zaal 200 m²

Woonkamer + bibliotheek + leesruimte 540 m²

Woonkamer jongerencentrum 200 m²

Woonkeuken 190 m²

Kasruimte 325 m²

Toiletten 45 m²

Opslagruimte + technische ruimte 70 m² 

Moestuin

Terras

Totaal gebouw 1950 m²

Tabel 1. Programma van eisen, vloeroppervlak per ruimte

Technisch programma van eisen
Om te controleren of het gebouw duurzaam is in energieverbruik moet de Energieprestatiecoëfficiënt 
berekend worden. Het technisch programma van eisen dient ter controle om te voldoen aan de norm. 
De energieprestatiecoëfficiënt van het gehele gebouw dient te resulteren in een maximale verhouding 
vastgesteld in NEN 7120, te zien in Tabel 2. 

Bij één gebruiksfunctie geldt:  EPCusi ≤ EPCreq;nb;usi 
De energieprestatiecoëfficiënt kan alleen berekend worden voor één gebruiksfunctie.
Bij meerdere gebruiksfuncties geldt:  EPTot / EP;adm;tot;nb ≤ 1 
Deze waarde is vastgesteld volgens Bouwbesluit art. 5.4 en wordt geëist voor nieuwbouw in 2015.26 
De berekening van de EPC-waarde voor het ontwerp van het wijkcentrum volgt in het bouwfysica 
afstudeerverslag. De bouwfysische uitgangspunten voor het ontwerp worden, aangezien ze belangrijk 
waren voor het ontwerp, op plattegrondniveau en op detailniveau, hieronder genoemd.

26	 EPN.	Agentschap	NL.	Opgehaald	9	oktober	 2013.	Afkomstig	 uit:	 http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Handboek%20gemeenten%20Energie%20

prestatie%20gebouwen.pdf
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Gebruiksfunctie 
Energieprestatiecoëfficiënt 
EPCreq;nb;usi (Bouwbesluit art. 5.2)

Woonfunctie
Woonwagen
Andere woonfunctie

1,3
0,6

Bijeenkomstfunctie 2,0

Celfunctie 1,8

Woonfunctie
• Met bedgebied
• Andere 

gezondheidszorgfunctie

2,6
1,0

Industriefunctie -

Kantoorfunctie 1,1

Logiesfunctie
• In en logiesgebouw
• Andere logiesfunctie

1,8
1,4

Onderwijsfunctie 1,3

Sportfunctie 1,8

Winkelfunctie 2,6

Overige gebruiksfunctie -

Tabel 2. Vereiste	EPC	per	gebruiksfunctie

Uitgangspunten
Bouwkundige uitgangspunten
Begane grondvloer  Rc ≥ 3,5 (m²·K)/W
Keldervloer   Rc ≥ 3,5 (m²·K)/W
Dichte gevel   Rc ≥ 3,5 (m²·K)/W
Dicht dak   Rc ≥ 3,5 (m²·K)/W
Open gevel- en dakdelen U ≤ 1,65 W/(m²·K) ZTA = 0,60
drievoudig glas en houten kozijnen: U = 1,4 W/(m²·K)
warmt reflecterend, niet zonwerend
Deuren    U ≤ 1,65 W/(m²·K)

In het ontwerp moet een aantal duurzame technieken, onderzocht in de literatuurstudie bouwfysica, 
ondergebracht worden om zo te voldoen aan de norm en om zo duurzaam mogelijk te bouwen op 
gebied van verbruik, opwekking en materialisering. In het volgende hoofdstuk wordt toegelicht welke 
principes worden toegepast. Eén van deze principes betreft het ventilatiesysteem en hoewel de overige 
duurzaamheidsprincipes toegelicht worden in het volgende hoofdstuk, is hiervoor een apart plekje 
gereserveerd. Het idee is om het traditionele ventilatiesysteem te vervangen door een plantensysteem 
waarbij het luchtzuiverende effect van planten wordt ingezet. Naast het onderzoek in de literatuurstudie 
is een vervolgonderzoek gedaan naar de omzetting van CO2 in zuurstof door planten. De verschillende 
facetten over de plant als luchtzuiveringssysteem die behandelt zijn in dit afstudeerproject, worden hierna 
toegelicht.

De plant
Ventilatie is de luchtuitwisseling tussen binnenlucht en buitenlucht. Natuurlijke ventilatie heeft invloed op 
het gebouwontwerp.27 Een groot deel van het energieverbruik in gebouwen gaat op aan verwarming. Door 
ventilatie wordt deze warmte weggehaald en dit resulteert in energieverlies.28 Hoewel een plantensysteem 
voor de luchtzuivering geen uitwisseling is van binnenlucht en buitenlucht, heeft het desalniettemin een 

27 Wu et al. (2011), p. 2791

28 Passief huis. Opgehaald 20 oktober 2013. Afkomstig uit http://www.passiefhuis.info/kader.php?tekst=ventilatie
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grote invloed op het gebouwontwerp. Om te onderzoeken of planten toegepast kunnen worden als 
luchtzuiveringssysteem in een gebouw om zo energie te besparen, moet onderzoek gedaan worden naar 
de verschillende aspecten van planten die betrekking hebben op een gebouw en dan in het bijzonder het 
luchtzuiverende effect van planten. Het bouwfysisch onderzoek kan opgedeeld worden in vier onderdelen 
die alle leiden tot duurzaamheid. 

Het onderzoek is tweeledig. Enerzijds kan gekeken worden naar de luchtzuivering door planten, vergeleken 
met een ventilatiesysteem. Anderzijds kan gekeken worden naar het comfort van luchtzuivering door 
planten. Om de luchtzuiverende capaciteit van planten te achterhalen is het nodig een experiment op te 
stellen waarin dit gemeten wordt. Vooraf is het van belang de volgende vragen te stellen:

 - Welke stoffen stoot een mens uit die het binnenklimaat verontreinigen?
 - Wat zijn de concentraties van deze stoffen per uur?
 - Hoeveel procent van deze verontreinigde stoffen kan een plant per uur opnemen?
 - Met welk type plant worden de metingen gedaan?
 - Wat is de afmeting van de plant en afmeting van de ruimte rondom de plant?
 - Hoeveel licht hebben deze planten nodig? Welk type licht hebben de planten nodig; direct licht, 
schaduw?

 - Hoeveel zuurstof (of andere stoffen?) hebben deze planten nodig?
 - Welke bemesting is geschikt?
 - Wat voor soort onderhoud hebben de planten nodig?
 - Heeft de kamergrootte een invloed op de verontreiniging en op de zuivering? Hoe groter de kamer per 
persoon, des te kleiner de snelheid van vervuiling per m3 is, aangezien de verontreiniging meer schone 
lucht heeft om mee te mengen. 

 - Werkt het plantensysteem efficiënter bij hoge concentraties of juist bij grote menging?
 - Welke uitgangspunten gelden bij het ontwerpen met planten als luchtzuiveringssysteem?
 - Wat voor onderhoud hebben deze type planten nodig?
 - Welke consequenties heeft het ontwerpen met planten op de indeling van een ruimte?
 - Kunnen de planten fungeren als architectonisch element? 
 - Hoeveel ruimte is nodig om onderhoud te plegen?

Noodzaak onderzoek
Luchtvervuiling is overal, zichtbaar en onzichtbaar, door de mens veroorzaakt en door de natuur veroorzaakt. 
Luchtverontreiniging binnen gebouwen wordt veroorzaakt door mensen, machines en bouwmaterialen. Dit is 
een gevaar voor de menselijke gezondheid en kan ziektes veroorzaken. Luchtvervuiling is het binnenbrengen 
van chemische stoffen, fijnstof of biologische stoffen in de lucht. Voorbeelden van chemische stoffen zijn 
radon, kooldioxide, koolmonoxide, formaldehyde, benzeen, sulfurdioxide, distikstofoxide etc. Fijnstof komt 
voor als fijne of kleine deeltjes van vloeibare of vaste materialen zoals roet. Biologische stoffen kunnen zijn, 
schimmel, pollen, huisstofmijt, huidschilfers van dieren, virussen en bacteriën. De natuur heeft vijf factoren 
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om de lucht te zuiveren:
 - Zonlicht
 - Bomen en planten
 - Bacteriën
 - Regen
 - Wind

Sommige van deze factoren hebben de keerzijde dat de luchtvervuiling verhoogd kan worden als de factoren 
met elkaar gecombineerd worden. Maar wanneer deze natuurlijke luchtzuivingsfactoren niet aanwezig zijn 
is er altijd een verhoogd risico op verhoogde luchtvervuiling. Steden hebben een gebrek aan sommige 
van deze natuurlijke luchtzuiveringsfactoren en hierdoor ontstaat smog en een verhoogde luchtvervuiling. 
Luchtvervuiling binnen is een combinatie van luchtvervuiling buiten, luchtverontreiniging afkomstig van 
elementen binnen een structuur en giftige gassen welke het gebruik van onderaf infiltreren. Sommige van 
deze verontreinigingen komen van mensen, dieren, insecten, knaagdieren en microscopische wezens die 
zich binnenshuis bevinden. Andere verontreinigingen komen van het ontgassen van bouwmaterialen of van 
radon die uit de aarde wordt gestraald. Luchtvervuiling binnen is meestal 2-5 keer zo giftig als buitenlicht 
volgens The United States Environmental Protection Agency. In sommige gevallen is de vervuiling meer dan 
100 keer zo groot. Mensen besteden 90% van hun tijd binnen waardoor een gebouw van grote invloed kan 
zijn op de gezondheid van mensen. De natuurlijke luchtzuiveringsfactoren van moeder natuur worden de 
toegang geweigerd in een gebouw. Normale beglazing filtert 90% van het luchtzuiverende vermogen van 
de zon weg. Er is geen regen, geen wind, amper beplanting en enkele microscopische organismen. Dit is 
dus een perfecte omgeving om vervuiling te kweken. Filtersystemen die nu gebruikt worden om de lucht 
te zuiveren moeten vervangen en onderhouden worden om te voorkomen dat deze de vervuiling terug de 
ruimte in brengen. Bovendien zijn deze filters ineffectief tegen biologische stoffen en chemicaliën. Daarnaast 
kunnen er op deze filters schimmels, meeldauw, huisstofmijten en bacteriën gaan groeien. Een andere 
manier om lucht te verversen is door het wegventileren van vervuilde lucht. Echter, de lucht die hiervoor in 
de plaats komt is de buitenlucht welke ook in een bepaalde mate verontreinigd is. Op deze manier wordt de 
ene vorm van vervuiling vervangen voor de andere vorm van vervuiling. Bovendien moet de buitenlucht die 
de binnenlucht ververst verwarmd worden om te zorgen voor een comfortabel binnenklimaat. 

Om het energieverbruik in een gebouw te verlagen en daarmee de duurzaamheid van een gebouw te 
verhogen moet gekeken worden naar het energieverbruik binnen het gebouw. Een groot deel van het 
energieverbruik gaat op aan het zuiveren van vieze lucht en het opwarmen van verse ventilatielucht. Als 
dit deel van het energieverbruik vervangen kan worden voor een systeem dat geen energie verbruikt, 
dan beïnvloedt dit de prestatie van het gebouw. Planten zijn in staat de vervuilde lucht te zuiveren en 
die te vervangen door schone lucht. Het is belangrijk te onderzoeken in hoeverre planten efficiënt zijn in 
het zuiveren van lucht. Daarnaast moet gekeken worden welke stoffen er in de lucht aanwezig zijn die 
weggehaald moeten worden. 

Als uit het onderzoek blijkt dat het niet rendabel is om met planten de lucht te zuiveren, kan een systeem 
van NASA worden toegepast. Het ‘Plant Air Purification’ systeem van NASA vergroot het luchtzuiverende 
effect van planten met 100 keer. Planten worden gekweekt in kunstmatige aarde die poreuzer is dan 
normale aarde. Deze aarde reageert als een filterbed waardoor binnenlucht passeert en waarin vervuilde 
deeltjes uit de lucht worden gevangen. Een ventilator onder het filterbed zorgt ervoor dat grote volumes 
vervuilde binnenlucht door de aarde wordt gehaald. Chemische stoffen, fijnstof of biologische stoffen 
worden verwerkt door het filterbed tot voedingsstoffen voor de plant. Het filterbed hoeft niet vervangen te 
worden aangezien de wortelmicroben alle onzuiverheden schoonmaken. 29

29	 NASA	indoor	air	quality.	Opgehaald	10	oktober	2013.	Afkomstig	uit	http://phytofilter.com/Slideshow.html
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Luchtdicht bouwen
Luchtdicht bouwen is belangrijk voor de duurzaamheid van het gebouw. Luchtlekken zorgen voor 
ongecontroleerd warmteverlies. De luchtsnelheid in het gebouw door kieren in de detaillering en 
gevelopeningen is afhankelijk van het luchtdrukverschil tussen binnen en buiten. Als het hard waait is het 
drukverschil groter. Bij berekening wordt uitgegaan van een drukverschil van 10 Pa, dit is de Qv10 waarde. 
Met deze waarde wordt ook gerekend in de EPG berekening van VABI elements. Het bouwbesluit geeft een 
minimale waarde voor de luchtdichtheid. De minimale waarde moet minstens gehaald worden en geeft de 
maximale luchtstroming aan. Er is dus ruimte voor verbetering. De standaard details van SBR geven ook 
een waarde voor de luchtdichtheid. Deze infiltratiewaarde kunnen gebruikt worden als referentiewaarde bij 
vergelijkbare detaillering. 

Het luchtdicht kunnen bouwen hangt sterk af van de detaillering, maar ook van duurzaamheid. Als een 
gevel geheel duurzaam is opgebouwd, dan zal geen afdichtmateriaal als kit of pur worden gebruikt 
aangezien deze materialen niet duurzaam zijn. Echter, het is bijna onmogelijk luchtdicht te bouwen zonder 
een afdichtingsmateriaal. Hier moet dus gekeken worden of de voordelen van het luchtdicht bouwen 
opweegt tegen het gebruiken van afdichtingsmaterialen die vooralsnog duurzaam worden geproduceerd 
of er moet gezocht worden naar duurzaam geproduceerde afdichtingsmaterialen. De gevelsamenstelling 
bepaalt zowel de duurzaamheid als de luchtdichtheid en hier moet een goede balans in gezocht worden. 30

Tijdens het onderzoek moet dus rekening gehouden worden met een infiltratiewaarde waarbij het gebouw 
niet geheel luchtdicht wordt beschouwd. De infiltratiewaarde van een passief gebouw wordt als uitgangspunt 
genomen.

Het experiment
Een tweetal type planten wordt toegepast voor de luchtzuivering, de Epipremnum Aureum en de Dypsis 
Lutescens. De Dypsis lutescens (areca palm) haalt de CO2 uit de lucht. Er zijn vier planten van schouderhoogte 
van maximaal 150 cm nodig per persoon. De Epipremnum aureum haalt eveneens CO2 uit de lucht, maar 
is ook bijzonder efficiënt in het verwijderen van formaldehyde en andere vluchtige chemicaliën uit de lucht. 
Om deze planten te laten gedijen in een binnenklimaat in Nederland moet aan bepaalde eisen voldaan 
worden. De planten zijn gemakkelijk in onderhoud en kunnen zowel in schaduw, half schaduw als zon 
gedijen. De volledige omschrijving van de eisen van deze planten wordt omschreven in het afstudeerverslag 
bouwfysica. CO2 wordt in dit onderzoek gebruikt als maatstaf voor de luchtkwaliteit, zoals gebruikelijk is bij 
het onderzoek van luchtkwaliteit in gebouwen.31 Door de CO2 concentratie te meten kan de effectiviteit van 
de plant bepaald worden. Naast het produceren van CO2 produceren mensen vocht. Deze vochtproductie 
zorgt voor een geurafgifte in een binnenklimaat. Het is belangrijk dat deze lucht uit de ruimte wordt 
gehaald. Het gaat hier niet om schadelijke stoffen maar juist om comfort. De muffe lucht veroorzaakt geen 
ongezond binnenklimaat, maar wel een oncomfortabel binnenklimaat. Alvorens te bepalen hoe de muffe 
lucht weggehaald moet worden, moet eerst bepaald worden hoeveel vocht men produceert en dus in 
hoeverre dit een geur afgeeft. Een installatie voor de luchtverversing zorgt deels ook voor ontvochtiging. 
Als een plantensysteem het traditionele systeem vervangt, wat gebeurt er dan met de luchtvochtigheid in 
de ruimte? Houden de planten deze in balans of wordt het juist erg vochtig? In het bouwfysisch onderzoek 
wordt antwoord gegeven op deze vragen en wordt verder ingegaan op alle technische aspecten van het 
onderzoek en de eisen die gesteld worden aan de omgeving waarin de planten verblijven. In dat verslag 
zal uitgebreid in worden gegaan op het experiment en wordt onder andere een meetprotocol gegeven. 
Aangezien het experiment nog loopt ten tijde van het schrijven van dit afstudeerverslag, is het niet mogelijk 
een uitspraak te doen over de resultaten van het experiment.

30 http://www.sbrcurnet.nl/producten/publicaties/luchtdicht-bouwen/1-inleiding

31 Wolverton, B. (1992). p. 20
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Concept
Het wijkcentrum is een plek waar, naast de huidige functies van het wijkcentrum, buurtbewoners kunnen 
samenkomen of juist alleen een plek kunnen vinden. Dit wijkcentrum zo’n ruimte bieden. Het gebouw deelt 
het grasveld in twee gebieden, zodat er ruimte is voor een grote moestuin, toegankelijk voor de hele buurt 
en een parkachtige, openbare tuin.
In dit gebouw worden de verkeersruimte en verblijfgebieden als één ontworpen. Het gebouw krijgt geen 
typische gangstructuur, maar open ruimtes en verbindingen door kassen. Deze open ruimtes zorgen voor 
de laagdrempeligheid en toegankelijkheid die dit type gebouw nodig heeft. 

Daarnaast is duurzaamheid een belangrijk onderdeel binnen het concept, waarbij enerzijds planten 
worden ingezet als architectonisch element en anderzijds het schuine dak een uitgangspunt vormt voor 
de architectuur. De schuine daken geven tevens een gebiedsaanduiding in het gebouw waardoor er een 
voelbare overgang ontstaat van het ene naar het andere gebied. Om de planten geheel te laten integreren in 
het architectonisch ontwerp zijn een drietal concepten leidend in de architectuur waarbij de planten worden 
beschouwd als architectonisch element. 

Groen als ruimtevormend element:
Groen als ruimtevormend element houdt in dat het groen wordt ingezet om een ruimte af te bakenen en 
richting geeft aan de routing in een ruimte. Met dit concept worden ruimtes gerealiseerd door het groen.

Groen als ruimte-scheidend element:
Bij dit concept wordt groen ingezet als element tussen twee ruimtes om de ruimtes te scheiden. Dit wordt 
gedaan met de kas in het gebouw. De kas bevindt zich tussen twee ruimtes en vormt een overgang tussen 
de twee gebieden. 

Groen als gevelelement of plafondelement:
Het groen kan ingezet worden als gevelelement of als plafondelement om zo te dienen als buffer tussen 
interieur en buiten. Het zorgt dat de directe zoninstraling deels tegengehouden wordt en het zorgt voor 
privacy. 

In het ontwerp van het wijkcentrum is rekening gehouden met de verschillende aspecten van planten om 
zo een realistisch ontwerp te maken. De bouwfysische vragen met betrekking tot het plantenonderzoek 
worden in het afstudeerverslag voor de discipline bouwfysica toegelicht. De architectonische vragen zijn 
beantwoord in het gebouwontwerp.
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Ontwerp 
Inmiddels is bekend dat het wijkcentrum in het hart van de wijk ligt. Op dit moment is het een verscholen 
gebouw en geeft het een verlaten indruk, zo bleek uit de analyse. De buurt is toe aan verandering en 
hier is ook de ruimte voor. Het wijkcentrum zal de wijk een impuls geven, het straalt daadkracht en 
openheid uit aan de buurt. Het wijkcentrum is de plek waar alle voordelen van een samenleving met 
verschillende bevolkingsgroepen benut kunnen worden. Het is een plek waar de activiteiten van het huidige 
wijkcentrum plaatsvinden en daarnaast ruimte biedt aan de buurtbewoners om samen te komen in een 
formele en informele omgeving om alledaagse en ongewone onderwerpen te bespreken. De huisvesting 
van het huidige wijkcentrum wordt, na restauratie, bij de achterliggende school betrokken waardoor de 
noodbouwvoorziening van de school kan verdwijnen en een omsloten speelplaats ontstaat. Het onbestemde 
grasveld maakt plaats voor het nieuwe wijkcentrum waardoor het mogelijk is het programma van het 
wijkcentrum uit te breiden en het grasveld een herindeling te geven. Het nieuwe wijkcentrum heeft de 
uitstraling die bij de functie hoort en het gebouw fungeert als sociale hart van de gemeenschap. Enerzijds 
is het gebouw verweven met de omgeving en anderzijds bestaat er een contrast tussen het gebouwde en 
het natuurlijke. Het gebouw bestaat uit een sequentie van ruimtes, een geprogrammeerde hoofdas waar 
ruimtes aangeboord worden om openheid en toegankelijkheid te verkrijgen. Duurzaamheid en architectuur 
gaan hand in hand in het ontwerp. Deze combinatie vormde het uitgangspunt voor de vormgeving en dat 
heeft ertoe geleid dat de duurzaamheid in dit gebouw zichtbaar is. 
Het wijkcentrum zoekt enerzijds aansluiting met de omgeving zodat de wijkbewoners zich kunnen 
identificeren met het gebouw en het de toegankelijkheid krijgt die bij een wijkcentrum hoort. Het gebouw 
wordt één met de wijk en past in de context. Anderzijds zal het gebouw zich onderscheiden van de omgeving 
zodat het een herkenningspunt is, een eigen identiteit heeft. Deze eigen identiteit geeft de bezoeker een 
verandering van omgeving. Dit is in veel situaties belangrijk, bij het bespreken van problemen, studeren, 
ontspannen, het uitoefenen van een hobby, ontmoetingen. Het gebouw bindt de bezoeker vanwege de 
functies, de vormgeving en het gebruik en daarmee is het gebouw het centrum van de buurt. 

Figuur 7. Zuidgevel, de keuken wordt begrensd door twee kassen
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Duurzaamheid
Het is geen probleem om het energieverbruik van een gebouw te verminderen tot nul binnen enkele 
minuten. Trek de belangrijkste schakelaars uit en sluit de energie af. Echter, dit zou het gebouw bijna 
nutteloos maken. Als alleen op energie geconcentreerd wordt, is er een risico dat het de verkeerde richting 
ingaat aangezien vele andere aspecten meespelen. Ongeveer veertig procent van het energieverbruik in 
de wereld wordt gebruikt voor het functioneren van gebouwen. Er is zo veel te winnen. Een duurzame, 
energiepositieve gebouwde omgeving met goede kwaliteit van het binnenmilieu, geoptimaliseerd voor 
gezondheid, comfort en productiviteit is mogelijk. 

Dit vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij fysieke oplossingen gezocht worden op alle niveaus. 
Technologische oplossingen voor energieopwekking, opslag, distributie en het terugdringing van de 
vraag kunnen een dergelijk energiepositieve gebouwde omgeving realiseren. Deze oplossingen moeten 
geïntegreerd en geoptimaliseerd worden in het ontwerp, tijdens de bouw en tijdens de exploitatie van 
nieuwe en bestaande gebouwen.1 Het beschouwen van gebouwen als onderdeel van de grotere ecologie 
van de planeet heeft het onderzoek naar ecologische architectuur een cruciale rol gegeven voor de 
architectuur in de 21e eeuw. Een van de meest belangrijke ecologische ontwerpthema’s is om optimaal te 
profiteren van hernieuwbare energie bij het ontwerp van een   comfortabele omgeving en het maximaliseren 
van de voordelen van het passieve ontwerp.2

1	 	Research	 energy.	 TU/e,	 Built	 Environment.	Opgehaald	 1	mei,	 2013.	 Afkomstig	 uit:	 http://www.tue.nl/en/research/energy/research/research-themes/built-

environment/

2  Wu et al. (2011), p. 2791

Figuur 8. Opbouw literatuurstudie bouwfysica
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Gebouwen zijn van grote invloed op de klimaatverandering van de wereld. Duurzaam bouwen is daarom 
van groot belang, gezien het grote aandeel van energieconsumptie en CO2 uitstoot door gebouwen. Een 
groot deel van het klimatologische vraagstuk kan dus opgevangen worden door de gebouwde omgeving. 
Een inventarisatie van energetische duurzaamheid in een gebouw maakt duidelijk dat er vele verschillende 
oplossingen zijn voor duurzaam bouwen aan de energiekant waarbij de technieken gecombineerd kunnen 
worden. In de literatuurstudie ‘Duurzaamheid: Drie bouwkundige aspecten in de gebouwde omgeving 
die leiden tot duurzaamheid’, is deze inventarisatie gemaakt in de vorm van het schema in Figuur 8. 
Architectuur en vorm moeten zorgen voor een initiële vermindering van de energievraag van een gebouw, 
de overige energievraag moet aangevuld worden met duurzame energie, het gebouw moet bestaan uit 
duurzame materialen en tot slot moet het gebruik van energie verder beperkt worden met techniek en de 
techniek moet ervoor zorgen dat wanneer eindige hulpbronnen worden gebruikt, dit op de meest efficiënte 
manier mogelijk gedaan wordt. Dit is de Trias Energetica. Enkele technische methodes zijn gegeven om 
een grotere besparing te realiseren in een duurzaam gebouw dan wanneer alleen de basisprincipes worden 
toegepast. Optimaal is een toepassing van de combinatie van verschillende technieken in een gebouw. 
Om een lange levensduur van een gebouw te garanderen en de duurzame oplossingen in stand te houden, 
is het belangrijk te zorgen voor kwaliteit van een gebouw. Een kwalitatief goed gebouw dat gewaardeerd 
wordt vanwege de architectuur leidt tot architectonische duurzaamheid. 

Echter, naast energetische en architectonische duurzaamheid is er een ander belangrijk aspect dat leidt tot 
kwaliteit in een gebouw namelijk comfort. Comfort in gebouwen leidt tot welzijn en een hoge waardering 
van een ruimte. Comfort, en daarmee welzijn, moet gecombineerd worden met het energieverbruik. Om 
duurzaam te bouwen moet de gebruiker in acht worden genomen en er moet voorspelt worden hoe de 
gebruiker zal handelen om hierop in te kunnen spelen. De technieken die in het gebouw toegepast worden 
om een duurzaam gebouw te creëren worden hieronder genoemd. Deze opsomming is een samengevat 
deel van de technieken genoemd in het verslag ‘Duurzaamheid: Drie bouwkundige aspecten in de gebouwde 
omgeving die leiden tot duurzaamheid’.

Waterbesparing
Het gebouw heeft een watersysteem dat regenwater verzamelt en grijswater (afkomstig van gootstenen 
en douches) behandelt, zodat het hergebruikt kan worden in de tuin of het toilet. Een directe aanpak zijn 
‘low flush’ toiletten en urinoirs. Urine is 96% water en toch worden grote hoeveelheden water gebruikt om 
het weg te spoelen. Waterloze urinoirs met behulp van diverse afdichtingsproducten en waterafstotende 
coatings bieden een waterloos, geurloos alternatief. Dual flush en ultra low flush toiletten gebruiken zes liter 
water tijdens het doorspoelen terwijl conventionele toiletten ongeveer 23 liter water per spoeling gebruiken. 
De doorstroming van kranen kan aanzienlijk verminderd worden door sensoren die de kraan inschakelen 
alleen in de aanwezigheid van de handen. Dit vermijdt enorme verspillingen en voorkomt druppelen. 
Regenwater wordt opgevangen door een grindbak grenzend aan de gevel op maaiveldniveau en door 
hellende oppervlakken. De planten in de moestuin worden bewaterd met grijswater. Hier is veel water voor 
nodig en dit kan op een milieuvriendelijke manier gedaan worden.

Zonwering door omgeving en architectuur
Het planten van bladverliezende bomen nabij gebouwen helpt met temperatuurregeling. In de zomer 
bieden de bladeren schaduw en in de winter, wanneer de bladeren gevallen zijn, kan de zon het gebouw 
bereiken. Bomen verlagen ook de omgevingstemperatuur van de buitenomgeving. De kas in het gebouw 
werkt eveneens als een zonwering en luchtzuivering. Groen, binnen en buiten, kan een dramatisch effect 
hebben op de luchtkwaliteit en de koeling.
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Zonne-energie
De energie van de zon wordt verzamelt door een PV systeem. De daken in het gebouw worden in een ideale 
hoek ten opzichte van de zon gepositioneerd. In Nederland is dit gemiddeld over het gehele jaar gezien 
36°C. PV glas laat het daglicht deels door en dient tegelijkertijd als bescherming tegen water en zon. In 
ruimtes met glazen daken, zoals veranda’s en atriums, biedt dit systeem bescherming tegen de zon in het 
dak wat nodig is om oververhitting in de zomer te voorkomen, omdat het glas minder daglicht doorlaat dan 
normaal glas. Er kan een logische combinatie gemaakt worden van zonwering in de zomer en de productie 
van elektriciteit tegelijk. Doorschijnende PV systemen kunnen ook worden geïnstalleerd in gevels van een 
gebouw. Voornamelijk de oost en west georiënteerde gevels van gebouwen bieden mogelijkheden voor het 
verzamelen van zonne-energie, omdat de zon in het oosten en het westen lager staat dan op het zuiden.
Met bewegingssensoren wordt het energieverbruik voor verlichting verminderd en wordt de zonne-energie 
zo doelgericht mogelijk ingezet.
Thermische zonne-energie wordt gebruikt in de vorm van een zonneboiler waarbij water door de zon 
opgewarmd wordt. 

Bio-energie 
Ruw biogas ontstaat door het vergisten of vergassen van plantenresten, in combinatie met rioolslib en 
mest. Zo wordt groen gas gewonnen uit biomassa. Vervolgens wordt het biogas omgezet in aardgas maar 
het kan ook dienen om elektriciteit of warmte mee op te wekken.
De moestuin levert de grondstoffen voor het biogas en daarmee wordt de moestuin een bron voor de 
energieproductie in het gebouw. 

Aardwarmte
Door gebruik te maken van de aardwarmte kan het gebouw in eerste instantie verwarmd worden in de 
winter en gekoeld worden in de zomer. Deze geothermische energie wordt gewonnen door het toepassen 
van een aquifersysteem. 

Comfort
De waardering en dus de gebruikswaarde van een gebouw bepaalt mede de duuzaamheid van dat gebouw. 
Zonder waardering zal het gebouw in onbruik raken en sloop of verpaupering volgt. Tevredenheid in gebruik 
van het gebouw en de toewijding en waardering van een gebouw zijn positief gerelateerd zijn aan elkaar. 

Controle
Te openen ramen bieden een element van individuele controle voor de gebruikers van een gebouw door 
hen de mogelijkheid te geven het microklimaat aan te passen. Werknemers hebben grote voorkeur voor 
openbare ramen en het geeft de gebruiker het gevoel productiever te zijn. Niet alleen het gevoel van 
hogere productiviteit, maar ook de daadwerkelijke productiviteit worden vergroot wanneer er vormen van 
persoonlijke controles aanwezig zijn, zoals het openen van een raam, het regelen van het lichtsysteem en 
andere aspecten. Als mensen toegang hebben tot een individuele besturing, dan neemt de aanvaardbare 
omgevingstemperatuur toe, waardoor het temperatuurgebied dan ligt tussen 18-30 °C. De verminderde 
behoefte voor verwarming of koeling leidt uiteindelijk ook tot een daling van het energiegebruik.
De kas speelt een belangrijke rol in de controle. De kas is het controle-aspect in het gebouw waarbij de 
planten onderhouden worden door de gebruikers en de ramen van de kas geopend kunnen worden door 
gebruikers.

Thermische massa
Thermische massa in een gebouw zorgt voor een langzame afkoeling of opwarming waardoor 
energiebesparing mogelijk is. De kas is een buffer tussen het binnenklimaat en het buitenklimaat, waardoor 
minder energie voor verwarming en koeling nodig is. In de kas heerst een halfklimaat, die afhankelijk is van 
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het seizoen. Door de kas kan veel licht het gebouw binnentreden zonder dat het gebouw te veel opwarmt 
in de zomer of afkoelt in de winter. Hierdoor ontstaat een natuurlijk daglichtsysteem, bevordelijk voor het 
welzijn van de bezoeker van het wijkcentrum en wordt tevens energie bespaard voor verlichting.

Warmtepomp
Een warmtepomp is een zeer rendabel systeem waarmee extra warmte geleverd kan worden aan een 
gebouw indien een energiebron onvoldoende warmte kan leveren. Er zijn twee belangrijke redenen waarom 
het gunstig is warmtepompen in de gebouwde omgeving te implementeren. Ten eerste, de efficiëntie van 
de warmtepomp is over het algemeen hoger dan die van gasboilers. Ten tweede, warmtepompen zijn in 
staat om te koelen tijdens de zomer, wat betekent dat er slechts één apparaat geplaatst hoeft te worden 
voor verwarming en koeling. De overige warmte en koelte die geproduceerd moet worden in het gebouw, 
als de aquifer en de zonnesystemen niet toereikend zijn, zal met een warmtepomp gedaan worden. De 
warmtepomp zorgt voor een zeer efficiënte omzetting van energie in warmte waarbij zo min mogelijk 
schadelijke stoffen vrijkomen in de omgeving.

Architectuur
Gebouwen moeten ontwikkeld worden met een focus op functionaliteit en architectonische kwaliteit om 
leegstand te voorkomen. Ruimtelijkheid, indeling, (visuele) kwaliteit van de gevel en uitstraling, imago en 
status zijn van fundamenteel belang. Hiermee wordt de levensduur van een gebouw verlengd en draagt 
het ontwerp bij aan de duurzaamheid van het gebouw. Het is belangrijk gebouwinstallaties te integreren 
in het gebouw om visuele kwaliteiten te waarborgen. Kwaliteit zal leiden tot een hoge architectonische 
waardering.

Materialen
Momenteel hebben materialen de neiging in één richting te stromen. We extraheren, verwerken, gebruiken 
en gooien weg. De meeste dingen die gebruikt worden (inclusief gebouwen) zijn voorzien van een serieuze 
bagage in energie, materialen en emissies. Door het gebruik van materialen die zijn geregenereerd of 
gerecycleerd, en door het ontwerpen voor duurzaamheid en aanpasbaarheid (de twee gaan hand in hand), 
kunnen we de stroom vertragen, idealiter tot een stroompje. Er moet zo min mogelijk afval ontstaan als 
men duurzaam wil ontwerpen. Het is belangrijk de levenscyclus van materialen in acht te nemen om het 
effect op het milieu te minimaliseren. Materialen zijn belangrijk voor de vormgeving en architectuur van het 
gebouw. Waar hout een warme uitstraling heeft, is beton ruwer en kouder. Er moet een balans zijn tussen 
de materiaalkeuze op gebied van duurzaamheid en uitstraling.

Ventilatiesysteem
Om het energieverbruik verder te reduceren, is gekeken naar de mogelijkheid het traditionele ventilatiesysteem 
te vervangen door een natuurlijk ventilatiesysteem zonder het verlies van warmte: de natuur. Een onderdeel 
van het bouwfysisch onderzoek in dit afstudeerproject is het analyseren van het luchtzuiverende effect van 
planten. Planten als luchtzuiverend systeem brengen tegelijkertijd de controle die eerder genoemd is in een 
gebouw. Het mes snijdt in duurzaamheidsopzicht aan twee kanten.3

3	 	Van	Valderen,	E.A.	(2013).	p	21-33
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De plant in het ontwerp
Alles bepalend voor het ontwerp van dit gebouw en de vorming van de ruimtes zijn de planten. De planten 
worden ingezet als zowel luchtzuiveringssysteem als architectonisch element en zijn geïntegreerd in het 
ontwerp. De ruimtes in het gebouw zijn het resultaat van het beschouwen van de planten als architectonisch 
element. De concepten die eerder genoemd waren voor het plantenontwerp zijn:

Groen als ruimtevormend element
Groen als ruimte-scheidend element
Groen als gevelelement of plafondelement

In veel ruimtes zijn de planten bovenin de ruimte, onder het schuine dak geplaatst. Hierdoor werken de 
planten als natuurlijke zonwering. De planten worden naast het raam geplaatst als privacy vereist is, of juist 
in de ruimte geplaatst als er scheiding of interne privacy gecreëerd moet worden. De planten in de kassen 
worden onderscheiden van de planten in het gebouw door de architectuur. Per ruimte wordt uitgelegd hoe 
de planten zich manifesteren in de architectuur en in welk opzicht ze onmisbaar zijn. 

Materialen
Het gebouw sluit zich enerzijds aan de omgeving aan door de schuine daken. Anderzijds onderscheidt 
het zich van de omgeving door de plaatsing en sequentie van de schuine daken en de materialisering. 
Het materiaal dat toegepast wordt als gevelbekleding is een duurzame houtsoort, Accoyahout. Dit hout 
wordt tevens gebruikt voor alle kozijnen. Dit geeft het wijkcentrum de warme uitstraling die beoogd wordt. 
De warme uitstraling draagt bij aan de toegankelijkheid van het gebouw. Het hout past tevens goed in de 
natuurlijke omgeving, namelijk het park en het grasveld. Hiermee wordt dus enerzijds aansluiting gezocht 
met de context en anderzijds een onderscheiding ten opzichte van de omliggende typologie gegeven. 
De omliggende bebouwing bestaat uit huizen met metselwerk, waardoor het houten gebouw in het oog 
springt. Accoyahout is een cradle-2-cradle gecertificeerde houtsoort met een levensduur van minstens 50 
jaar. Het hout heeft een aantal bijzondere eigenschappen waaronder het feit dat zwellen en krimpen van het 
hout met 75% gereduceerd is. Het is makkelijker bewerkbaar dan traditioneel hout en het heeft een zeer 
goede resistentie tegen UV-straling. Het hout is een materiaal met een natuurlijke isolatie, het is niet giftig 
en volledig recyclebaar. In combinatie met een duurzame coating kan een transparante coating 10 tot 15 
jaar blijven zitten. Als de gevels niet behandeld worden na die tijd, vergrijst het hout. Het ontbreken van de 
coating doet echter geen enkele afbreuk aan de kwaliteit en eigenschappen van het hout. Als men na een 
bepaalde tijd de originele kleur terug wil, dan kan het gebouw behandeld en opnieuw gecoat worden om 
dit te realiseren.4 

De gevels van het deel van het gebouw waarin het jongerencentrum is gehuisvest, zijn afgewerkt met 
een raaplaag om de buitgevel een betonnen uiterlijk te geven. Op deze manier onderscheid het zich ten 
opzichte van de rest van het gebouw. Tevens zijn de houten kozijnen van het jongerencentrum wederom 
van het hetzelfde Accoyahout als de gevelbekleding. Het beton en de houten kozijnen geven illustreren de 
relatie tussen het gebouw en het jongerencentrum. De twee delen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, 
met behoud van eigen identiteit. 

4	 	Accoya.	Modified	wood	by	Accsys	Technologies.	Opgehaald	12	oktober	2013.	Afkomstig	uit:	http://www.accoya.com/performance/
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Context
Omdat de omgeving voornamelijk bestaat uit woningen, domineren gebouwen met schuine daken de 
omgeving. Zoals uit voorgaande paragraaf blijkt, is zonne-energie een belangrijk aspect voor duurzaamheid 
en is het schuin dak een optimale plek om zonne-energie te oogsten. Eén van de vlakken waarop het 
gebouw aansluiten zoekt met de omgeving is door het schuine dak. Door de plaatsing en sequentie van 
de schuine daken en de materialisering onderscheidt het zich van de omgeving. Het schuine dak is dan 
ook een belangrijkste uitgangspunt voor het ontwerp geweest. In Figuur 9 is een studie te zien naar de 
mogelijkheden van schuine daken voor het ontwerp.  

Een ander aspect waarop het gebouw aansluiting zoekt met de omgeving is door de hoogte, het gebouw 
beslaat twee verdiepingen. Zo wordt de toegankelijkheid gewaarborgd en sluit het gebouw aan op de 
omgeving, maar belangrijker nog krijgt het grasveld een herindeling door het gebouw niet verticaal op 
te bouwen, maar horizontaal. Op deze manier wordt het grasveld in twee gebieden verdeeld. Aan de 
noordzijde is een park en aan de zuidzijde is een moestuin gelegen. Door de horizontale manier van 
ontwerpen is het mogelijk het gebouw een relatie te geven met de tuin en de delen van de moestuin, die in 
het gebouw liggen, ‘vloeiend’ over te laten lopen met het deel van de moestuin buiten het gebouw. De kas 
vormt het overgangsgebied van het interieur naar de tuin waardoor de binnen-buiten relatie in dit gebouw 
duidelijk zichtbaar is. De zuidgevel die aan de moestuin grenst, zorgt voor een open beeld naar de tuin 
toe waarbij van alle kanten de moestuin benaderd kan worden. De noordgevel omarmt het terras zodat 
er een natuurlijk, afgebakend buitengebied ontstaat richting het park. Het gebouw zorgt voor een visuele 
scheiding tussen noord en oost en zorgt dat er twee gebieden ontstaan. Via de kassen in het gebouw 
bestaat er een verbinding tussen het park en de moestuin. 

De hoogte van het gebouw zorgt voor een toegankelijkheid van het wijkcentrum. Omdat veel ouderen 
gebruik maken van het gebouw is het belangrijk alle ruimtes waar zij gebruik van maken toegankelijk te 
maken op een natuurlijke manier. Met natuurlijke manier wordt bedoeld dat het gebouw door de indeling 
en vorm toegankelijk is gemaakt. 

Het gebouw lijkt in eerste instantie autonoom in de omgeving te staan, als van boven naar het gebouw 
gekeken wordt. Echter, het gebouw is juist zorgvuldig met het oog op de omgeving ontworpen. Een van 
de kenmerkende aspecten is de entree aan de zuidwestzijde van het gebouw. Als de bezoeker aankomt 
vanuit de straat aan de westkant, is een duidelijke gevel te zien die in lijn loopt met de straat, zodat men 
recht op het gebouw loopt en zichtbaar is waar de ingang is. Hetzelfde geldt voor de ingang aan oostzijde 
bij het jongerencentrum. Vanuit de straat gezien loopt de gevel in lijn met de omliggende bebouwing en 
bestrating. Dit is van bovenaf te zien in de stedebouwkundige situatie in Figuur 10 en perspectivisch in de 
maquette foto's. 

Tuinen
De grote moestuin aan de zuidzijde van het gebouw is bedoeld voor de buurtbewoners. Deze moestuin 
zorgt voor een betrokkenheid van de gebruiker bij het gebouw, bij het groengebied en uiteindelijk bij de 
wijk. Een deel van de moestuinen wordt onderdeel van het gebouw, door deze onder te brengen in een kas 
die verbonden is met het gebouw. In de stedebouwkundige situatie is het verschil te zien tussen deze twee 
tuinen. De moestuin is verdeeld in gebieden, terwijl het park aan de noordzijde van het gebouw, een vrij 
gebied is. De twee moestuinen in de kassen, grenzend aan de keuken, worden gebruikt om groente, fruit, 
kruiden en andere producten in te verbouwen. De kas grenzend aan de curusruimte en de grote zaal wordt 
gebruikt voor het stekken van huiskamerplanten en ander, niet eetbaar groen. 



53

Figuur 10. Situatie nieuw wijkcentrum

Figuur 9. Vormenstudie daken
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Plattegrond
In Figuur 14 is de begane grond te zien met de inrichting van zowel de meubels als de planten. Het 
westelijke deel bestaat uit de receptie, het beheerderskantoor, de multifunctionele zaal en de cursusruimtes 
die gescheiden worden door de kleine kas, de open bibliotheek en de toiletten. Het middendeel van het 
gebouw bestaat uit een open keuken met eetkamer en twee aangrenzende grote kassen. Het oostelijke deel 
van het gebouw bestaat uit het jongerencentrum. De bibliotheek en de keuken zijn ontmoetingsfuncties, 
de cursusruimtes en de zaal zijn semi-openbare functies en het kantoor is een privé-functie. Het gebouw 
bestaat uit een begane grond (Figuur 12), een kelder (Figuur 11) en een eerste verdieping (Figuur 13). De 
begane grond beslaat het grootste oppervlak van het gebouw.

De eerste verdieping is niet zozeer een aparte ruimte, maar bestaat uit een tweetal verhogingen van de 
begane grond. Deze loopbrug biedt overzicht over de begane grond en op de verschillende typen planten 
in het gebouw. Deze planten zijn in de begane grond geplaatst en als plafondelementen op gelijk niveau als 
de eerste verdieping. In Figuur 13 is te zien hoe deze 'groenplafonds'  geplaatst zijn. Vanuit de loopbrug is 
er afwisselend zicht op de groenplafonds en op de ruimte.

De eerste verhoging bevindt zich deels boven de cursusruimte en wordt bereikt via de loopbrug of de trap 
bij de kleine kas. Dit deel van het gebouw biedt geeft een uitzicht op de begane grond, omdat de bezoeker 
zich hier onder de nok van het dak begeeft. De tweede verhoging bereikt men via een andere trap en is 
geslotener van karakter. Dit deel biedt uitzicht op de moestuin en de omgeving door het schuine dak.

Om het specfieke gebouwontwerp in totaliteit toe te lichten, wordt de plattegrond uitgelegd per ruimte door 
middel van een wandeling door het gebouw en worden sommige gebouwkenmerken nader toegelicht. 

Figuur 11. Kelder, de keuken is een meter verdiept, het jongerencentrum 1,9 meter
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Figuur 12. Begane grond

Figuur 13. Eerste	verdieping	en	groene	plafonds



Figuur 14. Begane grond, inrichting en groen

1. Hoofdentree en receptie
2. Bibliotheek
3. Multifunctionele zaal
4. Cursusruimtes

5. Kantoor
6. Keuken
7. Jongerencentrum
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Figuur 14. Begane grond, inrichting en groen
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Figuur 15. De hoofdas, gezien vanuit de entree

Figuur 16. De hoofdas vanuit de bibliotheek, met zicht op de kas en de keuken

Figuur 17. De hoofdas vanuit de kas tussen de bibliotheek en de keuken, met zicht op de eetkamer



59

Hoofdas
Kenmerkend en bepalend voor de vormgeving, is de hoofdas door het gebouw. In dit gebouw is geen sprake 
van een duidelijke, afgescheiden gang, maar bevinden zich de functies in de hoofdas. De hoofdas loopt van 
de hoofdentree aan de zuidwestzijde tot de entree van het jongerencentrum aan de noordoostzijde en biedt 
een verbinding over het grasveld. Dit geeft de plattegrond een verandering van oriëntatie op twee plekken; 
de hoofdentree en de keuken. De ontmoetingsfuncties en openbare functies bevinden zich in de hoofdas, 
de semiopenbare- en privéfuncties grenzen aan de hoofdas. De hoofdas bestaat uit een bibliotheek waar 
gewerkt en gelezen kan worden. Het is een open ruimte waar de zitplekken zijn afgebakend door de 
planten. De hoofdas doorkruist de moestuinen en de keuken zodat de keuken een drukbezocht centrum 
wordt. De cursusruimte en de multifunctionele ruimte grenzen aan de hoofdas maar liggen er niet direct aan 
om rust en privacy te creëren. Het kantoor van de beheerder geeft overzicht op de hoofdas, de ingang, de 
multifunctionele zaal en cursusruimtes.

Figuur 18. De hoofdas vanuit de eetkamer, met zicht op de bibliotheek

Figuur 19. De hoofdas, gezien vanuit het jongerencentrum
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Figuur 20. De daken, met onder de entree van het jongerencentrum en boven de hoofdentree
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De daken
De plattegrond is mede ontstaan door de vorming van de daken. Zoals in het concept omschreven wordt, 
zijn de daken één van de uitgangspunten voor het ontwerp. De daken op het zuiden zijn voorzien van glas, 
de daken op het noorden zijn volledig dicht. De daken zijn gepositioneerd zodat er een strakke overgang 
is wanneer het dak van richting verandert. Om ervoor te zorgen dat de nok en de goot op dezelfde hoogte 
zijn gelegen op ieder punt in het gebouw, en er geen tussenstuk nodig is bij de overgang van daken, zijn 

niet alle ‘huisjes’ van dezelfde afmeting, zichtbaar in Figuur 21. Dit zorgt dat de gevels en de daken slechts 
één knik nodig hebben en de gevels en daken aansluiten in iedere oriëntatie. Gevolg hiervan is dat de hoek 
van de daken in iedere oriëntatie anders is. De daken op het zuidoosten van de entree en het kantoor van 
de beheerder zijn 41°, de daken op het zuiden zijn 36° en de daken op het zuidoosten van de keuken, de 
kas en het jongerencentrum zijn 39°. 

De knik, in de daken en in de plattegrond, is ontstaan door twee belangrijke uitgangspunten. Enerzijds 
biedt het gebouw een verbinding van oost naar west via het grasveld, waarbij de gevels in dezelfde lijn als 
de straat liggen. De oostgevel en westgevel liggen ieder afzonderlijk parallel met de aangrenzende straat. 
Het middendeel verbindt de buitenste delen van het gebouw, waardoor het dus een andere oriëntatie 
heeft. Deze oriëntatie is bewust exact op het zuiden om zo een maximaal dakoppervlak op het zuiden te 
realiseren. 

Het glas van de daken op het zuiden is voorzien van een PV systeem als dunne filmlaag tussen twee 
glasplaten. Het glas in de daken heeft een transparantie van 10% om zo te voorkomen dat teveel daglicht 
het gebouw binnenkomt voor een optimale omgeving voor zowel mens als plant. De daken gericht op het 
noorden zijn volledig dicht.

Figuur 21. Positie nok en goot
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Figuur 22. Aanzicht van de keuken en de kassen, vanuit het park

Figuur 23. Zuidgevel, gezien vanuit de moestuin
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De keuken
In de openbare keuken in het gebouw kunnen bewoners elkaar ontmoeten, samen eten, ideeën en culturen 
uitwisselen en eten achterlaten voor degenen die daar behoefte aan hebben. Het verbouwen van groente 
en fruit en het koken van eten gebeurt onder één dak. Er worden cursussen gegeven, in de keuken en in 
de moestuin, over koken en het verbouwen van voedsel. Het jongerencentrum kan gebruik van maken 
de keuken en de kinderen van de basisschool krijgen hier les. De keuken brengt buurtbewoners samen, 
jong, oud, allochtoon, autochtoon et cetera en is het centrale punt van het gebouw. Omdat het zich op het 
midden van de hoofdas bevindt, komt de bezoeker vaak in contact met de keuken. De keuken is aan twee 
kanten ingesloten door een kas. De afstand van kas tot keuken is zo klein mogelijk gemaakt zodat het eten 
direct van de grond, de pan in kan. 

De keuken heeft een afwijkende hoogte zodat de tuin vanaf een ander niveau zichtbaar is. Het eetgedeelte 
van de keuken is één meter verhoogd en het keukengedeelte is één meter verdiept zodat de tuin gezien 
wordt op grassprietniveau. Dit geeft de buurtbewoner een ander beeld van de moestuin, die door de 
grote ramen in de zuidgevel zichtbaar is. Dit resulteert in een hoogteverschil van twee meter tussen de 
eetkamer en de keuken. Door het hoogteverschil ontstaat in de keuken juist een afgeslotenheid, zodat de 
buurtbewoner zich volledig op het koken en op de tuin kan richten. 

Omdat de keuken een publieke en open functie is, worden er geen planten bij de gevels geplaatst. Zo is er 
zicht op buiten naar de tuin, maar automatisch ook naar binnen vanuit de tuin. De planten zijn hier alleen 
toegepast bovenin de ruimte om zo een toegankelijk en open ruimte te krijgen. Bovendien grenst de keuken 
aan twee zijden met een kas waarin veel planten staan. Optisch heeft de keuken dus aan twee gevels een 
barrière door de planten.

Figuur 24. De keuken
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De eetkamer
De eetkamer is een meter verhoogd ten opzichte van het maaiveld, zodat er overzicht op de tuin geboden 
wordt. Door het hoogteverschil met het keukengedeelte ontstaat er vanuit de eetkamer een goed overzicht 
op de keuken, wat belangrijk is tijdens het geven van cursussen en uitleg. In het eetkamer kan men elkaar 
ontmoeten en ontspannen, maar deze kan ook gebruikt worden als informele bespreekkamer, het houden 
van vergaderingen, buurtbijeenkomsten, feestjes, et cetera. Het is een ruimte geschikt voor meerdere 
doeleinden maar onderscheidt zich ten opzichten van de multifunctionele zaal in sfeer, aangezien het 
minder formeel is. 

Figuur 25. Uitzicht vanuit de eetkamer op de cursusruimte
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Figuur 26. Zicht vanuit de eetkamer op de keuken

Figuur 27. De eetkamer
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Figuur 28. Aanzicht richting de hoofdentree en de multifunctionele zaal

Figuur 29. Vogelvlucht. De kassen onderscheiden zich van het dichte deel
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De Kassen 
Het gebouw heeft een drietal kassen waarin groente, fruit en planten verbouwd kunnen worden. Door de 
plaatsing van de kassen wordt een overgang tussen de verschillende ruimtes gecreëerd. Deze overgang is 
waarneembaar door het verschil in materialisering en voelbaar door het verschil in klimaat. Ook al heeft het 
hele gebouw glas in de zuidelijk gelegen daken, door de achterliggende constructies, door het niet volledig 
licht doorlatende glas en door de dichte daken voelt het als een gesloten ruimte. De kassen daarentegen 
hebben glazen gevels en daken met volledige daglichttoetreding. De kozijnen van de kassen zijn zo smal 
mogelijk uitgevoerd en alleen in de diepte versterkt om zo de rankheid te benadrukken ten opzichte van 
de rest van het gebouw. De kassen zijn licht en open ten opzichte van de rest van het gebouw en hier zijn 
dan ook zo min mogelijk obstructies toegevoegd. Daarentegen zijn de kozijnen van hetzelfde hout als de 
gevelbekleding van het gebouw om zo eenheid en rust te geven aan het gebouw. 

De twee moestuinen in de kassen, grenzend aan de keuken, worden gebruikt om groente, fruit, kruiden 
en andere producten in te verbouwen. In deze moestuinen worden producten verbouwd, die in de keuken 
bereid kunnen worden. De kas grenzend aan de curusruimte en de grote zaal wordt gebruikt voor het 
stekken van huiskamerplanten en ander, niet eetbaar groen. De kas die het jongerencentrum van de rest 
van het gebouw scheidt, zorgt voor een voelbare en een visuele overgang tussen de beide delen van het 
gebouw. 

De planten in de kassen hebben niet geheel dezelfde functie als de planten in het gebouw. Waar de 
plant in het gebouw ingezet wordt als architectonisch en esthetisch element en voor luchtzuivering, zijn 
de planten in de kassen bedoeld als voedselproductie. De groente, het fruit en andere planten worden 
gestekt en gezaaid door de buurtbewoner en zijn hun eigendom en tevens verantwoordelijkheid. Zo kan 
een buurtbewoner zijn plekje in of om het gebouw krijgen en zo een stukje verantwoordelijkheid voor het 
onderhoud dragen. Dit zorgt ervoor dat de betrokken buurtbewoner nauw verbonden is met het centrum.

Figuur 30. De kleine kas. Links zijn de cursusruimtes te zien, rechts de multifunctionele zaal
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Bibliotheek
De bibliotheek bestaat uit een huiskamer en een studiegedeelte. Beide gedeeltes hebben zitplekken die 
gevormd worden door de planten, waardoor een natuurlijk scheiding en privacy ontstaat. Bovenin de 
ruimtes zijn planten in een ritme toegepast zodat er een afwisselend zicht is op de lucht en op planten. 
Het gebouw breidt de huidige kleine bibliotheekfunctie uit zodat de buurtbewoners een plek hebben om 
te lezen, te leren, te ontspannen en boeken te doneren. Dit is een huiskamer waar iedereen gebruik van 
kan maken. De sociale problemen die besproken worden in het gebouw kunnen in een huiskamersetting 
behandeld worden, maar het is ook mogelijk dit in een formele setting te bespreken. De hoofdas domineert 
het gebouw, vanuit waar de verschillende functies aangesproken worden en de huiskamer bevindt zich 
op de hoofdas. De huiskamer is, samen met de keuken, de centrale plek van het gebouw waaromheen de 
andere functies zijn geplaatst. 

De bibliotheek heeft twee afzonderlijke eerste verdiepingen. Eén van die ruimtes bevindt zich geheel in 
de nok van één huisvorm. Hier is de gelegenheid om in een meer afgesloten omgeving te lezen of te 
ontspannen. De andere ruimte bevindt zich gedeeltelijk boven de cursusruimte, te zien in Figuur 31. Via een 
loopbrug bij de entree kan deze ruimte bereikt worden. De loopbrug biedt de buurtbewoner overzicht op de 
gehele bibliotheek en op alle planten die zich in deze ruimte bevinden.

De trappen in de bibliotheek zijn tevens boekenkasten. Deze boekenkasten kunnen gebruikt worden om een 
boek, waar thuis geen ruimte meer voor is, te doneren. Zo zal de verzameling boeken van het wijkcentrum 
toenemen.  

Figuur 31. Bibliotheek op de eerste verdieping
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Figuur 33. Huiskamer, gezien vanaf de hoofdas

Figuur 32. De huiskamer
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Figuur 34. Westgevel. De hoofdentree
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Figuur 35. Zicht vanuit huiskamer op de kleine kas

Figuur 36. Zicht vanuit de bibliotheek op de grote kas en de keuken
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Het jongerencentrum
Het jongerencentrum is een eigen gebouw, binnen het wijkcentrum. Het jongerencentrum bestaat uit twee 
verdiepingen. De begane grond is 1,2 meter verhoogd ten opzichten van het maaiveld. De rest van het 
gebouw is verdiept, en ligt 1,9 meter onder maaiveld. Op de begane grond is een grote cursusruimte en een 
bespreekkamer gestiueerd. Ook hier zijn de planten aanwezig en vormen een scheiding tussen buiten en 
binnen waarmee privacy gecreëerd wordt. In de kelder is een bar en een huiskamer te vinden. De huiskamer 
is voorzien van een openhaard die tevens fungeert als structureel element.

De huiskamer en de bar van het jongerencentrum zijn bewust afzonderlijk ontworpen van de rest van 
het gebouw. Het jongerencentrum heeft namelijk een geheel eigen functie met eigen bezoekers. Het 
ideaalbeeld is dat de jongeren zich mengen met de overige bezoekers van het wijkcentrum, bijvoorbeeld 
de ouderen. Echter, het is belangrijk deze groep een eigen plek te geven, met een eigen identiteit, zodat zij 
zich niet geforceerd in eenzelfde ruimte moeten begeven. De keuken, de eetkamer en de bibliotheek zijn 
toegankelijk voor de bezoekers van het jongerencentrum. Echter, deze ruimte biedt de jongeren hun eigen 
plaats. Dit is de voornaamste reden dat de materialisering van het jongerencentrum afwijkt van de rest van 
het gebouw. De wanden worden voorzien van een raaplaag om zo een betonnen uitstraling aan het gebouw 
te geven. De vorm van het jongerencentrum sluit qua vorm volledig aan op de rest van het gebouw en wordt 
alleen gescheiden door de kas. De enige manier om van het jongerencentrum naar het gebouw te komen, is 
via de kas. Dit zorgt voor een voelbare en waarneembare overgang tussen de beide gebieden. Dit versterkt 
de 'eigen identiteit' van het jongerencentrum, en daarmee ook de rest van het gebouw. De kozijnen van het 
jongerencentrum zijn voorzien van hetzelfde hout als de gevelbekleding van de rest van het gebouw om 
zo de relatie tussen beide gebieden te leggen. Het jongerencentrum kan niet gezien worden als losstaand 
gebouw, maar ook niet als volledig samengevallen met de rest van het gebouw. De identiteit die dit deel van 
het gebouw heeft, past goed bij de functie van een jongerencentrum. 

Figuur 37. De bar in het jongerencentrum
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Figuur 38. De huiskamer in het jongerencentrum, vanuit de bar gezien

Figuur 39. De huiskamer in het jongerencentrum
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Figuur 40. Aanzicht entree jongerencentrum

Figuur 41. Bovenaanzicht. Onderscheid tussen open daken, dichte daken en de kassen



75

Overige ruimtes
De multifunctionele zaal wordt gebruikt voor de vele activiteiten van het wijkcentrum, van repetities van 
verenigingen tot het bijeenkomen van de bridgeclub. Door de planten bij het raam te positioneren, is de 
bezoeker aan het zicht onttrokken vanaf de buitenkant. Automatisch wordt hiermee het zicht van binnenuit 
ook deels ontnomen zodat de zaal een in zichzelf gekeerd karakter heeft. Dit wordt versterkt door de blinde 
gevel op het noorden, waar geen ramen in zijn gepositioneerd. Zo is er geen ongewenste afleiding is tijdens 
een bijeenkomst. De zaal kan opgedeeld worden in twee kleinere zalen om zo meerdere activiteiten tegelijk 
plaats te laten vinden. De zaal grenst aan de hoofdas, en daar is bewust geen visueel contact mee zodat 
de afsluiting van de buitenwereld versterkt wordt. De zaal heeft, net als in de meeste andere ruimtes, de 
groenplafonds die ervoor zorgen dat het daglicht deels tegen wordt gehouden en deels toe kan treden. 

De zaal grenst aan de kleinste kas van het gebouw en dit is tevens de scheiding met de cursusruimte. Naast 
de multifunctionele zaal zijn de cursusruimtes gelegen. De cursusruimte aan de noordgevel is een kleine 
ruimte, bedoeld voor vergaderingen en cursussen. De grote cursusruimte, grenzend aan de hoofdas, doet 
denken aan een klaslokaal. Deze ruimte wordt tevens gebruikt voor het geven van cursussen en lessen, 
maar dan op grotere schaal. 

Het kantoor van de beheerder van het wijkcentrum is gesitueerd aan het begin van de hoofdas, bij de 
hoofdentree. Zo heeft de beheerder snel toegang tot buiten, en heeft hij overzicht over de hoofdas, de 
cursusruimtes en de zaal. Het kantoor is achter de receptie geplaatst zodat de bezoeker de beheerder 
eenvoudig kan localiseren. De keuken is van dusdanig zelfstandige aard dat hier geen of nauwelijks 
overzicht van de beheerder nodig is.

Figuur 42. De multifunctionele zaal, met zicht op de kleine kas en de cursusruimtes
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Doorsnede
In de onderstaande figuren zijn een vijftal doorsneden van het wijkcentrum te zien, waarbij Figuur 44 een 
overzicht biedt van de plaatsing van de doorsnede. Doorsnede DD' en CC' vullen elkaar aan, waarbij 
het gebouw aan dezelfde zijde is doorgesneden onder een andere hoek. Doorsnede DD' toont de kas, 
de keuken en het jongerencentrum. Doorsnede CC' laat de keuken, de kas, de bibliotheek en de entree 
zien. In doorsnede EE' is de andere zijde van het jongerencentrum zichtbaar en de cursusruimte en de 
multifunctionele zaal. Als doorsnede AA' en BB' vergeleken worden, dan is te zien dat de detaillering van de 
kas resulteert in dunnere wanden dan de detaillering van het dichte gebouw. Doorsnede AA' geeft tevens 
de postities van de verschillende details aan, die in de volgende paragraaf toegelicht worden.

Figuur 43. Doorsnede	EE'

Figuur 44. Begane grond met doorsnedelijnen
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Figuur 45. Doorsnede	BB'

Figuur 46. Doorsnede	AA'

Figuur 47. Doorsnede	DD'

Figuur 48. Doorsnede	CC'

V01

V02

V03

V04

V05
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Detaillering
De detaillering voor het wijkcentrum is van twee kanten benaderd. Enerzijds moet de detaillering aansluiten 
op het beoogde beeld dat vooraf gesteld is. Het gebouw moet aansluiting zoeken met de omgeving 
en zich onderscheiden. Dit wordt onder andere gedaan door de gevelbekleding in hout toe te passen. 
Anderzijds moet de detaillering voldoen aan het duurzaamheidsideaal. Hout is bij uitstek, mits het duurzaam 
ontwikkeld wordt, een duurzaam materiaal. Om deze twee redenen is het materiaal hout het uitgangspunt 
voor de materialisering, detaillering en constructie geworden en dit is tot in detail doorgevoerd in het hele 
wijkcentrum. 

In Figuur 49 is een overzicht te zien van de principedetails van het wijkcentrum. De positionering van de 
details is een bewuste keuze. Door de zes details op deze manier weer te geven, wordt benadrukt dat de 
daken de open delen van het gebouw zijn. Uiteraard zijn er ook ramen in de gevels op sommige posities 
in het gebouw, echter zijn dit er beduidend minder. Zowel de aansluiting van het glasdak in de nok, als de 
aansluiting op de gevel is weergegeven in de details. Ook is er een afwisseling in gevels met tussenvloer 
en zonder tussenvloer.

In dit ontwerp zijn zowel de open daken als de dichte delen massief uitgevoerd. Er ontstaat een contrast 
met de kassen in het gebouw waardoor de massiviteit van het ene deel en de rankheid van het andere deel 
benadrukt worden. Dit geeft een gebiedsaanduiding die overal in en om het gebouw zichtbaar is. De kassen 
zijn duidelijk herkenbaar vanaf de straat, terwijl de dichte delen van het gebouw juist privacy bieden.

Figuur 49. Detailoverzicht
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Constructie
Om het hout door te voeren in het hele gebouw, wordt ook de constructie in hout uitgevoerd. Een logische 
constructie, die past bij de architectuur van het gebouw, is houtskeletbouw. Het Accoya hout, dat toegepast 
wordt voor de gevelbekleding en de vloeren, is niet geschikt voor constructieve berekeningen. Daarom wordt 
voor het houtskeletbouw de Finnforest Finnjoist I-ligger toegepast. De liggers zijn toegepast met een hart-
op-hart afstand van 1200 mm en hebben een groot I-profiel van 89x360 om de overspanningen te kunnen 
maken. De liggers zijn geplaatst in de muren (verticaal), in de vloeren (horizontaal) en in het dak, onder de 
verschillende hoeken. Twee liggers steunen in de nok aan elkaar en steunen aan de verticale liggers in de 
wanden. De horizontale liggers in de vloeren zorgen voor stabiliteit bij windbelastig. De constructie wordt 
gecombineerd met de groene plafonds, zodat er geen trekstaven of constructie in het zicht is. De groene 
plafonds zijn dus constructie, luchtzuivering en architectonisch element en vormen een onmisbare aspect 
van de detaillering. 

Daken
De daken vormen een belangrijk uitgangspunt in dit gebouw. Er zijn vele opties voor de daken bedacht, 
zowel voor de vorm als de detaillering. Iedere optie voor de detaillering is zorgvuldig overwogen in de 
architectuur. Iedere architectonische overweging is meegenomen in het ontwerp. Het is niet de ambitie 
geweest het detail aan te passen aan het ontwerp om zo een beeld te krijgen. Anderszijds is er niet getwijfeld 
om de opties voor het detail te hierzien om tot het gewenste beeld te komen. Uiteindelijk is de vorm van 
de daken en het detail het resultaat van deze wisselwerking. Bij de daken geldt dit meer dan de overige 
bouwdelen, omdat het een belangrijk uitgangspunt van het concept is. 

De kozijnen van de daken op het zuiden steunen op de I-liggers van de constructie en hebben daarom ook 
een hart-op-hart afstand van 1200 mm. Dit voert het strakke ritme van de liggers aan de binnenzijde door 
naar de buitenzijde van het gebouw. De kozijnen zijn breed uitgevoerd zodat het gewicht van de glasplaten 
gedragen kan worden. Aan de binnenzijde wordt de constructie afgedekt met Accoyahout. De vorm van de 
constructie is echter nog duidelijk in beeld. Het dak aan de noordzijde is volledig dicht. De vormgeving aan 
de binnenzijde van de schuine plafonds is anders, maar door de materialisering is het een geheel. De dikte 
van de daken zijn voor beide oriëntaties gelijk. Figuur 51 toont de detaillering van daken.

Muren
De muren, en tevens ook de daken, zijn voorzien van een dichte houten gevelbekleding. Er is ruimte tussen 
de planken aangebracht zodat het hout kan 'werken', maar deze ruimte is zo klein mogelijk gehouden. Dit 
versterkt de massiviteit van de muren. De houten gevelbekleding van de daken loopt naadloos door in de 
gevels. Er is geen goot toegepast, zodat de overgang van dak op muur niet verstoord wordt. Het water 
wordt vanaf de daken via de gevel naar het maaiveld gevoerd en opgevangen in een grindbak. In Figuur 52, 
Figuur 53 en Figuur 54 is te zien hoe de muren in verschillende posities zijn opgebouwd.

Groene plafonds
Bij de detaillering van de groene plafonds en de vloeren is gelet op het integreren van zowel de constructie 
en de planten in het plafond. Figuur 50 laat zien hoe dit gedaan is. Door de planten te laten verzinken in de 
vloer, wordt de plant één met het gebouw. Het principe van het detail is gelijk aan een groendak principe, 
echter aangepast voor binnen. 
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Jongerencentrum
Het jongerencentrum heeft dezelfde detaillering en muuropbouw als het hoofdgebouw. Echter, de wanden 
zijn afgewerkt met een raaplaag om de buitgevel een betonnen uiterlijk te geven. Op deze manier wordt 
er een onderscheid gemaakt tussen het jongerencentrum en de rest van het gebouw. De kozijnen en ook 
de borstwering in de gevel zijn van hetzelfde Accoyahout om zo de relatie tussen de twee delen te leggen.

De kassen
De kassen worden rank uitgevoerd als contrast ten opzichte van de rest van het gebouw. De kassen zijn 
opgebouwd uit verstevigde houten kozijnen en een constructiebalk in zowel de nok als de het laagste deel 
van het dak. De kozijnen rusten op de gevels van de rest van het gebouw, aangezien de lange zijde van de 
kassen grenst aan het gebouw. De kozijnen zijn wederom uitgevoerd in Accoyahout om eenheid te creëren. 
Het hout is de rode draad in de detaillering van het wijkcentrum. 

Kozijnen
De buitenstijlen en -regels van de kozijnen in de buitengevels van het hoofdgebouw zijn verborgen in 
de gevel. Dit is doorgevoerd voor alle buitengevels, met uitzondering van het jongerencentrum. Dit geeft 
een weergave van de dikte van de wanden en toont binnen, op een aantal plaatsen, een gekaderd en 
verder onbelemmerd zicht naar buiten toe. De kozijnen in de gevels van het hoofdgebouw grenzend aan 
de kassen, zijn wel zichtbaar, om zo verschil te maken tussen de buitengevels. Ook de borstwering is van 
hetzelfde hout om zo de relatie met het hoofdgebouw te leggen. 

Duurzaamheid
De coating van het hout en het Accoya hout zelf zorgen voor een onderhoudvrije periode van 10-13 jaar. Ook 
zonder coating blijft het hout minstens 50 jaar de kwaliteiten behouden, en vergrijst het slechts. Bij nieuwe 
coating en behandeling kan de oude kleur teruggehaald worden. De isolatie is dermate dik zodat passief 
gebouwd is. De isolatie is van een materiaal met een betere labda waarde dan traditionele isolatie zodat 
er minder energieverlies is bij gelijke isolatie. Passiefhuis kozijnen zijn toegepast voor een betere isolatie 
en in de schuine daken is een PV systeem geplaatst. Deze grindbak in het maaiveld voor de wateropvang, 
is aangesloten op het watersysteem van het gebouw voor grijswatergebruik. De kassen zorgen voor een 
betere klimaatbeheersing van het gebouw door te fungeren als een buffer door het half-klimaat. Daarnaast 
wordt het afval uit de kassen en de keuken omgezet tot biobrandstof. Tot slot zijn de planten in het gebouw 
ingezet als luchtzuiverend systeem om zo een traditioneel ventilatiesysteem te vervangen. 
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Figuur 50. Detail V05
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Figuur 51. Detail V03
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Figuur 52. Detail V01
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Figuur 53. Detail V04
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Figuur 53. Detail V04 Figuur 54. Detail V02
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Conclusie ontwerp
In de inleiding wordt in de probleem- en doelstelling uiteengezet welke aspecten aan bod komen in dit 
ontwerp. Om de conclusie te kunnen trekken of het gebouw de vragen beantwoordt kan gekeken worden  
naar de opbouw van het wijkcentrum. Figuur 55 laat een isometrie van het ontwerp zien met de verschillende 
onderdelen die in dit hoofdstuk zijn behandeld. Deze isometrie kan gezien worden als een samenvatting 
van het gebouwontwerp waarbij de verschillende onderdelen samenvloeien. De daken zijn leidend geweest 
voor de vorming van de hoofdas, de planten worden ingezet als architectonisch element en geven inrichting 
aan het gebouw, de massieve wanden contrasteren met de ranke kassen en de 'huisvormen' geven eenheid 
aan het gebouw en de omgeving. 

Het gebouw onderscheid zich van de omliggende bebouwing door de vorm, het materiaalgebruik en de 
uitstraling. Door de moestuin in en om het gebouw wordt de buurtbewoner actief betrokken bij het gebouw 
en geeft het een toewijding. De tuinen en de bibliotheek zorgen voor een differentiatie aan bezoekers. 
Aangezien het centrum vergrijst, is het belangrijk om nieuwe bezoekers te trekken en de nieuwe functies, 
de moestuin, de bibliotheek en de woonkeuken, zijn een stimulans hiervoor. 

Door de opbouw in dit verslag lijkt het detail het laatste te zijn dat aan bod is gekomen. Hoewel alvorens het 
detailleren de vorm ontworpen is, heeft het detail aanzienlijk invloed gehad op de uiteindelijke architectuur. 
Dit is overigens een zeer bewuste keuze tijdens het ontwerpproces geweest, waarbij maakbaarheid en 
esthetiek elkaar veelvuldig hebben afgewisseld. 

Het gebouw is een vereniging van architectuur en duurzaamheid, waarbij deze twee aspecten integraal 
aanwezig zijn en dit toont zich in het ontwerp. Duurzame oplossingen voor energie- en materiaalgebruik en 
besparing zijn geïmplementeerd in dit gebouw. De invloed van de duurzaamheid op de architectuur en ex 
aequo wordt in dit project zichtbaar gemaakt. Voor de oplettende bezoeker is duidelijk hoe duurzaamheid 
werkt in dit gebouw. Deze visuele duurzaamheid kan inspiratie bieden aan de gebruiker in de vorm van 
educatie over (energie)verbruik, materiaalgebruik en energieopwekking.

Dit afstudeerproject omhelst het ontwerp van een wijkcentrum waarin de verschillende groepen een plek 
vinden en met elkaar in contact komen. Het gebouw is zowel een antwoord op de maatschappelijke vraag 
van een wijk als op het duurzaamheidsvraagstuk.
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Figuur 55. Isometrie: plattegrond, groen, wanden en daken
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Theorie

Literatuuronderzoek M3
Tijdens het M3 project van dit afstudeeratelier ‘M for divine detail;, is er gezamenlijk gewerkt aan een boek 
waarin verschillende architectuurtheorieën worden behandeld. Dit boek is het resultaat van een onderzoek 
naar verschillende theorieën die relevant zijn voor tektoniek en het detail. De onderzochte theorieën lopen 
uiteen van Vitruvius (80 v Chr.) tot Rakatansky (2012). Tijdens dit onderzoek zijn er verschillende methoden 
ontwikkeld om de zeer uiteenlopende theorieën te inventariseren en te structuren ten opzichte van elkaar. 
Dit wordt gedaan aan de hand van een begrippenlijst, mindmaps en een blokkenschema.
Iedere student in het atelier heeft een theorie onderzocht. In het boek heb ik de theorie van Kenneth 
Frampton behandeld. Uit deze theorieën zijn de kernbegrippen met betrekking tot het thema geselecteerd. 
Ieder begrip is zo objectief mogelijk omschreven in de begrippenlijst. Van iedere theorie zijn de belangrijkste 
begrippen gestructureerd in een mindmap, om zo tot de kern van de theorie te komen. Deze wordt 
gevormd door de relaties tussen de begrippen. Er is per mindmap een begeleidende tekst geschreven, 
om de mindmaps te verhelderen. Waar de mindmaps de individuele theorieën duidelijk maken, wordt het 
blokkenschema ingezet als een overkoepeld medium. Het blokkenschema bestaat uit stellingen omtrent 
tektoniek en het detail. De antwoorden op deze stellingen geven de houdingen van de theoretici weer 
en hun visie omtrent het bereiken van kwaliteit in architectuur. Op deze manier kunnen de visies van de 
theoretici globaal met elkaar vergeleken worden. Het in kaart brengen van de verschillende theorieën heeft 
ons een breed beeld geschetst aangaande de discussie over tektoniek en het detail. 

In het boek is de theorie van Kenneth Frampton, net als alle andere theorieën, op een objectieve manier 
behandeld. In dit afstudeerverslag wordt deze theorie verder toegelicht en een kritische noot geplaatst bij 
de theorie. Deze theorie wordt gebruikt ter reflectie op het ontwerp van het wijkcentrum. Er wordt toegelicht 
hoe de theorie zich verhoudt ten opzichte van de gemaakte ontwerpkeuzes en de architectuur van het 
gebouw. 

Kenneth Frampton
Kenneth Frampton introduceert in 'Studies in Tectonic Culture: The Poetics of Construction in Nineteenth 
and Twentieth Century Architecture', gepubliceerd in 1995, de ontologische en figuratieve aspecten van 
architectuur. De scheiding tussen architectuur en de middelen voor de belichaming van architectuur 
probeert Kenneth Frampton op te lossen door zijn studie naar tektoniek. Frampton zoekt naar de legitimiteit 
van architectuur in andere disciplines. Deze legitimiteit kan afgeleid worden uit de constructie en de 
belichaming van het idee. De betekenis van tektoniek is volgens Frampton de expressieve mogelijkheid 
van een constructie. Frampton stelt dat architecten de ontologische gevolgen moeten overwegen van het 
bouwen met verschillende materialen. In Frampton’s theorie is de verbinding de verwevenheid waarmee het 
gebouw tot stand komt, waarbij detailleren en het maakproces fundamentele aspecten zijn. De verbinding 
is essentieel, niet nodeloos, de verbinding moet vermijden dat een gebouw een modegril is. Tektoniek is 
een belangrijk middel om weerstand te bieden tegen de tendens van de hedendaagse architectuur. In die 
tendens wordt een bepaalde stijl of een beeld verlangd, waarbij achteraf wordt bepaald hoe dit gerealiseerd 
gaat worden. Frampton pleit voor benadrukking van materiële en constructieve eigenschappen in de 
architectuur; de stijl of het beeld moet juist resulteren uit het gebruik van materialen en een type constructie. 
In de theorie van Kenneth Frampton zijn vier kernbegrippen te onderscheiden: figuratief, ontologisch, 
tektoniek en atektoniek.
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Ontologisch en figuratief
De begrippen ontologisch en figuratief zijn leidend in de theorie. Deze begrippen worden uitgelegd aan de 
hand van de theorie van Gottfried Semper. Semper maakt onderscheid tussen symbolische en technische 
aspecten van constructie. Dit onderscheid is te relateren aan de figuratieve en de ontologische aspecten 
van tektonische vorm. Het ontologische van architectuur is de kern van het gebouw dat tegelijkertijd de 
fundamentele structuur en de hoofdzaak is, het figuratieve van architectuur is de huid die het samengestelde 
karakter van de constructie vertegenwoordigt. 

De formulering van ‘figuratief versus ontologisch’ in Frampton’s theorie suggereert in eerste instantie een 
tegenstelling. Echter, uit het voorgaande is op te maken dat figuratie en ontologie complementair zijn aan 
elkaar, het figuratieve is een aanvulling op het ontologische. Deze aanvulling kan, afhankelijk van de situatie, 
versterkend of tegengesteld zijn. Het woord complementair heeft in die zin een dubbele betekenis. Het 
ontologische deel van de constructie is dat deel van de constructie dat de krachtenafdracht verzorgt, de 
figuratie is dat wat daaromheen zit. De figuratie kan ook onderdeel van de constructie zijn of het deel dat 
de materiaaleigenschappen laat zien. Als architectuur meer ontologisch dan figuratief van karakter is, dan 
wil dat zeggen dat het ontologische op zichzelf is benadrukt in plaats van de bekleding van de vorm. Bij het 
begrip ontologisch is de boodschap de constructie. Als door middel van de figuratie weergegeven wordt 
hoe de constructie zich verhoudt tot de architectuur dan is iets ontologisch.1

Kernform en Kunstform, muur en wand
Uit de theorie van Karl Bötticher zijn twee belangrijke begrippen te destilleren die veel overeenkomsten 
hebben met de begrippen ontologisch en figuratief; Kernform en Kunstform waarbij Kernform analoog 
is aan ontologie en Kunstform analoog is aan figuratie.2 De begrippen wand en muur zijn twee andere 
metaforen om ontologisch versus figuratief verder toe te lichten. Dit is de differentiatie tussen twee klassen 
van de muur. De wand is een schermachtige partitie en hoort bij de figuratieve aspecten van architectuur. 
De muur is een op opzichzelfstaand element, en wordt geclassificeerd bij de ontologische aspecten van 
architectuur. Dit onderscheid komt naar voren in een typisch Duitse middeleeuwse stad. Hier is het verschil 
te zien tussen de fortificatie en de woonhuizen: muur en wand. De fortificatie bestaat uit zware kantelen 
gebouwd van metselwerk. De huizen bestaan uit gekaderd hout, gevuld met vlechtwerk en een mengsel 
van stro en leem. Muur en wand is een onderscheid tussen zwaar en licht en weerspiegelt een algemene 
differentiatie in termen van de materiële productie.3

Tektoniek en atektoniek
Uit de manier van figureren volgt tektoniek of atektoniek en in beide gevallen onstaat architectuur. Een 
tektonisch gebouw toont een representatie van de constructieve of materiële logica. De tektoniek is dan een 
figuratieve benadering van constructie en materiaal, ofwel het ontologische van architectuur. Als de figuratie 
het idee van de constructie of materialisatie niet thematiseert, dan getuigt dit van een atektonische aanpak. 
Het accorderen van ontologie en figuratie wordt door Framtpon bestempeld als tektonische architectuur, 
het niet overeenstemmen van ontologie en figuratie ziet Frampton als atektonische architectuur.4

Architectonische vorm
Volgens Frampton plaatste het modernisme een te grote nadruk op de figuratieve functie van architectuur, 
ten koste van het ontologische. Hij stelt dat er een tweedeling moet zijn tussen het figuratieve en het 
ontologische van de constructie die steeds opnieuw geformuleerd wordt bij de totstandbrenging van 
architectonische vorm. Architectonische vorm volgt uit deze herformulering en uit de randvoorwaarden van 

1  Frampton, 1995, p. 16

2  Frampton, 1995, p. 72-74

3  Frampton, 1995, p. 5

4  Frampton, 1995, p. 20
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een gebouw. Het bouwen is in eerste instantie een constructieve handeling, een tektonische en niet een 
figuratieve activiteit. Voor Frampton ligt de essentie van de manifestatie van structuur in de handeling van 
het maken en onthullen.
Frampton verwijst naar Louis Kahn en zijn manier van ontwerpen en dit sluit aan bij zijn theorie. Kahn 
behandelt de structuur als de mogelijke generator voor een ruimte. 5

Louis Kahn: “A building is like a human. An architect has the opportunity of creating life. It’s like a human 
body - like your hand. The way the knuckles and joints come together make each hand interesting and 
beautiful. In a building the details should not be put in a mitten and hidden. You should make the most of 
them. Space is architectural when the evidence of how it is made is seen and comprehended.”

Conclusie en probleemstelling
Een constructief element zoals een betonnen kolom, beschouwd als alleenstaand element, toont geen 
krachtenafdracht. De krachtenafdracht gebeurt in de kern van de kolom. De tektoniek van deze kolom laat in 
beperkte mate de materiaaleigenschappen en constructieve eigenschappen zien. In beperkte mate omdat 
de dikte van de kolom iets zegt over de constructieve eigenschappen van beton, maar de daadwerkelijke 
krachtenverdeling is niet te zien. Beperkte mate omdat het oppervlak niet toont dat beton erg vormbaar is 
en verschillende oppervlaktebewerking kan hebben. De figuratie van een standaard betonnen kolom toont 
in beperkte mate de constructieve eigenschappen en de materiële eigenschappen. De tektoniek toont dus 
in beperkte het ontologische van de kolom, terwijl dit element één en al constructie is. Is de figuratie van 
deze kolom atektonisch en is daarom het beeld niet ontologisch? Blijkbaar is het nodig om door middel 
van de figuratie een ontologisch beeld en een tektonische aanpak te krijgen. Door het woord ontologie te 
gebruiken voor constructie ontstaat hier een antithese die verwarring schept.

Wanneer een aantal van deze kolommen in een ruimte staan, tonen de kolommen de krachtenafdracht 
van deze ruimte. Als de ruimte als element wordt beschouwt, dan is duidelijk zichtbaar hoe de krachten 
worden afgedragen. Deze ruimte is in die zin ontologisch. Er zijn delen aan deze ruimte die waarschijnlijk 
niet meedoen aan de krachtenafdracht. Zoals bij de kolom niet alleen de krachtenafdracht zichtbaar was, 
zijn in deze ruimte niet alleen de betonnen kolommen aanwezig. De aspecten die niet meedoen met de 
krachtenafdracht zijn figuratief en daaruit volgt atektoniek. Een architectonisch element is niet geheel 
ontologisch, er zijn altijd figuratieve aspecten zichtbaar. Dit is onontkoombaar en daarom kunnen figuratie 
en ontologie dus geen tegenstelling zijn, maar vormen de twee begrippen een aanvulling op elkaar. Die 
aanvulling bepaalt of er sprake is van tektoniek of atektoniek.

De definitie van tektoniek en atektoniek is lastig. Door de primaatstelling van constructie in architectuur 
krijgt de tegenstelling van tektoniek en atektoniek een nabijheid van andere tegenstellingen, zoals moreel en 
amoreel. Door het vooropstellen van constructie in architectuur lijkt de tegenstelling tektoniek en atektoniek 
de betekenis van goed en fout aan te nemen.6

Volgens Frampton kan de legitimiteit van architectuur afgeleid worden uit de constructie en de belichaming 
van het idee, zo komt men tot kwaliteit in architectuur. Architectuur moet resulteren uit de materiaalkeuze, de 
constructie en de detaillering waarbij alle eigenschappen in acht worden genomen. Hoewel de formulering 
van zijn begrippen tektoniek, atektoniek, figuratief en ontologisch vragen op kan roepen, heeft Frampton 
een duidelijke theorie verwoord die leidt tot kwaliteit in architectuur. 

5  Frampton, 1995, p. 211

6  Voorthuis, J., (1994-2012). Towards a descriptive tectonics: making a relation. Afkomstig uit: http://www.voorthuis.net/Pages/Towards_a_descriptive_

tectonics_jctv.pdf
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Een theoretische reflectie op het ontwerp
Voor het ontwerp van het wijkcentrum is een aantal cruciale beslissingen genomen ten aanzien van 
functionaliteit, architectuur en materialisering. Hoe verhoudt de theorie, onderzocht in dit atelier, zich ten 
opzichte van de gemaakte ontwerpkeuzes? Een drietal theorieën wordt gebruikt om deze verhouding 
uiteen te zetten, de theorieën van Kenneth Frampton, Karl Bötticher en Adolf Loos. De belangrijkste theorie 
van Karl Bötticher omtrent de tektoniek is die van de dialectische relatie tussen Kernform en Kunstform, 
waarbij de Kernform de statische structuur en de Kunstform de artistieke omhulling hiervan beslaat. Volgens 
Adolf Loos zijn anonimiteit, functionaliteit en ornamentloosheid de drie fundamentele karakteristieken die 
behoren tot de moderne cultuur en dit zijn volgens hem de ingrediënten voor architectuur. De kern van 
de theorie van Kenneth Frampton is hierboven uiteengezet. Een aantal belangrijke ontwerpkeuzes uit het 
vorige hoofdstuk worden toegelicht waarbij overeenstemming of tegenstellingen met de theorieën worden 
uiteengezet.

Materialisering
De detaillering van het wijkcentrum bepaalt in grote mate de architectuur. De detaillering is enerzijds het 
resultaat van een gewenst beeld en anderzijds het resultaat van de eigenschappen van de materialen die 
gebruikt zijn. Tijdens het ontwerpen zijn de functie en de materialisering en constructie leidend geweest. 
In een vroeg stadium is bepaald dat het wijkcentrum een houten gevelbekleding krijgt, zoals toegelicht 
in het ontwerphoofdstuk. Ook de constructie is van hout; houtskeletbouw in de vorm van I-liggers. De 
materiaalkeuze voor de architectuur is leidend voor het detail geweest. Maar aan de andere kant is het 
detail tot stand gekomen door deze materialen en de eigenschappen die horen bij het materiaal. De 
materiaaleigenschappen en het gewenste beeld hebben samen het detail, en daarmee de architectuur van 
het wijkcentrum, gevormd. 

Deze wisselwerking tussen materiaaleigenschappen, het detail en de architectuur heeft een sterke relatie 
met Bötticher’s denken over de totstandkoming van architectuur. Kern- en Kunstform ontstaan niet na 
elkaar, maar tegelijkertijd, volgens Bötticher. Het ontwikkelen van de constructie en het idee, hoe de 
krachten worden uitgebeeld, horen onmiddellijk bij elkaar. Volgens Bötticher ontstaat de Kernform in 
wisselwerking met het materiaal en de gekozen constructie. De materiaaleigenschappen schrijven de 
structurele beslissingen voor. Tot op zekere hoogte is dit het geval bij het ontwerp van het wijkcentrum. Er 
is echter niet uitgegaan van een materiaal en daarbij de juiste vorm gezocht, maar is een vorm ontworpen 
en een materiaal gekozen voor het gevelaanzicht. Daarna is gekeken welke constructie goed past bij dit 
materiaal en of de constructie uit hetzelfde materiaal kan bestaan.

Volgens Frampton is het ontwerpen in eerste instantie een constructieve handeling, een tektonische en niet 
een figuratieve activiteit. De volgorde waarop het wijkcentrum is ontworpen is niet geheel volgens de ideeën 
van Frampton. In de beginfase is gekeken naar de gewenste vorm, passend bij deze functie en dit heeft 
geresulteerd in een functionele plattegrond met bruikbare ruimtes. Er is gekozen voor het materiaal hout 
als gevelbekleding vanwege de vorm van het gebouw. Een belangrijk uitgangspunt voor de vormgeving is 
dat het schuine dak overgaat in de muur door gebruik te maken van eenzelfde materiaal. Er is voor een 
materiaal gekozen dat zowel bedekking voor een schuin dak als gevelbekleding kan zijn. Aangezien er 
verschillende materialen naast hout zijn waarmee dit gerealiseerd kan worden, hangt de materiaalkeuze 
af van meerdere factoren. De materiaalkeuze geeft namelijk invulling aan de uitstraling van het gebouw en 
dit is dan ook een heel belangrijk uitgangspunt geweest voor de materialisering. De materiaalkeuze is niet 
geheel afhankelijk van de vorm maar wordt gebruikt als figuratieve invulling voor een gewenst beeld. Dit feit 
geeft aan dat het wijkcentrum niet geheel ontworpen is volgens de ideeën van Kenneth Frampton. 

Hetzelfde geldt voor de materialisering van het jongerencentrum. De raaplaag aan de buitenzijde van 
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het jongerencentrum, zodat het een betonnen uitstraling krijgt, is toegepast opdat deze functie zich 
onderscheidt ten opzichte van de rest van het gebouw. Ook hier is het materiaal goed toepasbaar als zowel 
gevelbekleding als dakbedekking, maar dit was één van de motieven om het materiaal te kiezen en niet het 
hoofdmotief. Het hoofdmotief is niet de technische eigenschappen van het materiaal, maar uitstraling van 
het materiaal. Het komt er dus op neer dat de materialisering voor de gevelbekleding van het wijkcentrum 
meer een figuratieve dan een constructieve handeling is. 

Volgens Bötticher is één van de functies van de Kunstform het onderscheid aantonen tussen de verschillende 
bouwdelen; dak, wand, vloer. Door eenzelfde materialisering toe te passen voor zowel de muren als de 
schuine daken, wordt dit onderscheid alleen gemaakt tussen deze bouwdelen door de vorm en niet door 
de Kunstform. De Kunstform, in termen van de bekleding van het wijkcentrum, is geen drager van de 
bouwsymboliek en in dit opzicht wijkt het gebouw af van de uitgangspunten gesteld door Bötticher. 

Nu kan de vraag gesteld worden of dit goed of fout is. Enerzijds is het een logische manier van ontwerpen, 
om onderscheid te maken tussen de bouwdelen met materialen en op deze manier een bouwsymboliek 
aan het gebouw te geven. Anderzijds geeft een gelijke materialisering juist heel duidelijk de verschillen weer 
tussen de vorm van de bouwdelen, omdat dit nu het enige aspect is wat verschilt. Echter, de vorm van het 
dak is dermate afwijkend van de muur dat het heel duidelijk een bouwsymboliek toont. De afwijking kan 
verstekt worden door verschillende materialen toe te passen, maar hier is juist een eenheid gecreëerd.

Volgens Frampton is het noodzakelijk te tonen hoe de constructie en het detail in het gebouw verweven zijn. 
Als naar een willekeurige ruimte in het gebouw gekeken wordt, dan wordt duidelijk dat dit van toepassing 
is. De daken aan de noordzijde hebben een andere vormgeving dan de daken aan de zuidzijde. Echter, de 
daken van beide oriëntaties zijn exact gelijk van dikte, als gekeken wordt naar de dichte delen. De reden 
is de constructie, die overal in het gebouw bestaat uit houten I-liggers, met uitzondering van de kassen. 
De I-liggers zijn verticaal geplaatst in de wanden, onder een hoek geplaatst in de daken en horizontaal 
geplaatst in de vloeren. Nergens in het gebouw wijkt de constructie hiervan af. Een groot deel van het 
dak aan de zuidzijde bestaat uit glas, liggend in een kozijn dat rust op de achterliggende constructie. 
Wanneer de schuine plafonds, noord- en zuidgeoriënteerd, van deze willekeurige ruimte worden bekeken, 
kan men aan de zichtbare vorm van de constructie in het plafond aan de zuidzijde afleiden waaruit de 
constructie aan de noordzijde bestaat. De constructie aan de noordzijde wordt aan het zicht onttrokken 
door de wandafwerking, maar door de gelijke dikte van beide daken kan afgeleid worden dat de constructie 
symmetrisch is. 

Volgens Bötticher is de Kernform alleen niet in staat om architectonische ideeën uit te drukken. De 
constructie heeft een artistieke bekleding nodig om zich te kunnen verheffen tot kunst. De Kunstform moet 
de krachtenafdracht van de achterliggende constructie laten zien. Bij de dichte delen van het wijkcentrum, 
de wanden en de dichte daken, wordt de constructie verhuld door de bekleding. Zonder de bekleding kan de 
constructie niet functioneren, de constructie heeft bescherming en expressie nodig. Hoewel de constructie 
wordt verhuld door de bekleding, is de vorm van de achterliggende constructie duidelijk zichtbaar. De 
glazen daken op het zuiden tonen de onderliggende constructie. Ook hier is het zo dat de daadwerkelijk 
constructie, dat deel waar de krachten afgedragen worden, verborgen wordt achter een houten afwerking 
om zo de ruwe constructie te verfijnen. Hoewel de Kernform hier duidelijker aanwezig is dan bij de dichte 
daken, wordt ook hier de Kunstform gebruikt als artistieke bekleding. 

Concluderend kan gesteld worden dat het dak aan de noordzijde de idealen van Bötticher opgevolgd, terwijl 
het dak aan de zuidzijde meer in lijn ligt met Frampton’s visie, hoewel beide theorieën ook in omgekeerde 
volgorde raakvlakken hebben.
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Het ritme van de kozijnen in de schuine daken is het gevolg van de achterliggende constructie. De houten 
I-liggers in de constructie van de muren en daken hebben een hart-op-hart afstand van 1200mm. De 
kozijnen in het dak rusten op de liggers zodat de krachtenverdeling efficiënt verloopt. Het gevolg hiervan 
is dat dit aan de buitenzijde zichtbaar wordt wanneer het glas onderbroken wordt door een kozijn. Er had 
gekozen kunnen worden voor een onderliggende kozijnconstructie met daarop het glas, zodat het optisch 
vrijwel niet onderbroken wordt, of om niet op elke ligger een kozijn te plaatsen zodat het glasoppervlak 
groter kan zijn. Om overeenstemming tussen de constructie aan de binnenzijde en het aanzicht aan 
de buitenzijde te krijgen is hier niet voor gekozen. Het ritme dat duidelijk het interieur typeert is aan de 
buitenzijde doorgetrokken. Deze ontwerpbeslissing gaat hand in hand met de uitgangspunten van Kenneth 
Frampton. Er is hier niet voor gekozen om een bepaalde stijl of beeld te creëren waarbij achteraf gekeken 
wordt hoe dit gerealiseerd gaat worden. 

De detaillering in dit wijkcentrum bepaalt, naast de architectuur, in grote mate de duurzaamheid. De wanden, 
daken en vloeren zijn opgebouwd uit duurzame materialen; de houten liggers voor de constructie, de houten 
gevelbekleding en de isolatie. De I-liggers voor de constructie hebben een grote afmeting om zo de grote 
overspanningen te overbruggen en om de isolatie de dikte te geven die nodig is voor de duurzaamheid. 
De houten liggers en de isolatie geven de wanden de massiviteit. Deze massiviteit is niet vooraf bepaald, 
het is een resultante van de detaillering, de constructie en gebruik van materiaal. Frampton stelt dat het 
figuratieve van architectuur de huid is die het samengestelde karakter van de constructie vertegenwoordigt. 
In dit geval is het figuratieve de dikke wanden van het wijkcentrum met de houten gevelbekleding. Deze 
figuratie toont het samengestelde karakter van de achterliggende constructie, namelijk de I-liggers die de 
dikte aan de muur geven, opgevuld met isolatie. 

Uit het voorgaande blijkt dat het wijkcentrum een representatie is van de materiële logica, waardoor het dus 
door Frampton bestempeld kan worden als een tektonisch gebouw. In het ontwerp accorderen ontologie 
en figuratie met elkaar. Het ontologische deel is de samengestelde constructie van onder andere de houten 
liggers, het figuratieve is de houten gevelbekleding hieromheen. Enerzijds kan gezegd worden dat ontologie 
en figuratie overeenkomen, waardoor het gebouw dus tektonisch is. Anderzijds wordt de ware constructie 
overal aan het zicht onttrokken, ook bij de open daken, door de houten gevelbekleding. In de dichte delen 
is alleen het gevolg van de constructie te zien: een massieve wand. In de open daken is de vorm van 
de constructie waar te nemen, echter niet de daadwerkelijke constructie aangezien deze bekleed is. Het 
ontologische is nooit zichtbaar in dit gebouw. Hier komt weer naar voren dat het gebruik van het woord 
ontologie voor constructie verwarring schept. Als beschouwd wordt dat de figuratie de constructie of het 
ontologische thematiseert, dan is het gebouw wel degelijk tektonisch. Hoewel de noordzijde en de zuidzijde 
twee verschillende aanzichten geven, accordeert in beide gevallen het ontologische met het figuratieve wat 
leidt tot tektoniek.  

Het feit dat de houten gevelbekleding van gelijke materialisering is als de houten constructie is een 
benadrukking van het ontologische middels het figuratieve. Bij het jongerencentrum is dit niet het geval, 
aangezien de gevelopbouw hetzelfde is als de rest van het gebouw maar de gevelbekleding afwijkt. De 
gevelbekleding, een raaplaag om zo een betonnen uitstraling te geven, zorgt ervoor dat het ontologische 
in mindere mate gethematiseerd wordt in het figuratieve. Bij het jongerencentrum wordt het idee gewekt 
van een massieve betonnen wand, of in ieder geval een betonnen buitenblad. Bij de rest van het gebouw 
kan met zekerheid vastgesteld worden dat achter de houten gevelbekleding een constructie zit, omdat de 
bekleding bestaat uit houten planken. 

De raaplaag bij het jongerencentrum wordt niet als raaplaag waargenomen maar geeft de indruk van een 
betonnen wand. Volgens Bötticher is hier een juiste bekleding van de Kernform toegepast aangezien deze 
bekleding, de Kunstform, de krachtenafdracht toont van de achterliggende constructie. Frampton benadert 
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dit echter anders. Volgens Frampton wordt het ontologische niet gethematiseerd in de figuratie omdat er 
de suggestie wordt gewekt van een betonnen wand terwijl het in werkelijkheid houtskeletbouw betreft. 
Volgens de theorie van Frampton is hier sprake van atektoniek.

De kassen hebben een andere constructie dan de rest van het gebouw, namelijk verstevigde kozijnen die 
rusten op de wanden van de rest van het gebouw. De gevels van de glazen kas geven duidelijk zicht op de 
achterliggende verstevigde kozijnen. Hoewel het lijkt alsof het ontologische of de Kernform zichtbaar is, het 
deel dat de krachten afdraagt zit binnenin het kozijn. Hier is het verstevigde kozijn dus het ontologische en 
het figuratieve en volgens Frampton is dit de juiste manier van ontwerpen. 

Functionaliteit
Waar de theorieën van Frampton en Bötticher worden gebruikt om de constructie en de materialisering te 
toetsen, wordt de functionaliteit van het ontwerp met de theorie van Adolf Loos vergeleken. Voor Loos is 
het belangrijk dat de architect beseft dat het exterieur van een gebouw  publiek eigendom is en dat het 
daarom niets mag vertellen over de eigenaar van het gebouw. De anonimiteit van het gebouw zit dus in de 
uitstraling van het exterieur: sober en gerieflijk. Het exterieur is volgens Loos publiek eigendom en dit geldt 
bij uitstek ook voor het wijkcentrum. De moestuin en het park zijn toegankelijk voor iedereen. Aangezien het 
exterieur publiek eigendom is, mag het gebouw aan de buitenkant niets vertellen over de eigenaar van het 
gebouw, volgens Loos. Op dit punt ontstaat er een tegenstelling in de uitspraak van Loos en het ontwerp 
van het wijkcentrum. Het wijkcentrum heeft een publieke, maatschappelijke functie. Deze functie moet 
van buitenaf zichtbaar zijn, om zo openheid, duidelijkheid en toegankelijkheid te bieden aan de gebruiker 
en de buurtbewoner. Dit is één van de eisen die gesteld zijn aan de architectuur van het wijkcentrum. Er 
zijn uitzonderingen op deze regel, namelijk bij de ruimtes die gebruikt worden voor activiteiten die privacy 
vragen. Zo worden sommige vergaderplekken en delen van de bibliotheek onttrokken aan het zicht door 
gebruik te maken van wanden of de planten in het gebouw. De planten bakenen ruimtes en gebieden af, 
bieden privacy en geven routing aan het gebouw en kunnen gezien worden als onmisbaar architectonisch 
element in het gebouw.

Anderszijds stelt Loos dat een gebouw zijn functie moet betrouwbaarheid uitstralen. Zo moet een wijkcentrum 
toegankelijkheid en openheid tonen aan het publiek. Op dit vlak is het wijkcentrum in overeenstemming met 
Loos' theorie.

Loos zag architectuur primair als het ontwerpen van kamers, in plaats van zinvolle bouwvormen, hij gaf 
prioriteit aan ‘bekleding’ boven constructie, aan het interieur boven exterieur. De architectuur van Loos 
is niet bedacht in plattegronden, maar in ruimtes, zo stelt hij zelf  . Loos’ architectuur bestaat niet uit een 
begane grond, eerste verdieping, enz., er zijn slechts aaneengesloten, voortdurende ruimtes, kamers, 
voorvertrekken, terrassen, etc. Verdiepingen worden samengevoegd en ruimtes verhouden zich op een 
specifieke manier tot elkaar.7

De manier van ontwerpen van Loos komt overeen met de manier van ontwerpen van het wijkcentrum. 
In eerste instantie is er van binnenuit ontworpen om zo een goede routing en functionele ruimtes te 
realiseren, uiteraard met oog op de buitenzijde. De ruimtes zijn ten opzichte van elkaar geplaatst met een 
bepaalde relatie en hierdoor is de plattegrond ontstaan. Door de buitenruimte en de gevels bij het ontwerp 
te betrekken is de plattegrond aangepast en heeft het zijn uiteindelijke vorm gekregen. Er is eerst gekeken 
naar het ontwerp van de ruimtes en daarna naar de constructie. Belangrijk in het ontwerp is de ligging van 
de kassen ten opzichten van de ruimtes; deze ligging geeft de onderlinge relatie tussen deze ruimtes aan. 
De kas tussen het jongerencentrum en de keuken zorgt voor een voelbare overgang wanneer men zich hier 
doorheen verplaatst, van de ene ruimte naar de andere. Hetzelfde geldt voor de overgang bij de andere 

7	 	Muller	House,	Czech	Rupublic,	Adolf	Loos.	Opgehaald	15	november	2013.	Afkomstig	uit	http://cargocollective.com/adolfloos/Muller-House-Czech-Rupublic
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kassen. De ruimtes die zonder kas verbonden zijn, hebben een andere relatie dan de ruimtes die met een 
kas verbonden zijn. Bij het ontwerp van het wijkcentrum is ontworpen met oog op deze relaties. 

In het ontwerp is nagedacht over de beleving en de visualisatie van de ruimte. De materialen die zijn 
toegevoegd realiseren een vooraf bepaald beeld, zoals al eerder genoemd is, en dit stond voorop tijdens 
het ontwerpen van dit gebouw. In tweede instantie is nagedacht over de constructie die de gevelbekleding 
bijeen houdt. Authenticiteit of echtheid gaat volgens Loos niet over het feit dat de structurele elementen 
zichtbaar zijn, maar dat de bekleding van een gebouw duidelijk zichtbaar is als zijnde bekleding. Een 
materiaal moet geen twijfel geven over het karakter of functie; de bekleding kan niet vervangen worden 
door het materiaal dat het bekleedt. Pleisterwerk bijvoorbeeld, mag niet vermomd worden als marmer. 
Authenticiteit is geen strikte overeenstemming tussen binnen en buiten, integendeel, zij bestaat uit de 
bewuste constructie van een masker dat herkenbaar is als een masker. 

Dit geldt sterk voor het jongerencentrum. De constructie is niet zichtbaar, maar de gevelbekleding is 
duidelijk herkenbaar als beton, een ander materiaal dan het hoofdgebouw, terwijl het in werkelijkheid een 
raaplaag is. Het toepassen van een ander gevelmateriaal heeft als doel dat het jongerencentrum een eigen 
identiteit krijgt zodat het zich onderscheidt van het hoofdgebouw. Ook is het jongerencentrum opgetild ten 
opzichte van de rest van het gebouw zodat de relatie die het jongerencentrum heeft met het overige deel 
wordt verduidelijkt, samen met het verschil in materialisering.

In het begin van dit hoofdstuk werd de vraag gesteld hoe  de theorie zich verhoudt met het ontwerp. De 
de theorieën van Kenneth Frampton, Karl Bötticher en Adolf Loos zijn gebruikt om een poging te doen hier 
een antwoord op te vinden. Op sommige punten komt het ontwerp overeen met de theorie van Bötticher 
die stelt dat de Kernform alleen niet in staat om architectonische ideeën uit te drukken en bekleding nodig 
heeft. Dit is namelijk ook het geval voor het ontwerp van wijkcentrum. Anderzijds wordt het gebouw door 
Frampton op sommige punten, zoals de raaplaag bij het jongerencentrum, als atektonisch beschouwd, wat 
het een enigzins negatieve klank geeft. Uit deze uiteenzetting blijkt dat het lastig is met precisie te definieren 
wanneer een ontwerp wel of aan de criteria van een theorie voldoen. Het gebouw is echter ontworpen met 
oog op materiaal, context en functie waardoor het een daadkrachtig gebouw is als impuls voor de wijk. 
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Conclusie
De duurzaamheidskant van bouwen is een belangrijke invalshoek, het is meer dan een stroming. De gotiek, 
het classicisme, het modernisme en andere stromingen zijn voortgevloeid uit een vraag naar vernieuwing 
in de esthetiek, vernieuwing in ruimtelijke vorming en architectuur. Hoewel duurzaam bouwen ook 
voortkomt uit maatschappelijke kwesties, zijn deze anders van aard. Duurzaamheid schijnt een ander licht 
op architectuur. De vraag naar klimatologisch verantwoorde gebouwen komt voort uit de wens om een 
gezonde leefomgeving mogelijk te maken voor vele toekomstige generaties. De wetenschap van vandaag 
geeft inzicht in het feit dat drastische veranderingen nodig zijn om zowel klimatologische veranderingen 
tegen te gaan als de samenleving te blijven voorzien in de energiebehoefte in de toekomst. Omdat het 
duurzaamheidsvraagstuk voortvloeit uit noodzaak is deze manier van ontwerpen permanent van aard. 

De onderzoeksvraag “Hoe kan de ontologie van duurzaamheid duidelijk figureren in de architectuur van 
een wijkcentrum waarin maatschappelijke kwesties gefaciliteerd worden?” is uitgangspunt voor het 
ontwerp geweest. De begrippen ontologie en figuratie zijn lastig te interpreteren. Echter, na analyse van 
deze begrippen wordt duidelijk dat ze zeer toepasbaar zijn op deze opgave. Het is niet de techniek die 
getoond wordt in het ontwerp van het wijkcentrum, noch zijn er uithangborden geplaatst met de tekst: 
'dit gebouw is duurzaam'. De figuratie van het wijkcentrum toont de ontologie van duurzaamheid. Niet de 
daadwerkelijk duurzaamheid is zichtbaar, zoals een constructie nooit in zijn geheel zichtbaar is, maar het 
principe van de duurzaamheid wordt inzichtelijk gemaakt door de figuratie. De schuine daken met glas 
die een koppeling met de zon aangeven, de voelbare warmte of koelte van de kassen waardoor de link 
wordt gelegd met thermische massa, het hout als duurzame rode draad door het gebouw en uiteraard het 
natuurventilatiesysteem van de planten.

Het wijkcentrum is de plek waar alle voordelen van een samenleving met verschillende bevolkingsgroepen 
benut kunnen worden. Er is een  gebouw met ruimte gecreëerd waar men zich begeeft in de natuur, zowel 
binnen als buiten. Deze natuur heeft verschillende gezichten; het groen als architectonisch element in 
het gebouw, het groen als indeling van het landschap in het park en groen in en om de moestuinen. De 
moestuinen bieden de buurtbewoner een plek om te zijn en op te eisen. Hetzelfde geldt voor de bibliotheek, 
die vrij toegankelijk is voor iedereen. De keuken is de centrale haard in het gebouw allen samenkomen. Het 
gebouw is een reactie op de huidige situatie waarin ruimte voor verbetering is. 

Het gebouw is een integratie van architectuur en duurzaamheid, waarbij de focus ligt op het ontwerpen 
voor een maatschappelijk belang; een centrum als impuls voor de wijk. Een daadkrachtig gebouw waar 
jong en oud samenkomt. Het nieuwe wijkcentrum heeft de uitstraling die bij de functie hoort en het gebouw 
fungeert als sociale hart van de gemeenschap.
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Bijlagen

Interview
Algemeen: de wijk Mensfort
- Welke positieve aspecten doen zich op dit moment voor in de wijk?
Veel culturen in deze wijk. Deze mensen komen in dit gebouw allemaal over de vloer. Dat is interessant. Het 
is een multicultureel wijkcentrum en dat heeft natuurlijk te maken met de aard van de wijk.

- Welke problemen doen zich op dit moment voor in de wijk?
Het park achter het gebouw ligt er enigszins verloederd bij. De stoeptegels liggen los of sluiten niet goed 
aan, er ligt afval en het grote grasveld nodigt niet uit om te spelen of te recreëren. Het grasveld is een soort 
niemandsland dat tot weinig activiteiten uitnodigt. 

- Worden er problemen besproken in het wijkcentrum?
Het wijkcentrum heeft een steunpunt. Iedere twee weken is het steunpunt geopend zodat klachten 
besproken kunnen worden. Overlast door jeugd, overlast door buren, overlast door vuil zijn veel besproken 
klachten. De politie (een wijkagent) is hierbij aanwezig. 

Het gebouw de Werf:
- Welke ruimtes zijn gehuisvest in het gebouw?
Ruimtes:
- Drie cursuslokalen
- Een multifunctionele zaal, welke op te delen is in twee ruimtes
- In de multifunctionele zaal staan biljarttafels
- Een bar
- Ontmoetingsruimte. Dit is een laagdrempelige ruimte waarin gerecreëerd kan worden en het 
fungeert als een huiskamer; wanneer de deuren van de multifunctionele zaal worden opengezet fungeert 
de bar, de verkeersruimte bij de bar en het deel van de multifunctionele zaal waar de biljarttafels staan als 
woonkamer. Deze woonkamer kan dus maar in sommige situaties bestaan
- Jeu-de-boule baan, gelegen in de binnentuin
- Toiletten
- Kleine moestuin aan de zijkant van het gebouw
- Jongerencentrum

- Wat zijn belangrijke aspecten die gewaardeerd worden aan het gebouw?
De ruimtes kunnen opgedeeld worden.
- Welke kansen zijn er op architectonisch gebied in het huidige gebouw ten aanzien van kwaliteit, 
herkenning (door de buurtbewoners) en emotionele waarde (verbinding)?
Het gebouw functioneert goed, ondanks het feit dat er een hoop verbeterpunten zijn. Het gebouw is het 
hele seizoen (40-44 weken) bezet door verenigingen en organisaties. Er zijn oplossingen gezocht met het 
oogpunt op privacy voor activiteiten zoals yoga, met minimale middelen, zoals gordijnen. De ‘huiselijkheid’ 
van het gebouw wordt sterk gewaardeerd en dit wordt bereikt door bijvoorbeeld de glasgordijnen en de 
overgordijnen. Het is vooral de inrichting en aankleding van het gebouw die zorgen voor een verbinding en 
waardering dan het gebouw zelf.

- Zijn er problemen met het huidige gebouw?
De geluidsisolatie van de verwijderbare tussenwand is niet voldoende. Als er een vereniging een 
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muziekrepetitie heeft in een zaal dan kan de andere zaal niet verhuurd worden omdat de scheidingswand 
te weinig geluidsisolerend is. Dus om het verhuur beter te stroomlijnen moet de geluidsisolatie tussen de 
verschillende ruimten goed zijn. Een ander punt is de uitstraling van het gebouw. Het gebouw is sterk 
verouderd en heeft een verouderde en enigszins verwaarloosde indruk. Er is echter geen budget om hier 
verandering in te brengen. In de zomer warmt het gebouw snel op, de gordijnen worden dan gesloten, en in 
de winter is er sprake van een muffe lucht door de verwarming. Ook hier is het budget niet toereikend om 
de klachten te behandelen.

- Is er sprake van vandalisme?
Op dit moment is er geen sprake van vandalisme. In het verleden is er een inbraak geweest, maar daar zijn 
dit soort gebouwen gevoelig voor. Er is ook een keer brand geweest.

- Er ligt een park achter het wijkcentrum. Heeft het wijkcentrum enige verbinding met het park?
Nee, het park wordt niet door het wijkcentrum gebruikt en er is geen verbinding met het park. Het grasveld 
direct achter het wijkcentrum wordt wel gebruikt door de basisschool dat gelegen is aan de andere kant 
van het wijkcentrum, maar dit gebruik is sporadisch. Het parkje ligt er enigszins verloederd bij volgens de 
respondent en het grasveld is te groot om een duidelijk doel te hebben.

- Is er de gelegenheid om buiten te zitten?
Er is een jeu-de-boule baan en een terras buiten, deze zijn gelegen in de binnenplaats. Maar, het terras 
bestaat uit een aantal bij elkaar geraapte plastic stoelen. De inrichting is nodig aan vervanging toe… 

- Is er een eetgelegenheid in het wijkcentrum?
Nee. Vroeger wel, echter bestaat de eetgelegenheid niet meer. Het zou goed zijn voor de wijk als dit weer 
terugkomt aangezien er veel alleenstaanden in de wijk wonen.

- Het wijkrestaurant de Voortuin, zou de formule van dat restaurant werken in dit wijkcentrum?
Waarschijnlijk wel, er moet echter wel een permanente ruimte voor zijn. Het is een restaurant van de 
Stichting Robin Hood en zij helpen kwetsbare mensen om verder te komen in het leven door ze het horeca 
vak te leren, of gewoon een dagbesteding te geven. 

Het gebruik van het gebouw de Werf:
- Welke activiteiten (programmatische functies) zijn op dit moment gehuisvest in het wijkcentrum?
Activiteiten:
o Naailes
o Gymclub Survival
o Volksdansen
o Bond voor Ouderen
o EHBO
o Kika
o Zangvereniging Zanglust
o Seniorenontmoetingspunt
o Steunpunt Mensfort
o Biljartclub "Ons Genoegen"
o Bridge
o Schildersclub Marc Crombach
o Clownclinics
o Biljartclub "De Werf"
o Muziekgroep "Da Capo '85"
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o Gym en beweging
o Bridgen Slem Hunters
o Bond voor ouderen
o Symphonisch Ensemble
o Gym
o Zangvereniging Levensvreugd
o Katholieke Bond van Ouderen
o Biljartvereniging De Werf
o Hobbyclub Socreco
o Jeu de Boules
o Yoga
o Nederlandse les
o Muziekgroep de Doornakkersmuzikanten
o Schildersclub Frans Verbeek
o Volksdansgroep "Ruralfelicity"
o Moslimgemeenschap
o Mondharmonicavereniging Ons Genoegen
o Gepensioneerde vereniging KPN Telecom
o Kaartclub
o Marokkaans Vadercomité Arabische les
o Faith Arena kerkgenootschap
o Dansgroep Best

- Welke activiteiten (programmatische functies) missen op dit moment gehuisvest in het wijkcentrum?
Geen duidelijk antwoord. De beheerder van het wijkcentrum was te gefocust op het feit dat hier vrijwilligers 
voor nodig zijn en dat dit dus met heel veel moeite georganiseerd kan worden en daardoor dus niet 
realistisch is aangezien het voor hem rendabel moet zijn om het centrum te beheren als professional. Hij 
noemde echter wel dat het gebouw toe is aan een ‘frissere uitstraling’.

- Wat is de opkomst van de activiteiten die hier georganiseerd worden?
Er zijn vaste huurders die het pand bezetten en zij zorgen voor een goede opkomst. Het wijkcentrum wordt 
bezocht door ongeveer 1050 bezoekers per week. Een klein deel van de bezetting wordt gedaan door niet 
vaste huurders.

- Wat bezoekers trekt het wijkcentrum? Leeftijd, cultuur/afkomst, bezoekersregelmaat?
De leeftijd van de bezoekers ligt vrij hoog. Ongeveer 60% is bejaard. De bejaarden komen voor recreatieve 
doeleinden naar het wijkcentrum. De niet-bejaarden jongeren mensen komen naar het wijkcentrum voor 
cursussen en educatieve doeleinden. Ook is het zo dat de jonge bezoekers en de oude bezoekers vrij 
haaks op elkaar staan en dat ze elkaar min of meer ‘vermijden’. De activiteiten van het jongerencentrum 
zijn gescheiden van het wijkcentrum. Jongeren komen ook via een andere ingang binnen dan de ouderen.
 
- Maakt de gemeente gebruik van het wijkcentrum?
Twee wekelijks is het steunpunt geopend waar klachten besproken kunnen worden. De politie is hierbij 
aanwezig. 

- Welke toekomstplannen bestaan er vanuit de gebruikers voor het wijkcentrum?
Er zijn geen toekomstplannen. Echter, wanneer er een nieuw gebouw ontworpen zou worden dan zou 
de uitstraling van het gebouw in de buurt moeten passen. Dus geen Strijp-S gebouw of hightech glas en 
metaal gebouw. Ik denk hier vanuit de gemiddelde gebruiker van dit pand, welke al redelijk op leeftijd is. 
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Zelf zou ik graag een modern gebouw zien maar ik denk niet dat dit past bij de huidige gebruiker. 

- Welke toekomstplannen bestaan er vanuit de gemeente voor het wijkcentrum?
De gemeente wil er naartoe dat alle activiteiten gedragen worden door de vrijwilligers, dus als iemand 
Zumba les wil geven zal diegene zelf moeten zorgen voor een vrijwilliger achter de bar. Het is moeilijk 
vrijwilligers te vinden. Je moet iemand vinden die toegewijd is en waar je van op aan kunt. 

Comfort:
- Is het klimaat prettig in het wijkcentrum in de zomer? Ventilatie, temperatuur, tocht
Nee, het gebouw warmt te snel op. Het is onvoldoende geventileerd. Het beheerderskantoor heeft geen 
ventilatie en ook geen te openen raam. De deur moet open blijven voor voldoende verse lucht. 

- Is het klimaat prettig in het wijkcentrum in de winter?
De verwarmingslucht wordt als zeer muf ervaren

- Is er veel of weinig gebruik gemaakt van natuurlijk daglicht?
In de zomer weinig aangezien de gordijnen dan dicht zijn om de zon tegen te houden. In de winter zijn de 
gordijnen open.

- Hoe wordt de daglichtsituatie en het lichtinval in het gebouw ervaren?
Eigen interpretatie: Het gebouw oogt donker door de glasgordijnen. De gangen zijn donker omdat er weinig 
natuurlijk licht binnen kan komen. De lage plafonds dragen ook bij aan de donkere verschijning.

- Welke type kunstlicht is toegepast?
TL-verlichting

Technische kwaliteit gebouw
- Hoe wordt het gebouw verwarmd en gekoeld?
Het gebouw wordt verwarmd met radiatoren. Koelen kan alleen door het open zetten van ramen.
- Hoe wordt het gebouw geventileerd?

De ventilatie ontbreekt in sommige cruciale ruimtes zoals het kantoor van de beheerder. In de ruimtes waar 
wel wordt geventileerd is sprake van natuurlijke ventilatie.

- Welke kansen zijn er op bouwfysisch gebied in het huidige gebouw ten aanzien van duurzaamheid, 
welzijn en comfort? 
Er moet ontzettend veel verbeterd worden op bouwfysisch gebied om dit gebouw te laten voldoen.
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