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VOORWOORD 

In september 2007 ben ik binnen de masteropleiding 
'Architectural Design and Engeneering' met het 
atelier Higher-Tech, onder leiding van prof.ir. Jan 
Westra, begonnen. Dit verslag is het reslutaat van mijn 
afstudeertraject dat ik gedurende de afgelopen 3 jaar, 
ja echt, heb doorlopen. 

Wanneer je me voorafgaande aan mijn afstudeertraject 
had verteld dat ik er de bevondgenoemde tijd over zou 
doen, wil het niet graag herhalen, zou ik je voor gek 
verklaard hebben. Hoe kun je er in vredesnaam zo lang 
over doen. Ondertussen weet ik wel beter. Lang bezig 
zijn is een relatief begrip dat voor iedereen anders is 
en een andere impact heeft. 

Nu ik terugkijk op mijn traject ben ik eigenlijk dankbaar, 
al is dit misschien een groot woord, dat het zo gelopen 
is. Ik ben eigenlijk ontzettend trots op mezelf, op de 
ontwikkeling die ik vooral het afgelopen jaar heb 

doorgemaakt, zoiets zeg ik niet snel. Op persoonlijk 
vlak ben ik echt gegroeid en dit heeft ook op mijn 
afstuderen zijn weerslag gehad. Ik sta nu bewuster 
in mijn project en ben meer overtuigd van mijn eigen 
kunnen. Dat deze ontwikkeling mijn afstuderen tot 
een gevecht heeft gemaakt is zeker, maar ik ben er 
sterker uitgekomen en dat is iets wat ik in ieder geval 
met me meeneem. 

Dan lijkt het me nu niet meer dan logisch dat ik mijn 
drie begeleiders bedank voor hun inzet, toewijding, 
vertrouwen en dat ze samen met mij dit gevecht zijn 
aangegaan. 

Allereerst prof. ir. Jan Westra, als hoofd van mijn 
afstudeercommissie. Wat eigenlijk betekend dat je 
maanden van te voren een afspraak moet plannen om 
er tussen te kunnen komen. AI zijn onze gesprekken 
kort en relatief spaarzaam zijn geweest, ze zijn voor mij 
van grote waarde geweest. Vooral de kritische noten 
die me er toe aangezet hebben om net dat beetje 
extra te geven, maar zeker ook de bemoedigende 
woorden. Het doet goed te weten dat je begeleider 
met je meeleeft en het allerbeste met je voorheeft. 

Ten tweede een groot dankwoord voor mijn tweede 
begeleider ir. Hans van Weil. Wat heb ik ontzettend 
geboft. Hij heeft mijn proces van hetallereerste begintot 
aan vandaag met een bewonderenswaardige interesse 
en intensiteit gevolgd. Om de andere week gaf Hans mij 
en mijn mede afstudeerders de mogelijkheid ons werk 
met hem te delen en te laten becommentarieren. Deze 
begeleidingsmomenten beperkten zicht niet alleen 
tot onze afstudeerprojecten. Er was ook mogelijkheid 
om met elkaar te communiceren en te discussieren 
over onze interesses en hetgeen ons inspireerde. 
Regelmatig liet Hans ons zien wat hem bezighield, dit 
alles is voor mij erg inspirerend en leerzaam geweest. 
Zijn niet aflatende interesse en de manier waarop hij 
enthousiast kan worden van hetgeen je hem voorlegd 
heeft mijn afstudeertraject tot een onvergetelijke 
ervaring gemaakt. 
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Als derde tevens mijn derde begeleider ir. John 
Swagten. Hoewel het aantal begeleidingsmomenten 
relatief spaarzaam zijn geweest, hebben ze mij wel 
degelijk verdergehol pen. Bedankt voor hetgeschonken 
vertrouwen en de krititsche noten die mij geholpen 
hebben bij het vertalen van mijn begingedachte naar 
een wezenlijk en realiseerbaar ontwerp. 

Natuurlijk wil ik op deze plek niet alleen mijn begeleider 
bedanken voor hun inzet en toewijding. Op de eerste 
plaats wil ik mijn vriend Karel bedanken. Hij heeft 
me altijd ontzettend gesteund en wist me net het 
juiste zetje in de rug te geven! Je bent een schat! Op 
de tweede en derde plaats mijn familie en vrienden, 
dankzij jullie geduld, interesse en enthousiasme heb ik 
uiteindelijk het maximale uit mijn afstuderen kunnen 
halen. Jullie zijn geweldig! Als last but definitely not 
least Hedwich van Engelen. Voor de nodige schoppen 
onder mijn bips, de fijne gesprekken en opbeurende 
woorden. 'Met lekker bezig zijn alleen kom je er niet,' 
had ik dit advies niet ter harte genomen had ik hier 
over 3 jaar nog gezeten. 

Allemaal ontzettend bedankt! 

Iise de Brouwer 



SAMENVATTING 

Massa woningbouw, het is een bekend fenomeen. 
In Nederland worden in een razend tempo complete 
vinex-wijken, in de meeste gevallen buiten de 
stadsgrenzen, uit de grond gestampt. De huidige Vin ex
wijken worden veelal in de buitengebieden gepland, 
terwijl in de stad ruimte overschot heerst. Wanneer 
we slimmer en effectiever met onze ruimten in de stad 
zouden omgaan, voorkomen we dat we Nederland in 
een razend tempo vol bouwen. Het stedelijke weefsel 
zal het landschappelijke weefsel verdringen wanneer 
we niet ingrijpen. 

Echter de wensen en eisen zijn met de tijd veranderd. 
Woningen zijn groter geworden, het aantal 
functionele ruimten van de woning zijn door de 
tijd heen vermeerderd. De plattegrond kent weinig 
vernieuwing. Dit neemt niet weg dat we goed met 
onze ruimten om moeten springen . 

Om op een slimme manier met de geboden ruimte 
om te kunnen gaan is het mischien verstandig te 
kijken naar de opzet van deze vinex-wijken die het 
langschappelijk weefsel dreigen te overspoelen. In 
deze wijken is een verscheidenheid aan typen te 
herkennen echter zijn deze woninge in basis met 
elkaar verenigbaar. De archetypische woning lijkt 
ontworpen te worden door een bouwkavel te nemen, 
een rechthoek te trekken,de hal met toilet te plaatsen 
met de woonkamer en keuken nabij. De trap naar 
boven komt vervolgens uit op een overloop met 
daar weer drie slaapkamers en een badkamer aan 
gelegen . Vervolgens wordt de gevel opgetrokken en 
waar daglicht- en luchttoetreding nodig is, worden 
gevelopeningen gemaakt. Geheel volgens de N EN 
2057. Dit is in mijn ogen de hoofd reden dat woningen in 
essentie zo op elkaar lijken en waardoor het doorsnee 
woonwijk en de doorsnee woning zo verenigbaar zijn. 

Deze constatering heeft mij in het aanlooptraject 
dusdanig geprikkeld dat ik mijn afstudeerproject hier 
aan wil wijden . Een woning te ontwerpen waarbij 
uitgegaan wordt van het ruimtelijke aspect. 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

Nu ik de woning als lijdend voorwerp heb gemaakt, zal 
ik hier onderzoek naar doen. Hoe is de woning ontstaan 
en hoe heeft het zich door de jaren heen ontwikkeld. 
Welke factoren zijn van invloed geweest op de woning 
in zijn huidige staat, maat en indeling. De woning 
wordt geplaatst in een wijk, deze wijk is van invloed 
op de woning. Hoe wordt de woning ontsloten, hoe 
is de ligging ten opzichte van de andere woningen en 
hoe is de bezonning. Omdat het zwaartepunt van mijn 
afstuderen ligt bij de architectuur van de woning is de 
keuze voor een specifieke locatie niet van groot belang 
geweest. Immers, ik ontwerp een principe dat op 
meerdere locaties toegepast moet kunnen worden. 

9 
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Des al niet te min is een locatie kiezen wenselijk, mijn 
oog is gevallen op de herstructureringswijk Orhten
Links, in 's-Hertogenbosch. Deze wijk staat op de 
agenda geherstructureerd te worden, wat voor mij 
een mooie aanleiding is om een plan voor deze wijk te 
ontwikkelen. 

De wijk Orthen-West, mijn ontwerplocatie, blijkt te zijn 
ontstaan tussen 1945-1955 door zandafgravingen in 
de Industriehaven aan de Ertveld Plas. Typerend voor 
deze wijk is de liggen van de bebouwing ten opzicht 
van het bedrijventerrein, tevens gelegen in deze wijk. 
Dit bedrijventerrein is beduidend lager gelegen dan 
de wijk Orthen-West. In de wijk is het zicht op het 
bedrijventerrein dan ook beperkt. Deze natuurlijke 
verdieping in de wijk roept echter om een andere 
invulling dan zijn huidige functie van bedrijventerrein. 
H et zou de wijk zoveel meer kunnen bieden, vooral als 
je kijkt naar het gebied rondom fort Orthen gelegen 
ten ooste van Orthen- West. De woonwijk hier omheen 
gelegen maakt dankbaar gebruik van het groen dat 
door de ligging en situering van het fort in de wijk is 
gekomen. 

Het type woonhuis die deze beide wijken kenmerkt is 
het archetypische woonhuis hierboven beschreven. 
Uit studie naar dit type woonhuis blijkt dat de 
veranderingen binnen de woningbouw nooit van 
een dergelijke aard zijn geweest om de indeling of 
beleving van de woning op zijn kop te kunnen zetten. 
Tevens kent de gevel van de massa woningbouw als 
gevolg weining vernieuwing en verandering. De studie 
ondersteunt de beweegredenen en keuze voor een 
ander ontwerpprincipe als uitgangspunt voor het 
ontwerpen van een woonhuis. 

"The interior is action and reaction of its own exterior, 
and thus has need of it." 

[Kei /chi /rie] 

Dit citaat maakte bij mij de nieuwsgierigheid naar 
Folding Architecture los. Dit type architectuur levert 
in de meeste gevallen interessante en intrigerende 
beelden en gebouwen op. 

"Fo/ding as a generative process in architectura/ design 
is essentially experimental: agnostic, non-/inear and 
bottom up." 

[Sophia Vyzovity; Folding Architecture: spatial, 
structural and organizational diagrams] 

Vergelijkbaar met de benadering van Sophia Vyzovity 
heb ik mijn ontwerpproces in een drietal transformatie 
studies opgedeeld. Aan de hand van vingeroefeningen 
met karton en papier zijn ruimten en volumen 
gecreeerd. Uit deze studies zijn vervolgens een aantal 
uitgangspunten voor een mogelijk ontwerp naar voren 
gekomen. 

Om de uitgangspunten voor een archtiectonisch 
ontwerp niet alleen aan de hand van maquettestudie's 
te verantwoorden is gezocht naar een passende 
theoretische onderbouwing. 

''[. .. ] omdat de wereld zo snel verandert dat alle 
zekerheden en vaste waarden op losse schroeven 
komen te staan, ontstaat er grote verwarring en is het 
voor het individu moeilijk zich ergens thuis te voelen. 
Vanzelfsprekende banden met een plek, met een sociaal 
milieu, met een traditie worden doorgeknipt, en dat 
brengt met zich mee dat er continu gebouwd moet 
worden aan de eigen leefwereld. Voortdurend moet 
men het eigen kader ter discussie stellen en opnieuw 
modelleren. " 

[Heynen, H., Architectuur en de kritiek van de 
moderniteit, Nijmegen: SUN, 2001, p. 17] 

De continuïteit van verandering heeft zijn weerslag op 
zeer uiteenlopende activiteiten, ik wil ingaan op het 
'eigen kader' dat de woning is. Iedere bewoner heeft 



weer andere wensen en behoeften omtrent zijn/haar 
woning. In grote lijnen is in het beeld waar de woning 
aan moet voldoen een verschuiving te onderscheiden. 
Het kader is onderhevig aan discussie en verandering 
en dient zich fiexible op te stellen. Flexibiliteit gaat zo 
tot de opgave van de architect behoren en wordt een 
gevestigd begrip in de architectuur. 

In Kader en generieke ruimte van B. Leupen wordt 
ingegaan op de fiexibiliteit in de bouw. In de ogen 
van Leupen is fiexibiliteit de keuzevrijheid binnen een 
gedefinieerd kader. Het kader bepaalt de mate van 
vrijheid die aan fiexibiliteit wordt toegekend, het kader 
is de beperking op de vrijheid. Binnen de woningbouw 
kan het kader bijvoorbeeld bestaan uit de constructie 
van het gebouw of de manier waarop het gebouw 
ontsloten wordt. 

"De Nederlandse architect John Habraken formuleerd in 
zijn boek 'De dragers en de mensen' (1961) een ingrijpend 

alternatief voor de massa woningbouw in Nederland. 

Om de individu de gelegenheid te bieden om in een 

massaal vervaardigde woning een eigen woondomein te 
maken, introduceerde hij het concept van de scheiding 

van drager en inbouw. De drager vertegenwoordigt 
de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de 
productie van de massawoning, terwijl de inbouw voor 
de individuele zeggenschap staat, zodat in miljoenen 

woningen variatie en individualiteit kon worden 

gerealiseerd". 

[ www.architectuurgeschiedenis.nl] 

De inzet is een ontwerp te maken voor een 
woningbouwproject, een architectonisch 
afstudeerproject. Gedurende de onderzoeken 
en studies ben ik tot de conclusie gekomen dat 
een architectuurproject alleen niet meer zou 
volstaat. Tijdens de maquettestudies heeft het 
stedenbouwkundige aspectgeleidelijkaan zijn intreden 
gedaan in het ontwerpproces en met het theoretische 
kader is ook interieurarchitectuur toegevoegd aan het 

ontwerpproces en de ontwerpopgave. 

Het uiteindelijke ontwerp zal illustratief zijn van het 
gegeven dat een woning niet alleen tot stand hoeft te 
komen door het tekenen van een plattegrond, maar 
dat de woning en zijn indeling ook tot stand kunnen 
komen door ruimtelijke kwaliteit, verkregen door het 
ontwerpen vanuit een volume. Het standaard denken, 
waar de woningbouwarchitectuur zich nu in bevindt, 
doorbreken en laten zien dat er meer ruimtelijke 
kwaliteiten uit de leef- en woonomgeving te halen 
valt. 

Door de keuze van benadering op drie schaalniveaus, 
respectievelijk 'Stedenbouw', 'Architectuur' en 
'Interieurarchitectuur', dienen aan alle drie de niveaus 
eisen te worden gesteld omtrent de uitwerking. Wat 
zijn de afzonderlijke uitgangspunten en eisen, maar 
misschien nog belangrijker, wat zijn de onderlinge 
verhoudingen en relaties. Ieder schaalniveau heeft 
logischerwijs andere uitgangspunten en eisen, maar 
door de onmiskenbare relaties hebben ze direct 
invloed op elkaars verschijningsvorm. H et is hierdoor 
haast onmogelijk de uitgangspunten los van elkaar te 
zien. Daarbij maak ik onderscheidt tussen de woning en 
de inpassing van de woning in het stedelijke weefsel 

De inpassing in het stedelijk weefsel en het 
ontwerpconcept dat hier aan ten grondslage ligt is 
het toepassen van een grid. Het stedenbouwkundig 
ontwerpconcept dient op meerdere locaties inzetbaar 
te zijn. De toepassing wordt stapsgewijs uiteen gezet 
en uitgeschreven. 
Voor de inpassing van de architectuur in het 
stedenbouwkundige ontwerp is het begrip Rhizome 
leidend geweest. Het is een ondergrondse beweging 
die omhoog kan komen in het stedelijk weefsel 
op bepaalde voorgeschreven momenten. Deze 
momenten zijn ontstaan doordat de omliggende 
locatie aan vernieuwing toe is en het de situatie ter 
plaatsen kan verbeteren. Wanneer deze beweging 
omhoog is gekomen wordt dit omgezet in 'Folding 

11 
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Architecture, een relatief nieuwe stroming binnen de 
architectuur. Een speelse manier van ontwerpen, die 
verrassing en spontaniteit in het ontwerpproces alle 
ruimte geeft. De vrijheid in beweging en de vrijheid in 
vormgeving sluit aan bij het ontwerpprincipe dat als 
uitganspunt is genomen. 

Aan de hand van het ontwerp van de 'drager' en de 
manier waarop deze in het stedenbouwkundige 
weefsel staat, zal een ruimtelijke invulling gemaakt 
worden. De 'inbouw' speelt hier een belangrijke rol in . 
De belangrijkste beweegredenen voor het scheiden 
van de 'drager' en de 'inbouw' zijn ontstaan door 
de gedachte de bewoner vrijheid te geven bij de 
inrichting van hun eigen woning. Inspraak te hebben 
in de plaCltsing van bepaalde functionele ruimten en 
de ligging van deze ruimten ten opzicht van elkaar en 
overige woonruimten. 

Dit heeft uiteindelijk geleidt tot een architectonisch 
ontwerp dat verwoven is in de stedenbouwkundige 
situatie waarbij de indeling en interieur van de 
woningen op een verassende manierzijn vormgegeven 
en tot stand zijn gekomen. 





· - --------
I 

I .. DEEL1 

INLEIDING & ANALYSE 

In dit hoofdstuk worden het analytische onderzoek 
beschreven op drie schaal niveaus. Respectievelijk De 
Stad, De Wijk en De Woning. 

- - - - --



INLEIDING 

Massa woningbouw, het is een bekend fenomeen. 
In Nederland worden in een razend tempo complete 
vinex-wijken, in de meeste gevallen buiten de 
stadsgrenzen, uit de grond gestampt. 

"De behoefte om te verdichten worden niet 
meer in de stad zelf gevonden. De beschermende 
verdedigingswerken hebben al lang hun functie 
verloren. [ ... ] de grens tussen de stad en landschap is 
diffuus geworden. [ ... ] De grote steden zijn ruimtelijke 
explosief geëxpandeerd en hebben enorm met ruimte 
'gemorst"'. 

[Rudy Uytenhaak; Steden vol ruimte, 
kwaliteit van dichtheid] 

Waar Rudy Uytenhaak op inhaakt is het gebrek aan 
verdichting binnen de stad. De huidige Vin ex-wijken 
worden veelal in de buitengebieden gepland, terwijl in 

de stad ruimte overschot heerst. Wanneer we slimmer 
en effectiever met onze ruimten in de stad zouden 
omgaan, voorkomen we dat we Nederland in een 
razend tempo vol bouwen. Het stedelijke weefsel zal 
het landschappelijke weefsel verdringen wanneer we 
niet ingrijpen. 

De belangrijkste factor die hieraan ten grondslag 
ligt is, dat de mensen meer woonruimten opeisen. 
Waar we het een eeuw geleden moesten doen met 
5 personen op 40m2, al dan niet uit pure noodzaak, 
bewonen wij tegenwoordig met 2,3 personen 89m2. 
Daarbij is het aantal woningen op diezelfde vierkante 
meters drastisch vermeerderd. Het totaal benodigde 
woonoppervlak is met een factor 16 toegenomen. 

"Simpel gezegd wonen half zoveel mensen in drie keer 
zo grote huizen. Wanneer die huizen dan ook nog eens 
op een tweemaal zoveel terrein staan, werkt dat door 
als: 2 x 3 x 2 = 12" 

[Rudy Uytenhaak; Steden vol ruimte, 
kwaliteit van dichtheid] 

Dat men meer en betere woonruimten eist, is een 
directe gevolg van de verbetering in de woon- en 
leefsituatie. De eisen omtrent onder andere de 
daglichttoetreding voor woonruimten zijn herzien en 
uitgebreid. De afstand tussen de woningen onderling 
werd vergroot en de eenzijde oriëntatie van de 
ondiepe woningen werd tweezijdig, waardoor diepere 
woningen konden worden gerealiseerd. 

Dit neemt niet weg dat we goed met onze ruimten om 
moeten springen . Waar men vroeger genoodzaakt was 
zich binnen de vestingsmuren te vestigen, zoekt met 
nu juist het buitengebied op. De wensen en eisen zijn 
met de tijd veranderd. Woningen zijn groter geworden, 
het aantal functionele ruimten van de woning zijn 
door de tijd heen vermeerderd. Denk hierbij aan het 
toilet of de douche. Echter bij de onderlinge relaties 
en plaatsing van de ruimten ten opzichte van elkaar, 

15 



zijn weinig veranderingen merkbaar. 

Het feit dat de plattegrond weinig vernieuwing kent, 
heeft directe zijn weerslag gehad op de gevel van de 
massa woningbouw. Een tussenwoning is duidelijk 
te herkennen aan zijn voordeur met een eventuele 
kleine gevelopening voor het achterliggende toilet, 
vaak direct naast de voordeur (figuur 01). Aan de 
andere zijde van de voordeur is een significant grotere 
gevelopening waar achter de woonkamer is gelegen, 
met zicht op de straat. Op de verdieping is de situering 
van de badkamer herkenbaar door een vaak even grote 
gevelopening als het toilet. De slaapkamers zijn te 
herkennen aan de gevelopeningen, ongeveer de halve 
grootte van de gevelopening van de woonkamer. Aan 
de achterzijde van het huis liggen respectievelijk de 
keuken en op de verdieping een tweede en in sommige 
gevallen een derde slaapkamer. 

Misschien is uit de manier waarop ik deze beschrijving 
maak enigszins mijn afkeer van deze manier van 
bouwen op te merken. Mijn afkeer richt zich vooral op 
de manier hoe de archetypische woningontworpen lijkt 
te worden. Neem een bouwkavel, trek een rechthoek, 

Figuur 0 1 : Tussenwoning 

plaats de hal met toilet, daaraan de woonkamer en 
keuken . De trap naar boven komt uit op een overloop 
met daar weer drie slaapkamers en een badkamer aan 
gelegen. Vervolgens wordt de gevel opgetrokken en 
waar daglicht- en luchttoetreding nodig is, worden 
gevelopeningen gemaakt. Geheel volgens de N EN 

2 0 57. 

Deze constatering heeft miJ In het aanlooptraject 
dusdaniggeprikkeld dat ikmijn afstudeerproject hieraan 
wil wijden. Hoe is deze ontwerpcyclus te doorbreken, 
zodat een nieuw type woning kan ontstaat. Niet het 
ontwerpen van een woning door het tekenen van een 
plattegrond en daar een driedimensionale ruimte van 
maken, maar allereerst de driedimensionale ruimte 
maken en daar de plattegrond vervolgens in tekenen . 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

De analyse in het vervolg op DEEL 1 heb ik opgedeeld 
in drie subdelen of liever gezegd schaalniveaus; 

1. De Stad, 
2. De Wijk, 

3- De Woning. 

Gezien mijn achtergrond en afstudeerrichting (AE) ligt 
het zwaartepunt van mijn afstuderen logischerwijs bij 
de architectonische uitwerking van schaalniveau 3. Nu 
heb ik, gedurende mijn afstuderen, mezelf als doel gaan 
stellen dat alle drie de schaalniveaus in elkaar moeten 
overlopen, elkaar moeten versterken, aanvullen en de 
architectuurtaal die ik voor het ontwerpprincipe van 
De Woning kies zal weergeven . Het ontwerpprincipe 
wordt dus ook op stedenbouwkundige schaal 
inzetbaar. Hierdoor zijn alle drie de schaalniveaus 
van wezenlijk belang in het uiteindelijke ontwerp, het 
afstudeerproject. 

Nu ik de woning als lijdend voorwerp heb gemaakt, zal 



ik hieronderzoek naar doen. Hoe is de woning ontstaan 
en hoe heeft het zich door de jaren heen ontwikkeld. 
Welke factoren zijn van invloed geweest op de woning 
in zijn huidige staat, maat en indeling. De woning 
wordt geplaatst in een wijk, deze wijk is van invloed 
op de woning. Hoe wordt de woning ontsloten, hoe 
is de ligging ten opzichte van de andere woningen en 
hoe is de bezonning. Omdat het zwaartepunt van mijn 
afstuderen ligt bij de architectuur van de woning is de 
keuze voor een specifieke locatie niet van groot belang 
geweest. Immers, ik ontwerp een principe dat op 
meerdere locaties toegepast moet kunnen worden . 

Des al niet te min is een locatie kiezen wenselijk, 
mijn oog is gevallen op de herstructureringswijk 
Orhten-Links, in 's-Hertogenbosch. Deze wijk staat 
op de agenda geherstructureerd te worden, wat 
voor mij een mooie aanleiding is om een plan voor 
deze wijk te ontwikkelen. Met de keuze voor een 
herstructureringswijk haak ik in op een onderwerp 
dat de laatste tijd veel besproken en bediscussieerd is, 
hoe om te gaan met probleemwijken. Slopen we deze 
wijken en verplaatsen we het probleem of richten we 
ons op het oplossen van de problemen en verbeteren 
we zo de leefsituatie in de bestaande wijk . Beide 
aanpakken hebben zijn weerslag op de stad waarin de 
wijk zich bevindt, zo ook in dit geval. 

Het laatste schaalniveau gaat in op de historie en 
ontwikkeling van De stad, 's-Hertogenbosch. Hoe 
is de ligging van mijn locatie in de stad en hoe is de 
historische achtergrond van 's-Hertogenbosch van 
invloed geweest op de vorming van de wijk Orthen
Links. 

"The interior is action and reaction of its own exterior, 

and thus has need of it." 

[Kei Ichi Irie] 

Het bovenstaande citaat heeft mij enorm gesterkt 
in de gedachte om niet vanuit een plattegrond te 

ontwerpen, maar vanuit de ruimte . Het is de leidraad 
geweest voor de zoektocht naar een architectuurtaal 
die aansluit bij; 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

De zoektocht die hierna volgde en het uiteindelijk 
gekozen ontwerpprincipe, zal in DEEL 2 uitgewerkt en 
beschreven worden . Ten slotte gaan DEEL 3 en DEEL 4 
in op het uiteindelijke ontwerp. 
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DE STAD 

GESCHIEDENIS 

Aan het einde van de 12e eeuw ontstond op een 
hoger gelegen zandrug, waar de Dommel en de Aa 
samenvloeien in de Dieze, een nederzetting (figuur 

Figuur 01: 'Gezicht o p de markt ' anno 189 3 _ Jacq ues Carabain 

01). 

Spoedig werd de jonge stad versterkt door een stenen 
stadsmuur. Echter, nog voor de eerste ommuring 
gereed was, werd buiten de stadsmuur op het lager 
gelegen omringende gebied gebouwd. Dit gebied 
moest vanwege zijn natte karakter watervrij gemaakt 
worden. Dit werd bereikt door een stelsel van greppels 
te graven, die het water afvoerden naar de rivieren de 
Dommel en de Aa, en het gebied samen met de eerste 
vesting op te hogen. Binnen de stadsmuren ontstond 
zo een stelsel van gegraven greppels dat achter de 
huizen liep, de Dieze . Om de tweede vesting te kunnen 
bescherming werd een tweede stadsmuur gebouw 
(figuur 02). Vanaf 1360 was de nieuwe muur zover 
gereed, dat de eerste stadsmuur haar verdedigende 
functie verloor en ontmanteld kon worden. 

De stad bleef echter groeien en veroorzaakte een 
nijpend ruimte tekort dat zoveel mogelijk werd 
opgevangen door huizen en andere gebouwen over de 
Dieze te bouwen. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in 
een uniek stelsel van ondergrondse waterstromen dat 
in 1970 ternauwernood aan een demping ontsnapte. 

De vestiging, 's-Hertogenbosch, bestond niet 
alleen uit de versterkte stad. Minstens zo belangrijk 
waren de forten in de omgeving. Enkele van deze 

forten, waaronder Fort Orthen " bewaakten de 
toegangswegen naar de stad, die gelegen waren op de 
hogere gronden. Andere versterkingen beschermden 
de sluizen die de inundatie 2 van lagere gronden 
mogelijk maakten. 

In de negentiende eeuw vonden er grote veranderingen 
plaats in de ruimtelijke structuur van 's-Hertogenbosch, 
in 1874 werd de vestingstatus opgeheven. 

Met het verlies van zijn vestingstatus kon er buiten 
de stadsmuren gebouwd worden. Dit was een 
welkome ontwikkeling, aangezien 's-Hertogenbosch 



uit zijn voegen barstte. Echter door de slechte 
waterstaatkundige situatie kon de stad geen plannen 
ontwikkelen voor uitbreiding buiten de wallen, de 
stad werd nog altijd door een nat en lager gelegen 
gebied omringd. Uitbreiding van de stad was hierdoor 
onmogelijk. Het gebied zou allereerst meters 
opgehoogd moeten worden alvorens er gebouwd 
kon gaan worden. Mede dankzij de ontwikkeling van 
stoomgraafwerktuigen en het railtransport van grote 
hoeveelheden zand waren de technische middelen 
aanwezig om een dergelijke ophoging te realiseren. 
Men stelde voor een nieuw station te bouwen en het 
terrein tussen spoor en Dommel voor woningbouw 
te bestemmen. Het zand voor de ophoging werd per 
spoor aangevoerd uit Vught, waar zo de Ijzeren Man 
ontstond. Rond 1900 werd de eerste uitbreidingswijk 
met de veelzeggende naam 't Zand gebouwd. 

Toen 't Zand omstreeks 1910 was volgebouwd, ging 
men plannen opstellen voor nieuwe wijken. Ten 
noordoosten van de binnenstad werd de wijk De 
Muntel aangelegd. Ten oosten van De Muntel werden 
in opdracht van de gemeente een tweetal kleine 
wijken opgetrokken. Ongeveer gelijktijdig werd aan 
de zuidoost zijde van de stad een aanvang gemaakt 
met de bouw van een villawijk. Rond 1930 werden 
plannen ontwikkeld voor nog twee nieuwe wijken, de 
Vliert en de Graafseweg-Oost. In 1931 werden beide 
terreinen opgehoogd waarbij gebruik gemaakt werd 
van zand afkomstig van normalisatiewerken aan de 
Maas. Ten gevolge van het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog is het grootste deel van de bebouwing 
pas na de oorlog gerealiseerd. 

Footnote 
1) Fort Orthen is een verdedigingswerk in de wijk Orthen in 
de gemeente 's-Hertogenbosch. Fort Orthen moest de stad 
's-Hertogenbosch vanuit het noorden verdedigen. Fort Orthen werd 
na het Beleg van 's-Hertogenbosch gebouwd, rond 1630. In 1966 
wordt de gemeente 's-Hertogenbosch eigenaar van het fort. 
2) Bij vijandelijkheden werden delen van het omringende land onder 
water gezet, wat haar de bijnaam 'de Moerasdraak' bezorgde. 

Figuur 02 : 1e en 2e vestigingsmuur 

Figuur 03: vestiging 's·Hertogenbosch 1795 

Figuur 04: vestiging 's-Hertogenbosch 1886 
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ANALYSE 

In figuur 01 is goed te zien dat 's-Hertogenbosch voor 
een groot gedeelte uit industriegebied bestaat. Dat 
de stad een arbeidersverleden heeft is dan ook niet 
vreemd, maar dat de stad zijn industriële verleden 
vooral door zijn ligging aan de Dommel, de Dieze en 
de Aa te danken heeft, is misschien minder bekend. 
's-Hertogenbosch is een havenstad, het belangrijkste 
industriegebieden is namelijk gelegen aan de 
industriehaven aan de Ertveld Plas. 

Wan neerwe naardeontwikkelingvan 's-H ertogen bosch 
als woonstad gaan kijken, zien we dat de stad zich 
vooral naar het noorden toe heeft uitbreidt. Het 
natuurrijke gebied ten zuiden van de stad wordt 
zoveel mogelijk vermeden als bouwgrond, al dreigt de 
stadsgrens van Vught steeds dichterbij te komen. Dit 
gebied, gelegen achter de zuidwal, voorziet de stad 
van een uitgebreid wandel- en natuurgebied waar 
men de stad kan ontvluchten. 

Op deze locatie is de historie van de stad nog steeds 
te herkennen, de zuidwal is nog steeds aanwezig 
en de omliggende gracht is nog goed te herkennen. 
De gracht staat hier nog steeds in verbinding met 

Figuur 01 : Functiekaart 's-Hertogenbosch 

de binnenwateren in de stad, of liever gezegd met 
de Binnendieze. Uit de historie van de stad blijkt 
dat water een bepalende rol heeft gespeeld in zijn 
ontwikkeling. Het was een belangrijk onderdeel van 
de vestigingsstad 's-Hertogebosch, het heeft hier zijn 
bijnaam 'de moerasdraak' aan te danken. Nog steeds 
is het een waterrijke stad, kijkend naar de vele stromen 
en plassen gelegen in de stad. 

In het hoofdstuk hierboven is al enige aandacht 
besteed aan de ontwikkeling van de woningbouw 
van 's-Hertogenbosch. Er is enigszins ingegaan 
op de ontwikkeling van de stad door middel van 
zandafgravingen om de noodzakelijke ophogingen 
van delen van de stad te kunnen realiseren. In de 
volgende figuren zal in chronologische volgorde 
duidelijk worden in welke mate deze zandafgravingen 
en transporten hebben bijgedragen aan de groei en 
ontwikkeling van de stad. 

Er werd al verwezen naar het ontstaan van de Ijzeren 
Man in Vught door zandafgravingen, noodzakelijk 
voor de ontwikkeling van de wijk 't Zand (figuur 02). Uit 
de kaarten blijkt dat ook in de stad zelf verschillende 
zandafgravingen hebben plaatsgevonden, waardoor 
er in de stad en in de directe omgeving van de stad 
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verschillende plassen zijn ontstaan . Het ontstaan 
van deze groene gebieden hebben in grote mate 
bijgedragen aan het groene karakter van de stad . 
Het water heeft door de eeuwen heen een grote 
rol gespeeld, deze ontwikkelingen dragen daar in 
positieve zin aan bij. 

De wijk Orthen-West, mijn ontwerplocatie, blijkt te 
zijn ontstaan tussen 1945-1955 door zandafgravingen 
in de Industriehaven aan de Ertveld Plas (figuur 04). 
Typerend voor deze wijk is de liggen van de bebouwing 
ten opzicht van het bedrijventerrein, tevens gelegen in 
deze wijk. Het hoogteverschil is hier duidelijk zichtbaar, 
hierover later meer. 

Plassen zijn niet de enige waterhuishoudingen die 
zich in de stad bevinden, de Binnendieze is al reeds 
genoemd. De gegraven greppels en kanalen, van 
oudsher gebruikt als open riool, zijn tegenwoordig 
beschermd stadsgezicht. Hoewel een deel van de 
Binnendieze verloren is gegaan, is een groot deel in 
ere hersteld . De Binnendieze vormt een nieuwe laag 
in de stad, een tweede niveau dat voor een uniek 
stelsel van doorgangen en doorkijken heeft gezorgd. 
Wanneer men zich op de Binnendieze begeeft waan je 
jezelf in een andere, zeer waterrijke en rustgevende, 
omgeving. 

De groei van de stad heeft er voor gezorgd dat de 
Binnendieze op verschillende plekken onder de 
bebouwing door gaat, wat het mystieke karakter van 
dit unieke stelsel van waterwegen, zeer ten goede 
komt. De stad li jkt zich hier op een hele andere manier 
te uiten. Niet het drukke van de stad, maar de stilte 
en de rust van de natuur. Op sommige momenten 
wordt de connectie van de stad met zijn Binnend ieze 
gemaakt, wanneer er als het ware een plein ontstaat, 
weliswaar op het water, door de om kluistering van 
bebouwing. Het biedt de woningen, die hieraan 
gelegen zi jn, de mogelijkheid tot een balkon en een 
aangenaam te benutten buitenruimte. Hier heerst de 
rust van een buitengebied. 

Figuur 02: ontstaan wijken 's-Hertogenbosch 1800-1 900 

21 

Figuur 03 : ontstaan wijken 's-Hertogenbosch '900- ' 945 
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Figuur 04 : ontstaan wijken 's- Hertogenbosch 1945-1955 



Figuur 05: ontstaan wijken 's-Hertogenbosch 1955-1970 
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Figuur 06: ontstaan wijken 's-Hertogenbosch 1970-heden 

Figuur 07 : Binnendieze 

Op deze spaarzame momenten wordt de Binnendieze 
weer even onderdeel van het stadse leven. Over 
het algemeen lijkt het stadsleven zich weinig aan te 
trekken van deze bewegende en groene route door 
de stad. Het is in mijn ogen bijzonder dat deze twee, 
zo verschillende werelden, in harmonie naast elkaar 
kunnen zijn (figuur 07). De indrukken van beiden 
zouden niet zijn wat ze zijn zonder het bestaan en 
de toevoeging van de ander. De connectie tussen 
beiden maakt het tot een bijzonder en welverdiend 
beschermd stadsgebied. 

AAN DACHTSPU NTEN 

De Binnendieze is een inspiratie geweest voor mijn 
ontwerp, de gelaagdheid van de stad 's-Hertogenbosch 
heeft mij zeer geïntrigeerd. Aan de ene kant het 
straatniveau, waar de bruisende stad geheel tot zijn 
recht komt. Aan de andere kant het lager gelegen 
waterniveau, de Binnendieze, de rustige en groene 
aderen van de stad die af en toe haar aanwezigheid 
kenbaar maakt, maar over het algemeen de rust 
zelve is en blijft. De bebouwing van de stad en 
zijn waterhuishouding, de twee delen die samen 
's-Hertogenbosch tot een interessante en rijke stad 
maken. Gelaagdheid is op zich een interessant begrip 
en ik verwerk het dan ook graag in mijn ontwerp. Aan 
de ene zijde het stadse en aan de ander het groene 
karakter door de hele stad voelbaar en zichtbaar 
aanwezig. Gelijk als de Binnendieze en de stad 
's-Hertogebosch streef ik naar een juiste verhouding 
en relatie tussen beiden, zo dat ze elkaar versterken 
en aanvullen. 
Het tweede punt van interesse is, hoe de 
waterhuishouding heeft bijgedragen aan de 
hoogteverschillen in de stad. Uit de analyse is al 
enigszins naar voren gekomen dat bepaalde wijken of 
delen van wijken zijn opgehoogd, waarbij andere delen 
gelaten zijn voor wat ze naar alle waarschijnlijkheid 
van oudsher waren. Hoogteverschillen spelen 



hierdoor een rol in de stad en ook dit onderdeel wil ik 
graag verwerken in mijn ontwerp voor de wijk Orthen
West. In deze wijk is een duidelijke verschil in hoogte 
aanwezig en dit grijp ik graag aan om hier op voort te 
borduren en het naar mijn hand te zetten. Hoe ik het 
voor ogen heb en dat het in het voordeel van de wijk 
kan werken. 

DE WIJK 

GESCHIEDENIS 

Mijn plangebied betreft het westelijke gedeelte van 
het voormalige dijkdorp Orthen. Niet exact te bepalen 
is de locatie, waar het domein Orthen ontstaan is. Het 

domein werd in het jaar 815 voor het eerst vermeld. 
Toen werd er gesproken van villa Orthen, wat zich 
vanuit het Latijn laat vertalen in Landgoed Orthen. 

Vanaf de 1ge eeuw hoorde Orthen bij de gemeente 
's-Hertogenbosch, maar was op enkele punten een 
zelfstandige gemeenschap. Tegenwoordig is Orthen 
geheel in het stadslichaam van 's-Hertogenbosch 
opgenomen en vormt Orthen het oudste deel van 
's-Hertogenbosch-Noord. 

De oorspronkelijke dijkstructuur van Orthen is nog 
steeds herkenbaar. De belangrijkste historische 
bebouwing ligt als lintbebouwing langs het oude 
dijklichaam Orthen en de Engelsedijk. Het voormalige 
fort Orthen lag ook langs dit dijklichaam. Het 
dijklichaam kenmerkte zich door zijn kronkelige 
verloop, de beperkte bebouwing en verhoogde 
ligging ten opzichte van zijn omgeving. Een groot 
deel van de bebouwing aan de weg Orthen heeft 
nog steeds dit historisch karakter, dat zich kenmerkt 
door het individuele karakter en de diversiteit in 
architectu urstijlen. De bebouwing bestaat voo rnamelijk 
uitvrijstaande, overwegend haaks op de dijk gebouwde 
woonhuizen en boerderijen, afgewisseld met enkele 
kleinschalige bedrijfsgebouwen, ontstaan tussen circa 
1850-1950. De woningen worden over het algemeen 
gekenmerkt door een baksteenarchitectuur en een 
zorgvuldige detaillering. De woningen aan de dijk zijn 
hoofdzakelijk grondgebonden, wat passend is bij het 
bebouwingskarakter van deze woningen. 

Tussen de historische bebouwing is na 1950 her en der 
nieuwbouw gepleegd. De nieuwbouwvoegtzich op een 
goede manier in dit historische karakter. Echter, door 
de aanleg van de Hambakenweg is de continuïteit van 
de lintbebouwing verstoord. Om verdere degradatie 
te voorkomen is een gedeelte van de oorspronkelijke 
dijk Orthen, het gedeelte ten westen van het spoor, 
in 1990 aangewezen als gemeentelijk beschermd 
stads-/dorpsgezicht. Motivering van de aanwijzing 
van dit gebied als gemeentelijk beschermd stads-I 
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dorpsgezicht is gebaseerd op het cultuurhistorische 
inventarisatierapport: De kerkdorpen en het noordelijke 
Buitengebied. 

Hierin is de volgende passage opgenomen: 

"Afgescheiden van de rest van de nederzetting ligt ten 
westen van de spoorlijn de oude kern van Orthen, met 
een karakteristiek straatbeeld. Dit karakteristieke beeld 
is echter grotendeels afhankelijk van het totaalbeeld van 
de deels haaks, deels evenwijdig gelegen woningen en 
vroegere boerderijen. De meeste gebouwen zijn immers 
door verbouwingen sterk gewijzigd. De achtergevels 
aan de zijde van de spoorlijn zijn eveneens markant. 
Van grote betekenis is tevens het witgeschilderde 
complex van het neoromaanse klooster met voormalige 
pastorie." 

In het gebied dat is aangewezen als gemeentelijk 
beschermd stadsgezicht mag uitsluitend sloop van 
bebouwing plaatsvinden middels een sloopvergunning 
op basis van de Monumentenverordening. 
Hieraan kunnen voorschriften worden verbonden 

ter voorkoming of beperking van schade aan 
het betreffende stadsgezicht. Ook mag een 
sloopvergunning worden geweigerd indien door de 
sloop het beschermde stadsgezicht wordt geschaad. 

Na detweede wereldoorlog werd achter het historische 
lint, tussen de weg Orthen en het spoortraject 
's-Hertogenbosch-Utrecht, mijn plangebied de 
woonwijk Orhten-Link ontwikkeld. 

Aangezien mijn plangebied directgrenst aan het Dijklint 
Orthen, gemeentelijk beschermd stadsgezicht en 
daarom opgenomen in een zo genoemde ordenkaartl, 
vond ik het nodig hier kennis van te nemen om hier 
met respect mee om te kunnen gaan (figuur 02). 

Voor de architectonische kwaliteiten van aanwezige 
gebouwen zijn de volgende categorieën op de 
ordenkaarten opgenomen: 

• 1ste orde: 
Beschermde (rijks- en gemeentelijke) 
monumenten, panden met monumentale 
architectuur en panden met een nadrukkelijke 
architectonische verbijzondering 

• 2de orde: 
Panden met architectonische meerwaarde en 
panden met een architectuur die kenmerkend 
is voor de betreffende periode 

• Indifferente architectuur 

De stedenbouwkundige kwaliteiten in de wijken zijn 
geordend in zones: 

• Zone A: 
Beschermde (rijks- en gemeentelijke) stads- en 
dorpsgezichten 

• Zone B: 
.'" • Zones die in cultuurhistorische zin een 

stedenbouwkundige meerwaarde hebben 
Figuur 02: Ordekaart 



Wanneer je goed naar de opbouw van de wijk Orthen
Links kijkt valt vrijwel meteen op dat de bebouwing 
beduidend hoger is gelegen dan het bedrijventerrein 
ten zuiden van de woonwijk. Dit deel van de wijk is 
waarschijnlijk opgehoogd naar de hoogte van het 
historische lint om onderlopen te voorkomen, wat ook 
het hoger gelegen treintalud verklaard. Waarom het 
hedendaagse bedrijventerrein tussen het treintalud 
en de woonwijk niet mee opgehoogd is, is niet geheel 
duidelijk. In dit lager gelegen gebied zijn een aantal 
watergleuven ontstaan die het bedrijventerrein 
omsluiten . Deze sloten zijn destijds waarschijnlijk 
aangebracht om stijgingen in het grondwater op te 
kunnen vangen. Het gaat hier waarschijnlijker om 
vruchtbare grond, wat de situering van de moestuinen 
in dit gebied verklaard. Deze zone is de enige groene 
zone van de wijk. Aan de westkant van de woonwijk 
zijn niet alleen moestuinen geplaatst, in dit gebied zijn 
ook een jeugdhonk met speelterrein gelegen. 

Overige speelgelegenheden zijn in de woonwijk te 
vinden. In de nabijheid van het jeugdhonk, tussen de 
Orthensedonk en de Margarethelaan, is een plein met 
speeltoestellen gelegen. Door de wijk heen zijn her en 
der nog enkele speeltoestellen geplaatst. De situering 
van deze laatste zijn echter van slechte kwaliteit, ze 
bevinden zich op het trottoir direct naast doorgaande 
straten. Het lijkt enigszins te verklaren waarom deze 
speelgebieden nagenoeg niet gebruikt worden. De 
moestuinen daarentegen staan in volle bloei. 

Footnote 
1) Vanuit cultureel en historisch oogpunt gezien is niet alles 
van evenveel waarde: sommige straten en panden hebben een 
langere historie, hebben een bijzondere schoonheid en/of zijn 
uniek en kenmerkend voor een bepaalde periode. Bij toekomstige 
ontw ikkelingen is het van belang om hier zorgvuldig mee om 
te gaan. Al s hulpmiddel zijn zogenaamde ordenkaarten van de 
architectonische en stedenbouw kundige kwaliteiten opgesteld . 
De kracht van de kaarten ligt in de samenhang tussen architectuur 
enerzijds en stedenbouw anderzijds. De ordenkaarten hebben een 
signalerende functie. Op het moment dat het voornemen bestaat 
om ingrepen in de bebouwde omgeving van de wijk te doen 
plaatsvinden, is er inzicht in de aanwezigheid van panden met een 
bijzondere of monumentale architectuur. 

ANALYSE 

In en om Orthen is een verscheidenheid aan functies 
aanwezig (figuur 01). In de directe nabijheid van 
de wijk Orhten West bevinden zich meerdere 
industriegebieden. Het bedrijventerrein van de 
Weener Groep, gesitueerd aan de zuidkant van de 
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Figuur 01 : Functiekaart Orthen· Links 
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Figuur 02: Spoortalud 
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Figuur 03 : Omliggende wegen 

wijk, is direct naast de woonwijk gelegen. Echter, 
door zijn verlaagde ligging is het bedrijventerrein in 
mindere mate zichtbaar. Het industriegebied gelegen 
aan de zuidkant van de wijk heeft een belangrijkere 
functie. Op dit terrein zijn tevens enkele supermarkten 
en andere voorzieningen gevestigd. De wijk leunt voor 
zijn dagelijkse voorzieningen op dit bedrijventerrein. 
Andere functies die niet direct iets voor de wijk kunnen 
betekenen, maar wel mogelijkheden tot activiteiten 
bieden zijn de sportvelden in de Edelstenenbuurt en 
de Sporthaven aan de Ertveld Plas. Door de nabijheid 
van beide functies zouden ze van betekenis kunnen 
zijn voor de wijk. Dit geldt ook voor het voormalige 
Fort Orthen, waar nu enkele culturele activiteiten 
in ondergebracht zijn. AI deze functies zijn niet van 

belang voor de wijk op dagelijkse basis, maar het biedt 
des al niet te min mogelijkheden tot activiteiten. 

Door de aanduiding van de functies van de gebouwen 
die in de wijk aanwezig zijn, komt goed naar voren 
dat de woonwijk aan de noord-oost zijde door het 
historische lint en industriële gebouwen wordt 
omkaderd. De wijk wordt aan deze zijde afgeschermd 
van zijn omgeving en is duidelijk als achtergebied 
te beschrijven. Daarbij komt de inkadering aan de 
zuidkant door het bedrijventerrein van de Weener 
Groep en dan is er nog het spoortalud (figuur 02) 
die de wijk naar het oosten afschermt. De woonwijk 
is te vergelijken met een eiland, geheel afgezonderd 
van zijn omgeving. Wat tevens betekend dat de wijk 
zich alleen naar binnen toe kan uitbreiden door het 
bedrijventerrein te beslaan of door verdichting in 
de wijk, wat gezien de huidige staat van bebouwing 
en openbare ruimte in de wijk, niet de gewenste 
voordelen zal opleveren. 

Zoals hierboven al is aangegeven snijden zowel het 
spoor als de 3 omliggende wegen, Zandzuigerstraat, 
Ortenseweg en Orthen, de wijk af van zijn omgeving 
(figuur 03). Het knooppunt van de Zandzuigerstraat 
en de Orthenseweg, samen met de commerciële 
bebouwing aan de Orthensweg zorgen daarbij aan 



de zuid- en oostkant van de wijk voor een visuele 
barrière. De wijk ligt er als het ware achter verborgen. 
De verhoogde ligging van het spoortalud zorgt er 
ook voor, dat de visuele verbinding naar het westen 
toe beperkt wordt, dit is niet geheel negatief. Aan de 
andere zijde ligt hier tussen de Zandzuigerstraat en de 
weg Orthen, over de gehele lengte, bedrijventerrein. 
Het huidige karakter van de wijk is erg naar binnen 
gekeerd. Kijkend naar zijn directe omgeving is dit niet 
geheel onbegrijpelijk. Echter de directe omgeving 
biedt ook kansen, neem het gebied rondom Fort 
Orthen of het buitengebied ten noord-westen van het 
spoor aan de Ertveld Plas. 

Het bedrijventerrein van de Weener Groep ligt 
beduidend lager dan de woonwijk (figuur 04). Het 
water dat het bedrijventerrein omringt heeft, buiten 
het feit dat het water het aanzicht van het terrein 
aantrekkelijker maakt, naar alle waarschijnlijkheid 
vooral een functionele reden. Het is bekend dat 
's-Hertogenbosch van oudsher een drassig gebied 
was, vandaar de aanwezigheid van het water in dit deel 
van de wijk. Dat het bedrijventerrein lager gelegen is 
geeft het de wijk wel dat beetje extra . In de wijk is het 
zicht op het bedrijventerrein ook beperkt, mede door 
het groen dat het bedrijf omringt. Deze natuurlijke 
verdieping in de wijk roept echter om een andere 
invulling dan zijn huidige functie van bedrijventerrein. 
Het zou de wijk zoveel meer kunnen bieden, vooral 
als je kijkt naar het gebied rondom fort Orthen. De 
woonwijk, hier omheen gelegen, maakt dankbaar 
gebruik van het groen dat door de ligging en situering 
van het fort in de wijk gekomen is. 

In het bovenstaande hoofdstuk is het Historische 
Lint al aan bod gekomen. Het beperkt enigszins de 
bouwmogelijkheden in de wijk en zorgt samen met de 
weg Orthen voor een barrière. Echter, deze barrière 
is van een andere orde dan de commerciële functies 
aan de Orthenseweg (figuur 05), mede door de 
bouwhoogte en schaal van de laatst genoemde. Het 
Historische Lint, de naam zegt het al, verteld iets over 

Figuur 04 : Hoogtelijnen 
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Figuur 05 : Commerciele functies 



Figuur 06 : Ontsluiting 
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Figuur 07 : Knooppunten 

de historie en het verleden van deze wijk, hoe Ort hen 
ontstaan is en het verteld iets over het karakter van de 
wijk dat het van oudsher meedraagt. Het aangezicht 
van de wijkaan deze rand is aangenaam en uitnodigend. 
Aan deze zijde zou openheid naar de achterliggende 
wijk en bebouwing een logische ontwerpstap zijn, 
mede door het kleinschalige en uitnodigende karakter 
van deze rand. 

De voorgaande informatie gaat vooral in op hoe de wijk 
zich ten opzichte van haar omgeving verhoudt, nu wil 
ik graag inzoomen op de woonwijk zelf. Het artikel uit 
het Brabants Dagblad van 15 januari (bijlagen) geeft al 
enigszins aan wat de plannen van de gemeente voor dit 
gebied zijn. Reeds eerder heb ik mijn mening omtrent 
herstructurering van wijken kenbaar gemaakt. Dat 
neemt niet weg dat deze wijk toe is aan een nieuwe 
aanpak, met een tekstuele toelichting en bijgevoegde 
figuren tracht ik duidelijk te maken wat mijn visie 
omtrent dit probleemgebied is . 

Na, meerdere bezoeken, aan de wijk heb ik 
geconstateerd dat er een aantal momenten in de 
wijk aanwezig zijn die voor wroeging zorgen (figuur 
07), waarvan moment 03 de minst interessante is. 
De overige momenten hebben allemaal een duidelijk 
karakter, bieden mogelijkheden ter verbetering en 
deze vier momenten zullen hieronder kort beschreven 
en toegelicht worden. 

Gebied 01 is een groene zone waar geen duidelijke 
functie aan is verbonden. Het is op het eerste 
gezicht een grasveld, maar door de ligging en 
mate van verwaarlozing wordt er weinig tot geen 
gebruik van gemaakt. Het lijkt nu dienst te doen als 
hondenuitlaatveld, terwijl er verscheidene blokken 
met woningen op uitkijken en het voor deze woningen 
wel degelijk potentie heeft. 

Gebied 02 is een plein dat gelegen is tussen de 
bebouwing. Vanuit de achtertuinen is het te bereiken 
en via een aantal gangen tussen bouwblokken in. 



Het is een duidelijk achtergebied met wederom geen 
duidelijke functie. Zicht vanaf de straat is er nauwelijks 
waardoor er nagenoeg geen toezicht is op wat er 
zich hier afspeelt, nu lijkt het vooral dienst te doen 
als grof vuil opslag. De geringe toezicht maakt dit een 
broedplaats voor problemen en ongewenste situaties 
en staat dan ook hoog op de agenda om aangepakt te 
worden. 

Gebied 04 is een speelplein omgeven door 
bouwblokken. Hier is wel een duidelijke functie aan 
toegekend. Om het gehele plein staat een hekwerk 
van 'n meter hoog, om het kinders peel plaats op het 
plein af te schermen van de geparkeerde auto 's en de 
omliggende straten. Het moet natuurlijk voorkomen 
dat spelende kinderen op straat rennen tijdens hun 
spel, hoewel het wegens veiligheidsoverwegingen 
puur noodzakelijk is doet het de sfeer en uitstraling 
van het plein geen goed. Het is weinig uitnodigend en 
de keren dat ik aanwezig was heb ik geen spelende 
kinderen mogen aanschouwen. Daar komt nog bij 
dat de schaal en indeling van het plein verre van 
ideaal is. Groen is er niet aanwezig en alles is uit steen 
en beton opgetrokken, geen interessante en fijne 
speelomgeving voor kinderen . De hardheid van de 
gebruikte materialen is te overheersend, kinderen 
moeten kunnen wroeten in de aarde, kuilen graven 
om te knikkeren of verstoppertje kunnen spelen in de 
struiken. 

Gebied 05, hier domineren de commerciële gebouwen 
het straatbeeld. De schaalsprong tussen de woningen 
aan de ene kant en deze gebouwen aan de andere 
kant is te groot en ongemakkelijk. Het werpt letterlijk 
en figuurlijk een schaduw over dit deel van de wijk, 
de kleine schaal van de woningen tegenover de grote 
schaal van de winkels en bedrijven. Dit moment is ook 
het eerste wat men van de wijk te zien krijgt, de eerste 
mogelijkheid van de wijk om zich te presenteren . Deze 
kans wordt geheel ontnomen door de commerciële 
functies. 

Figuur 08 : Richting Knooppunten 

29 

Figuur 09 : Ontw erpgebieden 
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Uitgaande van deze momenten ontstaan er een 
viertal mogelijke situaties voor verbetering, met het 
gegeven dat het bedrijventerrein Weener Groep gaat 
verdwijnen biedt dit kansen voor de woonwijk. 

AANDACHTSPUNTEN 

Wanneer ik door zou gaan op de constatering dat 
het lager gelegen bedrijventerrein verdwijnt en het 
een van nature groen en waterrijk gebied is dan 
zou de volgende stap zijn, de benoemde gebieden 
te verbinden met het groene gebied dat op een 
natuurlijke manier zou ontstaat na de verwijdering 
van het bedrijventerrein (figuur 08). Zo ontstaat een 
eerste aanzet tot een plangebied en momenten waar 
ingegrepen kan worden (figuur 09). Het ontstaan 
van deze groene zone in de wijk biedt tevens 
mogelijkheden. Denk hierbij aan het verbinden van 
deze zone met het groene gebied ten noorden van de 
Ertveld Plas . 

Bij de invulling van de bovengenoemde 
probleemgebieden is het verstandig mee te nemen 
dat de woonwijk besloten ligt. Door de beperkte 
relatie met zijn directe omgeving zal de kwaliteit 
van de invulling zodanig moeten zijn dat het de wijk 
optilt en verbetert . Dit is natuurlijk een logische 
ontwerpstap, maar hier des te belangrijker vanwege 
de geïsoleerde ligging van de woonwijk. De invulling 
moet iets toevoeging aan de wijk, het moet het geheel 
net dat beetje extra geven, omdat het hiervoor niet op 
zijn omgeving kan leunen. 

Daarbij biedt het aanwezige hoogteverschil in de 
wijk, tussen het bedrijventerrein en de woonwijk, 
mogelijkheden voorverbijzondering. Deze gelaagdheid 
in hoogte kan een interessante ingang zijn voor het 
ontwerpprincipe voor deze locatie. Dit versterkt 
tevens de keus voor gelaagdheid aangehaald in het 
voorgaande hoofdstuk, de stad. Het concept voor 

deze dubbele gelaagdheid kan nu op een praktische 
manier vertaald worden en invulling krijgen. 



DEWONING 

GESCHIEDENIS 

"Op veel plaatsen in Nederland worstelen bestuurders 
en bewoners met de erfenis van de naoorlogse 
bouwhausse. Wijken die ooit de belofte van sociale 

harmonie en individuele ontplooiing belichaamden 

lijden nu onder verpaupering en desintegratie. Sloop, 
gevolgd door eigentijdse nieuwbouw, lijkt de enige 
remedie. Maar is dit werkelijk de ultieme strategie? Of 
zijn er alternatieven die meer recht doen aan de sociale 

ambities van het oorspronkelijke ontwerp?" 

[Symposium United Minds] 

"Het heeft naar mijn inziens geen zin om grootschalige 

nieuwbouw te plegen; of liever gezegd de 
probleemwijken weg te bouwen. Ten eerste verliest je 

hierdoor juist het karakter van de wijk en ten tweede 

zal het oorspronkelijke probleem ergens anders in de 
wijk weer opduiken. We moeten de problemen juist 

aanpakken en oplossen in plaats van ze simpelweg te 

verplaatsen." 

[Prof. P. Hooimeijer of Human Georgraphy and 

Planning, Utrecht University] 

De woonhuizen van de vorige eeuw lijken nog sterk 
op het gros van de woningen van vandaag (figuur 01). 
Dat er door de jaren heen zo weinig veranderd is, is 
hoofdzakelijk veroorzaakt door een conservatieve 
instelling van bouwbedrijven, ondernemers, beleggers 
en verhuurders. Wanneer je buiten het standaard 
stramien gaat bouwen en ontwerpen, weet je niet 
wat de potentiële koper of huurder er van zal vinden. 
Er zullen dus risico's genomen moet worden en dat 
maakt een ongebruikelijke plattegrond of constructie 
hoogstwaarschijnlijk duurder en minder gewild. 

De woonsituatie in de 1ge eeuw liet zeer te wensen 
over. De meest gebruikelijke woonvorm, al sinds de 
middeleeuwen, was de arbeiderswoning die voor de 
verhuu rwerd gebouwd. Dit eengezins rijenhuis bestond 
aanvankelijk uit één enkele ruimte voorzien van een 
pannendak. Door de stijgende groei van de bevolking 
en een werkgelegenheid die niet evenredig met deze 
stijging mee groeide, ontstond er veel armoede en dan 
voornamelijk onder de arbeidersklasse. Er moesten 
alternatieve woonvormen gevonden worden. 

Deze samenloop van omstandigheden hebben 
hoogstwaarschijnlijk het ontstaan van de onder
en bovenhuizen (figuur 02) doen veroorzaken. 
Door de nijpende situatie werden het boven- en 
onderhuis nog eens per verdieping opgedeeld in twee 
eenkamerwoningen, rug-aan-rug. Het meest trieste en 
zorgwekkende woontype was echter de woonkelder, 
die al sinds de 16e eeuw gebouwd werd. Hier kwam 
vaak geen verse lucht of natuurlijk daglicht binnen 
en vormde daardoor een ernstige bedreiging voor de 
gezondheid van zijn bewoners. 

Wanneer we naar de indeling van het eengezins 
rijenhuis (figuur 03) van de 1ge eeuw kijken, kwam het 
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Figuur 01: Ontwikkeling oppervlak arbeiderswoning 
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Figuur 02: Bovenwoning 1865 & Onder- en Bovenwoning 1902 

Figuur 03: Eengezins rijenhuis 1899 

brede- en smalle beuk type veruit het meeste voor. 
In de 18e eeuw was de suite met dubbele deuren 
tussen de voor- en achterkamer in de brede beuk 
en de keuken, de trap en de gang in de smalle beuk 
ontstaan. Gebruikelijk was dat de trap in het midden 
lag, waardoor er op de volgende verdieping een 
gang ontstond met daaraan gelegen de kamers, een 
vorm die we in de huidige woningbouw nog steeds 
terugzien. In sommige andere huizen is de trap nog 
aan het eind van de gang gesitueerd. 

Over het algemeen verschillen de woningen van de 
1ge eeuw niet veel van die van de 18e eeuw. Alleen 
mogen we een grote verandering daarbij niet over het 
hoofd zien. Namelijk dat de keuken en de wc in de 1ge 
eeuw als aparte ruimten werden opgenomen in de 
plattegrond. 

ANALYSE 

Niet alleen in grootte is de woning, in dit geval 
de arbeiderswoning, veel veranderd. Maar zoals 
hierboven al is besproken is, in de indeling en aanwezig 
van functie en het aantal ruimten in de woning, veel 
vooruitgang geboekt. 

Toen het smalle- en brede beuk woontype zijn 
intreden maakte had dit zijn weerslag op de indeling 
van de woning. Niet alleen het eengezins rijen huis 
werd in de twee beuken opgedeeld (figuur 01), maar 
ook in de arbeiderswoning is deze ontwikkeling 
terug te vinden (figuur 02). Meteen wordt zichtbaar 
dat de meer private vertrekken in de smalle beuk 
gelegen zijn, zoals het toilet, de badkamer en keuken, 
terwijl de meer publieke ruimten in de brede beuk 
liggen. Voor 1900 is dit onderscheid en scheiding 
nog niet in de woningen terug te vinden. De ruimten 
bij deze woningen verhouden zich nog op een 
onlogische manier ten opzicht van elkaar. Dit is naar 
alle waarschijnlijkheid mede het gevolg geweest van 



de grootte van de woning en de behoefte aan meer 
ruimte en mogelijkheden in de eigen woning. 

Tevens is te zien dat langzamerhand de keuken zijn 
intrede maakt in de woning en dat het toilet tevens 
zijn positie begon op te eisen (figuur 04-05). Hier was 
ruimte voor nodig, ruimte waar de oorspronkelijke 
woning logischerwijs niet over beschikte. Men koos er 
voor om de woning naar de voor- dan wel achterzijde 
uit te breiden, afhankelijk van de ligging van de woning 
ten opzicht van naastgelegen woningen (figuur 03). 
Rug aan rug woningen laten het niet toe om aan de 
achterzijde uitgebreid te worden, hier gebeurde dit 
naar de straatzijde toe. De woningen die hier wel 
mogelijkheid toe hadden, werden voornamelijk naar 
de achterzijde uitgebreid. Het uitbouwen van de 
woning gebeurde niet over de gehele breedte van 
het huis. De grootte van de uitbouw was aan de ene 
kant gerelateerd aan de grootte van het toilet en/of 
de keuken, aan de andere kant om de diepte van de 
won ing beperkt te houd en. Hierdoor wordt zo optimaal 
mogelijk gebruik gemaakt van het binnentredende 
daglicht. In latere fasen werd de indeling zo opgezet 
dat secundaire functies aan een zijde van de woning 
gesitueerd werden en de primaire aan de andere zijde, 
het brede- en smalle beuk type. De maatverhouding 
die bij dit type gebruikt wordt lijkt enigszins afgeleid 
te zijn van de voorheen uitgebouwde woningen. Wat 
ik me kan indenken is dat de maat afgeleidt is van de 
vroegere maat waarin een aanbouw werd gedaan. In 
dit opzicht is er een punt van herkenning tussen de 
beide typen. 

Tot op de dag van vandaag is het overgrote deel van 
de woningen op de woningmarkt op een vergelijkbare 
manier ingedeeld en opgebouwd. Het smalle- en brede 
beuk type hebben er tevens voor gezorgd dat de 
gang een begrip is geworden in de woningbouw. Het 
genereerd privacy tussen de verschillende ruimten en 
het zorgt tevens voor ontsluiting van deze ruimten . 

Smalle beuk 

Brede Beuk 

.. 01 

Figuur 01: Eengezins rijenhuis 1899 _ smalle- en brede beuk 
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Figuur 02: Arbeiderswoning 1902 _ small en brede beuk 

Verkeersruimte 

Ontsluiting straat 

Figuur 03: Ontsluiting arbeiderswoning 1874 & 1913 
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Figuur 04 : Arbeiderswoning; ontwikkeling ruimten 

Woonruimten 

Keuken 

34 Toilet 

Figuur 05 : Eengezins rijenhuis 1899 _ ontwikkeling ruimten 

AANDACHTSPUNTEN 

De woning is door de jaren heen aan verschillende 
verandering onderhevig geweest om aan de wensen 
van de massa en de regels van de bestuurlijke machten 
te kunnen voldoen. De indeling is vereenvoudigd, 
functionele ruimten worden los van elkaar geplaatst, 
er werden nieuwe relaties gelegd tussen bepaalde 
functionele ruimten en in grootte is verandering te 
zien. In het kort samengevat zijn dit de belangrijkste 
veranderingen . We hebben ook geleerd dat de 
situering van de woning op straatniveau meerwaarde 
geeft, het blijkt dat door de jaren heen deze woningen 
meer gewild zijn. Wanneer ik mijn ontwerpen wil laten 
slagen zal ik dit gegeven mee moeten nemen in mijn 
ontwerp. 

Daarbij beschouwen de meeste mensen hun woning 
als een verlengstuk van zichzelf, als een statussymbool. 
Het type woning en het interieur zeggen iets over 
de bewoner. De stijl waar ze van houden, kleuren, 
materialen, kunst en het soort meubilair. Wanneer 
je mensen in je woning uitnodigt laat je ze een deel 
van jezelf zien. Je woning is de veilige haven, waar je 
naar toe thuiskomt. Om te kunnen garanderen dat de 
mensen dit ook in hun toekomstige woning kunnen 
verwachten maak ik in mijn plan bewust de keuze om 
interieur en exterieur van de woning te scheiden. Ik 
geef richtlijnen tot inbouw mogelijkheden, handgrepen 
tot een meer interessante indeling. 

CONCLUSIE 

De veranderingen binnen de woningbouw zijn nooit 
van een dergelijke aard geweest dat de indeling of 
beleving van de woning op zijn kop is komen te staan. 
Tevens kent de gevel van de massa woningbouw als 
gevolg weining vernieuwing en verandering. 

De analyse ondersteunt mijn beweegredenen en keuze 
voor een ander ontwerpprincipe als uitgangspunt. 
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DEEL2 

PROCES 

In dit DEEL ga ik onderzoeken hoe dit ontwerpprincipe 
en de architectuurtaal van dit principe er uit gaan 
zien. 

I ._- - -



INLEIDING 

Het ontwerpprincipe en de architectuurtaal die het 
spreekt. Twee begrippen die na dit DEEL niet meer 
alleen tot de verbeelding zullen spreken. 

"The ;nter;or is act;on and reaction of its own ex terior, 
and thus has need of ;t." 

[Kei Ich; Irie] 

Het bovenstaand, reeds eerder genoemd citaat, 
maakte bij mij de nieuwsgierigheid naar Folding 
Architecture los . Dit type architectuur levert in de 
meeste gevallen interessante en intrigerende beelden 
en gebouwen op. Denk bijvoorbeeld aan het Marit;me 

Youth House van PLOT, VilLA NM van UN Studio of The 

Maggie's Centre van la ha Hadid. 

Figuur 01 : Maritime Youth House _ PLOT 
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Figuur 02: VillA NM _ UN Studio 

Figuur 01 : The Maggie's Centre _ Zaha Hadid 



Daarbij maken de huidige technieken het meer en 
meer mogelijk om dit type ontwerp uit te tekenen en te 
verwezenlijken. Over deze richting van de bouwkunst 
doe ik in mijn afstudeerproject geen uitspraak. Het 
gaat mij om de beweegredenen achter het gebruiken 
van de beweging, of liever gezegd, de FOLD. Hoe kan 
ik Fo/ding Architecture inzetten om de onderstaande 
opmerking, waarin ik mijn ontwerpuitganspunt heb 
proberen te beschrijven, te bereiken. 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 
MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

Om deze vraag überhaupt te kunnen beantwoorden 
zal ik moeten achterhalen wat Fo/ding Architecture 
inhoudt, wat is de essentie van deze architectuurtaal. 

UFo/ding as a generative process in architectura/ design 
is essentially experimenta/: agnostic, non·/inear and 
bot tom up." 

[Sophia Vyzovity; Fo/ding Architecture: spatia/, 
structura/ and organizationa/ diagrams] 

Hieruit kan enigszins opgemaakt worden, dat Fo/ding 
Architecture een veelal expirimenteel karakter heeft en 
logischerwijs niet in een theorie valt samen te vatten . 
Dat neemt niet weg dat ik haar boek als leidraad 
heb kunnen gebruiken in mijn eigen onderzoek en 
experimenten. 

Het proces is opgebouwd uit drie delen. Het eerste 
deel bestaat uit het ontwerpproces, een proces 
van maquettestudies die aan de hand van drie 
transformatie typen worden beschreven. Tijdens de 
eerste transformatie heb ik een aantal vingeroefening 
gedaan om feeling te krijgen met het begrip 
Fa/ding Architecture. De verschillende manieren en 
mogelijkheden waarop een vel papier gevouwen kan 
worden of ruimten gevormd kunnen worden. Tijdens 
de tweede transformatie ben ik daadwerkelijke 
bruikbare ruimten gaan creëren en tot slot heb ik 

tijdens de derde transformatie een aantal principes 
uitgekozen en verder uitgewerkt in indeling en 
organisatie. 

Het tweede deel van het proces wordt gevormd door 
een theoretisch kader waar ik in ga op voorgaande 
studies en visies van architecten die zich bezig hebben 
gehouden met de ruimtelijke indeling van onder 
andere woningen. ik geef hier mijn reactie en visie op . 

Het laatste, derde deel van het proces bestaat uit de 
analyse van nog te realiseren of reeds gerealiseerde 
projecten. Met mijn eigen maquettestudies alleen 
is een studie naar dit ontwerpprincipe niet volledig, 
ik wil leren van andere gedane studies, visies en 
gerealiseerde projecten. Naar aanleiding van de 
resultaten uit mijn eigen ontwerpproces en het 
gevormde theoretische kader heb ik dit laatste deel in, 
wederom, drie hoofdstukken opgedeeld. 

1. Stedenbouw 
2. Woningbouw 
3. interieur 

Driedeling is een steeds terugkerend begrip in mijn 
ontwerpproces, ook bij deze laatste driedeling 
streef ik naar een integratie van de drie verschillende 
niveaus. Dat ze elkaar zullen versterken en aanvullen, 
een logisch gevolg van elkaar zullen zijn. 



ONTWERPPROCES 

De ontwerpstudies die hierna volgen geven een goed 
beeld van de voortgang van het ontwerpproces. 
Ze zijn bepalend geweest voor de ontwikkeling van 
het uiteindelijke definitieve ontwerp. Vergelijkbaar 
met de benadering van Sophia Vyzovity heb ik mijn 
ontwerpproces in een drietal transformatie studies 
opgedeeld. 

Transformatie 01: Materie en Functie 

Het idee is om zoveel mogelijk transformaties van een 
enkel papieren vel tot een volume te genereren, met 
slechts een beperking, het behoud van de continuïteit 
van het materiaal. De transformaties van het papier zijn 
eenvoudige handelingen; vouwen, persen, kreuken, 
insnijden, knippen, trekken, draaien, omdraaien, om 
de as draaien, doorboren, buigen, knopen, weven, 
samendrukken, ontvouwen. 

Transformatie 02: ruimtelijke, structurele en 
organisationele diagrammen 

Bij de voorgaande transformatie is 'iets' ontstaan 
tussen de vouwen van het papier, er is een vorm 
ontstaan die nog niet exact benoemd kan worden. 
Het mist de menselijke maat en interpretatie. Deze 
transformatie richt zich op deze nog ongedefinieerde 
ruimte, de ruimte tussen de vouwen als werkelijke 
ruimte te gaan zien. Het inbrengen van de menselijke 
maat. 

Transformatie 03: architectonische prototypes 

De taak hier is om architectonische eigenschappen 
als materiaal, programma en context, toe te schrijven 
aan de configuratie van ruimten tussen de vouwen 
van het papier. Nu kunnen we de gevouwen ruimte 
als ruimte gaan beschouwen, ruimten met ruimtelijke 
en structurele organisatie. Begrippen die horen bij een 
architectonisch ontwerp. 
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TRANSFORMATIE 01: MATERIE & FUNCTIE 

STUDIE 01 

Wat ik uit deze studie wil meenemen is het spel dat ontstaat tussen open - en gesloten geveldelen, tussen de 
gestapelde volumes en de positionering in het geschakelde gestapelde volume. Hoe ze zich ten opzichte van elkaar 
verhouden, hoe buiten en binnen zich tot elkaar verhouden en hoe je dit kunt gebruiken om een interessant spel te 

40 spelen tussen de gestapelde volumes. "Voelen van je buren" [MVRDV] 

STUDIE 02 

De schuine vouwlijnen afwisselen met de rechte lijnen zorgt voor een meer divers beeld en voor meer mogelijkheden, 
al zou de plaatsing van de schuine vlakken meer doordacht moeten worden. De verbinding tussen beginpunt en 
eindpunt, zowel door het doorsnijden als het verbinden van de twee, voor een interessante ruimtelijke beweging. 



STUDIE 03 

Door de complexe samenkomst van vlakken is de ruimtelijke beleving en indeling ongelofelijk spannend, maar 
moeilijk in zijn uitwerking. Voor de standaard woningbouw heeft dit principe te veel variabelen waardoor het in 
toepassing moeilijker te hanteren zal zijn. 

STUDIE 04 

Daar waar de stroken over elkaar heen gaan ontstaan nieuwe afgebakende ruimten, een nieuwe ruimtelijke 
configuratie. Het dakvlak van de ene strook is het vloerveld van de ander. Hierdoor wordt het nog reëler dat de 
buiten ruimten door elkaar heen lopen en niet tot een strook dan wel woning behoren. 
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STUDIE 05 

Wat aan deze variant interessant is, is dat in twee richtingen open - dan wel gesloten geveldelen kunnen ontstaan. 
Er is meer variatie mogelijk door het gebruik van twee richtingen, waarin de gevel zicht openstelt en sluit. Deze 
variant heeft de relatie tussen buiten en binnen mogelijk een nieuwe dimensie gegeven. 

STUDIE 06 

De bewegingen samen vormen een ruimtelijke configuratie. Er is een tastbare relatie te onderscheiden tussen de 
verschillende niveaus die zijn ontstaan, de ruimtelijke sequentie schept een spannend beeld voor een mogelijke 
invulling. 



TRANSFORMATIE 02: RUIMTELIJKE, STUCTURELE EN ORGANISATIONELE DIAGRAMMEN 

STUDIE 01 

De eerste studie is de minst relevante. Het heeft het denken in rechte vlakken voor even naar de achtergrond 
geschoven 

STUDIE 02 

Dit pnnclpe als ondergrond ingezet kan worden, als een stedenbouwkundig principe. De vouwlijnen bieden 
mogelijkheden tot glooiing in het landschap, momenten waar je op het landschap zowel omhoog als omlaag kan 
bewegen. 

43 



44 

STUDIE 03 

Het gebruiken van meer dan alleen haakse hoeken, samen met het inzetten van vouwbewegingen op meerdere en 
verschillende gebouwniveaus schept mogelijkheden. 

STUDIE 04 

DevOlgende studie kent twee variaties op studie 05 uit het voorgaande hoofdstuk, deze is hier enigszins uitgebreid . De 
eerste variatie is een intrigerende variant, maar te complex om toegepast te kunnen worden in de woningbouw . . 
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Tijdens deze studies ben ik meer en meer gaan nadenken over een stedenbouwkundige toepassing. In Farmax van 
MVRDV wordt een project beschreven, Statistic Suspence, een studie voor de ontwikkeling van 750 woningen in 
Delfts Hoornse Kwadrant. 

t 
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Ik heb een variante op deze studie gemaakt, het heeft me vooral geholpen in de manier waarop ik ruimtelijke kan 
ontwerpen. 
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Bij de tweede variatie is de belangrijkste winst dat sequentie tussen ruimten wel gewaarborgd is. Er ontstaan niet 
alleen omkaderde ruimten, maar ook opeenvolgingen van ruimten. 

STUDIE 05 

Bij dé enkele woning is een duidelijke sequentie van ruimten waar te nemen. Door het gebruik van split-level zijn er 
zichtrelaties ontstaan tussen de verschillende niveaus en ruimten. Tevens ontstaan verschillende buitenruimten die 
door de woning heen gelegen zijn. 



Dit is een variant op de voorgaande studie 05, waarbij de individuele woning wordt geschakeld . Vergelijkbaar met 
de individuele woning, ontstaan ook hier buitenruimten waarvan op het eerste gezicht niet meteen duidelijk is tot 
welke woning de buitenruimten behoren. 

TRANSFORMATIE 03: ARCHITECTONISCHE PROTOTYPEN 

Anders dan de voorgaande hoofdstukken beschrijf 
ik niet meerdere studies, maar ga ik hier in op een 
enkele studie, studie 05 uit voorgaand hoofdstuk. De 
verschillende studies die volgen zijn variaties in de 
ruimtelijke sequentie en indeling van de woning. Met 
als basis de drie stroken die afzonderlijk van elkaar 
gevormd worden en samengebracht worden tot een 
volume, of liever gezegd woning. 

Figuur 01: Conceptuele Ruimtelijke Indeling 
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STUDIE 01 
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Figuur 01 : Begane Grond Figuur 02: le Verdieping 

Figuur 03 : 2e Verdieping 
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Uiteindelijk is er maar een richting waarin je door de woning beweegt. Dit beperkt de ruimtelijke sequentie en 
relaties tussen de ruimten. 



STUDIE 02 
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Figuur 01 : Begane Grond 

Figuur 03: 2e Verdieping 
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Figuur 02: le Verdieping 

Net als bij de voorgaande studie volgend de ruimten elkaar op met het trappenhuis als verkeersruimte. Positief aan 
deze studie en de andere studies in dit deel is het vele voorkomen van buitenruimten. 
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Ook hier volgen de ruimten elkaar op. Echter dwingt deze studie anders na te denken over de ruimtelijke indeling en 
functies van ruimten, juist hetgeen ik met mijn afstuderen wil bereiken . 



STUDIE 04 

Figuur 01: Geschakelde wonigen 

Figuur 02 : Geschakelde ruimten 

__ --~d~~ __ -_-~ ____________ --~HL_ __ r_--~--~--~---II 

Duidelijk komt naar voren dat nagedacht moet worden over hoe de afzonderlijke woningen geschakeld behoren te 
worden. Echter wanneer we uitgaan van de geschakelde ruimten in plaats van de geschakelde woningen, betekent 
dit dat de woningen gevormd worden door te kijken hoe de ruimten geschakeld zijn. 
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THEORETISCH KADER 

"[ ... ] omdat de wereld zo snel verandert dat alle 
zekerheden en vaste waarden op losse schroeven 
komen te staan, ontstaat er grote verwarring en is het 
voor het individu moeilijk zich ergens thuis te voelen. 
Vanzelfsprekende banden met een plek, met een sociaal 
milieu, met een traditie worden doorgeknipt, en dat 
brengt met zich mee dat er continu gebouwd moet 
worden aan de eigen leefwereld. Voortdurend moet 
men het eigen kader ter discussie stellen en opnieuw 
modelleren. " 

[Heynen, H., Architectuur en de kritiek van de 
moderniteit, Nijmegen: SUN, 2001, p. 17] 

De continuïteit van verandering heeft zijn weerslag op 
zeer uiteenlopende activiteiten, ik wil ingaan op het 
'eigen kader' dat de woning is. Iedere bewoner heeft 
weer andere wensen en behoeften omtrent zijn/haar 
woning. In grote lijnen is in het beeld waar de woning 

aan moet voldoen een verschuiving te onderscheiden. 
Het kader is onderhevig aan discussie en verandering. 

De woningbouw heeft door de eeuwen heen 
verscheidene ontwikkelingen doorgemaakt. Waar 
tegenwoordig ieder kind een eigen slaapkamer heeft, 
was dit begin 1ge eeuw heel anders. Het hele gezin 
sliep en leefde met z'n allen in één ruimte, om enigszins 
privacy te generen werden bijvoorbeeld alkoven, 
bedstede, geïntroduceerd. De beperkte grootte 
van de woning maakte het destijds noodzakelijk om 
flexibel en efficiënt met de ruimte, die voor handen 
was, om te gaan. 

Wanneer in 1901 de woningwet van kracht wordt, 
is de behoefte naar 'gezonde' woningen groot. 
Massawoningbouw wordt gepleegd, met de groeiende 
behoefte naar 'gezonde' woningen gaan meer en meer 
architecten zich richten op de woningbouw. Gezien het 
feit dat het hier om massawoningbouw gaat, worden 
de kosten laag gehouden. De woningen blijven over 
het algemeen klein, hierdoor moet zo efficiënt mogelijk 
omgegaan worden met het ruimtegebruik. Flexibiliteit 
gaat zo tot de opgave van de architect behoren en 
wordt een gevestigd begrip in de architectuur. 

BEGRIP 

De algemene Nederlandse betekenis van flexibiliteit 
wordt in het Van Dale woordenboek als volgt 
omschreven: 

1. buigzaam => soepel 
2. inschikkelijk 
3. zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende 
omstandigheden =>veranderlijk 



Vl!r - an - dereIfJk (bn.) 

1. geneigd tot veranderen <=> onveranderlijk 
2. anders kunnende worden => flexibel, glijdend, 
mutabel, onbestendig, onstabiel, variabel, 
vlottend 

1. in staat om van getal, afmeting, vorm, plaats 
enz . te wisselen 

Het begrip flexibiliteit is nogal breed, zoals valt op 
te maken uit de omschrijving van de Van Dale. Er zijn 
geen concrete conclusies te trekken met betrekking 
tot flexibiliteit in de woningbouw. 

In Kader en generieke ruimte van B. Leupen wordt 
ingegaan op de flexibiliteit in de bouw. In de ogen 
van Leupen is flexibiliteit de keuzevrijheid binnen een 
gedefinieerd kader. Het kader bepaalt de mate van 
vrijheid die aan flexibiliteit wordt toegekend, het kader 
is de beperking op de vrijheid. Binnen de woningbouw 
kan het kader bijvoorbeeld bestaan uit de constructie 
van het gebouw of de manier waarop het gebouw 
ontsloten wordt. 

Naar aanleiding van dit boek zal ik in het volgende 
deel toelichten, op wel aspect van flexibiliteit in de 
woningbouw ik wil inhaken en wat mijn visie op dit 
onderwerp is. 

PROBLEMATIEK 

Leupen benoemt in Kader en generieke ruimte een 
aantal architecten die concepten ontwikkeld hebben 
voor een vrije en veranderbare indeling van de ruimte. 
Hij haalt de architecten aan die daarbij onderscheid 
maken tussen de constructie van de woning, de drager 
oftewel het kader, en de invulling van de woning, de 

inbouw oftewel de generieke ruimte. 

Plan Libre van Le Corbusier en Het Dragerconcept 

van SAR zijn bekende voorbeelden die door Leupen 
worden aangehaald . Ter illustratie zal ik beide 
ontwerpprincipes hieronder kort toelichten, het 
geeft tevens de mogelijkheid om de richting van mijn 
onderzoek te verduidelijken. 

"Het Plan Libre is voor het eerst toegepast in het project 

Maison Dom-Ino uit 1914 (figuur 01) en is gebaseerd 

op een betonconstructie van vloeren gedragen door 
kolommen. Deze bouwwijze levert, doordat de muren 
geen constructieve functie meer hebben, horizontale 

flexibiliteit op. Wanden kunnen geplaatst worden 
waar het ruimtelijk uitkomt en kunnen, omdat ze niets 

dragen, ook volledig van glas zijn". 

[www.hanratharchitect.nl 

De drager wordt hier vertegenwoordigd door de 
betonconstructie van vloeren en kolommen. De 
gesloten ruimtescheidende wanden die voorheen 
nodig waren uitconstructiefoogpunt, zijn nu overbodig 
geworden. Tussen de constructieve horizontale 
schijven is een vrije ruimte ontstaan . Nu kan, los van 
de drager, een ruimtelijke indeling worden gemaakt. 
De inbouw is gescheiden van zijn drager, waardoor 
een nieuwe vorm van flexibileit is ontstaan. 

Op navolging van Le Corbusier ontwikkelde John 
Habraken een vergelijkbaar ontwerppincipe, daarbij 
richtte hij zich vooral op de massawoningbouw in 
Nederland. 

"De Nederlandse architect John Habraken formu/eerd in 

zijn boek 'De dragers en de mensen' (1961) een ingrijpend 

alternatief voor de massawoningbouw in Nederland. 

Om de individu de gelegenheid te bieden om in een 

massaal vervaardigde woning een eigen woondomein te 
maken, introduceerde hij het concept van de scheiding 

van drager en inbouw. De drager vertegenwoordigt 

53 



54 

de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid in de 
productie van de massawoning, terwijl de inbouw voor 
de individuele zeggenschap staat, zodat in miljoenen 
woningen variatie en individualiteit kon worden 
gerealiseerd". 

[ www.architectuurgeschiedenis.nl] 

Figuur 01 : Maiso n Dom-Ino 1914 _ Le Corbusier 

Figuur 02: De dragers en de mensen 1961 _ John Habraken 

John Habraken trachtte met de invoering van zijn 
ontwerpprincipe de individu meer zeggenschap te 
geven over hoe hij/zij meent te wonen. Hij maakt 
gebruik van het idee van de woning als statussymbool, 
dat door zijn bewoner ingezet kan worden om zijn/haar 
individualiteit te uiten . De inbouw moet aanpasbaar 
zijn aan de wensen van zijn bewoner. 

"De drager in Habrakens denken was echter meer 
dan dat, de drager moest ook in overdrachtelijke zin 
worden gezien als het maatschappelijk bindmiddel, als 
intermediair tussen het collectieve en hetgeprivatiseerde 
en als constante in een permanent veranderingsproces 
en in die zin veel meer dan een louter constructief 
element". 

[ www.archined.nl] 

Le Corbusier en John Habraken verschillen nogal 
van opvatting (figuur 02). Beide visies zijn echter 
niet overgeslagen op het grote publiek, de inbouw 
en de drager binnen de massawoningbouw zijn nog 
steeds met elkaar verbonden. De inbouw vervult 
nog steeds zowel de functie van ruimtescheidend, 
als van constructief element. Zijn het denken in 
drager en inbouw toepasbaar in deze tijd of heeft dit 
ontwerpprincipe zijn time-window gemist? 

Met dit onderzoek tracht ik nieuwe uitgangspunten 
naar voren te brengen die dit ontwerpprincipe met 
het permanente, de drager', als uitgangspunt wellicht 
weer actueel kunnen maken. I mmers wanneer de visie 
van het dragerprincipe sterk en helder geformuleerd 
kan worden, zou de uitwerking van het inbouwprincipe 
hier logischerwijs uit moeten volgen. Daarbij is het 
permanente, de drager, datgene wat tijd en trend 
moet kunnen doorstaan. De inbouw is variabel en 
tevens hetgeen waar de bewoner zich mee kan 
onderscheiden. 

"Het is niet de woning die een deel van ons leven 
uitmaakt, maar wij zijn juist degene die een deel van het 
leven van de woning uitmaken." 



STRATEGIE 

Le Corbusier en Habraken zijn niet de enige 
architecten die zich hebben bezig gehouden met het 
thema flexibiliteit met betrekking tot de drager en de 
inbouw. 

"Architects design frames. [. .. ] The abstract functions 
of the frame presuppose a form that is independent of 
its content. An interval separates the order of causes 
from that of effects. But the more a frame shows itself 
to be independent from its content or its function, the 
more one must bring out the principles of its formal 
autonomy." 

[Bemard Cache] 

"The only constructive approach to a situation that is 
subject to change is a form that starts out from this 
changefu/ness as a permanent - that is, essentially a 
static - given factor; a form which is polyvalent. In other 
words, a form that can be put to different uses without 
having to undergo changes itself, so that a minimal 
f1exibility can still produce a optimalsolution". 

[Herman Hertzberger] 

"There would be an invasion of elements, elements of a 
broad typology that always had a different relationship 
with the generic office space, that would create and 
accommodate the specific. " 

[Rem Koolhaas; toelichting 
kantoorgebouw Universal Studios] 

De bovenstaande citaten geven allen een theoretische 
beschrijving van de drager en de inbouw. Ze stellen 
dat de drager en de inbouw van elkaar losgekoppeld 
dienen te worden, omwille van het permanente 
karakter van de drager. Daarbij dient de drager op 
meerdere manieren te kunnen worden gebruikt, 
gezien het variabele karakter van de inbouwen de 
veranderlijkheid van de relatie tussen beiden. Cache is 

daarbij van mening dat de drager en de inbouw elkaar 
kunnen versterken, juist door deze ontkoppeling. 

Om antwoord te kunnen geven op de praktische 
werking van de drager en de inbouwen hun onderlinge 
verhouding, maakt Leupen aan de hand van een 
analyse van onderstaande projecten een indeling in 
vijf zogeheten lagen. 

• De primitieve hut van Laugier: 
In zijn Essai sur L'architecture uit 1753 stelt hij 
dat architectuur, net als alle andere kunsten, 
gebaseerd is op de natuur en haar wetten. In 
de illustratie is te zien dat hij de principes van 
de natuur imiteert: 'kolom als boom', 'bladeren 
als dak'. 

• De 4 elementen van Semper (figuur 01): 
In 1851 stelde de Duitse architect Gottfried 
Semper, op grond van de bestudering van de 
primitieve hut, zijn theorie van vier zogehete 
elementen van de architectuur voor; 'de 
haard', 'het grondvlak', 'het dak inclusief de 
ondersteunende constructie' en 'de bekledende 
vlies'. 

• De "Bekleidung" van Loos: 
De draagconstructie is voor Loos een praktisch 
probleem dat zoveel mogelijk onafhankelijk 
van andere ontwerp problemen opgelost kan 
worden [ ... ] Daarmee plaatst Loos 'de bekleding' 
hiërarchisch boven 'de draagconstructie'. 

• De "Iayers" van Duffy en Brand (figuur 02): 
De Engelse architect Francis Duffy onwikkelde 
een indeling dat 3 lagen omvat; 'shell', 'service' 
en 'scenery'. Onder 'shell' verstaat Duffy 
zowel de draagconstructie als de afsluitende 
bekleding van het gebouw. [ ... ] De in hergebruik 
gespecialiseerde Amerikaan Stewart Brand 
bouwt voort op Duffy. Hij onderscheidt; 'site', 
'structure', 'skin', 'service', 'space', 'plan', 
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Figuur 01 : De 4 elementen van Semper 

Figuur 02 : De "Layers" van Duffy en Brand 

I 

'stuff' . 

De vijf lagen zoals B. Leupen ze formuleert; 

• Draagconstructie: 
De draagconstructie voert de krachten af naar 
de ondergrond. 

• De huid: 
De huid scheidt binnen en buiten, tegelijkertijd 
presenteert de huid het gebouw naar buiten 
toe. 

• De enscenering: 
De enscenering deelt de ruimte in en begrenst 
de ruimte . 

• De dienende elementen: 
De dienende elementen regelen aan- en afvoer 

van water, energie, informatie, verse lucht 
en omvatten tevens de daarmee verbonden 
apparaten en de daartoe geprepareerde 
ruimten. 

• De ontsluiting: 
De ontsluiting zorgt voor de bereikbaarheid van 

de ruimten en/of de zelfstandige woningen. 

In mijn ogen is er geen vijfdeling, maar een driedeling 
te maken in de lagen van de woningbouw (figuur 
03). Voor mij bestaan slechts twee hoofdlagen; de 
inbouwen de drager. Met de theorie van Leupen als 
uitgangspunt kan ik de volgende lagen beschrijven en 
toewijzen. 

• Drager = draagconstructie en huid: 
'De drager' voert de krachten af naar de 
ondergrond en presenteert tegelijkertijd het 
gebouw naar buiten toe. 

• Inbouw = enscenering, dienende elementen en 
ontsluiting dienende elementen : 



'De inbouw' deelt de ruimte in en begrenst de 
ruimten. Het voorziet 'de drager' van dienende 
elementen en ontsluit tevens deze dienende 
elementen. 

• Ontsluiting = stedenbouwkundige inpassing: 
Bereikbaarheid van 'de drager', oriëntatie en de 
relatie ten opzichte van omliggende 'dragers'. 

Ik kies er bewust voor om de draagconstructie en de 
huid onder een noemer samen te brengen. Leupen 
stelt dat de lagen fysiek te scheiden moeten zijn, naar 
zijn mening is er geen grijs gebied tussen de lagen. 
leder element kan een enkele functie vervullen. Ik zie 
liever verbondenheid tussen bepaalde lagen. Ik ben 
van mening dat de draagconstructie en de huid onder 
een noemer verenigd dienen te worden, volgens 

mij komt dit de helderheid ten goede. Wanneer de 
huid niet verenigd is met de draagconstructie krijg 
je vervuiling in de ruimte gevormd door de huid. De 
draagconstructie schept enkel mogelijkheden. Door 
deze twee elementen 105 van elkaar toe te passen, zou 
de draagconstructie een meer dwingende rol kunnen 
gaan spelen in de toewijzing en plaatsing van de inbouw. 
Om dit te voorkomen en de specifieke plaatsing van 
de inbouw puur uit de ruimtelijke kwaliteiten voort te 
laten komen, breng ik de draagconstructie en de huid 
samen. 

Eenvergelijkbare gedachtegang is voorde enscenering, 
dienende elementen en ontsluiting, die ik onder de 
noemer inbouw heb samengebracht, van toepassing. 
De inbouw brengt de ruimtelijke indeling en toewijzing 
tot stand. Wat aansluit op mijn ontwerpprincipe; 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

Door bijvoorbeeld het plaatsen van een inbouw met 
als dienend element een fornuis, maakt dat de ruimte 
direct in zijn omgeving benoemd wordt tot een ruimte 
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Figuur 03 : De 5 lagen van B. Leupen tegenover Mijn 3 lagen 
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Figuur 04 : De 5 lagen van B. Leupen 
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Figuur 05 : Concept Stedenbouwkundige inpassing 



gerelateerd aan de activiteit koken en eten; eetkamer 
dan wel keuken. Vergelijkbaar met de woningen in de 
Dapperbuurt van architecten M. Duinker en M. Van 

der Torre (figuur 06), waarbij de dienende elementen 
centraal in een grote ruimte worden geplaatst, 
ontstaan verschillende plekken met verschillende 
kwaliteiten. 

De ontsluiting heb ik als derde laag toegevoegd. Ik 
deel de ontsluiting op in twee typen: de eerste is de 
ontsluitingvan dienende elementen, opgenomen onder 
de noemer inbouw, de tweede is de ontsluiting van de 
drager. Met de laatste bedoel ik de inpassing van de 
drager, geheel met inbouw, in de stedenbouwkundige 
situatie (figuur 05). 

De keuze voor de opdeling van de ontsluiting in twee 
typen en eigenlijk ook in twee schaalniveaus kan op 
het eerste gezicht onverenigbaar lijken. Aan de hand 
van het zoneringsprincipe van SAR zal ik het trachten 
uit te leggen. 

SAR definieerde in dit principe een drietal zones; een 
alfa-, een beta- en een gamma-zone. De alfa-zone is de 
zone met de zogeheten specifieke verblijfsruimten: 
hieronder vallen woonkamers, slaapkamers, etc. In de 
beta-zonebevindenzichdezogehetengebruiksruimten: 
dit zijn sanitaire en andere specifieke ruimten. De 
gamma-zone is bestemd voor ontsluitingsruimten 
zoals galerijen, gangen, trappenhuizen enzovoorts. 

In mijn ontwerp wil ik alleen spreken van een alfa
zone, de drager, en een beta-zone, de inbouw. Ik 
elimineer de ontsluitingsruimten, de gamma-zone. 
De ontsluiting als functie behoud ik daarentegen. De 
ontsluiting van de drager heb ik hierboven toegelicht. 
Nu zal ik ingaan op de ontsluiting van de dienende 
elementen van de inbouw. 

De ontsluitingsruimten in de woning elimineer ik 
tot op zekere hoogte. Echter, de ruimten die tot de 
beta-zone behoren, de dienende elementen, zullen 

ontsloten moeten worden. Dit wil ik niet bereiken 
door het gebruiken van ontsluitingsruimten, de 
gamma-zone, maar door de plaatsing van de beta
zone in de ruimte. De verblijfsruimte is tevens de 
ontsluitingsruimte, alleen heb ik aangegeven dat dit 
tot op zekere hoogte opgaat. l\Ju is het namelijk zo 
dat de drager de huid en constructie van de woning 
omvat. In mijn ontwerpprincipe betreft dit niet 
de inpassing van verdiepingsvloeren. Wanneer er 
gebruik wordt gemaakt van een verdieping, dan zal 
deze tot de beta-zone behoren. Om deze verdieping 
te kunnen ontsluiten moet een trap toegevoegd 

worden, technisch gezien een ontsluitingsruimte. 
Omdat ik echter de helderheid wil behouden, zie de 
samenvoeging van de draagconstructie en de huid, zal 
ik dit ontsluitingstype opnemen in de beta-zone. 

De keuze voor het opnemen van de verdiepingsvloer 
in de inbouw komt voort uit de analyse die B. Leupen 
gemaakt heeft van onder andere de Casco woning 

van S. Haaksma (figuur 07), het woningbouwproject in 

Perugia van R. Piano (figuur 08) en de Diagoon huizen 

van H. Hertzberger (figuur 09). Alle drie de projecten 
bezitten een vorm en graad van flexibiliteit, de laatst 
genoemde echter het minst. Voor dit project van 

de Diagoon huizen onwikkelde Hertzberger een 
kastensysteem. De bewoner zou zo de ruimtelijke 
indeling van de woning kunnen bepalen. Echter, 
de verdiepingsvloeren zijn reeds bepaald en is 
met het kastensysteem uiteindelijk weinig variatie 
en verandering aan te brengen in de ruimtelijke 
indeling. Eventuele verandering in de plaatsing van de 
kasten zullen niets teweegbrengen in de ruimtelijke 
indeling en verhoudingen van de woning. Je geeft je 
bewoners hierdoor een vals gevoel van vrijheid bij de 
mogelijkheden om de woning in te delen. Daarbij ligt de 
plaatsing van de keuken en badkamer in het ontwerp 
van Hertzberger op voorhand vast. Haaksma en Piano 
hebben voor deze functies een ruimte gereserveerd 
en niet vastgelegd in het ontwerp, bewoners kunnen 
hier dus nog enige invloed op uitoefenen. 



Het Casco project van Haaksma heeft de minste 
raakvlakken met mijn visie omtrent inbouwen 
drager en hoe deze zich ten opzichte van elkaar 
dienen te verhouden. Zijn principe gaat meer uit 
van de uitbreidbaarheid van een woning dan van 
een visie omtrent de ruimtelijke indeling. Het 
woningbouwproject van Piano spreekt me het meest 
aan. Hij biedt de bewoner verschillende mogelijkheden 
qua ruimtelijke indeling en sequentie van ruimten. 
De plaatsing van de diendende elementen beperkt 
enigszins de vrijheid, maar het gebruiken van een 
simpel vloerensysteem dat de bewoners in staat 
stelt daar creatief mee om te gaan, maakt veel goed. 
Veel variaties zijn mogelijk, het ontwerp staat of valt 
natuurlijk met de durf van de bewoner, dat deze de 
potentie erkent en het aandurft te proberen en te 
experimenteren. 

Dit geldt in zeker zin ook voor de andere twee 
projecten. Wanneer een bewoner de ruimtelijke 
kwaliteit niet als zodanig herkent, dan zal het ontwerp 
naar de standaard woning worden omgevormd. 

Het is de taak van de architect de bewoner de 
potentiële mogelijkheden te laten zien en hen zover 
te krijgen dat ze deze uitdaging aan durven gaan. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf. Misschien is dit 
niet de meest passende slogan, het heeft natuurlijk 
een veel breder kader, maar ik tracht en hoop met mijn 
ontwerpprincipe de mensen te laten zien en ervaren 
dat de woning veel meer kan zijn dan dat hij nu is. Dat 
er meer ruimtelijke kwaliteiten te ontdekken en te 
generen zijn, dat de woning een nieuwe leefsfeer en 
leefwereld kan uitademen en kan zijn. 

Ik wil de mensen de mogelijkheden bieden om 
bewuster na te denken over hun woonruimten en 
leefomgeving. 

Figuur 06 : Woning Dapperbuurt _ M. Duinker & M. van der Torre 
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Figuur 07: Casco woning _ S. Haaksma 

Figuur 08 : Woningbouwproject in Perugia _ R. Piano 

Figuur 09: Diagoon Huizen _ H. Hertzberger 
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ONTWERPREFERENTIES 

Naast mijn eigen maquettestudies omtrent Fo/ding 
Architecture en de theoretische inkadering, wordt in 
dit deel gekeken naar voorbeelden uit de praktijk. 

De inzet van mijn afstuderen is een ontwerp te maken 
voor een woningbouwproject, een architectonisch 
afstudeerproject. Gedurende mijn onderzoeken en 
studies, vooral degene in het tweede hoofdstuk 
van dit deel, ben ik tot de conclusie gekomen 
dat een architectuurproject alleen niet meer zou 
volstaat. Tijdens de maquettestudies heeft het 
stedenbouwkundige aspectgeleidelijk aan zijn intreden 
gedaan in het ontwerpproces en met het theoretische 
kader is ook interieurarchitectuur toegevoegd aan het 
ontwerpproces en de ontwerpopgave. 

De voorgaande onderzoeken en studies hebben er 
samen toe geleid dat dit hoofdstuk opgedeeld is in drie 
delen, respectievelijk: 'Stedenbouw', 'Architectuur' en 

"nterieu rarchitectuur' . 

Bij de analyse van de projecten heb ik geen 
onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde - en niet 
gerealiseerde projecten. Beiden hebben in mijn ogen 
een toegevoegde waarde voor mijn onderzoek. 
Gerealiseerde projecten illustreren wellicht problemen 
die in de uitwerking naar voren zijn gekomen en 
de niet gerealiseerde projecten hebben juist nog 
deze vorm van ontwerpvrijheid. Door zowel lering 
te trekken uit die vrijheid bij het ontwerpen als te 
kijken naar hoe een dergelijk project uitgewerkt en 
gebouwd is, beschik ik over een completer beeld 
omtrent Fo/ding Architecture. Dit geldt ook voor de 
keuze voor een drietal schaalniveaus, zoals hierboven 
is besproken. De projecten kunnen op verschillende 
manieren bekeken worden waardoor meer informatie 
gegenereerd kan worden. Het zwaartepunt ligt daarbij 
uiteraard bij de architectuurprojecten, wat zich ook 
laat vertalen in het aantal referentieprojecten. Om 
een logische opvolging te krijgen zullen allereerst de 
stedenbouwkundige projecten uitgelicht worden, 
vervolgens zoom ik in op de architectuurprojecten en 
tot slot komen de interieurprojecten aan bod. 

STEDENBOUW 

Voor de invulling van het uiteindelijke 
stedenbouwkundige ontwerp, heb ik me laten 
inspireren door een drietal projecten . De projecten 
die aan bod komen beslaan zowel gerealiseerde - als 
schets ontwerpen. Bij alle drie de ontwerpen speelt 
de architectuur van het gebouw een belangrijke rol 
in de stedenbouwkundige inpassing, de gebouwde 
omgeving is als het ware in de stedenbouw 
opgenomen. Het maakt deel uit van het geheel en is 
er zowel visueel als constructief mee verbonden, de 
architectuur werkt samen met de stedenbouw. Samen 
vormen ze het uiteindelijke ontwerp. 



Door het vouwen, snijden, insnijden, optillen en 
indrukken van het grondvlak ontstaat een ruimtelijke 
vormgeving, waar de architectuur ingepast wordt. Bij 
het project Maritime Youth House van PLOT liggen de 
ruimten tussen de bewegingen van de verschillende 
grondvlaken, terwijl bij het Museum of Writings te 
Berlijn de architectuur als het ware omhoog komt 
uit de scheuren van het grondvlak . De uitvoering is 
bij ieder project anders, maar deze basisgedachte is 
telkens dezelfde. 

Het project Art House van Plasma Studio Architects 
maakt ook gebruik van het optillen van vlakken, maar 
past dit vanuit een geheel ander perspectief toe. De 
basis van dit project is het grid dat door de architecten 
is neergelegd. Op een aantal punten wordt het 
grid vervomd waardoor er verschillende bijzondere 
momenten ontstaan. Het ontwerp is hier vervolgens 
op een natuurlijke en vloeiende manier ingeplaatst. 

MARITIME YOUTH HOUSE PLOT 

Alle drie de projecten samen laten de onlosmakelijke 
verbintenis tussen beiden uitwerkingsniveaus, 
architectuur en stedenbouw, zien. Wat mij ten zeerste 
aanspreekt. De uitgangspunten voor de ontwerpen 
hier getoond hebben mij mede doen besluiten het 
stedenbouwkundige deel van mijn afstudeerproject 
meer diepgang en aandacht te geven. De stedenbouw 
hoort een aanvulling te zijn op mijn uiteindelijke 
ontwerp en tevens het concept, dat aan mijn ontwerp 
ten grondslag lag, uit te dragen. 
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MUSEUM OF WRITINGS ARCHIPRIX 2008 

62 

ART HOUSE PLASMA STUDIO ARCHITECTS 



ARCHITECTUUR 

Door middel van iets meer dan vijftien 
referentie projecten tracht ik tot een basis van 
ontwerprichtlijnen voor mijn ontwerp te komen. Ieder 
afzonderlijk project wordt door middel van twee 
beelden getoond, ter ondersteuning is stap voor stap 
uitgetekend de manier waarop de folding tot stand is 
gekomen. Op deze manier tracht ik inzicht te krijgen in 
'Fo/ding Architectuur'. 

Niet alle projecten zijn woningbouwprojecten, deze 
projecten hebben overigens wel een vergelijkbaar 
schaalniveau als dat van de woningbouwprojecten, 
wat ze vergelijkbaar maakt. Projecten waarbij het 
schaalniveau een aantal malen groter is zijn voldoende 
aanwezig, maar voor mijn onderzoek zijn deze 
logischerwijs minder relevant. 

Het, als het ware, ontleden van de referentieprojecten 
geeft tevens inzicht in de manier waarop interieur 
en exterieur zich tot elkaar verhouden. Geregeld 
ben ik tot het besef gekomen dat de weelderigheid 
in vorm en structuur in de gevel en huid van een 
gebouw, niet doorgevoerd wordt in het interieur. 
Deze lijkt vaak losgekoppeld te kunnen worden 
van zijn huid en gevel. De projecten die ik laat zien 
hebben dit in mindere maten, het gros van de 
projecten gaat op een intelligente manier om met 
zijn invulling, de uiterlijke vertoning en vormgeving 
wordt in de interieurarchitectuur doorgevoerd en 
zichtbaar gemaakt. Het project 18.36.54 van Daniel 

LibesKind heeft dit concept het puurst doorgevoerd. 
De interieurarchitectuur is hier een vertaling van de 
vormentaal, gebruikt voor de huid en de gevel. Tevens 
besteedt Liebeskind aandacht aan de plaatsing van 
de open geveldelen ten opzichte van de gesloten 
geveldelen. 

De relatie tussen open- en gesloten geveldelen speelt 
voor mij een belangrijke rol, de keuze voor bepaalde 
referentieprojecten boven anderen hebben hier aan 
bijgedragen. Alle behandelde projecten hebben een 

natuurlijke verhouding tussen open- en gesloten 
geveldelen. Over het algemeen genomen komt de 
gesloten gevel op een eenvoudige manier voort uit de 
manier waarop de huid is gevormd, uitgewerkt in de 
bijgevoegde tekenschema's. Deze eentonigheid zou 
doorbroken kunnen worden door meer te variëren 
in de plaatsing van de open geveldelen ten opzichte 
van de gesloten geveldelen. In plaats van de open 
geveldelen gelijk aan de gesloten geveldelen te 
plaatsen, zouden de open geveldelen ook meer naar 
binnen geplaatst kunnen worden . De eerste toepassing 
creëert meer daglichttoetreding en openheid, terwijl 
de tweede toepassing buitenruimten creëert en voor 
een natuurlijke schaduwvorming zorgt. Het project 
van Daniel Libeskind is ook hier het meest gevarieerd 
in zijn toepassing, wat zowel voor de buiten- als 
de binnenruimten een ruimtelijk interessant beeld 
oplevert. 



TATTOO HOUSE ANDREW MAYNARD ARCHITECTS 
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QUADRANT HOUSE _ DILLER SCOFIDIO 



18.36.54 _ DAN IEL LlBESKIND 
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CASA PR 34 _ ROJKIND ARQUITECTOS 



FOLDED HOUSE XARCHITECTEN 

QUADRANT HOUSE _ DILLER SCOFIDIO 
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INTERIEURARCHITECTUUR 

De interieurprojecten zijn in te delen in twee groepen. 
Aan de ene kant is er de groep waar het interieur, de 
indeling en de functie van een ruimte afhankelijk is van 
de manier waarop het wordt geplaatst. Respectievelijk 
J-Loft van P/ystudio, Bedroom in a F/oating Bed Box 
van ECOM en Atelier in Ushima van Tezaku Architects. 
Aan de andere kant zijn er de interieurprojecten 
die de ruimtelijke kwaliteit omhoog halen door hun 
vormgeving, in mindere mate door de manier waarop 
geplaatst zijn en zo voorzien in de indeling van de 
ruimten. Respectievelijk House South Kensington van 
Hogarth Architects en Fumin Road Apartment van 
Sciskew 

De laatste groep is op te vatten als een toevoeging 
op de eerste groep interieurprojecten. Het kan deze 
groep verbijzonderen en voor een meer bijzondere 

J-LOFT PLYSTUDIO 

ruimtelijke uitwerking en vormgeving zorgen. De 
eerste groep heeft meer met de indeling en ruimtelijke 
sequentie en functietoewijzing van doen. Er kan een 
variatie bestaan tussen het gebruik van één element 
dat alle dienende elementen in zicht heeft; van 
keuken en toilet tot een verdieping compleet met 
badkamer en slaapkamer, of dat het een combinatie 
is van meerdere losse elementen die voorzien in de 
dienende elementen en meer private elementen. De 
ruimte direct in de nabijheid van een desbetreffend 
dienend element, bepaalt welke functieomschrijving 
het meest passend is voor deze ruimte. 

Deze gedachtegang sluit naar mijns inziens goed aan bij 
de voorgaande architectuur- en stedenbouwprojecten 
die behandeld en toegelicht zijn. Het versterkt 
het concept dat ik niet vanuit een plattegrond wil 
ontwerpen, maar vanuit de ruimtelijke sequentie en 
vormgeving. 



BEDROOM IN A FLOATING BED BOX ECDM 

ATELIER IN USHIMADO TEZUKA ARCHITECTS 



HOUSE SOUTH KENSINGTON HOGARTH ARCHITECTS 
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CONCLUSIE 

Gedurende de zoektocht naar een sluitend 
architectonisch concept voor mijn afstudeerproject, 
hoe eerst ruimte te vormen om vervolgens de 
plattegronden erin te tekenen, is de opgave enigszins 
uitgebreid en aangepast. Uiteindelijk heb ik voor drie 
ontwerprichtingen, respectievelijk 'Stedenbouw', 
'Architectuur' en 'Interieurarchitectuur', een 
ontwerpvisie uitgezet. 

Allereerst heb ik door maquettestudies een beeld 
proberen te vormen van hetgeen Folding Architecture 
kan behelzen. Tijdens deze maquettestudies heb ik 
me voornamelijk gericht op vormstudies, vervolgens 
zijn er meer en meer daadwerkelijk uit te werken 
ontwerpen ontstaan. Architectuur is hier het enige 
scha a I niveau waar ik onderzoek naar heb gedaan. Dit 
was hetschaalniveau waarin ik mijn architectuurproject 
wilde uitwerken. Geleidelijk aan heeft het denken in 
stedenbouwkundige uitwerkingsmogelijkheden zijn 

intreden gedaan. Een aantal maquettestudies boden 
daarde ruimtelijke aspecten voor. I nterieurarch itectuur 
was gedurende de gehele maquettestudie geen 
onderdeel van mijn ontwerpopgave en ontwerpvisie. 

Echter met de uitdieping van een theoretische 
onderbouwing is dit laatst genoemde aspect toch 
in beeld gekomen. Bemard Leupen beschrijft in zijn 
proefschrift Kader en generieke ruimte, 5 soorten 
lagen waaruit een kader opgebouwd kan zijn. Leupen 
veronderstelt; "ieder gebouw is te beschouwen als een 
samenstelstel van deze lagen". Het interieuraspect 
heeft zich, door zijn indeling in vijf lagen, onder 
mijn aandacht gebracht. Vooral het onderscheidt 
dat Leupen maakt tussen de drager en de inbouw 
heeft mijn gedachte doen bijstellen. Ik heb vanaf dat 
moment besloten ook de interieurarchitectuur aan 
mijn ontwerpopgave toe te voegen. Samen maken zij 
dat mijn uiteindelijke ontwerpopgave in 3 lagen uit te 
schrijven is; 

• Drager = draagconstructie en huid: 
'De drager' voert de krachten af naar de 
ondergrond en presenteert tegelijkertijd het 
gebouw naar buiten toe. 

• Inbouw = enscenering, dienende elementen en 
ontsluiting dienende elementen: 

'De inbouw' deelt de ruimte in en begrenst de 
ruimten. Het voorziet 'de drager' van dienende 
elementen en ontsluit tevens deze dienende 
elementen. 

• Ontsluiting = stedenbouwkundige inpassing: 
Bereikbaarheid van 'de drager', oriëntatie en de 
relatie ten opzichte van omliggende 'dragers'. 

De driedeling is ook in de benadering van 
de referentieprojecten terug te vinden, 
respectievelijk 'Stedenbouw', 'Architectuur' en 
'I nterieurarchitectuur'. 
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AANDACHTSPUNTEN 

Op alle drie de schaalniveaus zijn uiteindelijk een aantal 
aandachtspunten naar voren gekomen. Hieronder 
zullen deze puntsgewijs en kort beschreven worden. 

• Stedenbouwkundig principe: 
Gebruik maken van een grid, gerelateerd 
aan bestaande bebouwing, als basis voor de 
stedenbouwkundige inpassing. 

• Beweging in stedenbouwkundig principe: 
Gebruikmakenvanglooiingenen hoogteverschillen 
in het landschap. 

• Schakelingen van volumes beperken: 
Daglicht- en luchttoetreding optimaal benutten. 

• Snijden van vlakken: 
Versterkt de ruimtelijke relaties. 

• Schuine - en rechte vouwlijnen gebruiken: 
Afwisseling in het totaalbeeld. 

• I n- en uitsluiten van ruimten: 
Het ontstaan van buitenruimten in een volume! 
vorm zo in de hand werken. 

• Denken in vloer, wand en plafond loslaten. 

• Meerdere vouwrichtingen gebruiken: 
Het biedt meerdere mogelijkheden tussen open
en gesloten geveldelen. 

• Open- en gesloten geveldelen afwisselen: 
Maakt ruimtelijke sequentie en relaties 
interessanter. 

• Samenkomst 2 bewegingen 1 voorrang verlenen: 
2 bewegingen samen bouwtechnisch niet 
gewenst. 

• Richtlijnen uitzetten: 

Voor maatvoering en op welk niveau welke functie 
plaats kunnen vinden. 

• Ruimtelijke sequentie: 
Ruimten behoren in elkaar door te lopen of visueel 
connectie te hebben. 

• Zichtrelaties: 
Tussen welke ruimten transparante dan wel semi
transparante relaties bestaan . 

• Voorkomen van voorspelbaarheid: 
Uitbuiten tot welke binnenruimten een 
willekeurige buiten ruimten behoort. 

• Uitsluiten verkeersruimten: 
Waarvan de belangrijkste de hal en de gang zijn. 

• Dienende elementen, ruimtescheidend elementen: 
Ze bepalen tevens de functie van de omliggende 
ruimten. 

In DEEL 3 van mijn afstudeerverslag zal duidelijk 
worden in welke mate en op welke wijze deze 
punten hun invloed hebben gehad op de onderlinge 
relaties tussen de niveaus en hoe dit in een concreet 
Programma van Eisen is omgezet. 
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HET CONCEPT 

De aandachtspunten verkregen in DEEL 2 zullen hier 
worden omgezet in een Programma van Eisen en 
Relatieschema's, voor alle drie de schaalniveaus. 
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HET IDEE 

Het idee is eenvoudig: ontwerp een woning, niet vanuit 
de plattegrond, maar vanuit ruimtelijke kwaliteiten. 
De stedenbouwkundige inpassing dient dit principe 
tevens te versterken en uit te dragen. 

Het uiteindelijke ontwerp zal illustratief zijn van het 
gegeven dat een woning niet alleen tot stand hoeft te 
komen door het tekenen van een plattegrond, maar 
dat de woning en zijn indeling ook tot stand kunnen 
komen door ruimtelijke kwaliteit, verkregen door het 
ontwerpen vanuit een volume. Het standaard denken, 
waar de woningbouwarchitectuur zich nu in bevindt, 
doorbreken en laten zien dat er meer ruimtelijke 
kwaliteiten uit de leef- en woonomgeving te halen 
valt. 

Door de keuze van benadering op drie schaalniveaus, 
respectievelijk 'Stedenbouw', 'Architectuur' en 
'Interieurarchitectuur', dienen aan alle drie de niveaus 

eisen te worden gesteld omtrent de uitwerking. Wat 
zijn de afzonderlijke uitgangspunten en eisen, maar 
misschien nog belangrijker, wat zijn de onderlinge 
verhoudingen en relaties . Hoe werken de niveaus 
samen en hoe worden ze verenigd? 

leder schaalniveau heeft logischerwijs andere 
uitgangspunten en eisen, maar door de onmiskenbare 
relaties hebben ze direct invloed op elkaars 
verschijningsvorm. Het is hierdoor haast onmogelijk 
de uitgangspunten los van elkaar te zien. In eerste 
instantie zal voor ieder schaalniveau afzonderlijk de 
uitgangspunten benoemd dienen te worden, om ze 
uiteindelijk te kunnen verenigen. Cause and Effect, een 
beslissing op het ene schaalniveau heeft ongetwijfeld 
effect op een beslissing op het andere niveau. Wat 
vervolgens weer kan leiden tot een nieuw besluit of 
het kan het gemaakte besluit juist sterken. 

De volgende hoofdstukken behandelen de diverse 
uitgangspunten en ideeën die ten grondslag liggen aan 
het uiteindelijke ontwerp. Voor de helderheid zullen 
de uitgangspunten naar schaalniveau gerangschikt 
worden, de drie eerder besproken niveaus. Tot slot 
zullen in dit deel een aantal conceptuele figuren aan 
bod komen die deze uitgangspunten zullen illustreren. 
Om te beginnen zal het programma van eisen 
uitgeschreven en toegelicht worden. 

Figuur 01 : Lebbeus Woods 
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PROGRAMMA VAN EISEN 

Het opstellen van een programma van eisen is een 
aspect dat voor ieder gebouwen voor iedere woning 
in een vroeg stadium van het ontwerpproces gebeurd . 
Zo ook voor mijn afstudeerproject. Echter wanneer 
ik over een Programma van Eisen praat, zal dit 
onherroepelijk de vraag oproepen of dit niet tegen mijn 
ontwerpprincipes in druist. Ik wil ontwerpen vanuit de 
ruimte en niet vanuit functies. Het Programma van 
Eisen dat ik opstel zal als basis gelijk zijn aan ieder 
ander, daarbij ben ik uitgegaan van het bouwbesluit 
(bijlage), maar de beschrijving van de functies zal 
verschillen. Hier tracht ik het onderscheidt te maken 
en mijn ruimtelijke concept aannemelijk te maken. 

In dit hoofdstuk maak ik onderscheidt tussen 
de woning en de inpassing van de woning in het 
stedelijke weefsel. De opdeling van de 'inbouw' en 
de 'drager' is hier niet als zodanig terug te vinden. 
Beiden zijn ondergebracht onder 'Een woning voor 

iedereen'. Echter de 'inbouw' zal te herkennen zijn in 
de uitwerking van de 'gebruiksruimten'. Dit begrip 
is reeds bij het zoneringsprincipe van SAR aan bod 
gekomen. De overige ruimten heb ik onder de noemer 
'woonruimten' ondergebracht. Hieronder vallen de 
'verblijfsruimten' en de 'ontsluitingsruimten', de 
overige twee zones van het zoneringsprincipe van 
SAR. Allereerst zal de inpassing van de woning in het 
stedelijke weefsel, 'Publieke ruimte voor iedereen', 

toegelicht worden. 

PUBLIEKE RUIMTEN VOOR IEDEREEN 

Er is onderscheidt te maken tussen verschillende 
publieke ruimten; respectievelijk de 'verkeersruimten' 
en het 'openbare groen'. De publieke ruimten zijn de 
plekken waar mensen samenkomen en met e1kaar 
in contact komen. Het 'openbare groen' zorgt voor 
wandel - en speel zones in de wijk, het brengt groen 
in de wijk en creëert een veilige en (kind-)vriendelijke 
omgeving om in te wonen. De 'verkeersruimten' 
zorgen voor de ontsluiting van de wijk . 

Verkeersruimten: 

• Auto: 
5400mm - 2 richting verkeer 
2700mm - 1 richting verkeer 
Het bestaande wegennet zal als uitgangspunt 
aangehouden worden. Een goede aansluiting 
op het bestaande HETwegennet is uiterst 
wenselijk, maar zal niet als zodanig behouden 
blijven. 

• Fiets: 
1200mm 
De omgeving en de aanwezigheid van een 
fietsen netwerk in de nabijheid van de wijk, 
zal mogelijkheden bieden tot uitbuiting in het 
uiteindelijke ontwerp. 



• Parkeren: 
1800mm x 5100mm 
51mm x 2300mm 

In de wijk is dit een probleem, te veel auto's en te 
weinig parkeermogelijkheden. Deaanwezigheid 
van de vele auto's in het straatbeeld drukt een 
behoorlijke stempel op de sfeer en uitstraling 
van de wijk. Tevens zorgt het parkeerprobleem 
voor onveilige en onoverzichtelijke situaties. Wil 
men dit veranderen dan zal het parkeerbeleid 
en de parkeermogelijkheden aangepakt 
dienen te worden . Het parkeren weghalen uit 
het straatbeeld door het toevoegen van een 
parkeergarage. 

Openbaar groen: 
Aan dit aspect is geen regelgeving ten aanzien van 
maatvoering te koppelen. In principe is iedere ruimte 
als 'openbaar groen' om te vormen. Voor mijn ontwerp 
ben ik uitgegaan van een bestaande locatie. Mijn 
ingreep houdt in dat een deel van de wijk een nieuwe 
bestemming krijgt. De bestaande publieke ruimten 
dienen daarbij niet verloren te gaan. Daar bedoel ik 
niet mee dat ik deze ruimten behoudt, maar dat ik de 
functie terug laat komen in mijn ontwerp voor deze 
locatie. Voor iedere functie dient daarbij gekeken te 
worden of deze nog relevant is en of deze in het vorige 
plan als zodanig functioneerde. 

Hoogteverschil: 
In de wijk is een duidelijk hoogteverschil te 
onderscheiden. Bij de invulling van mijn plangebieden 
zal ik dit gegeven gebruiken en aangepast toepassen . 
Door het nivelleren van plangebieden worden 
herkenbare gegevens van een locatie verwijderd, 
hetgeen ik wil voorkomen. In mijn ontwerp ga ik uit van 
het bestaande en reageer daar op. Ten eerste gebeurt 
dit door de architectuur die mijn woningen uitdragen 
en ten tweede door de manier waarop ze ingepast 
worden in het bestaande stedenbouwkundige 
weefsel. De hoogteverschillen geven aanleiding tot 

een nieuwe kijk op de inpassing van woningen en de 
toegang tot deze woningen. Deze ingreep zal een 
nieuwe ruimtelijke verhouding tussen de woningen 
onderling veroorzaken. 

EEN WONING VOOR IEDEREEN 

De grootte van de woning behoort te liggen tussen 
circa 50m2 en 150m2. Daarbij is er een onderscheid 
te maken in het type ruimten, respectievelijk 
de gebruiksruimten en de woonruimten. De 
gebruiksruimten zijn de ondersteunende ruimten die 
het leven in de woonruimten veraangenamen. 

Gebruiksruimten: 
De gebruiksruimten zijn zowel openbare als private 
ruimten. De dienende elementen, de enscenering en de 
ontsluitende elementen vallen hieronder. De nabijheid 
van deze ruimten met de woonruimten bepalen in 
sterke mate de functie van de woonruimte. Het toilet 
en de badkamer zijn daarbij de ruimten die de meeste 
aandacht vragen . Vanwege het private karakter is een 
beperkte zichtrelatie met de woonruimten gewenst. 
De vrijheid in de situering van deze ruimten is hierdoor 
enigszins beperkt. 

• Keuken: 

~ 5m2 

De ligging van de keuken in de woning en de 
relatie met de verschillende w oonruimten is 
door de bewoner te bepalen. De bewoner 
bepaald tevens of de keuken als zelfstandig 
element toegepast wordt of als één element in 
combinatie met de overige gebruiksruimten. 

• Badkamer: 
~5m 2 

Gezien de private sfeer van deze gebruiksruimte 
is een gesloten dan wel semi-transparante 
uitvoering gewenst. De ligging van de 
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badkamer in de woning en de relatie met de 
verschillende woonruimten is door de bewoner 
te bepalen. Een directe bereikbaarheid met de 
slaapkamer(s) is daarbij gewenst. De bewoner 
bepaalt tevens of de badkamer als zelfstandig 
element toegepast wordt of als één element in 
combinatie met de overige gebruiksruimten. 

• Toilet: 
:? 900mm x 1200m 
Gezien het private karakter van deze 
gebruiksruimte is een gesloten dan wel semi· 
transparante uitvoering gewenst. De ligging 
van het toilet in de woning en de relatie met 
de verschillende woonruimten is door de 
be\'voner te bepalen. Een afgezonderde ligging 
is gewenst. De bewoner bepaalt tevens of het 
toilet als zelfstandig element toegepast wordt 
of als één element in combinatie met de overige 
gebruiksruimten. 

• Trap: 
Breedte: ? 900mm 
Optrede: ? 1800m 
Aantrede: :? 220mm 
De ligging van de trap in de woning en de relatie 
met de verschillende woonruimten is door de 
bewoner te bepalen. De bewoner bepaalt tevens 
of de trap als zelfstandig element toegepast 
wordt of als één element in combinatie met de 
overige gebruiksruimten. 

• Bergruimte: 
:? sm 2 

Deze ruimte is zowel van buitenaf als van 
binnenuit de woning toegankelijk. De ligging van 
de bergruimte in de woning en de relatie met de 
verschillende woonruimten is door de bewoner 
te bepalen. De bewoner bepaalt tevens of de 
bergruimten als zelfstandig element toegepast 
wordt of als één element in combinatie met de 
overige gebruiksruimten. 

Woonruimten: 
De woonruimten zijn multifunctionele ruimten, met de 
keuzemogelijkheid tussen het wonen aan de voor- en! 
of achterzijde van de woning. Onder de woonruimten 
vallen de volgende verblijfsruimten . 

• Woonkamer: 
:? 20m2 

De ligging van de woonkamer ten opzichte 
van de overige woonruimten is door de 
bewoner te bepalen. Door het uitsluiten van 
verkeersruimten is een directe bereikbaarheid 
en zichtrelatie tussen de woonkamer en 
de overige woonruimten mogelijk. Er dient 
rekening gehouden te worden met het private 
karakter van de slaapkamer, beperkte visuele 
relatie van de woonkamer naar de slaapkamer(s) 
is gewenst. 

• Eetkamer: 
? 6m2 

De ligging van de eetkamer ten opzichte 
van de overige woonruimten is door de 
bewoner te bepalen. Directe nabijheid van de 
keuken is gewenst. Door het uitsluiten van 
verkeersruimten is een directe bereikbaarheid 
en zichtrelatie tussen de eetkamer en de 
overige woonruimten mogelijk. Er dient 
rekening gehouden te worden met het private 
karakter van de slaapkamer, beperkte visuele 
relatie van de eetkamer naar de slaapkamer(s) 
is gewenst. 

• Slaapkamer: 
:?'14m2 
De ligging van de slaapkamer ten opzichte van 
de overige woonruimten is door de bewoner te 
bepalen. Indien een slaapkamer is gesitueerd 
op dezelfde woonlaag als de woonkamer 
of keuken moet een visuele relatie van deze 
ruimten naar de slaapkamer beperkt worden. 



Dit geldt niet voor de visuele relatie van de 
slaapkamer naar de woonkamer en keuken of 
wanneer ze niet op dezelfde woonlaag liggen. 
Gewenst is een situering in nabijheid van een 
badkamer of toilet. 

Hoogteverschil: 
Hoogteverschil in de woning moeten door de 
bewoners veilig en met beperkte inspanning kunnen 
worden overbrugd. Trappen moeten geschikt zijn voor 
verschillende verplaatsingsmethoden en daarvoor 
voldoende doorgangsruimte bieden. Door de 
ogenschijnlijke willekeurige vorming van de 'drager' 
en de expliciete stedenbouwkundige inpassing zijn 
hoogteverschillen in de woning vrijwel een gegeven. 
Dit ontwerpaspect versterkt de ruimtelijke werking 
van de woning, zowel de relatieverhoudingen tussen 
de afzonderlijke gebruiksruimten en woonruimten als 
de relatie tussen de twee typen ruimten onderling. 

Buitenruimten: 
Direct vanuit de woning bereikbaar, in de vorm van 
een tuin, terras, balkon of loggia. Dan is er nog een 
onderscheid te maken tussen de buitenruimten 
in/op de woning, de drager, en de buitenruimten 
rondom de woning, de drager. Voor het eerste type 
buitenruimte geldt dat het mogelijk is ze op meerdere 
woonlagen toe te passen. De bepaling en toewijzing 
van buitenruimten in de woning, gebeurt tijdens het 
ontwerpen van de drager. Voor de buitenruimten 
gelden dat de ruimtelijke relatie met omliggende 
woningen en/of groenvoorzieningen voor iedere 
buitenruimte verschillend kan zijn. De situering van 
de woningen onderling maakt dat de ruimten rondom 
iedere woning expliciet bekeken dient te worden, tot 
welke woning de bewuste buitenruimte het beste 
kan worden toegekend. Het privé aspect zal hier 
een belangrijke rol spelen. Tevens wordt door de 
stedenbouwkundige inpassing, de verscheidenheid in 
typen buitenruimten vergroot. 

Ontsluiting woning: 
Bezoekers moeten het hu isnummer kunnen herkennen, 
kunnen aanbellen aan de voordeur en vervolgens 
de entreeruimte van de woning zonder problemen 
kunnen passeren. Bewoners moeten probleemloos 
het slot van de voordeur kunnen gebruiken en de 
deur kunnen openen. De veiligheid eist bovendien 
dat bewoners van binnenuit een bezoeker voor de 
buitendeur moeten kunnen zien staan, voordat er 
wordt opengedaan. Tevens geldt ook hier dat door de 
stedenbouwkundige inpassing de woonlaag, waar de 
woning wordt betreden, niet zozeer de begane grond 
behoefd te zijn. Zolang het maar een logische en zoals 
hierboven vermeld duidelijk herkenbare toegang 
is. De plek waar een woning wordt binnengetreden 
heeft direct gevolg voor de beleving van de woning. 
Mijn standpunt hierin versterkt het ontstaan van 
afwijkende ruimtelijke relaties en verhoudingen voor 
dit nieuwe wonen. 

In het volgende hoofdstuk worden de relatieschema's 
tussen de verschillende ruimten beschreven. Ze worden 
op een vergelijkbare manier opgesteld en toegelicht 
als het Programma van Eisen. Onder begeleiding 
van illustraties zullen ze mijn ontwerpprincipe 
ondersteunen en verduidelijken. 
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RELATIES 

In dit hoofdstuk worden de relatieschema's tussen 
de verschillende ruimten beschreven. Ze worden op 
een vergelijkbare manier opgesteld en toegelicht 
als het Programma van Eisen. Onder begeleiding 
van illustraties zullen ze mijn ontwerpprincipe 
ondersteunen en verduidelijken. 

Wanneer gesproken wordt over relaties of 
relatieschema's wordt al snel in plattegronden 
gedacht. Nu ik met mijn afstudeerproject juist niet 
vanuit de plattegrond wil ontwerpen kan ik eigenlijk 
een groot rood kruis zetten door deze schema's 
(figuur 01). Echter voor ruimtelijke relaties, denk 
daarbij aan zichtrelaties, is ook een relatieschema op 
te zetten. Het gaat hier dan vooral om hoe ruimten 
zich ten opzichte van elkaar bevinden (figuur 02). 

Er is een duidelijke tweedeling in dit relatieschema 
te herkennen. Aan de ene kant de private dienende 

Private dienende ruimten 

Openbare woonruimten 

Directe (zicht-)relatie ..... 

Indirecte (zicht-)relatie ~ 

Figuur 02 : Bestaande ruimtelijke relaties 

BUITEN 

Figuur 03 : Concept ruimtelijke relaties 



Figuur 04: Concept relatie Architectuur & Inbouwarchitectuur 

Figuur 05: Concept relatie Stedenbouw & Architectuur 

ruimten, aan de andere kant de openbare woonruimten. 
Gezien het feit dat ik niet vanuit de plattegrond wil 
ontwerpen of vanuit functionele ruimten als een 
woonkamer en/of keuken, zal ik hun benaming als 
zodanig niet toepassing. In de plaats daarvan gebruik 
ik beelden, beelden die de kwaliteit van de ruimten 
weergeven. 
Zichtrelaties worden een belangrijk gegeven in de 
uitwerking van mijn ontwerp. Zowel directe - als de 
indirecte zichtrelaties geven de bewoner het gevoel 
en het bewustzijn dat de woning uit meerdere 
ruimten bestaat. Meer ruimten dan de ruimten waar 
de bewoner zich op dat moment in bevindt. 

Dan is er nog de inpassing van mijn ingreep in de 
bestaande situatie. Voor de volledigheid van mijn 
ontwerp heb ik de stedenbouwkundige inpassing ook 
tot onderdeel mijn ontwerpopgaven gemaakt. Door 
de direct relatie tussen het bestaande en de nieuwe 
invulling hoop ik het bewustzijn te versterken . Met mijn 
contrasterende bouwvormen, volumen en inpassing 
in de situatie met de ruimtelijke indeling als gevolg, 
wil ik een tegenstelling creëren tussen het bestaande 
en mijn nieuwe inpassing. De mensen letterlijk met de 
neus op de feiten te drukken, laten zien dat de manier 
waarop we nu wonen niet de enige manier is. Dat er 
meerdere mogelijkheden zijn, als architect hebben we 
de middelen deze aan te dragen. 

De ruimtelijke relatie die gecreëerd wordt tussen het 
bestaande en mijn nieuwe inpassing brengt tevens 
een nieuwe ruimtelijke indeling met zich mee. Het 
bestaande straten- en wegen patroon zal zodanig 
ingevuld en veranderd worden dat het de relatie, 
ook op dit onderdeel van het ontwerp, op scherp zet. 
Het straatprofiel wat we als zodanig kennen, steeg -
achtertuin - woning - voortuin - stoep - straat - park, 
zal hier niet als uitgangspuntgebruikt worden . Als ik de 
ruimtelijke relatie van de woning zelf wil aanpakken, 
zal ik de ruimtelijke relatie van de woning met zijn 
omgeving onder de loep dienen te nemen. De ligging 
van bepaalde woonruimten hebben een duidelijke 
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relatie met de publieke ruimten. Van bepaalde ruimten 
is het gewenst aan de publieke ruimten gelegen te 
zijn, van andere ruimten totaal niet. Dit is een goed 
voorbeeld van hoe de verschillende schaal niveaus 
effect op elkaars verschijningsvormen hebben. Je 
ontkomt er niet aan dat wanneer op een willekeurig 
niveau een verandering plaats vindt dit op een volgend 
of juist vorig niveau door zal zetten. 

Dan is er nogde relatie van de woningen onderling. Ook 
hier geldt dat wanneer ik de ruimtelijke relaties in de 
woning wil veranderen, ik de relatie van de woningen 
onderling moet aanpassen. De aanwezigheid van 
het hoogteverschil op mijn locatie zal mij hierin 
ondersteunen. De gestandaardiseerde ligging van 
woningen ten opzichte van elkaar, geschakeld, 
tegenover - dan wel naast elkaar, wil ik vermijden. 
De aangepaste ligging van de woningen ten opzichte 
van elkaar en de inpassing in het stedenbouwkundige 
weefsel versterkt de mogelijkheden voor een nieuwe 
ruimtelijke relatie in de woning (figuur 04). 



STEDENBOUW 

In de voorgaande hoofstukken heb ik beschreven 
hoe ik de uitwerking van het stedenbouwkundige 
ontwerp voor ogen heb. Nu zal ik de daadwerkelijke 
uitwerking to elichten. De wijze waarop en hoe het 
ontwerp zal inhaken op de bestaande situatie, wat het 
ontwerpconcept is en hoe ik dit zal toepassen. Zo dat 
het aansluit op mijn ontwerpprincipe: 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

GRID 

Mijn stedenbouwkundig ontwerpconcept wil ik op 
meerdere locaties inzetbaar maken. Ik heb hierom een 
stapsgewijze aanpak uitgeschreven. 

1. Bestaande situatie lijnen doortrekken 

2. Grid aanpassen aan situatie 
3. Maatvoering veelvoud van 300mm 
4. Inpassen kwaliteiten situatie 
5. Invullen van PvE (figuur 13) 

Hoofdlijnen ~ 

Nevenlijnen --» 

Figuur 06 : Bestaande situatie lijnen doortrekken 

Richting en aangrijpingspunt aanpass ing -+-

tff\ f, , ._-
Figuur 07 : Grid aanpassen aan situatie 

PUBLIEKE RUIMTEN 

Gezien de ligging van de wijk in haar omgeving, kies 
ik er voor de nieuwe invulling een groen karakter 
te geven. Uit de analyse beschreven in DEEL 1 is de 
directe nabijheid van de Ertveld Plas en Fort Orhten 
gebleken. 



Beide groene en waterrijke gebieden waar volop 
gewandeld en gerecreëerd wordt. De situering van de 
wijk tussen deze twee gebieden versterkt de groene 
gedachte die ik de wijk wil laten uitdragen. 

Het gebruik van groen is een belangrijk punt in mijn 
stedenbouwkundige invulling. Hieronder zal ik de 
ruimten benoemen en beschrijven die ik dan ook terug 
wil laten komen in mijn ontwerp: 

• Openbaar groen. 

• Privé groen: 
In het stedenbouwkundige weefsel opnemen, 
tuinen rondom de woning gelegen zijn niet 
als zodanig opgenomen in ontwerpen van de 
architectuur. 

• Parkeren: 
Uit zicht parkeren, middels verdiepte 
parkeergarages of parkeervelden. In nabijheid 
van de woning parkeren, niet als vanzelfsprkend. 
Dit versterkt het groene en wandel/recreatieve 
karakter van wijk. 

Maatvoering veevoud 300mm 

Groen situatie f M ogelijke inpassing 'folding architecture' 

~\ \ .I!I!I __ .~ -
, 

Figuur 08: M aa tvoering & Kwa liteit situatie inpassen 

• Fietsverkeer: 
Voorrang ten aanzien van het Autoverkeer. 

• Autoverkeer: 
Ondergeschikt aan fiets- en wandelverkeer. Zoveel 
mogelijk aan het zicht onttrekken. 

• Voetverkeer: 
In openbaar groen opnemen. Los van fiets- en 
autoverkeer toepassen. Dominant ten opzichte 
van wegen dan wel woningen. 

• Speelruimten/plein: 
De glooiing van het landschap creëert een extra 
dimensie waardoor interessante speelgebieden 
kunnen worden gevormd. 

Door de scheiding van bovengenoemde ruimten 
ontstaan drie verschillende zone's. Een centraal 
gelegen publieke groene zone en woongebieden. 
Waarvan het bovengelegen woongebied A een 
stedenlijk karakter krijgt en het lager gelegen gebied 
B een landelijk. karakter. De woontypen worden hierop 
aangepast, dit laat zich vertalen in figuren 11&12. 

STEDENBOUW vs. ARCHITECTUUR 

Tijdens de zoektocht naar een passend concept, 
waaraan ik mijn architectonische inpassing in de 
stedenbouwkukndige situatie kan uitleggen en 
verduidelijken, ben ik bij het begrip 'Rhizome' 
uitgekomen. 

rhi . zom . (\ 1 11 IlOn h') 

1. grillige wortelstok <=> een ondergrondse, 
meestal horizontaal lopende, al of niet 
opgezwollen stengel . Het eind van de 
wortelstok buigt vaak weer omhoog en vormt 
zo een nieuwe plant. 

Waarom ik denk dat rhizome een geschikte beschrijving 
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Figuur 09 ; Publieke groene zone 
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Figuur 10 : Groen 

Figuur 11 : Conceptuele aanduiding invulling grid 

is voor mijn ontwerp, is de denkbeeldige vrijheid die de 
architectuur krijgt binnen dit begrip. De architectuur 
sluimert als het ware onder het stedenbouwkundige 
weefsel en steekt op bepaalde momenten haar kop op. 
Vergelijkbaar met een plant waarvan de wortels onder 
de grond doorgroeien en op een geschikt moment en 
een geschikte plaats naar boven groeien. 

De rhizome heeft hier de rol van de architectuur die 
ik wil toepassen. De architectuur die uit het grid, 
aanwezig op de locatie, omhoog komt om vervolgens 
een drager te vormen . De momenten waar de rhizome 
naar boven kan komen zijn in het grid opgenomen, 
de geschikte momenten zijn in het grid aangegeven 
en voorgeschreven . Dat wil niet zeggen dat op ieder 
'geschikt moment' de rhizome omhoog komt. Het 
willekeurige karakter van rhizome komt hier om de 
hoek kijken. 

De gedachte van een vrije beweging, die onder de 
ondergrond groeit en voortbeweegt en vervolgens 
op bepaalde momenten omhoog komt en zich 
presenteert, sluit naar mijns inziens goed aan bij 
'Folding Architecture' . De rhizome is hier de 'folding' 
binnen het stedenbouwkundige weefsel. Op het 
moment dat de rhizome de kop opsteekt en zich 
naar de buitenwereld presenteerd ontstaat 'Folding 
Architecture' . 

rhi · Z !!Tl relll 

1. Folding architecture <=> een ondergrondse 
beweging die, op de in figuur 13 aangegeven 
momenten, omhoog kan komen. Deze 
momenten zijn ontstaan doordat de omliggende 
locatie aan vernieuwing toe is en het de situatie 
ter plaatsen kan verbeteren . 
2. De ondergrondse beweging kan zich in 1 en/of 
2 bewegingen opsplitsen en 1 en/of 2 aan elkaar 
gekoppelde woningen vormen. De woningen 
worden gevormd door een doorlopende 
beweging die zich omhoog beweegt om 

85 



86 

vervolgens weer naar het beginpunt terug te 
komen. 
3. De ondergrondse beweging kan op meerdere 
situaties naar boven komen. De bewegingen 
zijn dan niet als zodanig met elkaar verbonden, 
maar ze spreken dezelfde architectuurtaal en 
zijn hierdoor verwant aan elkaar. 

CONCLUSIE 

Door dit stedenbouwkundige ontwerpconcept heb ik 
kunnen bewerkstelligen dat mijn stedenbouwkundige 
ontwerp op een andere manier tot stand is gekomen 
en heeft geresulteerd in een verassend, vernieuwend 
en gevarieerd straatbeeld. 

ARCHITECTUUR 

I n dit hoodstuk wordt mijn ontwerpprincipe toegelicht 
en de methode waarop de architectuur in de het 
stedenbouwkindige ontwerpconcept wordt ingepast. 

Tijdens de beschrijving van de stedenbouwkundige 
inpassing is de term 'Folding Architecture' al reeds 
gevallen. Wat houdt deze term nu eigenlijk in? 
Om antwoord te krijgen op deze vraag heb ik 'The 

Metapolis Dictionary of Advanced Architecture; 

City, Technology and Society in the Information Age' 
geraadpleegd, zie figuur 12. 

Hierin wordt vooral gesproken over de fold als 
scheidend element tussen het exterieur en het 
interieur, waarbij de muur logischerwijs een 
belangrijke rol speelt. Het vormen van 'space' middels 
foldbewegingj-en. 

Op architectenweb heb ik tevens de volgende 

beschrijving kunnen achterhalen: 

fol - ding 

1. letterlijk vertaald vouwen <=> een relatief 
nieuwe stroming binnen de architectuur. Het 
is een zeer speelse manier van ontwerpen, die 
verrassing en spontaniteit in het ontwerpproces 
alle ruimte geeft. 

Dit verrassende en spontane is juist iets dat ik wil 
bereiken met mijn ontwerp. De verassing in de 
ruimtelijke beweging en sequentie van ruimten, 
de spontaniteit in het gebruik van de ruimten in de 
woning dat het met zich mee gaat brengen 
H et bovenstaande beschrijft in het kort hoe ik er toe 
ben gekomen 'Folding Architecture' als uitgangspunt 
te gebruiken voor de architectuur die mijn ontwerp 
moet uitdragen. De vrijheid in beweging en de 
vrijheid in vormgeving sluit in mijn ogen aan bij het 
ontwerpprincipe dat ik als uitganspunt voor mijn 
afstuderen heb aangedragen; 

NIET: Plattegrond tekenen -> ruimten vormen 

MAAR: ruimten vormen -> plattegrond tekenen 

I n de hoop dat er een verassende, speelse, 
vernieuwende en ruimtelijke beleving van de woning 
ontstaat. 

Op stedenbouwkundig niveau wordt de 'folding' als 
'rhizome' aangeduid. De momenten waar de rhizome 
omhoog komt en zich tot 'folding architecture' 
omvormt zijn in dit grid opgenomen, zie figuur 13. 
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Figuur 12: Defenitie 'Folding Architecture', The Metapolis Dictionary of Advanced Architecture 
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ARCHITECTUUR vs. INTERIEUR 

Aan de hand van het ontwerp van de 'drager' en de 
manier waarop deze in het stedenbouwkundige 
weefsel staat, zal een ruimtelijke invulling gemaakt 
worden. De 'inbouw' speelt hier een belangrijke rol 
in, zoals reeds eerder is beschreven. In deze fase 
van het ontwerpproces zal mijn ontwerpprincipe 
daadwerkelijke uitgewerkt en aangetoont worden. 

De drager heeft trjdens het ontwerpen ervan geen 
ruimtelijke functies toegekend gekregen. Dit gebeurt 
met de plaatsing van de inbouw. Om deze reden is 
deze relatie uitermate belangrijk. De inbouw maakt de 
drager tot een leefbare woning, niet eerder. 

De vormentaal van de afzonderlijke dragers is divers 
van karakter, voor ieder drager geldt wel dat ze 
dezelfde architectuur uitdragen. Bij de inpassing 
van de dragers in de situatie en de ligging van de 
dragers ten opzichte van elkaar wil ik zoveel mogelijk 
variatie aanbrengen. De toekomstige bewoner kan 
zo uit meer mogelijkheden kiezen en aftasten welke 
drager het best aan zijn/haar wensen voldoet. Daar 
komt bij dat voor de invulling van de woning, de 
inbouw, de bewoner ook verschillende mogelijheden 
heeft. De mogelijkheden worden als catalogus 
aangeboden, waarin de keuzenmogelijkheden staan. 
De keuzemogelijkheden zijn daarbij wel dwingend. 
Het is mijn idee de bewonders vrijheid te geven bij de 
ruimtelijke inpassing, maar er is een grens. Als architect 
wil ik een visie aandragen en ga daarbij vanuit dat de 
toekomstige bewoner zich in mijn visie kan vinden. Dat 
ze met mij het avontuur willen aangaan en mij hierin 
als architect vertrouwen. 

CONCLUSIE 

De systematische benadering en invulling van het 
verworven stedenbouwkundige grid door de rhizome 
vormt de basis waarbinnen de 'fold' de woonruimte 
kan vormen, zonder daarbij uit te gaan van een 

vooropgelegde plattegrond en invulling. De 'Folding 
Architecture' komt zo volledig tot zijn recht. 

Figuur 14 : House in South Kensington_ Hogarth Architects 
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Figuur 15 : J-LOFT _Plystudio 
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INTERIEURARCHITECTUUR 

In dit hoodstuk wordt besproken hoe de Inbouw 
daadwerkelijk vormgegeven gaat worden. 

De belangrijkste beweegredenen voor het scheiden 
van de 'drager' en de 'inbouw' zijn ontstaan door 
de gedachte de bewoner vrijheid te geven bij de 
inrichting van hun eigen woning. Inspraak te hebben 
in de plaatsing van bepaalde functionele ruimten en 
de ligging van deze ruimten ten opzicht van elkaar en 
overige woonruimten. 

De benadering van Bernard Leupen in slagen heeft me 
doen inzien hoe ik dit idee uitvoerbaar kan maken. Een 
theoretisch onderbouwing waarom dit principe een 
goede uitwerking is voor mijn uiteindelijke ontwerp. 

De ruimten die naar mijn menig onder 
interieurarchitectuur vallen, zijn de dienenden 
elementen, de enscenering en de ontsluiting: 

• Toilet 

• Badkamer 

• Keuken: 
Hier wordt het meubilair mee bedoeld. De 
werkbladen, de apparatuur en kasten. 

• Trap: 
Ontsluiting van aanwezige verdiepingen. 

• Berging: 
Opnemen van bergruimten in de 'inbouw', buiten 
de berging aanwezig direct tegenover de entree 
gelegen. 

• Verdiepingsvloeren: 
Voorziet in de toevoeging van ruimten aan 
het totale woonoppervlak verkregen door de 
'drager'. 

Vooral deze laatste functie vergt meer aandacht. 
Gedurende het ontwerpproces ben ik afgeweken van 
een drager die ook in dit aspect voorziet. De veelheid 
aan vouwbewegingen en de beperking die het met zich 
meenam bij de ruimtelijke indeling, hebben me doen 
besluiten deze twee faccetten los van elkaar toe te 
passen. Vervolgens heb ik ervoor gekozen het gebruik 
van vloeren onder deze noemer onder te brengen 
(figuur 16). Ik sluit daarbij niet uit dat een horizontaal 
vlak in het ontwerp van een drager als vloer gebruikt 
kan worden, maar de inbouw zal hier over de grote lijn 
in voorzien. 

De ontsluiting heb ik tevens onderbrengen onder de 
interieurarchitectuur. Met deze ontsluiting bedoel 
ik de trap, voor de ontsluiting van een eventueel 
toegepaste verdiepingsvloer( en), en de ontsluiting 
van de dienende elementen. Het onderbrengen van 
deze ontsluiting onder de noemer 'inbouw' versterkt 
de diversiteit van de verschillende schaalniveaus. 
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Beiden niveaus zijn hierdoor vrijer in hun vorming en 
vormgeving, beiden komen uiteindelijk meer tot hun 
recht (figuur 17). 

Over de toepassing van het interieur heb ik al enige 
uitspraak gedaan. Vooral in het Programma van 
Eisen is naar voren gekomen dat ik de inbouw als één 
element wil toepassen of juist in meerdere elementen. 
Ik sluit bij de laatste variant niet uit dat verschillende 
gebruiksruimten alsnog gekoppeld kunnen zijn, denk 
daarbij aan het samenvoegen van het toilet met 
een berging en een trap. De projecten van Hogarth 
Architects; House in South Kensington en Plystudio; 
J-LOFT zijn, reeds behandelde, referentieprojecten 
die beide uitgangsputen illustreren . Het project van 
Hogarth Architects laat zien hoe één element in een 
ruimte werkt. Hoe de ruimten zichtot elkaarverhouden, 
hoe zichtrelaties toegepast kunnen worden en hoe 
de ruimte opdeeld en indeeld wordt. Het project 
van Plystudio laat juist een meer gefragmenteerde 
toepassing zien. De gebruiksruimten doen hier tevens 
dienst als ruimtescheidende elementen. 

CONCLUSIE 

De referentieprojecten zijn bewijs van hoe een ruimte 
op een interessante manier ingedeeld kan worden 
door simpelweg het plaatsen van een of meerdere 
losse elementen in de vrije ruimte . 

Dit heb ik vervolgens vertaald in een kern waaraan 
de trappen en vloeren met dienende ruimten 
gesitueerd zijn . Zo kan ik voorzien in het toevoegen 
van verdiepingsvloeren met een centrale as waaraan 
de trap zit ter ontsluiting van deze verdiepingsvloeren 
en dienende ruimten. 

Figuur 16 : Centra le as met verdiepingsvloeren en dienende ruimten 

Figuur 17: Toevoeging trap tbv ontsluiting vloeren en ruimten 
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HET ONTWERP 
In DEEL 4 zal het uiteindelijke ontwerp behandeld 
worden. Hoe de 'inbouw' zich ten opzichte van de 
'drager' verhoudt en andersom en hoe de 'drager' zich 
vervolgens weer verhoudt tot het stedenbouwkundige 
weefsel en vice versa. 
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SITUATIE 

Ik heb mezelf als doel gesteld een woonwijk te 
ontwerpen die niet op de geijkte manier tot stand zou 
komen. Het ontwerp dient daarbij als showcase voor 
deze manier van ontwerpen. Niet de typelogische 
straat - stoep - voortuin - woning - achtertuin - steeg 
- achtertuin - woning - enz. De showcase maakt dat 
dit principe op meerdere locaties inzetbaar moet zijn, 
met deze overweging heb ik besloten 'het grid' als 
ontwerpprincipe in te zetten. 

Door het toepassen van een basis grid, geënt op de 
bestaande situatie, heb ik kunnen bereiken dat de 
wijk in opzet verschilt van bestaande woonwijken. 
Allereerst zijn de ontsluitingswegen ingepast, om 
een goede verbinding met de bestaande situatie te 
kunnen bewerkstelligen, vervolgens zijn de bouwbare 
kavels gekozen. De resterende delen van het grid 
worden gebruikt voor het fiets- en voetverkeer en de 
ontsluiting van de woningen(figuur 01). 

In het stedenbouwkunidge ontwerp zijn een drietal 
gebeiden te onderscheiden (figuur 02), respectievelijk 
woongebieden 01 en 02 een een publieke groene 
zone. De beide woongebieden zullen later toegelicht 
worden, nu wil ik graag ingaan op de publieke groen 
zone. Door gebruik te maken van een basis grid dat 
gebaseerd is op de bestaande situatie ontstaat een 
relatie tussen beiden, in de bestaande situatie was hier 
namelijk een speelplein voor kinderen gesitueerd. Op 
deze manier tracht ik de ambiance van het voorgaande 
terug te laten komen in het nieuwe ontwerp. De 
invulling van deze publieke zone als wandelgebied 
komt voort uit de analyse van de locatie. In de directe 
omgeving van mijn situatie zijn een aantal natuur- en 
wandelgebieden te vinden, ik heb getracht het karakter 
van deze gebieden toe te passen in mijn ontwerp. 

Het bovengenoemde is een belangrijke ontwerpkeuze 
geweest. Het heeft geleidt tot het toepassen van 
een parkeergarage en eenrichtingsverkeer, dit om 
sluipverkeer te voorkomen. Parkeren gebeurd uit het 
zicht en is middels twee centraal gelegen stijgpunten, 
in de publieke groene zone, toegangkelijk. 

Door het terugdringen van het autoverkeer in de wijk 
is een hogere bouwdichtheid te behalen. Een hoge 
dichtheid vraagt om een slimme manier om te gaan 
met de privacy van de bewoner. In het ontwerp is dit 
omgezet in een drietal woontypen (figuur 03), waarbij 
een gradatie is toegepast van een private woning tot 
een meer publieke woning. Deze woningen zullen op 
een later moment uitgebreidt toegelicht worden. 

Tevens is zichtbaar een verschil in de bouwrichting 
te onderscheiden tussen de woningen van beide 
woongebieden. Dit heeft alles te maken met het 
aanpassen van het basis grid naar de bestaande 
situatie. Het zorgt het voor een subtiele overgang 
tussen de bestaande situatie en de nieuwe inpassing. 
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-Autoverkeer - -Fietsverkeer 

Figuur 02 : Verkeersstromen 
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Figuur 04 : Stedenbouwkundige Situatie _ schaal 1:500 



DOORSNEDEN AA' 
Deze doorsneden is genomen door de langszijde 
van Woongebied 01 (figuur 02). Duidelijk te zien is de 
verhoogde ligging van de woningen tussen de twee 
ontsluitingswegen met de aan het NoordWest gelegen 
deel van de bestaande wijk, met er direct onder 
gelegen de parkeergarage. De verhoogde ligging van 
de woningen, direct gesitueerd aan de genoemde 
ontsluitingswegen, waarborgt een zekere mate van 
privacy voor de bewoner. Het creëert tevens een meer 
gevarieerder straatbeeld en dringt de directe inkijk 
met de tegenover gelegen woningen terug. 

Tevens is de onderlinge relatie en ligging van de 
woningen goed te zien (figuur 05). De openbare 
ruimten gelegen tussen de woningen, die woongebied 
01 kenmerken, zijn te zien. Deze ruimten zijn beoogt 
om de onderlinge relaties tussen de bewoners te 
versterken en een zekere mate van sociale controle te 
garanderen. 

<Ol 



97 

L 
Gevelfragment Figuur 06 

Figuur 05 : Doorsneden AA' _ schaal 1:500 
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Figuur 06 : Gevelfragment Doorsneden AA' schaal 1:100 
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DOORSNEDEN BB' 
Deze snede is genomen over de dwarszijde van 
de stedenbouwkundige situatie. Het snijdt zowel 
woongebied 01 als woongebied 02 door, met centraal 
gelegen de publieke groene zone. Duidelijk is het 
hoogteverschil tussen de beide woongebieden te 
zien. Geleidelijk aan wordt het peilniveau van het 
gebied ten weste van woongebied 02 opgehoogd tot 
het peilniveau van woongebied 01 en de bestaande 
situatie. 

Deze ontwerpkeuze creëert ook in woongebied 02 een 
meer gevarieerder straatbeeld en dringt de directe 
inkijk met tegenover elkaar gelegen woningen terug. 
In de bestaande situatie is de overgang tussen de wijk 
en het gebied er ten weste van alles behalve optimaal 
uitgevoerd. Door deze overgang geleidelijker te laten 
verlopen, mee te nemen en toe te passen in het 
ontwerp van woongebied 02, ontstaat een natuurlijk 
verloop naar dit tevens groene wandelgebied toe. 
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Gevelfragment Figuur 08 

Figuur 07 : Doorsneden BB' _ schaal 1:500 
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Figuur 08 : Gevelfragment Doorsneden BB' _ schaal 1:100 
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WOONGEBIEDEN 

De twee verschillende woongebieden zijn al enigsinds 
aan bod gekomen. Woongebied 01, ten noord oosten 
van de centrale groene zone en woongebied 02, ten 
zuidwesten. 

De woongebieden worden van elkaar gescheiden 
door de centraal gelegen publieke groene zone. 
Deze zone staat tevens centraal in het gebruik van 
de verkeersruimten. De verdiepte parkeergarage 
is bereikbaar via twee stijgpunten gelegen in deze 
centrale zone. Dit waarborgt mede het groen- en 
wandel rijk karakter van de wijk. Om toch een goede 
bereikbaarheid van de woningen te waarborgen 
loper er verschillende wandel- en fietspaden langs 
en tussen de woningen. Zij vormen de belangrijkste 
verkeersstromen in de wijk. 

Over de grote lijnen zijn beide woongebieden aan 
elkaar gelijk. Het fiets- en voetverkeer is dominant 

over het autoverkeer en de groene publieke ruimten 
nemen een centrale rol in. Echter op dit laatste punt 
verschillen de beide woongebieden juist van elkaar. 

Woongebied 01 (figuur 09) grenst aan drie zijden aan 
de bestaande bebouwing. Hier vindt de overgang 
plaats van de nieuwe stedenbouwkundige inpassing 
naar de bestaande situatie. Dit woongebied heeft 
daarom een meer stedelijk karakter. De openbare 
ruimten worden hier als bestrate en bewandelbare 
gebieden ingevuld. Als een doolhof van straten waar 
je doorheen kunt meanderen. Het woontype dat 
hier het beste op aansluit is het Woontype Openbaar 
met op de tweede plaats Woontype Semi Openbaar. 
Het (semi-)openbare karakter van de woningen past 
goed bij het stedelijke karakter van dit woongebied. 
Tevens zorgt het voor een goede sociale controle door 
de zichtrelaties tussen de woningen onderling en de 
openbare ruimten. . 

Woongebied 02 (figuur 10) grenst met twee zijden aan 
de bestaande bebouwing. De andere twee grenzen aan 
de centrale groene zone en het groene wandelgebeid 
ten westen van de bestaande wijk. De wijk ligt 
hierdoor centraal tusen twee groene wandelgebieden 
in. Het vormt hierdoor de schakel tussen beiden 
groene zone's. Het groen wandelkarakter is leidend 
geweest voor het ontwerp van dit woongebied. Het 
is een gebied waar je tot rust komt en de overgang 
tussen het stedelijke en landschappelijke gebied 
wordt gemaakt. De woontypen die hier het beste 
bij aansluiten zijn Woontype Prive en op de tweede 
plaatst Woontype Semi Openbaar. Woontype Prive is 
naar binnen gekeerd en sluit goed aan bij het rustige 
en besloten karakter van dit woongebied. Woontype 
Semi Openbaar brengt gradatie aan tussen openbaar 
en prive en zorgt voor de sociale controle van de 
groene ruimten gelegen tussen de woningen. Deze 
openbare ruimten karakteriseren zich door glooiende 
lijnen en beplanting. De afstand tussen openbare 
ruimten en de woningen wordt hierdoor vergroot, 
anders dan in Woongebied 01. 
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... # "_"-__ . Figuur 09 : Fragment Woongebied 01 _ schaal 1:200 
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WOONTYPEN 

Ir . ~If.îJ 
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Prive 

Openbaar 

De drie woontypen onderscheiden zich door de 
benadering en inpassing in de situatie. Alle drie de 
typen worden op een zelfde manier ontsloten. Deze 
vergelijkbare benadering maakt duidelijk waar zich de 
voordeur en entree van de woning bevindt. 

De woontypen verschillen echter in de mate waarin 
je de woning kunt betreden. De tuin het ik hier als 
leidraad voor genomen. 

Woontype Prive(figuur 11) heeft een verdiepte 
patio, geheel prive en niet toegangkelijk voor 
voorbijgangers. 
Woontype Semi Openbaar (figuur 12) heeft een 
tuin gelegen op peilniveau en is toegankelijk voor 
voorbijgangers. 
Woontype Openbaar (figuur 13) kenmerkt zich door de 
scheidingvan de berging en tuin van de woonvertrekken 
door de openbare ruimte. Een voorbijganger kan zich 
vrij in de openbare ruimte bewegen. 

[ 

Figuur 11 : Benadering woon type Prive _ schaal 1:200 
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Figuur 12 : Benadering woontype Semi Openbaar _ schaal 1:200 
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Figuur 13 : Benadering woontype Openbaar _ schaal 1:200 
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Begane Grond _ schaal 1:100 
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WOONTYPE SEMI OPENBAAR 
Aantal: 18 
BVO: 71,5 m2 (exclusief inbouw BVO) 
Tuin: 8 m 2

, Begane Grond 
Terras: 10 m2

, Verdieping 01 
16 m2

, Verdieping 02 . 1~'iL~ 

01. Berging 
02. Entree 

03· Tuin 

04· Garderobe 

05· Toilet 
06. Woonvertrek r 
07· Eetvertrek 
08. Keuken SLA 

09· Slaapvertrek 
10. Badkamer 
11. Werkvertrek 
12. Terras 

13· Vide r l 
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Verdieping 01_ schaal 1:200 i 
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verdieping 02 _ schaal 1:200 109 

Aanzichten schaal 1 :200 
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Entree zijde 
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Tuin zijde 
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WOONTYPE PRIVE 
Aantal: 14 
BVO: 65 m2 (exclusief inbouw BVO) 
Tuin: 10 m2

, Verdieping -01 
Terras: 15 m 2

, Verdieping 01 

01. Berging 
02. Entree 

03· Tuin 

04· Garderobe 

05· Toilet 
06. Woonvertrek 

07· Eetvertrek 
08. Keuken 

09· Slaapvertrek 
10. Badkamer 
11. Werkvertrek 
12. Terras 

13· Vide 
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WOONTYPE OPENBAAR 
Aantal: 9 
BVO: 80,5 m 2 (exclusief inbouw BVO) 
Tuin: 10 m 2

, Begane Grond 
Terras: 10 m 2

, Verdieping 01 
20 m 2

, Verdieping 02 

01. Berging 
02. Entree 

03· Tuin 

04· Garderobe 

05· Toilet 
06. Woonvertrek 

07· Eetvertrek 
08. Keuken 

09· Slaapvertrek 
10. Badkamer 
11 . Werkvertrek 
12. Terras 

13· Vide 

Aanzichten _ schaal 1:200 

'-----1 



Verdieping 01 _ schaal 1:200 

Verdieping 02 _ schaal 1:200 
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Entree zijde 



"9 

Tuin zijde 
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TECHNISCHE UITWERKING 

DE INBOUW 
Voor ieder afzonderlijk woontype is een showcase 
inbouw ontworpen. Ik spreek van een showcase 
omdat er een veelheid aan mogelijkheden zijn. De 
bewonder speelt hierin de beslissende rol. Met de 
voorbeelden die hier uiteen gezet worden heb ik 
willen laten zien hoe een mogelijke inpassing eruit kan 
zien. Als uitgangspunt voor de uitwerking heb ik het 
woontype Semi Openbaar genomen. Deze woning 
beschikt over de meeste variatie in detaillering en 
ruimtelijke uitwerking. 

De inbouw wordt gevormd door een stabiele kern 
met daaraan verbonden de verdiepingsvloeren met 
de dienende ruimten. Deze kern vormt de basis bij 
de inpassing van de inbouw in iedere afzonderlijke 
woning. Het moment waar men de woning betreedt is 
voor ieder woontype gelijk. Hier vindt ook het moment 
plaats waar de inbouw verankerd wordt aan de Drager. 
in de directe nabijheid van de entree wordt het toilet 

met garderobe geplaatst en deze positie dient als 
uitgangspunt voor de verdere inpassing. De volgende 
stap is het uitbreiden van de inbouw. Belangrijk hierbij 
te vermelden is dat de stabiele kern niet alleen het 
constructieve vermogen van 'de inbouw' waarborgt, 
maar het regelt tevens het leidingverloop ten behoeve 
van de geplaatste dienende elementen in de inbouw. 

Dit betekend dat de bij de plaatsing van een volgend 
element,alseenkeukenen/ofbadkamer,eenverbinding 
tot stand moet komen tussen deze diendende ruimten 
en het basiselement met het toilet en de stabiele kern. 
Dit kan middels de verdipeingsvloeren, maar men 
kan ook denken aan het plaatsen van deze dienende 
ruimten direct boven elkaar. Op deze manier wordt 
tevens een compacte samenstelling gerealiseerd en 
kan het leidingwerk op een effectieve manier geplaatst 
worden. 

De stabiele kern zorgt daarbij ook voor de ontsluiting. 
De trap wordt zo gepositoneerd dat deze om de 
stabiele kern heen wentelt. Dit draagt bij aan de 
compactheid van de inbouwen verzorgt ook het 
draagvermogen van de trap. 

De overspanning van de verdiepingsvloeren, mochten 
deze in de maximale mate worden uitgevoerd, voldoet 
het dragend vermogen van de stabiele kern niet. Op 
deze momenten worden de vloeren op de constructie 
van de drager gelegd. Hier ga ik in het volgend 
hoofdstuk verder op in. 

Aan het begin van dit hoofdstuk heb ik al aangeven dat 
de bewoner een groot aandeel heeft in de uiteindelijke 
inpassing en toepassing van de inbouw. De bewoner 
kan naar gelang zijn/haar wensen dienende ruimten en 
verdiepinsvloeren toevoegen naar gelang de Drager 
hier de ruimte voor biedt. Tevens krijgt de bewoner 
de keuze met betrekking tot de materialisering van 
de inbouw. De bewoner kan zijn inbouw als het ware 
stylen naar eigen inzicht, pimpelpaars met witte 
stippen wellicht. 



Figuur 01 : Begane r Woon type Semi Openbaar G ond & Inbouw _ 
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DE DRAGER 

De opbouw van de woningen zijn in drie delen uiteen 
te zetten: 

1. Buitengevel (Gesloten Geveldelen) 
2. Tussenlaag ( Constructie en Open Geveldelen) 
3. Binnengevel (Binnenafwerking) 

Voor de materialisering van zowel de Buitengevel 
als de Binnengevel geldt dat de bewoner een 
keuzemogelijkheid heeft. De keuze voorde binnengevel 
is reeds in het vorige hoofdstuk besproken, de keuze 
voor de Buitengevel zal in het volgend hoofdstuk 
worden besproken. 

Hier draait het om de Tussenlaag, oftewel de 
constructie. Deze is opgebouwd uit HEA 200 profielen 
en is tevens volgens het gebruikte grid toegepast. De 
richting van de overspanning wordt daarbij bepaald 
door de maatvoering van het grid, de lengte van de 

overspanning is door het toepassen van het grid 
altijd overbrugbaar. Logischerwijs is de kleinste maat 
bepalend voor de richting van de overspanning (figuur 
01). 

Met de keuze voor dit constructieprincipe kan ik 
bewerkstelligen dat de indeling van de vloeren in 
verticale richting niet beperkt wordt door de plaatsing 
van een kolom midden in de woning. Dit is belangrijk 
voor de invulling van de drager met de inbouw. De 
constructie mag hierbij geen dwingende rol spelen. 

In horizontale richting is dit wel het geval, hier maak 
ik dankbaar gebruik van de draagconstructie bij het 
inpassing van 'de inbouw'. De constructie van 'de 
inbouw' rust hier op de H EA profielen. 

Bij de inpassing van 'de inbouw' in 'de drager' is 
verfijning aangebracht. Het verschil in dimensie van 
de draagconstructie en de vloerdelen van' de inbouw' 
heb ik juist gebruikt. De beiden zijn hier van elkaar 
te onderscheiden en als afzonderlijke elementen te 
herkennen, maar samen zijn ze sterk en draagkrachtig, 
(zie doorsneden woning pagina 12]). 



Figuur 01: Constructieve Tussenlaag 
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Figuur 02 : Buiten- & Binnenlaag 
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DETAILLERING & MATERIALEN 
Zoals in het vorig hoofdstuk reeds kort is besproken 
heeft de bewoner een keuze met betrekking tot 
de afwerking van de buitengevel. Om variatie in het 
plangebied aan te brengen, hetgeen goed aansluit 
bij mijn ontwerphouding, heb ik gekozen voor drie 
houtsoorten om de buitengevel mee af te werken. 

1. Western Red Cedar 
2 . Vuren verduurzaamd 
3. Lariks verduurzaamd 

Om het beeld te versterken dat de open geveldelen 
de scheidende laag is tussen de buitengevel en de 
binnengevel, de buitengevel is dominant ten opzichte 
van de binnengevel, laat ik de buitengevel ter plaatsen 
van .de gevelopeningen naar binnen vouwen. Zo 
versterk ik het beeld dat binnen en buiten in elkaar 
overlopen, maar ook dat mijn ontworpen woningen 
als een volume worden ervaren. 

Dit beeld wordt nog eens versterkt doordat alle 
horizontale delen in het ontwerp ook afgewerkt 
worden met deze gevelbekleding. Het dak en 
de vloerafwerking van de terassen zijn dus qua 
materialisering gelijk aan de gevelafwerking. 

In het vorige hoofdstuk is besproken dat de opbouw 
van 'de drager' in delen uiteen te zetten is. Om meer 
detail en verfijning in het gevelbeeld aan te brengen, 
heb ik in de buitenlaag nog een onderverdeling 
gemaakt. De buitenlaag wordt zo opgebouwd dat de 
verschillende verdiepingen te onderscheiden zijn. Op 
deze manier ondervang ik tevens de beperking in de 
lengte van de latten. De onderbreking van de latten 
geeft de scheiding van de verdiepingen weer. De 'fold' 
begint vanuit ondergrond en beweegt zich als een 
piraal omhoog. 

De beweging creëert een verdieping en beweegt zich 
vervolgens omhoog om een volgende verdieping 
te kunnen vormgeven. Het moment waar de latten 
(de fold) van de gevel overgaan naar de volgende 
verdieping, gekenmerkt door een verbijzondering in 
de gevel (detail 03). Wanneer je goed naar dit detail 
kijkt en vergelijkt met details 01, 02 en 04 zie je ook 
dat de richting van de latten op de horizontale vlakken 
(ter plaatste van de open geveldelen) van elkaar 
verschillen. Om het beeld te versterken, dat 'de fold' 
als een spiraal omhoog beweegt, vouwen de latten op 
het moment waarde verdiepingen samen komen in een 
andere richting naar binnen. De beweging eindigt als 
het ware op het moment dat het de open geveldelen 
ontmoet. Een gunstige bijkomstigheid is dat de 
constructie op deze manier geen beperkende factor 
is. De constructie speelt hierdoor geen dwingende rol 
in zowel de indeling van de ruimte als de indeling van 
de buitengevel. 

AI de bovengenoemde subtiele ingrepen geven de 
buitengevel net die verfijning en dragen tevens bij 
aan een bijzondere en verzorgde uitstraling van het 
architectonische ontwerp. 
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Gevelaanzicht Schaal 1:20 Verticale Doorsneden Schaal 1:10 

Dak met balustrade & Open Geveldeel 
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IMPRESSIES 

SITUATIE 



01 

( ... ) 

Te zien is hoe de verschillende verkeersstromen 
samenkomen en hoe de woningen hierop aansluiten. 

Tevens is hier het onderscheidt in hoogte te zien tussen 
de woningen boven de parkeergarage gelegen . 

( ... ) 
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01 

Woongebied 01 

Laat zien hoe de woningen ten opzichte van elkaar 
gepositioneerd zijn en hoe de interactie tussen de 

woning en de publiek ruimten tot stand komt. 



'34 



02 

Publieke groene zone 

Laat zien hoe de woningen ten opzichte van elkaar 
gepositioneerd zijn en hoe de interactie tussen de 

woning en de publiek ruimten tot stand komt. 
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03 

Woongebied 02 

Laat zien hoe de woningen zicht tot de publieke groene 
zone verhouden. De glooiingen in het landschap 

maken het tot een speels tussengebied waar een 
verscheiden hei 



WONINGEN 
Met deze beelden tracht ik de sfeer van de woning 
met zijn inbouw te tonene. Woontype Semi Openbaar 
heb ik hiervoor als showcase genomen. 
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Verdieping 02 



01 

Aanzicht gevel 

Laat zien hoe de buitengevel doorloopt tot aan de 
open geveldelen. Tevens geeft het een indruk hoe 'de 

inbouw' zich tot' de drager' verhoudt. 



02 

Zicht vanuit de werkkamer naar de slaapkamer 

Te zien is hoe 'de inbouw' de ruimten in 'de drager' 
bepaalt en op een bijzondere manier zorgt voor een 

onderlinge relaties tussen de ruimten. 



03 

Vanuit de eetkamer gekeken naar 'de inbouw'. 

Te zien is hoe de woning ruimtelijk wordt ingedeeld en 
dat de ruimten onderling met elkaar in contact staan. 

Zo is er vrij zicht naar de badkamer en zicht vanaf het 
terras naar binnen toe. 
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CONCLUSIE 

Door te kiezen voor het toepassen van een 
stedenbouwkundiggrid en een ontwerpprincipe om dit 
grid vervolgens in te vullen is vanuit een geheel ander 
perspectief een ontwerp voor zowel de stedenbouw 
als de architectuur tot stand gekomen. 

Met als gevolg dat dit project van aanzienlijke 
omvang is. Echter door de voortdurende schakeling 
tussen de verschillende schaalniveaus hebben de 
ontwerp beslissingen elkaar kunnen beinvloeden en 
versterken. Op die manier is er een ontwerp tot stand 
gekomen dat zowel op stedenbouwkunidg gebied als 
in architectonische uitwerking voldoet aan de gestelde 
randvoorwaarden. 

Alledrie de schaalniveau's zijn uitgwerkt in het 
uiteindelijk ontwerp. Met de volgende illustraties 
tracht ik te bewijzen dat ik bereikt heb wat ik mezelf 
voorafgaand aan dit afstudeertraject heb opgelegd. 

Stedenbouw 
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REFLECTIE 

Had je mij vooraf te kennen gegeven dat ik er de 
gebruikte tijd over zou doen, durf het niet nog steeds 
niet helemaal uit te schrijven, had ik je raar aangekeken. 
Hoe is dit immers mogelijk. Nu kan ik zeggen dat dit 
heel goed mogelijk is en zonder dat je er zelf erg in 
hebt. 

Dat neemt niet weg dat ik het niet anders had 
willen doen, nou ja, ietsjes sneller misschien. Het 
afstudeertraject is voor mij namelijk een enorm 
leerproces geweest. 

Aan het begin van mijn afstudeerproject heb ik mezelf 
als doel gesteld af te stappen van mijn gebruikelijke 
manier van ontwerpen. Juist omdat afstuderen deze 
mogelijkheid biedt, nog een keer een project af 
te ronden waarbij je de mogelijkheid krijgt zonder 
restricties te denken en je ontwerp uit te werken. 

Het is natuurlijk een nobel streven op een andere 
manier een project te benaderen dan je zo gewend 
is geworden. Hier ligt dan ook meteen de grootste 
valkuil, voor mij in ieder geval. 

Tijdens mijn afstuderen ben ik enorm tegen mezelf 
aangelopen. Vooral de manier waarop ik voorheen 
ontwierp en de manier waarop ik ontwerpkeuzes 
verantwoorde. Ontwerpen en ontwerpkeuzes maakte 
ik gevoelsmatig. Een theoretisch uitgangspunt nemen 
voor beslissingen vond ik moeilijk. 

Echter werd gedurende het afstuderen dit meer en 
meer van me verwacht. Daar werd aan bijgedragen 
doordat een aantal van mijn mede afstudeerders 
hier enige affiniteit mee hadden. De discussies over 
afstudeeronderwerpen, interessen en vergaarde 
informatie tijdens de begeleidingen, hebben mij doen 
inzien dat het een ontwerp kan versterken en een 
extra dimensie geven. 

De keuze om een theoretische onderbouwing toe te 
passen is dan gemaakt, maar dan nog een geschikt 
onderwerp zoeken voor deze theoretische basis 
om in een uiteindelijk ontwerp toe te passen. Deze 
keuze heb ik dicht bij mezelf gezocht. Als ontwerper 
teken en ontwerp ik graag vanuit de plattegrond. De 
uitstraling van een gebouw komt voor mij pas later 
aan de orde, dat neemt niet weg dat de beeldvorming 
wel degelijk vroegtijdig plaatsvind. Het gegeven dat ik 
vanuit plattegronden ontwerp, dit project anders wil 
ontwerpen en mijn facinatie voor Folding Architecture 
hebben uiteindelijk tot dit afstudeeronderwerp 
geleid. 

AI met al is dit een logische opeenvolging van 
gebeurtenissen, maar helaas is niets minder waar. De 
keuze voor een specifiek onderwerp, een specifieke 
locatie en uiteindelijke een specifiek ontwerp zijn een 
zware bevallingen geweest. Het maken van keuzes. 

In voorgaande projecten waren deze significante 



keuzes voor je uitgeschreven. Je kon je inschrijven 
op een onderwerp met daaraan vast een locatie en 
Programma van Eisen. Laten dit nu net de keuzes zijn 
die van je verwacht worden zelf te maken tijdens je 
afstuderen. Een deel van het probleem ligt natuurlijk 
bij mij persoonlijk, maar niet eerder werd ik hiermee 
in mijn projectwerk geconfronteerd. Ik zou dan ook 
willen adviseren in de aanloop van het afstuderen hier 
meer aandacht aan te besteden. De studenten meer 
te begeleiden bij deze keuzes of de keuzes ook hier 
voor te schrijven. De duur van het afstuderen zou 
hierdoor in mijn ogen aanzienlijk teruggedrongen 
kunnen worden. Want wanneer alles mogelijk is, zijn 
de keuzemogelijkheden eindeloos. 

Nu de eindstreep echt in zicht is en ik terugkijk op 
de afgelopen periode, kan ik met recht zeggen dat 
het een lang en zwaar proces is geweest. Daar staat 
echter tegenover dat ik ongelofelijk veel heb geleerd. 
AI zal ik nooit leren snel beslissingen te nemen. Tijdens 
mijn afstuderen is dan ook gebleken dat ik alle opties 
gelieve van alle mogelijke hoeken bekijk om vervolgens 
het keuzemoment zo lang mogelijk uit te stellen. Bang 
om een verkeere weg in te slaan. 

Daar komt bij dat ik mijn ideeën en gedachte het 
liefst voor mezelf hou, het heeft lang geduurd voor ik 
mijn plannen en ontwerpkeuzes met medestudenten 
of vrienden heb durven en willen bespreken. Juist 
nu ervaar ik het meer en meer als leerzaam om met 
anderen je gedachten te delen en voor te leggen. Je 
krijgt vragen op je afgevuurd vanuit een hele andere 
gedachtegang en je wordt min of meer gedwongen je 
project in een paar steekwoorden uit te leggen. 

In dit opzicht ben ik enorm gegroeid, ik ben er meer 
en meer van overtuigd dat ik een meer complete 
ontwerper ben geworden. Dit geldt ook voor mijn 
ontwerphouding. Voorheen had ik weinig affiniteit 
met de stedenbouwkundige situatie. Tijdens mijn 
afstuderen heb ik echter uitgebreidt onderzoek 
gedaan naar de ligging en geschiedenis van mijn 

locatie. De houding van mijn mede afstudeerders 
heeft ook hier aan begedragen. Maar belangrijker ben 
ik van mening dat een ontwerp pas echt goed kan 
werken als de verschillende schaalniveaus op elkaar 
afgestemd zijn. Van de stedenbouwkundige inpassing 
tot de technische uitwerking van de detaillering. 

Deze volledigheid in mijn afstudeerwerk heeft 
logischerwijs bijgedragen aan de lange duur van 
mijn traject. Om allereerst af te stappen van je 
vertrouwde manier van ontwerpen, een theoretisch 
onderbouwing te verwezenlijken voor je ontwerp. 
Een ontwerp te maken voor de stedenbouwkundige 
inpassing zonder hier in voorgaande projecten diep 
in te duiken. Een ontwerpprincipe te ontwikkelen 
dat op meerdere locaties toepasbaar is, zowel voor 
stedenbouwkundig - als architectonisch niveau. Om 
tot slot dit architectonische concept om te zetten 
naar detail niveau. Daarbij komt dat mijn kritische 
houding naar mijn eigen werk me vaak in de weg heeft 
gezeten. Voordat er een streep op het papier stond, 
had ik deze al 20 keer overwogen en geanalyseerd. 
Deze perfectionistische houding heeft regelmatig 
voor tijdsgebrek en stress gezorgd, maar het heeft er 
ook voor gezorgd dat ik een verzorgd en afgewerkt 
eindproduct kan afleveren. 

Het spijt me alleen dat ik niet in een eerder stadium 
de uiteindelijke ontwerpkeuzes gemaakt heb. Juist 
deze laatste maanden heb ik met veel plezier aan mijn 
project gewerkt. Meer en meer kwamen de onderdelen 
samen en vielen de losse puzzelstukken in elkaar, meer 
en meer raakte ik overtuigd van het eindresultaat. 
Het doel dat ik mezelf heb gesteld, ontwerpen vanuit 
de ruimte en niet vanuit de plattegrond, heb ik naar 
mijn idee bereikt. Ik heb een compleet ontwerp 
afgeleverd waarbij de verschillende schaalniveaus in 
elkaar overlopen en met elkaar samenwerken. Folding 
Architecture is uitgewerkt tot een toepasbaar en 
realiseerbaar product en ontwerp. 
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ArchiNed: http://www.archined.nl 

Dezeen: http://www.dezeen.com 

Informatieve illustraties 

Wikipedia: http://www.wi/{ipedia.org 

Kaartmateriaal: 

Maps Googie: http://maps.google.nl 

Live Maps: http://maps.live.nl 
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