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Samenvatting 
Het Salk lnstitute in San Diego is een van Louis Kahn's 
meest beroemde en bijzondere gebouwen. Het uitbreiden 
van het Salk lnstitute is een uitdagende opgave welke 
een houding ten opzichte van het Salk lnstitute als icoon 
en ten opzichte van Kahn's gedachtegoed vereist. 
De houding ten opzichte van het gedachtegoed van Kahn 
is onderzocht aan de hand van de relatie tussen Kahn's 
filosofie over Orde, Vorm en Design en de parametrische 
ontwerpvisie van Patriek Schumacher. Parametrisch 
ontwerpen is een ontwerpmethode welke gebaseerd is 
op relaties in een structuur. Door met de parameters te 
variëren wordt de structuur onderzocht. 
Dit onderzoek heeft laten zien dat de relatie tussen 
Kahn en parametrisch ontwerpen te duiden is in de 
ontwerpmethode. De ontwerpmethoden zijn beide 
onderzoeken naar structuur. De manier waarop de 
criteria voor deze structuren gedefinieerd worden is 
echter verschillend. Door beide onderzoeken naar 
structuur te combineren in het ontwerpproces ontstaat 
er een synthese welke leidt tot een architectuur die 
alle relevante criteria ofwel parameters in zich heeft. 
Het ruimtelijk ondervragen van de activiteiten is de 
belangrijkste input voor deze te onderzoeken structuur. 
De combinatie van deze onderzoeken naar structuur, 
de bijzondere kwaliteiten van het landschap van het 

· bestaande Salk lnstitute en het versterken van de binding 
van het instituut met de omgeving zijn de belangrijkste 
uitgangspunten voor het ontwerp. 

De verbinding met de omgeving komt in het ontwerp 
tot stand in de beweging welke de gebouwen door 
het landschap maken. Deze beweging zorgt voor een 
confrontatie tussen de structuur van Kahn's gebouwen 
en het landschap. Ter plaatse van deze confrontatie 
ontstaat er een nieuwe structuur welke de autonomie 
van Kahn en het landschap ter discussie stelt. 
Het ontwerp bouwt voort op de bestaande routes in 
het instituut. Deze routes maken het bewegen door het 
landschap voelbaar. De straten, steegjes en pleintjes 
in en rond de gebouwen, zorgen voor een ruimtelijke 
ontdekking waarin de kwaliteiten van het landschap en 
de gebouwen zich bloot geven. De subtiele verweving 
van functionele ruimten, ontmoetingsruimten en 
circulatieruimten in combinatie met de autonome 
bergwand zorgt voor een spectaculaire binnenruimte, 
waar ontspanning en ontmoeting gestimuleerd 
worden. De onderzoeksfaciliteiten, congresruimtes en 
aanvullende functies als de bibliotheek en het restaurant 
hebben elk een eigen plaats gekregen in de gebouwen, 
welke recht doet aan het gebruik en de beleving. Deze 
beleving wordt versterkt door de manier waarop elke 
ruimte een relatie aangaat met het landschap. 

De reactie welke het ontwerp geeft op het bestaande 
Salk lnstitute is respectvol naar de bijzondere bestaande 
architectuur. Het gebouw maakt een krachtig gebaar en 
heeft desondanks een heel eigen karakter binnen het 
geheel. Hierdoor is het een waardevolle uitbreiding voor 
het Salk lnstitute. 
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Voorwoord 
Dit verslag is het resultaat van mijn afstudeerperiode aan 
de Technische Universiteit Eindhoven. 
Het afstudeerproject is tot stand gekomen in het kader 
van het afstudeeratelier Structuur in eerste instantie 
onder leiding van René van Zuuk en later onder leiding 
van Jan Westra. Gedurende het afstudeerproces waarin 
iedereen aan een individuele opgave gewerkt heeft, 
functioneerde het atelier als klankbord. Het bespreken 
van alle projecten tijdens atelier bijeenkomsten en de 
opbouwende kritiek en suggesties heb ik als bijzonder 
leerzaam ervaren. 

In dit verslag beschrijf ik het traject wat ik tijdens het 
afstuderen heb afgelegd, van de formulering van de 
onderzoeksvraag, het onderzoek, de uitgangspunten en 
het concept tot en met de uitwerking van mijn ontwerp. 

Tot slot wil ik graag iedereen bedanken die mij tijdens 
het afstuderen heeft bijgestaan. In het bijzonder mijn 
afstudeerbegeleiders, Jan Westra, Ralph Brodrück, 
Jacob Voorthuis en René van Zuuk. 
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Elke twee jaar schrijft de ACSA 1 een prijsvraag uit met als 
onderwerp het heroverwegen en herontwikkelen van een 
bestaand architectonisch icoon. Het debat over hoe om 
te gaan met erfgoed, wanneer dat erfgoed het gebruik 
niet meer kan dienen, is al jaren actueel. Discussies 
over wat wel of niet behouden moet blijven worden vaak 
op publiekelijk vlak gevoerd. Hierbij moet de afweging 
gemaakt worden tussen het gebouw afbreken, om plaats 
te maken voor iets nieuws, of het gebouw behouden 
en uitbreiden zodat het weer voldoet aan de behoeften. 
Beide opties kunnen doorgaans op weerstand rekenen. 
Wanneer er gekozen wordt voor herontwikkeling ontstaat 
er een opgave welke moet reageren en engageren met het 
bestaande erfgoed. Ditmaakt een herontwikkelingsproject 
tot een complexe en interessante opgave. De prijsvraag 
in 2008-2009 betrof een uitbreiding van het Salk lnstitute 
ontworpen door Louis Kahn. Deze ontwerpopgave is de 
basis voor mijn afstudeerproject. 
Naar aanleiding van een voorbereidend project op het 
afstuderen is mijn interesse naar het gedachtegoed 
achter Parametrisch Ontwerpen opgewekt. Dit project 
met als onderwerp structuur bracht mij in aanraking met 
parametrisch ontwerpen maar bood niet de mogelijkheid 
om het verder te onderzoeken. Het afstudeerproject biedt 
mij deze mogelijkheid wel. Ik zal me daarbij richten op 
de parametrische ontwerpvisie van Patriek Schumacher. 
Hij staat bekend als een van de aanvoerders van het 
debat over parametrisch ontwerpen. Echter hoe kan het 
onderzoek naar het gedachtegoed achter parametrisch 
ontwerpen gecombineerd worden met de ontwerpopgave 
voor het Salk lnstitute? Het uitbreiden van het Salk 
lnstitute is een opgave welke gaat over het aannemen van 
een houding ten opzichte van het Salk lnstitute als icoon 
en ten opzichte van Louis Kahn 's ontwerptaaL Het is een 
oefening in het doorgronden van Kahn's gedachtegoed, 
om vervolgens een waardevolle toevoeging te kunnen 
1 Association of Collegiate Schools of Architecture. 



ontwerpen in een complexe situatie. 
Kahn's gedachtegoed en parametrisch ontwerpen lijken 
op het eerste gezicht niet door één deur te kunnen. 
Maar is dit ook echt zo? Het onderzoek naar beide 
onderwerpen was in eerste instantie gebaseerd op een 
onderbuikgevoel, nieuwsgierigheid maar ook overtuiging 
dat een onderzoek naartwee extremen altijd iets op levert. 
Naarmate het proces zich voortzette werd duidelijk dat 
door het gedachtegoed van Kahn en van parametrisch 
ontwerpen elkaar te laten ontmoeten, ze uit de normale 
context te trekken en door elkaars bril te bekijken er een 
interessante dialoog ontstaat tussen twee vreemden. 
Door deze dialoog aan te gaan geef ik antwoord op de 
volgende onderzoeksvraag. 
Wat is de relatie tussen Kahn's filosofie over Orde, Vorm 
en Design, en Patriek Schumacher's ontwerpvisie over 
parametrisch ontwerpen; en op welke manier kan de 
synthese daarvan bijdragen aan het ontwerp van een 
uitbreiding voor het Salk lnstitute van Louis Kahn? 

Dit verslag is opgebouwd uit 2 delen. Het eerste deel 
betreft het theoretische onderzoek naar Kahn's filosofie 
en parametrisch ontwerpen. 
In hoofdstuk 1 ga ik in op Kahn's gedachtegoed. Wie 
is Louis Kahn? Welke thema's waren belangrijk voor 
Kahn en hoe verhouden deze thema's zich met zijn 
filosofie over Orde, Vorm en Design?2 Wat betekenen 
de begrippen Orde, Vorm en Design volgens Kahn? Hoe 
past Kahn deze filosofie toe op het ontwerpproces en 
wat voor architectuur levert dit op? 
In het 2e hoofdstuk behandel ik de parametrische 
ontwerpvisie van Patriek Schumacher. Ten eerste wat 
houdtparametrisch ontwerpen in? Watzijn de belangrijkste 
kenmerken van de parametrische ontwerpvisie van 

2 In deze tekst wordt het woord 'ontwerpen' op meerdere manieren 
gebruikt. Om dubbelzinnigheid te voorl<omen maak ik gebruik van de 
Engelse term 'Design' wanneer het Kahn's definitie van ontwerpen 
betreft. 

Schumacher? En wat betekent parametrisc~ ontwerpen 
voor de architectuur? 
Hoofdstuk 3 beschrijft de verbanden tussen Kahn en 
parametrisch ontwerpen. Wat zijn de overeenkomsten 
tussen Kahn's visie en de Parametrische ollltwerpvisie? 
Waarin onderscheiden beiden zich? En hoe verhouden 
Kahn's ideeën zich ten opzichte van parametrisch 
ontwerpen? 
In hoofdstuk 4 leg ik de koppeling tussen de theoretische 
ideeën uit het onderzoek en de ontwerpopgave voor de 
uitbreiding van het Salk lnstitute. Welke plinten uit het 
theoretisch onderzoek moeten meegenomen worden 
in het ontwerpend onderzoek? In hoofdstu~ 5 volgt de 
conclusie van het theoretisch onderzoek. 
Het tweede deel van dit verslag be~andeld het 
ontwerpend onderzoek waarin de bevindi~gen uit het 
eerste deel toegepast worden op het ontWerp voor de 
uitbreiding van het Salk lnstitute. Hier wordt ingegaan 
op het programma, de situatie, de uitgangspunten, het 
concept en de uitwerking van het ontwerp. 
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1 Kahn's ideeen over licht en schaduw 
toegep-as1 in het Salk lnstitute. 



1. Louis Kahn 
Louis Kahn (1901-197 4) was architect in de 
hoogtijdagen van het modernisme, en hoewel hij op 
een eigenzinnige, vernieuwende manier architectuur 
benaderde en deelnam aan het modernistische debat 
(CIAM)3, was hij geen typische modernist. Waar de 
modernisten alle banden wilden verbreken met het 
verleden en op een nieuwe 'moderne' manier invulling 
wilden geven aan vraagstukken, was dit bij Kahn niet 
het geval. Kahn had duidelijk een voorliefde voor oude 
bouwkunst en vond het ook geen optie om te breken met 
het verleden. Dit is terug te zien in zijn architectuur, welke 
duidelijk verwijzingen naar en kenmerken van historische 
bouwwerken bevatten, zoals de typologie van het 
klooster. Kahn ontwikkelde zijn ideeën op theoretisch en 
praktisch vlak. In het begin van zijn carrière (vanaf 1924) 
werkte hij voornamelijk aan woningbouwprojecten. Hij 
nam deel aan diverse werk- en discussiegroepen, welke 
zich voornamelijk richtte op de sociale woningbouw en 
de sociale verantwoordelijkheid van de architect. In 1941 
verwierf Kahn voor het eerst brede bekendheid met zijn 
ontwerp voor woningen waarvan de woonruimte van de 
grond getild werd. Kahn's essay over monumentality in 
1944 was het keerpunt in zijn carrière, vanaf dat moment 
hield hij zich bezig met de koers van de moderne 
architectuur en hoe deze volgens hem gewijzigd moest 
worden. 'Monumentality in architecture may be defined 
as a qua/ity, a spiritual quality ïnherent in a structure 
which conveys the feeling of its eternity, that it cannot be 
added to or changed [ ... ] The manurnental structures of 
the past, have the common characteristics of greatness 
upon which the buildings of our future must, in one 
sense or another rely. '4 

Vanaf dit moment in zijn carrière ontwikkelde Kahn zijn 
uitgesproken ideeën over architectuur. Deze ideeën zijn in 

3 Congrès lnternationaux d'Architecture Moderne 
4 Louis I Kahn: In the realm of architecture- D. Brownlee & D. De 
Long P42,43. 

een aantal thema's te vertalen. De belangrijkste thema's 
zijn de relatie tussen kunst en wetenschap, materialiteit, 
licht en schaduw Afb 1, dienende & bediende ruimten en 
monumentaliteit. 5 

Kahn's gedachtegoed bleef echter niet beperkt tot 
alleen architectuur, het ging ook over stedenbouw 
en de maatschappij. Door de tijd heen werd Kahn's 
denken steeds abstracter, zijn oorspronk$1ijke ideeën 
over architectuur werden hierdoor algem~ner en van 
toepassing op het leven. De filosofie die K~hn hierdoor 
ontwikkelde, over Orde, Vorm en Design IOrder, Farm 
& Design], diende daarbij als basis voor de genoemde 
thema's. 

Orde. Vorm en Design 
Volgens Kahn is Orde een centraal idee. Het exact 
beschrijven van Orde lukte Kahn niet, elke poging 
tot beschrijving van de betekenis was vplgens hem 
ontoereikend. De meest passende beschrijving vond hij 
uiteindelijk: 'Order is . .'6 

Volgens Kahn heeft de mens een gevoel voor Orde, dat 
gevoel wordt gevoed door dat wat we k~nnen, maar 
we zijn niet in staat om dit gevoel tastbaar te maken. 
'Order is not repetition. ft is a central idea. An architect's 
sense of order is like a camposer's sense of music; it 
has nothing to do with counterpoint or orcbestration. ft 
is sarnething underneath and beyond the e/ements of 
style. ft is sarnething beyond design. The elephant and 
man are different designs. But the same order created 
them ... '7 Kahn's idee over Orde is te vergelijken met een 
levensovertuiging. Voor Kahn was Orde een basis waaruit 
al het andere voortkomt; Orde formuleert ~e wetten of 
regels, waaraan alle natuurlijke structuren vpldoen. 

5 Louis I Kahn, Conversations with students - D. Ngo 
6 Beginnings Louis Kahn's philosophy of architecture - A Tyng P29 
7 Beginnings Louis Kahn's philosophy of architecture - A Tyng P67 
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Vanuit Orde komt Vorm. Vorm is een ruimtelijke 
ondervraging van een activiteit. Dat wil zeggen, de Vorm 
geeft de ruimtelijke relaties die een bepaalde activiteit 
mogelijk maken. Elk object of instituut is gekoppeld aan 
de activiteit welke er plaats vindt. Zo is de Vorm van een 
boek dusdanig dat er op een prettige manier gelezen kan 
worden. De Vorm van een boek geeft aan op welke manier 
de randvoorwaarden voor de activiteit lezen ruimtelijk 
met elkaar in verhouding staan, zoals bijvoorbeeld een 
te lezen voorwerp en de afstand hiervan tot de lezer. 
De Vorm van iets is een soort oertype ofwel archetype, 
het is tijdloos. De aard van iets is gevangen in de Vorm, 
Wanneer je dit toepast op architectuur is de visie van de 
Vorm een idee over hoe bijvoorbeeld een instituut als een 
school ook daadwerkelijk een school kan zijn. Dat heeft 
niets te maken met een (functioneel) programma van 
klaslokalen en aanvullende functies, maar met het bieden 
van een plek met de mogelijkheid tot lesgeven en leren; 
het uitwisselen van informatie. De Vorm van een school 
is een visie over de ruimtelijke omstandigheden waarin 
het prettig is om te leren en les te geven. De Vorm leidt 
in het ontwerpproces vervolgens tot een idee over welke 
ruimtes nodig zijn en de manier waarop deze ruimtes 
onderling verbonden zijn. 

'Design is form-making in Order'8 Design is de 
totstandkoming van de Vorm in materiaal en structuur. 
Dit is een fysieke daad waarbij het abstracte idee over 
de Vorm concreet en tastbaar wordt. De Vorm krijgt 
dimensies, wordt gematerialiseerd en vormgegeven. 
Het Design is afhankelijk van de omstandigheden, zoals 
de opdrachtgever, geld en de locatie; en het Design is 
stijlgevoelig. Terugkoppelend naar de school is het Design 
van de school, het tastbaar maken van de Vorm van de 
school. De school krijgt ruimtes en wordt een gebouw dat 
is afgestemd op de specifieke omstandigheden, zoals het 
klimaat, waarbinnen het gerealiseerd wordt. Afwijkende 
omstandigheden zorgen voor een ander Design, maar 
hebben dezelfde Vorm. Dit betekent dat volgens Kahn 
een school in Nederland en een school in Zuid-Afrika 
dezelfde Vorm hebben. Er is dus in een bepaalde mate 
sprake van een universele Vorm van het instituut school. 
Wat Kahn typeert als de universaliteit van de Vorm is 
echter niet universaliteit in functionele of uiterlijke aard. 
Maar de universaliteit van de Vorm voortkomend uit de 
ruimtelijke relaties welke de activiteit mogelijk maken. 

8 Beginnings, Louis I Kahn Philosophy of Architecture-A Tyng P66 



To begin is the time of belief in form. 
Design is the maker that serves this belief. 
To buildis action trom a sense of order. 
When the workis completed the beginning mustbe telt. 
Form is the realization of inseparable characteristics. 
Form has no existence in material, shape and dimension. 

A design is but a singlespark out of Form; 
lt is of materialand has shape and dimension 

lt is hard to talkabout a work when it is done. 
You teel its incompleteness. 

I reeall the beginning as Belief. 
lt is the time of realization of Form. 
lt is feeling as religion, and thought as philosophy. 
Then there is no material no shape no dimension. 

And then I reeall the adventure of design when dream
inspired 
Form must answer to the laws of order so as to be. 
One teels the workof another in transeendences - in an aura 
of commonness and in the Belief. 

Louis Kahn 9 

9 What will be has always been The words of Louis I. Kahn - R.S. 
Wurman P258 

In het ontwerpproces zijn de Vorm en het Design niet 
volledig van elkaar te scheiden. De be'f\'UStwording 
van de Vorm gebeurt ook door het Desig~; tijdens het 
ontwerpen wordt het idee van de Vorm sc~erper. Maar 
het Design zet het idee van de Vorm ook on~er druk. Het 
is aan de architect om er voor te zorgen dat ondanks 
deze wisselwerking tussen de Vorm en hel Design, de 
essentie van de Vorm voelbaar is in het gebquw wanneer 
een bouwwerk voltooid is. Het gebouw mo't uitdrukken 
waar het vandaan komt en hoe het gemaaktl is. 
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Vorm en Design in de praktijk. 
Het Salk lnstitute (1959- 1966) in San Diego is een van 
Kahn's meest beroemde en bijzondere gebouwen. Het 
ontwerpproces van het Salk lnstitute kenmerkt zich door 
de grote inbreng van de opdrachtgever Dr. Salk. Kahn en 
Salk vulde elkaar aan in het zoeken naar de Vorm voor 
het instituut. Salk had een duidelijke visie over hoe het 
instituut zou moeten functioneren en wat voor plaats het 
moest in nemen binnen de maatschappij. Het non-profit 
instituut had de ambitie om de beste wetenschappers 
aan te trekken en uit te groeien tot een leidend 
onderzoeksinstituut in de biologische wetenschappen. 
Het doel was om medicijnen te ontwikkelen tegen 
diverse ziektes, zoals Salk eerder het vaccin tegen 
Polio ontwikkelde, en deze zonder persoonlijk gewin ten 
gunste te stellen van de mensheid. Om het optimale 
te kunnen bereiken was het volgens Salk noodzakelijk 
dat beide hersenhelften van de wetenschappers 
gestimuleerd werden. Het instituut moest daarom zowel 
ruimtes bieden voor onderzoek als ook ruimtes voor 
kunst en ontspanning. Het instituut behoorde volgens 
Salk toe aan de gebruikers, alle gebruikers dragen bij 
aan de omgeving waarin wetenschappelijke doorbraken 
gerealiseerd kunnen worden. Dit sluit aan op Kahn's idee 
over instituten; een instituut wordt gedragen door een 
populatie met een gemeenschappelijke visie en doel. 
De ideeën van Kahn en Salk over het instituut zorgden 
voor een gelijkwaardige verdeling van ruimten, waarin 
onderzoek, ontmoeten en ontspannen kan plaatsvinden 
De Vorm van het Salk lnstitute is door Kahn gesplitst 
in drie delen, de laboratoria, het Meeting house en de 
woningen. Elk deel van het plan heeft een eigen karakter 
en plek en samen zouden ze het instituut vormen, dat 
ruimte biedt aan bovenstaande eigenschappen. Atb 2. 
De laboratoria zag Kahn als een combinatie van labs en 
studieruimtes gekoppeld door ruimtes voor ontmoeting 
en ontspanning. De architectuur van de laboratoria 
karakteriseerde hij met woorden als lucht, zuiverheid 

en klimatologische beheersbaarheid. De studieruimtes 
kregen een huiselijk en comfortabel karakter, aansluitend 
bij de beleving en het gebruik van de ruimte, 
Het Meeting house zou een plek van ontmoeting zijn. Dr. 
Salk gaf in de opdracht aan dat zelfs Picasso ontvangen 
zou moeten kunnen worden in het instituut. Hij bedoelde 
hiermee dat het samenkomen van mensen ean bijzondere 
en inspirerende plek moest krijgen. Een o~tspannende 
plek waar ontmoetingen tussen topwet,nschappers 
zouden leiden tot inspiratie en creativiteit. Het meeting 
house biedt plaats voor die ontmoetingen. 
De woningen in het plan bieden ruimte voor het individu, 
waar ze tot rust kunnen komen en kunnen pntspannen. 
De woningen bevinden zich dicht bij de laboratoria, want 
wetenschappers werken niet van negen tot vijf. Nieuwe 
ideeën en ontdekkingen welke tijdens rustmomenten 
ontstaan, kunnen hierdoor direct in de laboratoria 
uitgewerkt worden. 
Van de drie delen van het instituut zijn alleen de laboratoria 
gerealiseerd. Hierdoor is het niet mogelijk om na te gaan in 
hoeverre de verschillende delen van het totale plan elkaar 
uiteindelijk hadden kunnen aanvullen. De laboratoria 
zijn het hedendaagse Salk lnstitute. Door de bijzondere 
architectuur en het werk dat er verricht worclt hebben ze 
ondertussen de communicatieve eigenschappen van het 
meeting house in zich opgenomen. De geb~uwen en de 
locatie bieden ruimte voor ontspanning en werk. Door de 
flexibiliteit van de laboratoria en de diversiteit in karakter 
van de verschillende binnen- en buitenruimtes voor 
studie en ontspanning; is er een instituut ontstaan dat 
gedragen wordt door zijn gebruikers en nu, bijna 50 jaar 
later, nog steeds past bij de gebruikers. Er kan dan ook 
geconcludeerd worden dat Kahn's idee over de Vorm 
en het Design van het Salk lnstitute, ondanks het niet 
compleet uitvoeren van zijn plannen, toch grotendeels 
gerealiseerd zijn in de laboratoria. 
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2 Parametrisch Ontwerpen 
Parameter: gevormd van gr. 'para ' (naast, 
ondersteunend), 'metron ' (maat) 10 

Wanneer je het woord Parameter opzoekt in de van Dale 
wordt als betekenis gegeven: 'Variabele waaraan voor een 
bepaald doel een willekeurige waarde wordt toegekend, 
in het bijzonder een variabele die aan een (sub)routine 
wordt overgedragen'11 

Een variabele, een doel en gegevens overdragen op een 
ander deel zijn exact de kernpunten van parametrisch 
ontwerpen. Parametrische ontwerpen is een 
ontwerpmethode gebaseerd op relaties in een structuur. 
Deze structuur zou een gebouw kunnen zijn maar ook 
een kleiner onderdeel daarvan. De structuur wordt 
doorgaans beschreven aan de hand van wiskundige 
formules. In deze structuurworden een aantal parameters 
ingebouwd; wanneer een parameter aangepast wordt 
brengt dit veranderingen in de totale structuur teweeg. Dit 
heeft tot gevolg dat door het variëren met de parameters 
er op elke schaal gezocht kan worden naar het gewenste 
eindresultaat. Het uitbreiden van het aantal parameters in 
de structuur zorgt voor een gedetailleerder ontwerp. 

Bij parametrisch ontwerpen werkt de architect doorgaans 
bottom-up. Dat wil zeggen dat hij begint vanuit de 
kleinste parameter en vervolgens de structuur vanuit 
dat onderdeel verder opbouwt. Doordat bijvoorbeeld 
de maakbaarheid en materiaaleigenschappen vanaf 
het begin als parameter in het systeem opgenomen 
kunnen worden, is het ontwerp direct gekoppeld aan de 
beperkingen van de uitvoering. Dit zorgt voor een heel 
compleet ontwerp en kan veel voordeel met betrekking 
tot de productie opleveren. Het gangbare ontwerpproces 

10 Van Dale Ethymologisch woordenboek, de herkomst van onze 
woorden - P. van veen & N. van der Sijs p642 
11 Van Dale online professioneel, http://pro.vandale.nl.janus.libr.tue. 
nltvandale/zoekservice/?type =pro 

werkt in pnnc1pe top-down, vanuit het complete 
ontwerp wordt gekeken hoe het in kleiner~ . maakbare 
delen opgesplitst kan worden (fundering, constructie, 
wandbekleding enz.)12 

Het hedendaags debat met betrekking tot ~arametrisch 
ontwerpen richt zich voornamelijk op ontwerpen 
met computer gestuurde ontwerpsysten)len. Echter 
parametrisch ontwerpen bestond al lang voor de komst 
van de eerste ontwerpprogram ma's. Onder andere Antoni 
Gaudi en Frei Otto onderzochten al vormen, aan de hand 
van modellen, met behulp van ingebouwde parameters. 
Ze onderzochten veelal de geometrische relaties in het 
model met behulp van parameters als gewic~t. lengte en 
punten van bevestiging. Gaudi onderzocht de optimale 
constructie met een omgedraaide represe~atie van de 
constructie met behulp van kettingen. Afb 3 Drukkrachten 
in de constructie werden trekkrachten in het model. Frei 
Otto's werkwijze richtte zich op natuurlijke structuren 
zoals zeepbellen afb 4, waarmee hij onder andere (tent) 
constructies optimaliseerde. Deze niet-digjtale manier 
van werken was de eerste aanzet naar de p~rametrische 
ontwerpmethode zoals die nu beoefend re'Ordt in de 
architectuur. Het hedendaagse parametrisch ontwerpen 
lijkt een ontwerpmethode, ontstaan als gevolg van 
de nieuwste computer technieken. Maar hEt werk van 
Gaudi en Otto bewijst dat er meer ten grond~lag ligt aan 
parametrisch ontwerpen. 

12 De complexiteit in vorm van ontwerpen neemt st, eds meer toe. 
Om de maakbaarheid en kwaliteit daarvan te optimal~eren wordt er 
bij complexe projecten regelmatig gebruik gemaakt van dezelfde 
software als voor parametrisch ontwerpen. Deze programma's maken 
~et mogelijk om complexe vormen op te bouwen vanuit simpele 
herhalende methoden, waarbij de specifieke kwaliteiten van de 
complexe vormen bewaard blijft. Dit algoritmische prnductie proces 
werkt top-down, het start vanuit de complexe, maar ~omplete vorm 
en zoekt de meest optimale manier om deze vorm terug te brengen 
naar eenvoudig te produceren onderdelen, waarme$ de complexe 
vorm gerealiseerd kan worden. 
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Parametrische ontwerpen gaat over inzicht verkrijgen in 
structuren en constructies, vormvrijheid en optimalisatie, 
en uitwerking van complexer wordende vraagstukken. 

Parametrisch ontwerpen als Stiil? 
Patriek Schumacher13 is een van de toonaangevende 
personen in het debat over parametrisch ontwerpen. 
Hij noemt parametrisch ontwerpen de nieuwe stijl 
na het Modernisme.14 Volgens hem bevindt de 
architectuurdiscipline zich in een doorgaande cyclus van 
innovatieve aanpassingen. Een cyclus waarin de discipline 
zijn 'middelen' aanpast om zich daarmee te schikken naar 
het architectonische en urbane landschap van het huidige 
tijdperk. De massamaatschappij heeft zich geëvolueerd 
in een heterogene maatschappij, met als gevolg dat er 
een nieuwe taak zich aandoet, aldus Schumacher: 'The 
task is to develop an architectural and urban repertoire 
that is geared up to create complex, polycentric urban 
and architectural fields which are densely Jayered and 
continuous/y differentiated'. 15 Volgens Schumacher 
realiseert de avant-garde dit nieuwe repertoire, van 
een toenemende gewenste complexiteit, door hun 
methode aan te passen met behulp van 'middelen' welke 
gebaseerd zijn op parametrische ontwerpsystemen. De 
architectuurstijl die daardoor ontstaan is, kan dan ook 
het beste begrepen worden als een researchprogramma 
welke gebaseerd is op het parametrisch paradigma. 
Maar wat maakt het parametricisme, zoals Schumacher 

13 Patriek Schumacher is partner bij Zaha Hadid Architects; een 
toonaangevend architectenbureau waar volop gewerkt wordt mbv 
parametrisch ontwerpen. 
14 Parametricism as Style- Parametrie Manifesto- P. Schumacher 
London 2008 Gepresenteerd en bediscussieerd bij de 'Dark Side 
Club', 11 e Architectuur Biënnale Venetië 2008 
151dem 14. 

de stijl noemt, tot een nieuwe stijl? 16 

Volgens Schumacher is het belangrijkste verschil tussen 
het modernisme en het parametrieisme te duiden door 
de toepassing van een andere soort s1ructuur: De 
parametrische structuur is een diepe ve~weving van 
parametrische composities in elkaar, waardoor een 
eenvoudige ontbinding in onafhankelijke subsystemen 
niet meer mogelijk is. Dit in tegenstelling tot de duidelijke 
scheiding in functionele subsystemen van het moderne 
paradigma. Het modernisme is gebaseerd op het concept 
ruimte, Parametrieisme onderscheid velden. Velden zijn 
vol en continu; dat betekent dat er geen platonische, 
discrete figuren metscherpe vormen zijn. Bij velden gelden 
alleen de globale en regionale kwaliteiten: partijdigheid, 
doelen, gradiënten en misschien zelfs opvallende 
afwijkingen zoals het uitstralen van centra.'Oeformation 
does no Jonger spel/ the breakdown of order but the 
lawful inscription of information. ' 17 

Om het Parametrieisme naar een hoger plan te tillen en 
tot een parametrische architectuur en stedenbouw te 
komen zijn er volgens Schumacher een vijftal aspecten 
die verder ontwikkeld moeten worden: 

- lnter-articulation of sub-systems, De mogelijkheid 
om meerdere subsystemen in 1 associatiev~ relatie, één 
structuur, onder te brengen. 
- Parametrie Accentuation. Het mogelijk maken om 
afwijking in een systeem of modulatie te versterken en 
opzettelijk in te zetten. Waardoor er een betere articulatie 
ontstaat. 

16 Een Stijl is volgens Schumacher een researchpro!JQmma. Het 
. geeft een nieuw conceptueel raamwerk en formuleert doelen, 

methode en waarden. Daarnaast heeft het een typische manier 
waarmee ontwerpproblemen aangepakt kunnen word~n. 
Het programma ofwel de stijl bestaat uit methodologi~che 
regels: Negatieven heuristieken vertellen welke onde'*oekspaden 
te vermijden. Positieven heuristiekengeven aan welke 
onderzoekspaden gevolgd moeten worden. 
171dem 14. 
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- Parametrie Figuration. Een kwantitatieve WIJZigmg 
van parameters brengt kwalitatieve verschuivingen in de 
waargenomen orde van de configuratie teweeg. Schumacher 
stelt dan ook een uitbreiding in de soorten parameters voor. 
Buiten de gebruikelijke geometrische object parameters, 
moeten de omgevingsparameters (veranderlijke lichten) en 
de waarnemingsparameters (veranderlijke camera's) in het 
parametrische model geïntegreerd worden. 
-Parametrie Responsiveness. Urbane en architectonische 
(interne) omgevingen kunnen ontworpen worden mbv 
ingebouwde kinetische processen, welke reageren op 
patronen van gebruik en bezetting. 
- Parametrie Urbanism. Systematisch veranderingen in 
de gebouwmorfologie van een stad veroorzaken stedelijke 
gevolgen. 

Het onderbrengen van meerdere subsystemen in 
één systeem is een onmiskenbaar kenmerk van 
parametrische architectuur. Echter dit aspect heeft 
betrekking op het uitbreiden van de technologische 
mogelijkheden en niet zo zeer op de ontwikkeling van 
architectuur. De overige aspecten welke Schumacher 
benoemt gaan wel in op de kwaliteit van de structuur en 
daarmee de ontwikkeling van de architectuur. Ze gaan 
over het inzoomen en het verscherpen, het verwerken 
van de ervaring en het gebruik, en het absorberen en 
verwerken van afwijkingen in de structuur. Schumacher 
heeft gelijk dat deze verfijningen in de structuur de 
parametrische architectuur op een hoger niveau kan 
tillen. Echter de ervaring en het gebruik zijn individuele 
en complexe aspecten, waarbij de sociale omgeving een 
belangrijk rol speelt. De vraag is dan ook in hoeverre het 
mogelijk is om dit in een digitale parametrische structuur 
op te nemen? 
Theoretisch is alles te vertalen in een digitaal parametrisch 
model, praktisch ligt de grens nu nog bij de capaciteit 
van de technische hulpmiddelen. Voor een deel is het 
nu al mogelijk om gebruiks- en ervaringsparameters te 
formuleren, zoals omgevingsfactoren als licht, wind en 

temperatuur. Dit zijn aspecten welke om te zetten zijn in 
geometrische formules of digitale kinetische processen. 
Echter het is nu nog onmogelijk om de menselijke 
ervaring volledig om te zetten in een parametrisch model 
bestaande uit heldere associatieve relaties. De grens van 
parametrisch ontwerpen ligt nu bij de capa~iteit van de 
middelen, maar is dit vanuit de architectuur beschouwd 
eigenlijk wel gewenst om deze grens te verleggen en een 
oneindig aantal parameters in te bouwen? 
Een parametrische structuur is in staat pm op een 
gestructureerde manier te werken met veel informatie. 
Deze informatie kan vast zijn, zoals bijvoorbee'd informatie 
vanuit de omgeving, de bouwpraktijk, de ma~erialisering, 
en het programma, Of de informatie kan variabel zijn, 
zoals het gebruik en de ervaring, In een p~rametrische 
structuur kunnen de mogelijkheden van deze informatie 
uitgebreid onderzocht worden en dit leidt tot nieuwe 
oplossingen. Het resultaat van dit onderzoek wordt echter 
direct bepaald door de gekozen parameters. Naar mate 
het aantal parameters toeneemt wordt het model scherper, 
maar tegelijkertijd ook lastiger om te onderz<!leken. Het al 
dan niet succesvol onderzoeken van een p~rametrische 
structuur is afhankelijk van de gekozen pa$meters. En 
juistover het bepalen van de parameters doet $chumacher 
geen uitspraken. Schumacher's betoog b.gint bij het 
parametrische model, maar het ontwerpprqces start al 
bij het selecteren van de relevante parameters voor het 
specifieke ontwerp. Het is daarom van belang dat bij het 
ontwerpen van een gebouw de parametrische structuur 
niet gezien wordt als een alomvattende oplossing maar 
als onderdeel van het ontwerpproces wa.rbij het als 
onderzoeksmiddel ontwerpen verder kan pntwikkelen. 
Zodat in het eindresultaat alle relevante parameters 
optimaal verwerkt zijn en er tegelijkertijd ook Innoverende 
en interessante architectuur ontstaat. 
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Kahn' s ontwerpmethode is een onderzoek naar structuren. 
Dat wil zeggen, zijn concept over Vorm is een abstract 
eerste idee over de ruimtelijke relaties van een activiteit, 
het Design is de uitvoering hiervan (zie hoofdstuk 1 ). In 
het Design vindt de overgang van het abstracte idee naar 
een concreet ontwerp plaats. Door het ondervragen en 
ter discussie stellen van de Vorm in het Design ontstaat 
er een onderzoek naar structuur, want een Design is maar 
één uitdrukkingsvariant van de Vorm, waarvan in feite 
een oneindig aantal varianten mogelijk zijn. In hoofdstuk 
2 heb ik uiteengezet dat ook de parametrische werkwijze 
gebaseerd is op het onderzoeken van een structuur. 
Door het variëren van de parameters ontstaan er diverse 
varianten van een structuur. 
Kahn's methode en de parametrische ontwerpmethode 
zijn beide onderzoeken naar structuren, echter de 
manier waarop ze te werk gaan is verschillend. Kahn's 
onderzoek naar structuren is gericht op de ervaring en 
de behoefte van de gebruikers. Het ondervragen van 
wat iets, bijvoorbeeld een instituut, wil zijn en hoe de 
ruimtelijke relaties het gebruik kunnen dienen is de 
belangrijkste input voor zijn structuu·r. Dit ondervragen 
leidt uiteindelijk tot de criteria voor de te onderzoeken 
structuur(Vorm). 
De criteria welke Patriek Schumacher gebruikt in zijn te 
onderzoeken parametrische structuur komen voort uit 4 
richtingen: het programma, het gebruik, de omgeving en 
een idee [' intuition 1 over het uiterlijk van het ontwerp. '/t's 
always a kind of fushion of understanding programme 
and interpreting it with a very strong robust formalism 
that carries the programme '. 18 

18 Interview with Patriek Schumacher- M.Fairs 08-06-2007 http:// 
zahahadidblog.com 



Om dit te verduidelijken zal ik deze onderzoeken naar 
structuren vertalen naar het concrete voorbeeld van een 
ontwerpopgave voor een school. Kahn's ontwerpproces 
start het onderzoek door na te gaan welke ruimtelijke 
voorwaarden er zijn om op een prettige manier te leren 
en les te geven. De voorwaarden welke hier uit voort 
komen zijn de criteria in de structuur. Deze structuur 
wordt vervolgens onderzocht door de vertaalslag te 
maken naar de specifieke omstandigheden van de 
ontwerpopgave, zoals bijvoorbeeld de omgeving, de 
hoeveelheid leerlingen en het budget (het Design). 
Het ontwerpproces van Schumacher begint met het 
zoeken naar een concept voor het uiterlijk van de school, 
welke het programma in zich op kan nemen. Schumacher 
ziet het zoeken van dit concept als een intuïtieve 
zoektocht welke gevoed wordt door bestaande vormen 
en structuren uit bijvoorbeeld de natuur. Vervolgens 
wordt dit concept over het uiterlijk omgezet naar een 
parametrische structuur. In deze parametrische structuur 
worden ook de criteria/parameters voortkomend uit het 
programma, het gebruik en de omgeving verwerkt. Dit 
zijn gegevens zoals bijvoorbeeld de type ruimten zoals 
klaslokalen en circulatieruimten, verkeersstromen en 
richtingen uit de omgeving. De parametrische structuur 
wordt vervolgens onderzocht door relaties te leggen 
tussen de verschillende parameters en daar gewicht aan 
toe te kennen. 

De middelen waarmee de onderzoeken uitgevoerd 
worden beïnvloeden natuurlijk het verloop van de 
onderzoeken, maar dit zorgt niet voor cruciale verschillen 
tussen beide onderzoeken. Het cruciale verschil tussen 
deze onderzoeken is de manier waarop de criteria,/ 
parameters gedefinieerd worden. Want dit beïnvloedt 
met name de manier waarop de ervaring deel uit maakt 
van de te onderzoeken structuur. Zoals aangegeven is het 
uitgangspunt voor het bepalen van de criteria bij Kahn de 
ervaring. Kahn neemt de activiteit als uitgangspunt voor 
de Vorm en koppelt daarmee de criteria direct aan de 
ervaring van de gebruiker. De ervaring is ~us expliciet 
onderdeel van de structuur. 

In de parametrische structuur is de ervaring niet expliciet 
opgenomen. Natuurlijk bepalen alle eerder genoemde 
parameters de ervaring, maar dit is ster~ afhankelijk 
van de gebruikte parameters. Het definiëren van de 
parameters kent geen gestructureerde aanpak waardoor 
de ervaring een impliciet onderdeel blijft van de te 
onderzoeken structuur. 
Ik vind dat architectuur een relatie aan moet gaan met 
zijn gebruiker. Dit gebeurt in eerste plaats door de 
ervaring van de gebruiker tijd~ns activiteiten in of rond 
het gebouw. Door het gebruik en de ervaring wordt de 
architectuur namelijk sociaal en cultureel relevant. Het is 
daarom belangrijk dat in alle te onderzoeken structuren de 
ervaring expliciet opgenomen wordt door het definiëren 
van de juiste criteria/parameters. 
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4 Innoverende Architectuur. 
Kahn's onderzoek in structuur en met name het bepalen 
van de criteria zorgt voor een architectuur waarbij 
'functionaliteit en ervaring in balans zijn. Kahn's aandacht 
voor het gebruik en de ervaring vanuit de ruimtelijke 
relaties van een activiteit is bijzonder. Zijn gebouwen zijn 
hierdoor passend bij het gebruik en maken het gebruik 
tot een bijzondere ervaring. Dit maakt Kahn's werk nu 
nog steeds relevant. 
De parametrische ontwerpmethode wordt steeds 
belangrijker als gevolg van de complexer wordende 
opgave. Daarnaast zijn de mogelijkheden die de methode 
biedt in combinatie met de technische hulpmiddelen 
oneindig. Materiaaleigenschappen, productietechnieken, 
de locatie en in principe een oneindig aantal andere 
eigenschappen kunnen als integraal onderdeel in de te 
onderzoeken structuuropgenomen worden. Ditzorgtvoor 
ontzettend veel voordelen. Maar zoals eerder aangegeven 
is het grote voordeel van parametrisch ontwerpen ook 
direct de zwakke plek. De gekozen parameters zijn 
bepalend voor het succes van het ontwerp. 

In hoofdstuk 2 heb ik al aangegeven dat een p~rametrische 
structuur niet gezien moet worden als een oplossing maar 
als een onderdeel van het ontwerpproces. Het definiëren 
van de parameters is cruciaal voor het eindresultaat. Juist 
dit aspect, het bepalen en ondervragen van de relevante 
parameters, is het sterke punt van Kahn's onderzoek 
naar structuren. 
Voor de uitbreiding van het Salk lnstitute stel ik dan ook 
een combinatie van beide onderzoeken naar structuren 
voor. Het combineren van deze onderzoeken in het 
ontwerpproces zal er voor zorgen dat de zwakke plek uit 
het parametrische onderzoek verdwijnt. Met als gevolg 
dat er een structuur ontstaat welke co~pleet is en 
waarbinnen alle relevante criteria/parameter~ onderzocht 
worden. Hierdoor ontstaat er innoverende architectuur 
welke passend is bij het gebruik en de situatie, en zorgt 
voor een bijzondere ervaring. 
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5 Conclusie. 
De relatie tussen Kahn's filosofie over Orde, Vorm en 
Design en de parametrische ontwerpvisie is terug te 
vinden in het ontwerpproces. Beide processen worden 
gevormd door het onderzoeken van structuren. De 
criteria van waaruit de structuren opgebouwd worden 
kunnen in principe hetzelfde zijn, maar de manier 
waarop ze gedefinieerd worden is anders. Kahn bepaald 
zijn criteria door het ruimtelijk ondervragen van een 
activiteit. Hierdoor is de ervaring een expliciet onderdeel 
van de structuur. In de parametrische structuur is er 
geen gestructureerde aanpak voor het definiëren van de 
parameters. Hierdoor is de ervaring impliciet onderdeel 
van de structuur. 
Door beide onderzoeken in structuur te combineren in 
het ontwerpproces ontstaat er een synthese welke leidt 
tot innoverende architectuur die alle relevante criteria 
ofwel parameters in zich heeft. 

De relatie tussen Kahn 's filosofie en de parametrische 
ontwerpvisie is in dit theoretisch onderzoek uiteengezet. 
Het ontwerpend onderzoek in deel 2 van het verslag 
test het combineren van de structuren in het ontwerp 
en laat daardoor zien op welke manier de synthese van 
Kahn's filosofie en de parametrische ontwerpvisie bij kan 
dragen aan het ontwerp van een uitbreiding voor het Salk 
lnstitute. 
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6 Ontwerpoor;ave. 
De ontwerpopgave voor de herontwikkeling van het Salk 
lnstitute is sterk gerelateerd aan het oorspronkelijke plan 
voor het Salk lnstitute in 1959. De opgave is opgesplitst 
in 3 delen welke in totaal een programma van ± 12000 
m2 beslaan. 
- Het Science Centre bestaat uit laboratoria, studieruimtes 

en Green house met een totaal oppervlak ± 5600 m2 

- Het Campus Community Centre bevat functies zoals 
vergaderzalen, een meervoudig bruikbare ruimte, een 
bibliotheek, sportfaciliteiten en een restaurant, in totaal 
is dit ± 2500 m2 

- De Residential Facilities bestaan uit hotelkamers, 1- en 
2 kamer appartementen en ondersteunende functies. In 
totaal is dit ± 3900 m2 

Ik heb dit programma herverdeeld naar aanleiding van 
verkennend onderzoek naar de ruimtelijke relaties van de 
diverse functies binnen het instituut. Dit heeft geresulteerd 
in een programma bestaande uit 2 onderdelen: het 
onderzoekscentrum en de woningen, zie afbeelding 5. In 
afbeelding 6 is te zien hoe de uitbreiding zich verhoudt 
ten opzichte van de bestaande faciliteiten van het Salk 
lnstitute. 

Het herverdeelde programma voorziet onder andere 
in een verweving van de onderzoeksfaciliteiten en 
de congresfaciliteiten. Dit zal er voor zorgen dat het 
onderzoeken dicht bij het delen van informatie plaats 
vindt. Hierdoor kunnen resultaten snel gecommuniceerd 
worden en vind er makkelijker kruisbestuiving plaats 
tussen de diverse onderzoeken, omdat de grens tussen 
onderzoek en informatie uitwisselen vervaagd. 

Naast de programmatische uitgangspunten heeft de 
opgave een aantal randvoorwaarden. Deze houden in 
dat het gehele terrein van het Salk lnstitute Qebruikt mag 
worden om de uitbreiding te realiseren. De ruimten van 
het bestaande Salk lnstitute moeten zoveel mogelijk de 
oorspronkelijke functie behouden, en tot ~lot moet de 
uitbreiding een duurzaam karakter hebben. 
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Afb. 7 San Diego, Begroeiing en Water 
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7 Locatie Analvse. 
San Diego. 
Het Salk lnstitute ligt in San Diego, California. San Diego 
ligt aan de westkust vlak boven de grens van Mexico en 
de Verenigde Staten (afb 1 0.) Er heerst een droog en 
warm klimaat. De temperatuur loopt in de zomer op tot 
45° C. en de gemiddelde minimale temperatuur is 1 0° C. 
Jaarlijks valt er landinwaarts in San Diego 30 mm regen, 
met name in de winter. Aan de kust valt er in ongeveer 
2 dagen per jaar 10 mm neerslag. Omdat San Diego ten 
opzichte van Nederland relatief dicht bij de evenaar ligt, 
is de hoek waaronder de zon ten opzichte van de aarde 
staat relatief groot. Hierdoor is de intensiteit van het 
directe zonlicht groter. 
San Diego ligt in een aardbevingsgevoelig gebied, er is 
dagelijks sprake van kleine bevingen (haast niet voelbaar). 
Daarnaast is de kans op een zware aardbeving groot. 

Elk te ontwerpen gebouw in San Diego moet reageren op 
de specifieke klimaateigenschappen als de ~emperatuur, 
de neerslag en de zon. Daarnaast moet het constructief 
weerstand bieden aan aardbevingen. 
Op afbeelding 7, 8 en 9 is San Di ego te ~ien met de 
belangrijkste functies, routes en het grondg~bruik. In het 
noorden van San Diego·ligt La Jolla, het stadsdeel waarin 
het Salk lnstitute ligt. 

Afb 10 Locatie San Diego, 

1. Sak lnslilute ~ 
2. Downtown 
3. Wegveld 
4. Hlsklrlsch centrum 
5. Millalre basis 
8. Mexicaanse IJ'Bns 

• 7. Los Angeles 

Afb 9 a~ Diego, Hoofdwegen 
en bel rijke functies 35 



Afb. 11 La Jolla, Begroeiing en Water 

Afb. 12 La Jolla, Bebouwing 
36 



La Jol/a. 
La Jolla is een van de rijkste delen 
van San Diego. Het bied plaats 
aan de University of California 
San Diego (UCSD) en bestaat 
daarnaast voor het grootste 
deel uit (luxe) woningen. la 
Jolla wordt ontsloten door de 
snelweg tussen los Angeles 
en downtown San Diego, zie 
afbeelding 11 ,12 en 13. 
La Jolla ligt aan een van 
de bekendste stranden van 
California, Black Beach. Het 
terrein van het Salk lnstitute 
grenst aan dit strand en biedt 
uitzicht over de Stille oceaan, 
zie afbeelding 14. 

3 La Jolla, Wegen 

1.111111 ...... 
z.a..--. 
3. Dowl*lwn 
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Salk lnstitute. 
Het terrein van het Salk wordt begrensd door 3 wegen 
en de kustlijn. De kustlijn bestaat uit het strand en een 
hoge rotspartij van kalksteen. Het terrein heeft een 
verloop in hoogte, vanaf het strand tot het maaiveld van 
Kahn 's gebouwen, van ±11 0 m. Aan de Westzijde loopt 
een kleine aardbreuk, welke voor een deel zichtbaar is 
in de kloof die dwars door het terrein loopt. De grond 
(kalksteen) is droog en dor met uitzondering van de 
kloof. Deze heeft een opvallend groen karakter, diverse 
beplanting groeit hier spontaan. Dit moet betekenen 
dat er ter plekke water dicht aan de oppervlakte van de 
kalksteen komt. Op afbeelding 15 is de situatie te zien. 

Kahn's gebouwen staan aan het einde van de kloof, aan 
de oostzijde van het terrein. De gebouwen zijn Oost-West 
georiënteerd. Hierdoor kijkt het plein tussen de gebouwen 
in Westelijke richting uit over de Stille oceaan. 
Aan de Oostzijde van Kahn's gebouwen staan de East 
Buildings. Deze gebouwen zijn in 1990 gerealiseerd 
vanwege ruimte gebrek en zijn ontworpen door een oud 
medewerker van Louis Kahn. De gebouwen huisvesten 
laboratoria, kantoren en conferentieruimtes. Het pleintje 
tussen deze gebouwen is de hoofdentree van het 
instituut. De afbeeldingen 16 -23 geven een impressie 
van het bestaande Salk lnstitute. 

Afb. 15 SituatieSalk lni 



Afb. 16 Noordzijde 

Afb. 17Zuidzijde 39 



Afb.18 Plein tussen de laboratoria ontworpen door Kahn 
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Afb. 19 Uitzicht over de Stille oceaan vanuit het plein 
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11 . 20 ~ast Buildings,noord 

11111 21 Entree pleintje tussen de 
E tB il in 



Afb. 22 Uitzicht over de kloof 

Afb. 23 Zicht op La Jolla bay. 43 
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Afb. 24 Doorsnede Laboratoria Salk lnstitu1 

Afb. ~5 Impressie interieur van de labaratol 



8 De typologie van een onderzoeksinstituut. 

Het ontwerpen van een onderzoeksinstituut 
met laboratoria is gekoppeld aan groot aantal 
randvoorwaarden, afhankelijk van het type onderzoek 
dat er uitgevoerd wordt. In dit hoofdstuk bespreek ik drie 
onderzoeksinstituten aan de hand van de karakteristieke 
eigenschappen, organisatie, circulatieruimte, licht 
(en zicht), installatieruimte, constructie en materiaal 
gebruik. 

Salk lnstitute, Louis Kahn 1966 
De laboratoria ontworpen door Kahn, bestaan uit twee 
rechthoekige gebquwen met elk drie laboratorium lagen. 
De gebouwen zijn onderling verbonden door een plein. 
Aan de korte zijdes van de laboratoria zijn kantoorruimtes 
en installatieruimtes geplaatst. Aan de pleinzijde 
worden de laboratoria geflankeerd door studieruimtes. 
De circulatieruimte loopt rondom de laboratoria. De 
verdiepingen worden aan beide zijde van de laboratoria 
om de 10 m. verbonden door een trappenhuis. Kahn 
heeft de laboratoria zo ontworpen dat daglicht veelvuldig 
naar binnen kan stromen. Dit heeft hij gerealiseerd door 
de studieruimtes een stuk van de laboratoria af te leggen 
waardoor er tussen de laboratoria en de studieruimtes 
lichtschachten ontstaan. De grote raampartijen zorgen 
naast veel licht er ook voor dat er in alle laboratoria 
vrij uitzicht naar buiten is; enerzijds zicht op het plein, 
anderzijds zicht op de omgeving. · 
De laboratoria voldoen aan Kahn's principe van dienende 
en bediende ruimten. Dit houdt in dat Kahn bediende 
ruimtes, zoals de laboratoria, strikt geschei.den houdt 
van dienende ruimtes, zoals installatieruimten. Op deze 
manier ontstaan er 'schone' werkruimtes waar men 
geen last heeft van geluiden en rommel van installaties. 
Tevens wordt er bij werkzaamheden aan de installaties 
geen hinder ondervonden in de werkruimtes. 
De constructie van de gebouwen is zo ontworpen dat de 

vloeren van de laboratoria vrij overspannen, Kahn heeft 
dit gerealiseerd met behulp van betonnen vierendeel 
liggers. De dimensies van deze liggers zijn ~o groot dat 
de ruimte welke de constructie inneemt t~ens ruimte 
biedt voor de installaties. Hierdoor wordt elke labvloer 
afgewisseld met een installatieverdieping. De laboratoria 
zijn helemaal opgetrokken uit beton. In de laboratoria 
zijn de wanden uitgevoerd in glas met stalen kozijnen. 
De studieruimtes en kantoorruimtes zijn afgewerkt met 
teakhout. 
De laboratoria van Kahn functioneren n~ nog altijd 
goed. Dit is grotendeels te danken aan dp installatie/ 
constructievloeren. Deze hebben door de jaren heen 
steeds ruimte kunnen bieden aan nieuwe installaties, 
zonder dat daarvoor hele extreme wijzigihgen in het 
gebouw aangebracht moesten worden. Daarnaast 
zijn de laboratoria flexibel in te richten door de vrije 
overspanning. 
De manier van werken is door de tijd heen veranderd. 
Voorzieningen zoals flexplekken, vrije studieruimten 
en computeraansluitingen zijn daardoor niet of beperkt 
aanwezig in de laboratoria (afb 24-25). 

Research Iabaratory Groningen, UN Studio 2008 
Het Research Iabaratory is onderdeel van de faculteit 
medische wetenschappen van de Rij~suniversiteit 
Groningen. Er wordt onderzoek gedaan wa~rbij invloed 
van buiten geminimaliseerd moet worden. Dit heeft 
geresulteerd in een gesloten gebouw m~t een twee 
open kernen. Deze kernen bieden onder apdere plaats 
aan de centrale trappenhal en zijn het diStributie- en 
ontmoetingspunt van het gebouw. Tevens zorgen de 
kernen voor de lichttoetreding van het geb~uw, indirect 
licht wordt tot diep in het gebouw ge~rokken. De 
installatieruimte bevindt zich in de onderste laag van het 
gebouw. Het gebouw is in vier niveaus verdeeld welke 
bouwfysisch van elkaar gescheiden zijn door sluizen. Elk 
deel is vervolgens opgedeeld in een laboratorium deel 
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en een ondersteunend deel. De gevel en de kernen zijn 
·constructief zo uitgevoerd dat er een vrije overspanning 
voor de laboratoria vloeren ontstaat. Omdat het gebouw 
heel gesloten is en licht alleen door de kernen naar binnen 
kan vallen, heeft de architect met behulp van kleuren 
op de wanden het licht versterkt. Op de onderste laag 
zijn de wanden geel waarna ze naar boven toe steeds 
roder worden. Het gebouw is voornamelijk bedoeld 
om onderzoeken uit te voeren. Voor sociale functies 
en ontmoetingsruimte is de faculteit aangewezen op de 
aangrenzende gebouwen (afb. 26-27) 

Afb. 27 Impressie interieur Research Labaratory 

Harvard University, Northwest Science Building, 
Skidmore, Owings & Merri/1. 2008 
Het Northwest Science Building is een laboratorium voor 
multidisciplinair onderzoek. Verschillende faculteiten en 
dus verschillende soorten onderzoek komen samen in dit 
gebouw. Het gebouw is ingepast in een complexe context 
met veel historische gebouwen, waar het als een lint 
tussen verschillende gebouwen door loopt. Het gebouw 
bevindt zich deels ondergronds en deels bovengronds. De 
begane grond van het gebouw fungeert als boulevard en is 
een plaats voor ontmoeting en ondersteunende functies. 
De verdiepingen daarboven bieden plaats aan laboratoria, 
studieruimtes, kantoren en ontmoetingsruimten. De 
ondergrondse verdiepingen bieden plaats aan technische 
serviceruimten, conferentieruimte en collegezalen. Door 
het multidisciplinaire gebruik van het gebouw is een 
grote mate van flexibiliteit nodig. Deze is bereikt door de 
laboratoria uitte voeren als een soort Ioft. Deze Ioftruimte 
is gekoppeld aan een 'ruggengraat' waarin de installaties 
en circulatieruimte zich bevinden. De laboratoria kunnen zo 
ingericht worden dat werkstations op elke plek ingeplugd 
kunnen worden in het systeem van de 'ruggengraat'. Aan 
de zijde van het gebouw met de kantoor en studieruimtes 
zijn een aantal 'woonkamers' gecreëerd. Deze ruimtes 
hebben een gemoedelijk karakter en een buitenruimte. 
Ze zijn bedoeld om te ontspannen en informeel collega's 
te spreken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van het natuurlijke licht. De ruimtes onder de grond 
krijgen licht via daklichten welke gelegen zijn in de (dak) 
tuin. De bovengrondse ruimtes hebben veel lichtinval 
door de gevel. De constructie van de laboratoria en 
de 'ruggengraat' is dusdanig met een staalconstructie 
uitgevoerd dat er overal vrije overspanningen zijn. Er is 
voornamelijk stucwerk en hout toegepast als afwerking 
van de constructie. In de gevel is een mix van baksteen 
en vliesgevel toegepast. De keuze voor deze materialen 
is gericht op de inpassing in de bestaande context en niet 
zozeer gelieerd aan de functie. 



Op de afbeeldingen 28-29 is te zien hoe de diverse 
onderdelen van het gebouw in elkaar grijpen. 

Afb. 28 Doorsnede Northwest Science Building 

Afb. 29 Impressie interieur van de laboratoria 

De onderzochte laboratoria laten zien dat in de organisatie 
onderzoek en studie doorgaans gescheiden worden, dit 
heeft enerzijds te maken met de functionele eisen gesteld 
aan de onderzoeksruimte en anderzijds met de behoefte 
van de gebruiker aan verschillende werkruimtes elk met 
een specifiek karakter. Het karakter van de circulatieruimte 
is divers. Het Salk lnstitute heeft de circulatieruimte 
evenwichtig over alle zijden van het gebouw verdeeld. 
Er zijn meerdere entrees en trappenhuizen. Het Research 
Labaratory heeft de circulatieruimte geconcentreerd in 
twee verticale kernen. Het Northwest building heefttevens 
de circulatieruimte geconcentreerd in één d~el, maar dit 
is een horizontale strook. Maar bij alle circulatieruimtes is 
het belangrijk dat er tevens ontmoeting plaat~ kan vinden 
en gestimuleerd wordt. Het zijn prettige en lichte ruimtes, 
waardoor interactie wordt bevorderd. Het scheiden 
van de installaties van de werkruimte is een standaard 
geworden voor laboratoria. Alle laboratoria hebben de 
installaties dan ook ondergebracht in een aparte zone. 
Flexibililteit is zeer belangrijk, in de installaties maar ook in 
de indeling. De constructie zorgt daarom altijd voor vrije 
overspanningen zodat de ruimtes vrij ingedeeld kunnen 
worden. Een sterk punt van het Northwest building is 
dat er expliciet ruimte is gemaakt voor ontspanning 
en ontmoeting, ruimtes met een huiselijk, gemoedelijk 
karakter waar de werknemers en bezoekers op een 
informele manier met elkaar om kunnen gaan. Dit wordt 
versterkt door het materiaal gebruik. De laboratoria zijn 
over het algemeen zo strak mogelijk gematerialiseerd met 
behulp van beton, staal en glas, waardoor een steriele 
omgeving in de laboratoria gewaarborgd wordt. 
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Afb. 30 Entree East Buildings 

Afb. 31 Doorsnede terrein. 

Bouwen in de buurt van een icoon zoals het Salk lnstitute 
zorgt voor een complexe opgave. Op welke manier kan 
een uitbreiding zich verhouden met het bestaande Salk 
lnstitute? De East buildings zijn een antwoord op deze 
vraag 

East Buildings. 
De East buildings zijn in 1995 toegevoegd aan 
het Salk lnstitute en hebben de positie van Kahn 's 
gebouwen veranderd. Kahn's gebouwen hebben een 
sterk monumentaal karakter; de vormgeving, het 
materiaalgebruik en de oriëntatie dragen daar allemaal 
aan bij. 

' iil ~ ·-· 

De groene pijl geeft de oriëntatie op de horizon aan. De blauwe pijl geeft het gebied aan dat overgeslagen wordt. 

~ Uitzicht 'Pacific' 

Afb. 32 Kwaliteiten van de kloof 

\ \ 
lleschutting als gevolg wn 
peogralische coniDUnl!l 



Kahn heeft zorgvuldig gekozen voor momenten in 
zijn ontwerp waarop deze monumentaliteit maximaal 
beleefd wordt. Een van deze oorspronkelijke momenten 
is de oude entree aan het begin van de as van Oost 
naar West. Door de toevoeging van de East buildings 
is deze entree verlegd en is ter plaatse van de oude 
entree een pleintje ontstaan. Dit heeft er voor gezorgd 
dat de krachtige as van Kahn's compositie afgezwakt 
wordt en ter plaatse van de entree verwaterd in een 
kruispunt van twee assen. Hierdoor is de aanloop naar 
het meest beroemde Kahn-moment verstoord (afb x}. 
Waar vroeger een bos van eucalyptusbomen de toegang 
tot het plein begeleidde, is die toegang nu diffuus en 
worden delen van het Kahn-moment al eerder beleefd. 
Daarnaast volgen de East-buildings de vormgeving van 
Kahn's gebouwen. Er is echter een groot verschil in de 
kwaliteit van de uitvoering. Kahn's beton is op een hele 
doordachte manier uitgevoerd en heeft hierdoor haast 
een natuursteenachtig karakter gekregen, dit zorgt voor 
een hele rijke en prettige uitstraling. Het beton van de 
East buildings is super strak maar probeert door allerlei 
randjes en kantjes te lijken op Kahn's beton. 
Door het strakke karakter en de imitatie van de kwaliteit 
van Kahn's beton zijn er twee gebouwen ontstaan welke 
geen eigen karakter hebben en weinig toevoegen aan de 
beleving van het geheel (afb. 30}. 

Reageren op Kahn 's ontwerptaal. 
De East buildings zijn in mijn optiek geen goed antwoord 
op de vraag hoe een uitbreiding zich moet en kan 
verhouden met het origineel. Een randvoorwaarde om te 
kunnen reageren op Kahn's gebouwen is het begrijpen 
van Kahn's ontwerptaaL In het eerste deel van dit 
verslag heb ik onderzocht op welke manier Kahn het 
ontwerpproces benaderd aan de hand van zijn filosofie 
over Orde, Vorm en Design. Mijn conclusie is dat Kahn 
voor elk gebouw op zoek gaat naar de ruimtelijke 
voorwaarden van de activiteiten die er plaats vinden. 

Hierdoor wordt bepaald welke criteria er voor zorgen dat 
de architectuur het gebruik kan dienen en de beleving 
bijzonder maakt. Dit gekoppeld aan mijn onderzoek naar 
parametrisch ontwerpen heeft er voor gezorgd dat ik per 
activiteit bepaal welke ruimtelijke voorwaarden er zijn 
en welke criteria ervoor zorgen dat de beleving van de 
gebruiker hier op aan sluit. Deze informatie combineer 
ik met de situatie afhankelijke informatie, om zo tot een 
optimale synthese te komen. 
Het terrein van het Salk lnsitute wordt sterk gekenmerkt 
door de ligging aan de Stille oceaan. Kahn'~ gebouwen 
en het plein zijn volledig gericht op de hori~on , waar de 
Stille oceaan en de lucht in elkaar overlopen. De binding 
van de gebouwen met de directe omgeving is zwak, 
enerzijds door de sterke oriëntatie naar de horizon en 
anderzijds doordat Kahn's gebouwen letterlijk op het 
landschap staan. Hierdoor wordt een heel karakteristiek 
en bijzonder deel van het terrein overg~slagen; het 
natuurgebied in de kloof (afb 31 }. De bijzondere 
kwaliteiten van de kloof (afb 32} en het versterken van 
de binding van het instituut met de locatie zijn samen 
met de ruimtelijke voorwaarden de uitgangspunten voor 
de uitbreiding voor het Salk lnstitute. 

Typologische uitgangspunten. 
Het deelonderzoek naar laboratoria en onderzoekscantra 
heeft voor de volgende uitgangspunten op typologisch 
niveau gezorgd: 
-Vrij overspannen vloervelden voor een flexi~ele indeling 
-Installaties scheiden van gebruik/werkruim~es 
-Zoveel mogelijk gebruik maken van natuurlijk licht. 
-Voorzien in ruimte om 'uit het werk' te kunnen stappen, 
met een comfortabel huiskwarnar of tuin gevoel. 
-Circulatieruimte is tevens ontmoetingsruirTite. 
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Afb. 33 Structuur concept 
van onder naar boven: 
Structuur landschap 
Structuur Kahn 
Structuur uitbreiding 



10 Concept. 
De kwaliteiten van het terrein van het Salk lnstitute, 
zoals het hoogteverschil, de beschutting en het intieme 
karaktervan de klooftegenover de weidsheid en openheid 
van het landschap, worden pas zichtbaar wanneer je 
lettenijk door het terrein beweegt. Het concept voor de 
uitbreiding is het bewegen door het landschap waarbij 
er een confrontatie tussen de structuur van Kahn en de 
structuur van het landschap ontstaat. Deze beweging 
start waar Kahn's ontwerp eindigt, aan het begin van 
de kloof. In afbeelding 33 is. te zien hoe de structuren, 
vertaald naar vectoren, vanuit de gebouwen van Kahn 
en het landschap samenkomen. Juist op de plek waar 
de structuren elkaar ontmoeten ontstaat een nieuwe 
structuur, welke de autonomie van Kahn en het landschap 
ter discussie stelt. De harde snedes welke de nieuwe 
structuur in het landschap maakt, creëert ruimte voor 
de uitbreiding. Deze ruimte, splitst zich op in 3 delen. 
De 2 delen aan het begin van de kloof bieden plaats aan 
het onderzoekscentrum. Het 3e deel, verder in de kloof 
gelegen, is de locatie voor de woningen. 

Ruimtelijk concept 
De activiteiten in hetonderzoekscentrum concentrerenzich 
in een kern met onderzoeksfuncties en con~resfuncties , 
daar omheen vouwt zich een schil van vrije ruimte, voor 
ontspanning en ontmoeting, welke aansluiting vindt op 
het terrein en de omgeving. 
De woningen, welke een plek bieden om je terug te 
trekken en tot rust te komen zijn gesitueerd rond een 
open kern. De woningen vouwen zich als een schil om 
deze kern, waardoor de gebruiker zich, op een hele 
veilige en comfortabele plek, lettenijk terug kan trekken 
in de schil. 
De verbinding tussen de kern en de sc~il, van het 
onderzoekscentrum en de woningen wordt gerealiseerd 
door de circulatieruimte. De circulatieruim~e maakt de 
overgang diffuus en zorgt voor een ruimtelijk~ ontdekking 
van de kern en de schil (afb. 34). 
Voor een overzicht van de ruimtelijke voorwaarden welke 
per activiteit de criteria voor het ontwerp bepalen, zie 
Bijlage 1. 

In het vervolg van dit afstudeerverslag wordt de 
architectonische uitwerking van het onderzoekscentrum 
toegelicht. 
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11 Uitwerking van het ontwerp. 
Het concept voor het ontwerp van het onderzoekscentrum 
voorziet in 2 volumes welke gevormd worden door de 
confrontatie van de structuurvan Kahn en de structuurvan 
het landschap. Deze volumes bestaan uit een functionele 
kern met daarom heen circulatie- en ontmoetingsruimten. 
Ik zal in een aantal stappen toelichten hoe het concept 
zich ontwikkeld heeft tot het uiteindelijke ontwerp. 

De eerste stap in de uitwerking is het aansluiten van de 
volumes op de bestaande routes vanuit Kahn. Door het 
doortrekken van de bestaande routes ontstaat er een 
natuurlijke ontsluiting van de uitbreiding en wordt het 
natuurgebied in de kloof een bereikbaar onderdeel van 
het instituut. (afb 35) 

De tweede stap is het vormgeven van de circulatieruimte 
in de volumes en het landschap. Om de beweging door 
het landschap ook echt te beleven is het belangrijk 
dat de routes een ruimtelijke ontdekking zijn. Lange 
zichtassen worden vermeden en de circulatieruimte 
krijgt verschillende karakters. Deze karakters zijn te 
vergelijken met de karakters van straten, steegjes en 
pleinen. De straten bieden overzicht en geven zicht op 
de onderlinge relaties van het geheel. De steegjes zorgen 
voor een maximale beleving van de verticale kwaliteit 
van het landschap. De pleinen zorgen voor de beleving 
van de compactheid en de weidsheid van het landschap, 
doordat ze het contrast tussen beide vergroten. (afb 36) 

Stap drie is het uitwerken van de functionele kern door 
de functies vorm te geven aan de hand van de bepaalde 
criteria (zie Bijlage 1.) Nagaan wat vanuit de gebruiker 
wenselijk is en hoe de activiteiten zich verhouden 
met het totale instituut is hierbij de leidraad. De kern 
wordt met name gevormd door de structuur van het 
landschap. In deze stap richt de kern zich ook naar de 
structuur van Kahn, waardoor de kern en het volume 

autonomer worden ten opzichte van het landschap en 
Kahn. Daarnaast wordt de kern uit elkaar getrokken om 
er voor te zorgen dat de scheiding tussen de functionele 
ruimten en de circulatieruimten meer diffuus wordt. 
Hierdoor wordt ontmoeting en ontspanning gestimuleerd 
(afb 37). 

In stap vier worden de circulatieruimten en de functionele 
ruimten verweven met de ontmoetingsruill11ten. In het 
concept was de 'tussenruimte' (de ruimte in het volume 
maar buiten de kern) voorzien als ontmoetingsruimten, 
waarbij de circulatieruimten voor de verPinding met 
de functionele ruimten moest zorgen. In ~et ontwerp 
blijkt echter dat dit niet ver genoeg gaat o~ een diffuse 
overgang te realiseren. Daarom wordt in deze stap 
de verweving van de verschillende soorten ruimten 
intensiever. Hierdoor ontstaat er een diversiteit aan 
kleinere en grote informele ruimten, elk met een eigen 
karakter. De ·autonomie van de bergwand is hierbij 
uitermate belangrijk omdat juist dit krachtige element de 
informele ruimtes vormt en karakter geeft (afb 38). 
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Afb. 39 Stederflouwkundig Ontwerp 
schaal1 :250%s 



Afb. 40 Impressie ontwerp, vogelvluchtperspectief 
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Op niveau 0 bevinden zich de entrees van het noord en 
zuidblok welke direct aansluiten op de routes van Kahn. 
Vanuit deze entrees loop je via een straat en steegjes 
naar de laboratoria. De laboratoria kenmerken zich door 
een open karakter en de harde en strakke afw.erking van 
de ruimten. Vanuit de laboratoria kijk je op de diverse 
ontmoetingsruimten in het gebouw en op de natuur in 
de kloof. De laboratoria worden hierdoor een zichtbaar 
onderdeel van de activiteiten in het instituut. 
Aan de pleinzijde liggen de individuele kantoren. Deze 
kantoren zijn door een split level verbonden met de 
niveau'svandelaboratoria. Dekantoren(niv. 0;-1 ;-3;-5;-6) 
zijn voor de leidinggevenden van de onderzoeksgroepen. 

De individuele kantoren hebben binnen het Salk lnstitute 
een prominente rol, want ze zijn alleen weggelegd 
voor de beste onderzoekers. In mijn ontwerp is deze 
exclusieve rol van de kantoren ook teruggebracht. De 
individuele kantoren hebben een prominente plaats in 
de kern en bieden allemaal zicht op het natuurgebied of 
de gebouwen van Kahn. De kantoren zijn zo ontworpen 
dat ze een rustig en sereen karakter hebben, waarin het 
denken alle ruimte krijgt om te ontplooien. 
Zie plattegrond niveau 0. 
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Vanuit de entree van het noordblok loop je tussen de 
green houses via de straat naar de kern. 
De green houses zorgen ervoor dat er veel licht het 
gebouw ingetrokken worden. Het gebouw ligt verzonken 
in het landschap, de green houses zorgen er desondanks 
voordat de natuur en lichttot diep in het gebouw getrokken 
wordt waardoor er een prettig karakter ontstaat. 
In de kern van het noordblok bevindt zich op niveau -2 
een open studie en ontmoetingsruimte en de entree van 
de bibliotheek. De bibliotheek richt zich vanuit de kern van 
het gebouw op het natuurgebied. Het trekt zich hierdoor 
iets terug van de activiteiten in het instituut waardoor er 
een rustige leer en leeszaal ontstaat. Het balkon van de 
bibliotheek (niv. 0) heeft een informeler karakter waar 
bijvoorbeeld in groepen gewerkt kan worden of lekker 
ontspanne~ een kopje koffie gedronken kan worden. Dit 

balkon biedt zicht op de spectaculaire overgang van het 
landschap naar de Stille oceaan aan de horizon. 

In het zuidblok bevinden zich op niveau -2 vergaderzalen 
en conferentieruimten. Deze ruimten worden verbonden 
door een open studie en ontmoetingsruimte welke ook 
als extra foyer zou kunnen dienen. De conferentieruimten 
hebben een open karakter waardoor lezingen en 
presentaties op een prettige manier ervaren kunnen 
worden. De vergaderzalen hebben een meer gesloten 
karakter. Deze ruimten worden gebruikt om intensief met 
elkaar de overleggen. Door deze ruimte een gesloten 
karakter te geven is er geen afleiding door activiteiten 
buiten de vergaderzaal mogelijk. 
Zie plattegrond niveau -1 & -2. 
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Het restaurant speelt een centrale rol in het instituut, 
alle delen van het instituut zijn hier op aangewezen. Het 
restaurant is daardoor de plaats waar de verschillende 
disciplines elkaar ontmoeten en op een informele 
manier informatie uit kunnen wisselen. Het restaurant 
is te bereiken vanuit de hoofdroute aan de centrale as en 
bevindt zich in het noordblok. 

Het karakter van het restaurant wordt met name beïnvloed 
door de enorme bergwand. Daarnaast is er een sterke 
relatie met het natuurgebied. Een groot terras met zowel 
zon- en schaduwplekken zorgt ervoor dat er het hele jaar 
door genoten kan worden van de natuur. 
Zie plattegrond niveau -3 & -4. 
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De foyer in het zuidblok op niveau -6 is de plek waar 
congresbezoekers zich verzamelen. Een bezoeker zal 
vanuit de entree van het instituut bij de East buildings via 
de centrale as over het plein gaan om vervolgens via de 
trappen af te dalen naar het pleintje tussen het noord en 
zuidblok in. Van daaruit zal de bezoeker de foyer betreden 
waar hij zich kan melden aan de receptie. De foyer heeft 
meerdere functies. Naast de ontvangstfunctie kunnen 

er borrels, presentaties en tentoonstellingen gehouden 
worden. Het karakter van de foyer wordt bepaald door 
verschillende elementen welke in de foyer samen komen, 
zoals de bergwand, de functionele kern, de relatie met 
het landschap en het zicht op Kahn's gebouwen. De 
foyer is een bruisend punt in het ontwerp van waaruit de 
gebouwen van de uitbreiding ontdekt kunnen worden. 
Zie plattegrond niveau -6. 
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Afb. 42 Impressie ontwerp, laboratorium 
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Afb. 43 Impressie o~erp, kantoor 
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Afb. 44 Impressie ontwerp, straat tpv green houses 
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Afb. 45 Impressie ontwerp, bibliotheek 
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Afb. 46 Impressie ontwerp, conferentieruimte 
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Afb. 47 Impressie ontwerp, restaurant 
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Afb. 48 Impressie ontwerp, restaurant & terras 
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Afb. 49 Impressie ontwerp, straat tussen Noord en Zuidblok 
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Afb. 50 Impressie ontwerp, foyer 
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Aan de routes door de gebouwen zijn een aantal 
studieruimten gekoppeld. Dit zijn open ruimten waar 
rustig gewerkt kan worden, maar ook even ontspannen 
kan worden tijdens pauzes. Deze studieruimten zijn veelal 
gericht op de natuurlijke omgeving om zo voor een rustig 
sfeer binnen het gebouw te zorgen. 
De congreszaal in het zuidblok is een meervoudig 
bruikbare ruimte.De zaal is in feite opgedeeld in 2 
delen, een trappenzaal en een bijeenkomstruimte. De 
trappenzaal start vanuit de entree van het zuidblok en 

loopt door in de bijeenkomstruimte op niveau -4. Deze 
ontmoetingsruimte loopt vervolgens door in de foyer op 
niveau -6. De congreszaal kan hierdoor gebruikt worden 
voor lezingen, tentoonstellingen en bijeenkomsten voor 
kleine en grootte groepen. Daarnaast is de zaal een 
integraal onderdeel van de routing van het gebouw. 
Hierdoor is het een ontmoetingsplek welke ook gebruikt 
wordt wanneer er geen lezingen en dergelijke plaats 
vinden. 



Afb. 51 Impressie tn werp congreszaal 
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Afb. 52 Impressie ontwerp, studieruimten zuidblok 
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De volumes uit het concept zijn door de ontwerpstappen 
geëvolueerd naar een ruimtelijke configuratie omhuld 
door een huid. De huid van de gebouwen is, omdat 
het gebouw in de grond verzonken ligt, niet op te delen 
in gevels en een dak. De totale huid moet daarom 
dezelfde kwaliteiten bezitten als een 'normale' gevel. De 
belangrijkste kwaliteiten worden hierna omschreven. 
Ondanks het vriendelijke klimaat (de gemiddelde 
temperatuur ligt tussen de 10-45° C. en 2 dagen 
regen per jaar) moet de huid wind en waterdicht zijn. 
De klimatisering van de laboratoria komt heel precies. 
Door de ruimten tussen de huid en de labs als buffer te 
laten dienen zijn er minder klimaatsluizen noodzakelijk. 

Deze bufferruimte moet echter ook geconditioneerd 
worden, dit kan onder andere door riatuur1ijke ventilatie 
in de huid te realiseren. Deze ventilatie ver1oopt door de 
automatische bediende raampartijen en zorgt ervoor dat 
de binnenruimte niet te veel opwarmt. 
De intensiteit van het zonlicht in San Diego is groot. 
De huid moet daarom zorgen voor een filtering van het 
directe zonlicht om binnen een comfortabel lichtniveau 
te realiseren. Dit kan gerealiseerd worden door smalle 
openingen toe te passen. 



Het informele karakter van de ontmoetingsruimtes, 
mag niet begrensd worden door de huid, deze moet 
daarom zo open gewerkt worden dat het karakter van de 
ontmoetingsruimtes door kan lopen in de buitenruimte. 
Ondanks dit informele karakter moet de huid een 
afsluitende functie hebben, zodat niet iedereen zomaar 
naar binnen kan lopen. Met name buiten werktijden 
moet het gebouw goed afsluitbaar zijn voor ongewenste 
bezoekers. 

De indeling van de huid is een gevolg van enerzijds de 
scherpe snede welke de gebouwen in het landschap 
maken, en anderzijds de koppeling welke de gebouwen 

maken tussen het landschap en de Kahn's gebouwen. 
Het karakter van de huid kenmerkt zich beneden in het 
landschap (niv.-6) als scherpe snede. Verder naar boven 
toe verloopt de huid in een accentuering van het volume 
in het landschap. Dit verloop in het karakter van de huid is 
vertaald naar een gelaagde verdeling van de huid waarin 
de snede, het volume en het landschap in elkaar grijpen. 
De breedte van de lagen in de huid varieert van 250 mm 
tot 750 mm. Deze relatief kleine maat zorgt ervoor dat 
de verticaliteit in de gebouwen geaccent~eerd wordt 
en versterkt de menselijke maat van het gebouw, zie de 
geveltekeningen 

Gevels Zuidblok 
schaal1 :500 

Gevels Noordblok 
schaal1 :500 85 



Afb. 53 Impressie ontwerp, entree Zuidblok 
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Afb. 54 Impressie ontwerp, gev41s tpv hoofdas 
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De materialisering is dusdanig gekozen dat de gebouwen 
hun eigenzinnigheid behouden ten opzichte van de 
overige delen van het instituut en het landschap. Het 
ontwerp maakt een krachtig gebaar in zijn omgeving, 
de materialen moeten hier aan bijdragen. De toegepaste 
materialen zijn duurzaam en hebben weinig onderhoud 
nodig. 

De huid is uitgevoerd in glas, aluminium en begroeide 
delen. Deze materialen representeren de elementen 
waaruit de huid is opgebouwd, de snede, het volume en 
het landschap. 
De aluminium beplating van de gevel doet recht aan het 
wetenschappelijke karakter van het instituut. Daarnaast 
behouden de gebouwen hierdoor het eigen karakter 
naast het beton en hout van Kahn en de kalksteen van 
het landschap (afb x). Binnen wordt naast het aluminium 
in de huid, beton, glas en hout toegepast. 
De bergwanden zijn uit het landschap gegraven en 
vervolgens vol gestort met beton. Hierdoor hebben deze 
wanden na het afgraven van het landschap de grove 
structuur van de kalksteen. De draagconstructie is ook 
uitgevoerd in beton. Dit beton is heel glad in tegenstelling 
tot de bergwanden en is wit geschilderd om zo veel 
mogelijk licht in het gebouw te weerkaatsen. 
De meeste functionele ruimten hebben glazen wanden 
met aluminium kozijnen. Deze harde en strakke 
materialen zijn noodzakelijk in de laboratoria in verband 
met het gebruik van agressieve stoffen en de hygiëne. 
De ruimtes voor ontspanning en ontmoeting zijn naast 
het glas en aluminium afgewerkt met hout (afb x). Dit 
zorgt voor een zachter en comfortabel karakter van deze 
ruimtes. 

De gelaagde opbouw van de huid met de vele 
verspringingen vereist een structurele opbouw van 
de huid. Voor de technische uitwerking wordt de huid 
opgesplitst in drie delen, de verticale huid, de horizontale 
huid en de aansluiting tussen deze 2 delen. 
De verticale huid wordt opgedeeld in elementen van 
4,5x3 m1• Deze elementen hangen aan een aluminium 
draagconstructie waárop tevens het horizontale deel 
van de huid steunt. Elk element wordt geprefabriceerd 
en op de bouwplaats in zijn geheel opge~angen aan 
de draagconstructie. Een element bestaat uit een 
stalen frame waarin kleinere elementen v'n glas dan 
wel aluminium geplaatst worden. Draaiende delen van 
aluminium of glas worden als taatsdeel in het element 
geplaatst. Zie detail 1-1 0 
De horizontale huid wordt uitgevoerd met een betonnen 
dek als draagconstructie. Op het dek ligt dakbedekking 
welke wordt beschermd door de aluminium elementen. 
Ter plaatse van de glazen elementen worden sparingen 
in het dek gemaakt. Zowel de glazen als de aluminium 
elementen zijn beloopbaar. 
Een deel van de horizontale huid bestaat uit begroeiing. 
Deze delen worden uitgevoerd als een groendak en zijn 
hoger dan de glazen en aluminium elementen, zie detail 
11. 
De aansluiting tussen de verticale en de horizontale 
huid worden uitgevoerd met dakrandelementen. Deze 
elementen zijn op dezelfde manier opgebouwd als de 
elementen van de verticale huid. 
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Aluminium Gevelelement 
Aluminium I houten afwerking 
Isolatie 1 OOmm 
Aluminium gevelpaneel 

(breedte 500/750mm) 

Detail1, horizontal aansluiting van 2 elementen 
al u inium- alumimum schaal 1 :5 



Taatsdeur, Aluminium 

Detail 2, taatsdeur aluminium 
schaal1 :5 

-----------1 

Taatsdeur, gela glas 

Detail 3, aansluiting taatsdeur aluminium & glas 
schaal1 :5 
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Deta11 4, horizontale aanslUiting van taatsdeuren glas 

schaal1 :5 
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Gelaagd glas 

Detail 5, aansluiting glazen taatsdeur met vast glas 
schaal1:5 

Stalen draagconstruf tie 150x400mm 

DetailS, horizontale aansluiting va 2 elementen 
glas - aluminium schaal1 :5 
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Aluminium dakrandelement 
Aluminium zetwerk 4 mm 
Isolatie 1 00 mm 
Aluminium zetwerk 4mm 

Beton 300 mm 

<J 

<J. 

Detail 7, dakrandelement 
schaal1 :5 



afb.55 Opbouw dakrandelement 
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Aluminium Gevelelement 
Aluminium I houten afwerking 
Isolatie 1 OOmm 
Aluminium gevelpaneel 

(breedte 500/750mm) 

Gelaagd Glas, doorvalveilig 

Tegels 15 mm 
Dekvloer 50 mm 
Betonvloer 300 
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Detail 8, verticale aansluiting van 2 elementen 
aluminium - aluminium schaal1 :5 
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Gelaagd Glas, doorvalveilig 
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Detail 9, verticale aansluiting van 2 elementen 
glas - glas schaal1 :5 
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Tegels 15 mm 
Dekvloer 50 mm 
Betonvloer 300 mm 
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Ot tail 1 O, taatsdeur 
schaal1 :5 
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Groendak, 500 mm: 
Vegetatie 
substraat 
fitterlaag 
drainagelaag 
beschermlaag 
Wortelkerende laag 

Bitumineuze dakbedekking 
Beton 300 mm 
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Betonnen diepwand 1 000 mm 
Detail11, dakrand aanslurting groene delen dak 

schaal1:10 99 
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De constructieve en installatievoorzieningen zijn een 
integraal onderdeel van alle eerder beschreven stappen 
in het ontwerpproces. 
De hoofdconstructie is opgebouwd uit betonnen 
portalen, welke de kanaalplaatvloeren dragen. De 
liftschachten in de kernen zorgen voor de stabiliteit. 
Een extra constructieve voorziening is het constructief 
ontkoppelen van de gebouwen en het landschap. Dit 
gebeurd door trillingsdempende voorzieningen te treffen 
tussen de keldervloer en het landschap. Hierdoor wordt 
de impact van eventuele aardbevingen verkleind. 
De installaties zijn losgekoppeld van de functionele 
ruimtes. De installatieschachten gaan mee in het spel. 
van de constructieve portalen. Alle installatieschachten 
komen uit op de gezamenlijke installatievloer onder in 
het gebouw. Op afbeelding 56 is het constructie- en 
installatieschema te zien. 



afb.56 Constructie- en ln,~llatieschema 
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afb.Slimpressie ontwerp, terras richting gebouwen Kahn 
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12 Reflectie 
1 In dit verslag laat ik zien hoe mijn afstudeerproject tot 

stand is gekomen. Tijdens dit proces heb ik onderzocht 
wat de relatie is tussen Kahn's filosofie over Orde, 
Vorm en Design, en Patriek Schumacher's ontwerpvisie 
over parametrisch ontwerpen en op welke manier de 
synthese daarvan kan bijdragen aan het ontwerp van een 
uitbreiding voor het Salk lnstitute van Louis Kahn. 

De relatie tussen Kahn's filosofie over Orde, Vorm 
en Design en de parametrische ontwerpvisie heb ik 
beschreven in het theoretische deel van dit verslag. 
Ik heb daar aangegeven dat Kahn's onderzoek naar 
structuur en het parametrische onderzoek naar 
structuur gecombineerd zouden moeten worden in het 
ontwerpproces. In het ontwerp heb ik dit voorstel toegepast 
door de activiteiten ruimtelijk te ondervragen en zo tot de 
criteria te komen voor het ontwerp. Deze criteria hebben 
geleid tot het gestructureerd onderzoeken en ontwerpen 
van de uitbreiding van het onderzoeksinstituut. Hoewel 
dit onderzoek niet digitaal parametrisch uitgevoerd is, 
heb ik er wel mee aangetoond dat wanneer de ervaring 
expliciet onderdeel is van de te onderzoeken structuur 
dit een ontwerp naar een hoger plan tilt. Dit is mijn 
inziens ook het geval indien het onderzoek wel digitaal 
uitgevoerd wordt. 

De reactie welke het ontwerp geeft op het bestaande 
Salk lnstitute is respectvol naar de bijzondere bestaande 
architectuur. Het gebouw maakt een krachtig gebaar en 
heeft desondanks een heel eigen karakter binnen het 
geheel. Hierdoor is het een waardevolle uitbreiding voor 
het Salk lnstitute. 

De onderzoeksvraag welke ik mezelf gesteld heb 
was niet eenvoudig te beantwoorden. Terugkijkend 
op het proces heeft met name het doorgronden van 
Kahn's gedachtegoed de meeste energie gekost. De 
verschillende lagen in Kahn's denken zorgde er elke keer 
weer voor dat eerder getrokken conclusies ter discussie 
gesteld werden. Achteraf kan ik stellen dat juist deze 
constante ondervraging gezorgd heeft voor de scherpte 
in het onderzoek en het ontwerp. 

Het ontwerpproces is pas echt op gang gekqmen tijdens 
de studiereis naar San Diego. Het bezoeken van het Salk 
lnstitute bracht Kahn's ideeën over architect4ur tot leven. 
Zonder dit bezoek was mijn ontwerp voor de uitbreiding 
van het Salk lnstitute niet op deze manier tot stand 
gekomen. 
De relatie tussen het Salk lnstitute ontworpen door Kahn 
en de omgeving is een belangrijk uitgangsp~nt geweest 
voor het ontwerp. Achteraf is het interessant om te zien 
dat er een parallel is ontstaan tussen de relatie van de 
natuur met de wetenschap en de manier waarop deze 
relatie in het Salk lnstitute terugkomt. Kahn's ontwerp 
gaat geen directe relatie aan met de natuur. Dit sluit aan 
bij de, in die tijd, heersende gedachte dat de ~etenschap 
boven de natuur stond. Deze visie is door de jaren 
heen veranderd, tegenwoordig worden we1enschap en 
natuur veel meer gelijkwaardig beschouwd. Dit is ook 
te zien in mijn ontwerp voor het Salk lnstitute waar het 
wetenschappelijk onderzoek een directe reliitie aangaat 
met de natuur. 
Het leuke aan architectuur is dat elk contact ~eer nieuwe 
inzichten oplevert, ook wanneer je reg~lmatig met, 
bijvoorbeeld, hetzelfde gebouw in contact komt. Het 
contact met het gedachtegoed van Kahn en p~rametrische 
ontwerpen was in deze afstudeerperiode Intensief. Dit 
heeft voor een heleboel nieuwe inzichten gezorgd waar 
ik in de toekomst mee aan de slag kan. 
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afb.58 Impressie ontwerp, Vogelvlucht perspectief richting Stille oceaan 
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15-30 5< Mlddag Salk Indirect nee zacle-hard nee sdlalllv.lll1t>t5 
30< Avond N1eUW8ot.N1 direct sC/laai v~1 1 iot 5 

láAwnd nee 
~acht 

Olllflgell 

bezoekeB ortvaroen S-15 >1 VO/OIINAAJ. 3 bullen l belde noe 41313 Ja 2/2 lobby 

onllm<lten S-15 >1 VO/OIINAAJ. 3 bUten l belde noe 4/3/3 Ja 2/2 lobby 
>5 1-S LA 3 bullen Lil belde ja, zlcl'lop Salk 21312 Ja 2J3 2-i<amer -rtemorl 

S-15 1-S \KJ/OlM/A 3 bullen Lil belde nee 2/2/4 Ja 3/3 sporttaclftelten 

ontspanMn S-15 >1 'IJIOIPNAAA 3 bullen l belde nee 41313 Ja 2/2 lobby 
>5 5< IKJ/lNN 2 binnen Lil belde ja, z~l'l op Salk 21312 ja 2J3 Hotell<arreB 
>5 5< IKJ/lNN 3 bullen Lil belde ja, z~l'l op Salk 21312 ja 2J3 1-l<amer appartell'l!lt 
>5 5< IKJ/lNN 3 bUlten Lil belde Ja, zlcl'l op SaM< 21312 ja 2J3 2-l<amer appartemert 

S-15 1-6 VO/OIINA 3 bullen Lil belde nee 2/2/4 ja 3/3 sportlacl~elten 

praten S-15 1-S VO/OIINA 3 bUten Lil belde noe 2/2/4 ja 3/3 sportlacilel!en 

ruston S-15 1-6 \KJ/0/PNA 3 bulten Lil belde noe 2/2/4 ja 3/3 sportlacilel!en 

lezen S-15 >1 'IJIOIPNAAA 3 bullen . l belde noe 41313 ja 2/2 lobby 
>5 5< IKJ/lNN 2 binnen Lil belde ja, z~l'l op Salk 21312 ja 2J3 Hotell<arreB 
>5 5< IKJ/lNN 3 binnen Lil belde ja, z~l'l op Salk 21312 ja 2J3 1-Qner apparti!ITI!It 
>5 5< IKJ/lNN 3 binnen Lil belde ja, zlcl'l opSalk 21312 Ja 2J3 2-«amer apparteiTI!It 

sciY1jven >5 5< IKJ/lNN 2 binnen Lil belde ja, zlcl'lopSalk 2/312 ja 2J3 Hotelkamars 
>5 5< IKJ/lNN 3 binnen l/1. belde ja, zlcl'lopSaiJ< 21312 ja 2/3 I-kamer apparternett 
>5 5< IAl'lNN 3 binnen Lil belde Ja. zlcl'l op Salk 21312 ja 2J3 2-kamor apparternett 

slapen >5 5< IKJM'N 2 binnen Lil belde ja, zlcl'l op Salk 21312 ja 2/3 Holelkamors 
>5 5< IKJM'N 3 binnen Lil belde ja, zlcl'l op Salk 21312 Ja 2J3 1-lwnor apparternett 
>5 5< IKJ/lNN 3 binnen Lil natwijk ja, zlcl'lop Salc 21312 ja 2J3 2-l<amer appartell'l!lt 

douche!VIoUIIIIeren S-15 1-6 VOlOlM/A 3 bu•en Lil belde nee 2/2/4 ja 3/3 sportlaclllellen 
>5 5< IAl'lNN 2 binnen Lil belde ja, zlcl'lop Sak 21312 ja 2J3 Hotelkamors 
>5 5< IAl'lNN 3 binnen Lil belde ja, zieltopSak 21312 ja 2J3 I-kamer appillemert 
>5 5< IKJ/lNN 3 binnen Lil belde ja, zlcl'lopSal< 21312 ja 2J3 2--rtemort 

koken >5 5< IKJ/lNN 3 bu~en Lil belde ja, zlcl'l op Salk 21312 ja 2J3 I-kamer appartemort 
>5 5< IKJ/lNN 3 bullen Lil belde ja, zlcl'l opSalk 21312 Ja 2J3 2-kamer apparterrort 

llropannen S-15 1-6 I!J/0/PNA 3 bu~en Lil natwijk noo 2/2/4 ja 3/3 sporttacl•e~en 
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Aoolalpoi'IOHI 
ActlvHII llldJklo rollnll D11r Mornut Groolll Orllntotle olzlclll Licht .... ~111111111 Korolder Vorlllllllna Akoortlek Rolmie 

>5 >1 Vroege Ochteld Krop~m binnen Land kLnsl otecto.mlog ~na met boltin zacht-11ard 
S-15 1-5 :ohteM SchaaJ •an 1 tot 5 bulten Zee natu1111jk Ja, waarvan? wann-lulu:l ja geen galm-galm 
15-30 5< Mlddag Salk inllrect nee zacht-hard nee - ... lfDI5 
30< AI/Ond N1euw81'1 .... v. direct scha& van 1 tot 5 

LateAvond nee 
f~acht 

Onderzoekscentrum 
onderzoel<ltesten 15-30 5< V0/0/M/A 4 bliten LiS/NB beideindirect ja, direct licht 2/4/4 nee 3/2 Laboratoria 

5-15 1-5 V0/0/M/A 4 bliten L beldeindirect nee 2/4/4 nee 313 Kantoren, ondorsteunlng labs 

bespreken >5 >1 V0/0/M/A 3 bulten LJZ belde direct ja,Salk 1/2/2 nee 313 Individuele kantoren 
5-15 1-5 0/M/A 5 belde US natuu~ljk direct nee 21313 ja 3/2 Studieruimte 
30< 1-5 0/M/A 5 belde s beldedirect nee 2/3/3 nee 2!2 Congreszaal 
S-15 1-5 0/M 3 binnen nee beldedirect ja, direct uitzicht 2/2/3 nee 3/2 Vergaderrulrrte 
30< 1-5 0/M/A 4 binnen nee belde nee 112/3 nee 413 Conferentlerulnte 

bureauwer1< {lezerl >5 5< V0/0/M/A 3 bulten LJZ beldedirect ja,Salk 1/2/2 nee 313 lndMduele kantoren 
schnjvO!Vtelefoneren) 5-15 1-5 V0/0/M/A 4 bulten L belde Indirect nee 2/414 nee 313 Kantoren, ondersteuning labs 

S-15 1-5 0/M/A 5 belde US natuUIIIjk direct nee 2/3/3 ja 3/2 Studieruimte 
S-15 1-5 0/M/A 2 bulten LJZ belde nee 2/2!2 nee 2/4 Bibilotreek 
15-30 5< V0/0/M/A 4 bu~en LJSINB bolde Indirect ja, directlicht 2/414 nee 3/2 Laborato~a 

denken 15-30 5< VO!O!M/A 4 bulten LJSINB belde Indirect ja, direct licht 2/414 nee 3/2 Laboratoria 
>5 5< VO/O!M/A 3 bu~en LJZ beldedirect ja,Salk 1/2/2 nee 313 lndMduele kantoren 

5-15 1-5 V0/0/M/A 4 bulten L belde Indirect nee 2/414 nee 313 Kantoren, ondorsteunlng labs 
5-15 1-5 0/M/A 5 beide US natuu~ljk direct nee 21313 ja 3/2 Studlerulrrle 
S-15 1-5 0/M/A 2 bu~en LJZ belde nee 2/2!2 nee 2/4 Bibliotheek 

discussieren 5-15 1-5 0/M 3 binnon nee beldedirect ja, direct uitzicht 2/213 nee 3/2 Vergaderruime 

Info uitwisselen S-15 1-5 0/M/A 5 belde US natuu~ljk direct nee 21313 ja 3/2 Studieruimte 

informatie verwer1<en 15-30 5< VO!O/M/A 4 bu~ LJS/NB beldeindirect ja, direct licht 2/414 nee 3/2 Laboratoria 
5-15 1-5 0/M/A 2 bu~ LJZ belde nee 2/2!2 nee 2/4 Blbloti'eek 

leren S-15 1-5 0/M/A 2 bu~en LJZ beide nee 2/2!2 nee 2/4 Bibliotheek 

opzoeken 5-15 1-5 0/M/A 2 bulten LJZ belde nee 2/2!2 nee 2/4 Blblioti'eek 

o~eggerlsamenwer 15-30 1-5 V0/0/M/A 4 bulten LiS/NB beldeindirect ja, direct licht 2/414 nee 3/2 Laboratoria 
ken 5-15 >1 V0/0/M/A 4 bunen L beldeindirect nee 2/414 nee 3/3 Kantoren, ondorsteunlng labs 

5-15 1-5 0/M/A 2 bulten LJZ belde nee 2/2!2 nee 2/4 Bibliotheek 

preserteren 30< 1-5 0/M/A 5 belde s beldedirect nee 1/3/3 nee 2!2 Congreszaal 
5-15 1-5 0/M 3 binnon nee beldedirect Ja. direct uitzicht 2/2/3 nee 3/2 Vergaderrulrrte 
30< 1-5 0/M/A 4 binnon nee beide nee 112/3 nee 413 ConferentlertJmte 

noteren S-15 1-5 0/M 3 binnon nee belde direct ja, direct uitzicht 2/213 nee 3/2 Vergaderrulrrte 

tentoonstelen 30< 1-5 0/M/A 5 belde s beldedirect nee 3/3/3 nee 2!2 Congreszaal 

toehoren 30< 1-5 0/M/A 5 belde s belde direct nee 11313 nee 2!2 Congreszaal 
30< 1-5 0/M/A 4 binnon noe belde nee 112/3 nee 413 ConferentlertJmte 

ondeft<lu:l plarten >5 1-5 0/M 5 bulten S/NB natuu~ljk direct nee 3/414 ja 2!2 Green house 

bezoekers ontvangen 30< >1 0/M/A 5 bulten 5 belde nee 3/3/4 ja 2!2 Foyer 

eterldrinken 30< >1 0/M/A 3 bulten LINB belde nee 3/2/2 jo 2!2 RestalJ'art 

borrelen 30< >1 0/M/A 5 bulten 5 belde nee 3/3/4 ja 2!2 Foyer 

koken 30< >1 0/M/A 3 bulten LINB belde nee 3/2/2 ja 2!2 RestalJ'ant 

ontrmeten S-15 1-5 0/M/A 5 beide US natull11jk direct nee 2/3/3 ja 3/2 5tudlerulrrle 
30< 1-5 0/M/A 5 belde 5 belde direct nee 3/313 nee 2!2 Congreszaal 
30< 1-5 0/M/A 4 binnen nee belde nee 112/3 nee 413 Conferentieruimte 
30< >1 0/M/A 5 bulten 5 belde nee 3/3/4 ja 2!2 Foyer 
S-15 1-5 0/M/A 2 bulten LJZ belde noe 2/2!2 nee 2/4 Bibliotheek 
30< >1 0/M/A 3 bulten LINB belde nee 3/2/2 ja 2!2 RestalJ'art 

ootspamen 30< 1-5 0/M/A 5 belde 5 beldedirect nee 3/313 nee 2!2 Congreszaal 
30< >1 0/M/A 3 bulten LINB beide nee 3/2/2 ja 2!2 RestalJ'art 

praten 30< >1 0/M/A 3 bliten LINB belde nee 3/2/2 ja 2!2 Restat.rart 
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